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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

58205208 : ประวติัศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย, แนวร่วม, พนัธมิตรทางการเมือง, นโยบายการสร้าง
แนวร่วม 

นางสาว มุทิตา เจริญสุข: แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2515-
2525 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พวงทิพย ์เกียรติสหกุล 

 
วิทยานิพนธเ์ร่ือง “แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2515-2525” 

มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง  พคท. กบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ ในดา้น
การสร้างแนวร่วมของ พคท. การท างานร่วมกนั รวมทั้งปัญหาท่ีน าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วม 
ทั้งน้ีจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า พคท. มีนโยบายสร้าง “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” 
กบัแนวร่วมทุกกลุ่ม โดยประเมินจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเป็นเง่ือนไขอนัดีในการสร้างแนว
ร่วมแต่ละช่วงเวลา พคท. มีการสร้างแนวร่วมทั้งในชนบทและในเมือง โดยแนวร่วมในชนบท 
ไดแ้ก่ แนวร่วมชาวนา แนวร่วมชนชาติส่วนน้อย ส่วนแนวร่วมในเมือง ไดแ้ก่ แนวร่วมนักศึกษา
ปัญญาชน ผูน้  ากรรมกรชาวนา นกัการเมือง บุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยในวงการต่างๆ อยา่งไร
ก็ดี แนวร่วมของ พคท. ไดข้ยายตวัอย่างกวา้งขวางภายหลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงไดน้ าไปสู่การ
ประสานความร่วมมือก่อตั้ งองค์การแนวร่วม “คณะกรรมการประสานงานก าลังรักชาติรัก
ประชาธิปไตย” ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ี พคท. ไดท้ างานแนวร่วมอยา่งจริงจงัผา่นความร่วมมือกบัแนว
ร่วมท่ีมีจุดมุ่งหมายตรงกนับางประการ 

การท างานร่วมกนั พคท. ยดึถือหลกัการความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นอิสระซ่ึงกนั
และกันต่อแนวร่วม แต่ในทางปฏิบัติ พคท. ได้มีอิทธิพลครอบง าแนวร่วม ผ่านกระบวนการ
ดดัแปลงตนเองของแนวร่วม ซ่ึงปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน ดงันั้น
แนวร่วมจึงถูกดึงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างการท างานของ  พคท. ขณะท่ีแนวร่วมชั้นสูงท่ี
สังกดัในองค์การแนวร่วม มีอิสระมากกว่าในดา้นการจดัตั้ง และการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ไดท้ าใหอ้งคก์ารแนวร่วมมีบทบาทท่ีสร้างผลสะเทือนใดให้แก่การปฏิวติั 
นอกจากสร้างภาพลกัษณ์การขยายตวัของแนวร่วมท่ีเป็นเอกภาพ และเผยแพร่ความคิดทางการเมือง
ใหแ้ก่ พคท. ดงันั้น การท่ี พคท. มีอิทธิพลครอบง าและไม่ใหแ้นวร่วมมีบทบาทของตนเอง แนวร่วม
จึงถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของ พคท. อย่างง่ายดาย ซ่ึงลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่าง พคท. กบัแนว
ร่วมจึงเป็นความสมัพนัธท่ี์ไม่เท่าเทียม และเป็นสาเหตุส าคญัท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างกนั และ
ปัญหาการแยกตวัของแนวร่วมในท่ีสุด 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

58205208 : Major (HISTORY) 
Keyword : Communist Party of Thailand, United Front, Ideological Alliance, Policy to make 
United Front 

MISS MUTHITA CHAROENSUK : UNITED FRONT OF COMMUNIST PARTY OF 
THAILAND 1972-1982 A.D. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PUENGTHIP 
KAITTISHAKUL 

This thesis in entitled “United Front of Communist Party of Thailand 1972-1982 
A.D.” It aims to understand the relationship between the Communist Party of Thailand and the 
coalition. In terms of the creation of the Coalition of The United. Collaboration, as well as problems 
that lead to the separation of the coalition. The study concluded that the CPT. Policies are created. 
"National Democratic Alliance" with the united front of all groups. The assessment of the political 
situation that is creating the conditions for good alignment over time. CPT has to create alignment 
in both rural and urban areas. Members of the Alliance include rural peasant alliance minority. 
Alignment and alignment in the city, including students and intellectuals. Labor leaders, politicians, 
farmers patriot love in Democratic circles in front of the CPT has grown extensively after the 
October 6, 1976, which has led to the collaboration established organizational alignment. 
"Coordination Committee for Democratic Patriotic Love" marks the first time that the CPT has 
worked seriously alignment through cooperation with the Alliance, with the aim of some matches. 

Collaboration CPT has principles of equality and freedom which the United Front. 
But in practice, the CPT has had a pervasive influence alignment. Through a process of adaptation, 
self-alignment. This appears clearly in alignment students and intellectuals. The Alliance has been 
drawn to take part in the work structure of the CPT, while the high-class coalition is affiliated 
organization in alignment are more free. And expressing political opinions. However, the new 
organization has no impact of the revolution. In addition to creating a positive image for the 
expansion of the alliance's unity. And disseminate political ideas to the CPT. CPT overwhelming 
influence and not to alignment with their roles. Recruits were annexed as part of CPT ease the 
relationship between the CPT alliance is a relationship that is not fair. This is the cause that led to 
the conflict between them. And the separation of the Front. 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  

 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

และแลว้วนัน้ีก็มาถึง วนัท่ีเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์หลงัผ่านการแก้ไขหลายคร้ัง 
รวมถึงขั้นตอนต่างๆอีกมากมายตั้งแต่การสอบหวัขอ้จนถึงการสอบจบ จนใกลส้ าเร็จการศึกษา ทั้งน้ี ผู ้
ศึกษาคงไม่อาจเขียนงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ หากขาดการสนับสนุนและช่วยเหลือจากคนรอบขา้ง 
โดยเฉพาะคณาจารยแ์ละผองเพื่อนน้องพี่ในภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรแห่งน้ี ท่ีซ่ึงเปรียบดั่งบ้านของผูศึ้กษาตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีท่ีได้พ  านักอยู่ในจังหวัด
นครปฐม ทุกคนลว้นมีส่วนผลกัดนัในช่วงเวลาท่ียากล าบาก ผูศ้ึกษารู้สึกขอบคุณผูค้นรอบขา้งท่ีคอย
มอบก าลงัใจใหก้นัมาโดยตลอด 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พวงทิพย ์เกียรติสหกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาผูช่้วยขดัเกลางาน และให้
ค  าแนะน าผูศ้ึกษามาโดยตลอด จนกลายมาเป็นวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ไม่เพียงเท่านั้น อาจารยย์งัให้ความ
เอาใจใส่ และให้ค  าปรึกษาลูกศิษยค์นน้ีฮึดสู้ในช่วงท่ีทอ้แท ้หมดก าลงัใจ ให้กลบัมามีไฟไดอี้กคร้ัง ผู ้
ศึกษารู้สึกขอบคุณ อ. พวงทิพย ์เป็นอย่างยิ่ง ท่ีอดทนและคอยผลกัดนัให้ลูกศิษยค์นน้ีเดินไปขา้งหนา้
อยูเ่สมอ 

ศาสตราจารย  ์สัญชัย สุวงับุตร ผูม้ีประสบการณ์และความรู้เก่ียวกับ  พคท. เป็นอย่างดี  
อาจารยช่์วยอ่านงานและตรวจทานให้จนประเด็นท่ีผูศ้ึกษาสนใจไดพ้ฒันามาเป็นหวัขอ้วิทยานิพนธ์  
พร้อมกันนั้นอาจารยย์งัให้ความรู้เก่ียวกับ พคท. ทั้ งเล่าให้ฟังและมอบหนังสือให้ผูศึ้กษาได้ใช้
ประโยชน์อีกจ านวนมาก 

ผูศ้ึกษาขอระลึกถึง อาจารยสุ์ธาชยั ยิ้มประเสริฐ ผูล่้วงลบั แมไ้ม่ไดเ้รียนกบัอาจารย  ์แต่ผู ้
ศึกษาไดม้ีโอกาสเขา้ฟังการบรรยายของอาจารยใ์นงานเสวนา  ซ่ึงอาจารยไ์ดส้ละเวลาให้ความรู้เร่ือง 
พคท. เมื่อผูศ้ึกษาเล่าว่าสนใจท าวิทยานิพนธเ์ก่ียวกบั พคท. ค าแนะน าของอาจารยม์ีส่วนในการสืบคน้
ขอ้มูล และจุดประกายความคิดบางอยา่งแก่ผูศ้ึกษา 

ผูศ้ึกษาขอขอบคุณ คุณดาวเรือง แนวทอง นักเอกสนเทศ หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ผู ้
อ  านวยความสะดวกและใหค้  าแนะน าส าหรับการคน้ควา้เอกสารแมใ้นยามท่ีอะไรๆไม่ง่ายนกัก็ตาม 

คุณชยัวฒัน์ สุรวิชยั ผูซ่ึ้งยนิดีใหส้มัภาษณ์ประสบการณ์ของตนเองในประเด็นเก่ียวกบั พคท. 
ทนัทีท่ีผูศ้ึกษาโทรไปนดัหมาย ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวช่วยเสริมใหว้ิทยานิพนธเ์ร่ืองน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

เพ่ือนๆในภาควิชาประวติัศาสตร์ทั้งร่วมรุ่นและคนละรุ่น หน่ึง ยอยอ มีน มอสเทพ อุปกรณ์ 
มะปราง พี่ณรงค์ แสตมป์ ต่อ พี่เป๊ก เบส พี่เหมี่ยว แกว้ มอส ผูซ่ึ้งเรียนดว้ยกนั ไปเท่ียวกนับา้ง จบัวง
สนทนา แลกเปล่ียนความคิด เปิดโลกทางวิชาการและสร้างอารมณ์ขนั  เป็นพลงัดา้นดีให้แก่กนั ผู ้
ศึกษารู้สึกโชคดีท่ีไดพ้บกลุ่มเพ่ือนท่ีอยูด่ว้ยแลว้สบายใจเช่นน้ี 
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ผูศ้ึกษาขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. ธิกานต์ ศรีนารา กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์ผูซ่ึ้งวิจารณ์วิทยานิพนธเ์ร่ืองน้ีในส่วนท่ีดีและส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข ผูศ้ึกษายนิดีนอ้มรับไวเ้พือ่
ปรับปรุงและพฒันาการเขียนงานของตนเองต่อไป 

สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาคงไม่อาจมาถึงจุดน้ีได ้หากไม่มีการสนับสนุนจากครอบครัว โดยเฉพาะ
แม่ของผูศ้ึกษา ผูท่ี้แมจ้ะไม่ค่อยเขา้ใจกระบวนการศึกษาทางประวติัศาสตร์และการเขียนวิทยานิพนธ์ 
(ท่ีท าไมใชเ้วลานานนกั) แต่ก็คอยสนบัสนุนและให้ก  าลงัใจ การท่ีมีครอบครัวคอยสนบัสนุนท าใหผู้ ้
ศึกษาทุ่มเทกบัการเรียนไดเ้ต็มท่ี ผูศ้ึกษารู้สึกขอบคุณเสมอท่ีทุกคนพยายามเขา้ใจและยนืเคียงกนัเสมอ
มา 

  
  

มุทิตา  เจริญสุข 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท. เป็นเร่ืองราวส าคัญใน
ประวติัศาสตร์การเมืองไทยเร่ืองหน่ึงท่ีมิอาจปฏิเสธได ้พคท. เป็นขบวนการต่อสูข้องฝ่ายประชาชน

ท่ีเช่ือมัน่ในอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์ผูค้นหลากหลายกลุ่มท่ีเช่ือมัน่ในอุดมการณ์เดียวกนัไดร้วมตวั
เคล่ือนไหวต่อสู้ทางการเมือง เพ่ือโค่นลม้อ  านาจรัฐจนกลายเป็นภยัคุกคามความมัน่คงของรัฐ 
นับตั้งแต่ พคท. ไดป้ระกาศการต่อสู้ดว้ยอาวุธในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2508 การต่อสู้ไดก้ระจายไป
ทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย มีการจดัตั้งมวลชนและกองก าลงัติดอาวุธข้ึนในชนบท ในเวลาอนัรวดเร็ว
ก็ขยายอิทธิพลทางความคิดในชนบทไดอ้ย่างกวา้งขวางและมีความเขม้แข็งข้ึนจนมีบทบาทเป็นท่ี

รับรู้กนัทัว่ไป พคท. กลายเป็นศตัรูคู่ต่อสูท้างการเมืองท่ีส าคญัของรัฐมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน รัฐได้
ทุ่มก าลงัคนและงบประมาณเพื่อปราบปราม พคท. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกวาดลา้งคอมมิวนิสต์ 
อย่างไรก็ตาม การท่ีรัฐมุ่งเนน้การใชก้  าลงัปราบปรามมากกว่าวิธีการทางการเมือง ตลอดจนจบักุม
กวาดลา้งประชาชนแบบเหวี่ยงแหโดยไม่มีหลกัฐานบ่งช้ีแน่ชดั ท าให้แนวทางและวิธีการท่ีรัฐใช้
ผลกัดนัประชาชนให้หันไปเขา้ร่วมกบั พคท. และการปลุกระดมมวลชนของ พคท. ในชนบทก็ยิง่
ขยายตวัและประสบความส าเร็จมากข้ึน 

ในปลายปี 2515 พคท. ไดอ้อก “แถลงการณ์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่ง
ประเทศไทย เน่ืองในวนัก่อตั้งพรรคครบรอบ 30 ปี” (พ.ศ. 2485-2515) เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 
2515 แถลงการณ์น้ีนบัเป็นเอกสารส าคญัมากท่ีสุดฉบบัหน่ึงของ พคท. เพราะเป็นบทสรุปรวบยอด

ทางความคิด ทฤษฎี นโยบาย และแนวทางการปฏิวติัของ พคท.  สาระส าคญัของ “แถลงการณ์ 30 
ปี” คือ การสรุปบทเรียนการต่อสูข้อง พคท. ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เน้ือหาและประเด็นส าคญัประการ
หน่ึงในเอกสาร กล่าวถึง เร่ืองการด าเนินงานแนวร่วมของ พคท.1 ซ่ึงเห็นว่าแนวร่วมมีความส าคญั

                                                             
1 พุทธพล มงคลวรรณ, "“แถลงการณ์ 30 ปี” ผลึกแห่งความคิดปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย," ฟ้าเดียวกัน 2, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547): 209. นอกจากน้ีพุทธพลยงัช้ีให้เห็นบริบทของแถลงการณ์ 30 ปี 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากความขัดแยง้ภายในศูนย์การน าท่ีรุนแรง ต่อกรณีวิพากษ์ศูนย์การน าของพรรคเขตสามจังหวดั 
(รอยต่อเพชรบูรณ์-พิษณุโลก-เลย)  ซ่ึงเกิดข้ึนกลางปี 2512 ถึงตน้ปี 2513 แต่ปัญหายืดเยื้อมาจนถึงพ.ศ. 2515 
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ต่อการเคล่ือนไหวปฏิวติั และการขยายแนวร่วมใหก้วา้งขวางจะมีส่วนผลกัดนักระแสการปฏิวติัให้
รุดหน้า แถลงการณ์จึงก  าหนดทิศทางการสร้างแนวร่วมท่ีชดัเจนมากข้ึน เพราะเห็นว่าสภาพการณ์
ทางการเมืองท่ีด  ารงอยูเ่ป็นเง่ือนไขอนัดีต่อการสร้างแนวร่วมโดยเฉพาะกบับุคคลและกลุ่มการเมือง

ท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย ตอ้งพยายามผลกัดนัใหแ้นวร่วมเติบโตยิง่ข้ึนอีก2 พคท. จึงวางเป้าหมายท่ี
จะสร้างแนวร่วมกบัทุกกลุ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิวติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาวการณ์ทางการเมืองและ
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงความคิดดงักล่าวด ารงอยูจ่นถึงกลางทศวรรษ 2520 

ภายหลงัการประกาศแถลงการณ์ 30 ปีในเวลาไม่นานไดเ้กิดจุดเปล่ียนทางการเมืองท่ีส าคญั

ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างแนวร่วมของ พคท. เป็นอย่างยิ่ง คือ กรณี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และกรณี 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทั้งสองเหตุการณ์ได้สร้างเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การสร้างแนวร่วมของ พคท. ใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างแต่มีความต่อเน่ือง และยดึโยงกบั พคท. ทั้งสองเหตุการณ์ กล่าวคือ จุดเปล่ียนทาง
การเมืองภายหลงักรณี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 คือ นักศึกษามีจิตส านึกทางการเมืองและต่ืนตวัทาง
การเมืองสูง บรรยากาศการเมืองท่ีเสรีและเปิดกวา้ง การมีเสรีภาพทางความคิด มีผลท าให้กระแส

ความคิดสังคมนิยมเร่ิมแพร่หลายจนมีอิทธิพลทางความคิดกบันกัศึกษาปัญญาชน กระแสความคิด
แบบ พคท. เป็นอีกกระแสความคิดหน่ึงท่ีมี อิทธิพลเป็นอย่างมาก นักศึ กษาปัญญาชนรับ
แนวความคิดของ พคท. มาใชใ้นการเคล่ือนไหวทางการเมืองร่วมกบักรรมกรและชาวนา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหาปากทอ้งและความไม่เป็นธรรมของประชาชน ในช่วงน้ีเองท่ีนกัศึกษา
ปัญญาชนกลายเป็นแนวร่วมทางความคิดของ พคท. ในขณะท่ีการสร้างแนวร่วมโดยตรงมีจ  านวน
ไม่มากนกั 

ในขณะเดียวกนัรัฐเร่ิมหวาดวิตกต่อการมีบทบาทน าของนกัศึกษาปัญญาชนท่ีมีความโนม้
เอียงไปในแนวทางคอมมิวนิสต์ ด้วยเหตุน้ีจึงมีการเคล่ือนไหวของขบวนการฝ่ายขวา โดยมี
ว ัตถุประสงค์เพื่อตอบโต้ขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนท่ีน าโดยนักศึกษาปัญญาชน 

ขบวนการฝ่ายขวาไดคุ้กคามอย่างรุนแรงในพ.ศ. 2518 มีการลอบสังหารผูน้  านักศึกษา กรรมกร 
ชาวไร่ชาวนา นักการเมืองฝ่ายซ้าย ขณะเดียวกันมีการโฆษณาชวนเช่ือโจมตี โดยใช้ใบปลิว 
                                                             

เหตุการณ์ดงักล่าวมีผลสะเทือนเป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะในหมู่สหายน าซ่ึงมีการแบ่งฝ่าย “แถลงการณ์ 30 ปี” จึงถูก
เขียนข้ึนภายใตส้ถานการณ์ความขดัแยง้ของศูนยก์ารน าท่ีตอ้งการรอมชอม 

2 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย , "แถลงการณ์ของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองในวนัก่อตั้งพรรคครบรอบ 30 ปี," 1 ธนัวาคม 2515 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/58, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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จดหมาย สถานีวิทยยุานเกราะ เพื่อลดความน่าเช่ือถือของขวนการนกัศึกษาปัญญาชน ในพ.ศ. 2519 
ขบวนการฝ่ายขวาได้โฆษณาช้ีให้เห็นอันตรายของลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์บุคคลท่ีต่อตา้นหรือแสดงทศันะสนบัสนุนนกัศึกษาปัญญาชน คนงานหรือชาวไร่

ชาวนา หรือมีแนวคิดประนีประนอมกบัแนวคิดเสรีนิยมลว้นแต่ถูกหมายหัวว่าเป็นคอมมิวนิสต์ 3  
ความพยายามของรัฐในการสกดักั้นการรวมพลงัของประชาชน และมุ่งสลายการรวมตวัของกลุ่ม
และองคก์รต่างๆท่ีเคล่ือนไหวเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ไดน้ าไปสู่การกวาดลา้งของฝ่ายขวา
ซ่ึงปะทุข้ึนในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นัน่คือจุดเปล่ียนทางการเมืองท่ีส าคญัซ่ึงส่งผลต่อการสร้าง
แนวร่วมของ พคท. อีกคร้ังหน่ึง 

กรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท าให้นักศึกษาปัญญาชน ชาวนา กรรมกร นักการเมือง และ
มวลชน ต่างเดินทางเขา้สู่เขตป่าเขาไปยงัฐานท่ีมัน่ของ พคท. ทัว่ประเทศ ผูท่ี้เขา้ร่วมใหม่ต่างขาน
รับอุดมการณ์และแนวทางการต่อสูด้ว้ยอาวุธของ พคท.4  เมื่อพิจารณาในภาพรวมจึงอาจกล่าวไดว้่า 
การสร้างแนวร่วมของ พคท. ขยายตวัเป็นอยา่งมากใน พ.ศ. 2520 จนกล่าวไดว้่าส าเร็จตามเป้าหมาย

การสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย ดงัท่ีมีการจดัตั้งองคก์ารและกองก าลงัทหารโดยความ
ร่วมมือจากแนวร่วมปรากฏใหเ้ห็นตลอดปีเดียวกนั ไดแ้ก่ การจดัตั้ง “กองทหารปลดแอกประชาชน
มุสลิมไทย” ในวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520 การจดัตั้ง “ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยใน
สถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั” ในวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2520 และสืบเน่ืองจากการเข้าร่วมของ
นกัศึกษาปัญญาชน ผูน้  ากรรมกร สมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายซา้ย และผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย ยงั

                                                             
3 ผาสุก พงษไ์พจิตร,และคริส เบเคอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพค์ร้ังท่ี 3,  (กรุงเทพฯ: 

ซิลคเ์วอร์ม, 2546), 391. 391. 
4 การขานรับอุดมการณ์และแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธของ พคท. แสดงออกอย่างชัดเจน โดยการ

ประกาศร่วมต่อสู้ดว้ยอาวุธผ่านสถานีเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) ซ่ึงเป็นสถานีวิทยคุลื่นความถี่สั้ น
ของ พคท. ออกอากาศจากทางตอนใตข้องประเทศจีน ผูท้ี่ประกาศการต่อสู้ดว้ยอาวุธกบั พคท. ส่วนใหญ่มกัเป็น
ผูน้  านกัศึกษาที่มีช่ือเสียงในช่วง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 อาทิ ชลธิรา กลดัอยู ่(สัตยาวฒันา)  เกรียงกมล 
เลาหไพโรจน์ ธีรชยั มฤคพิทกัษ์ จาตุรนต์ ฉายแสง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีค  าประกาศของบุคคลส าคญัในพรรค
การเมืองและผูป้ระกอบอาชีพอื่นๆอีกดว้ย ใน, ธิกานต์ ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิด
ระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 2,  (กรุงเทพฯ: 6 ตุลาร าลึก, 2553), 
100-106. 
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ท าให้ พคท. สามารถจดัตั้ง “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย” (กป.ชป.) 
ซ่ึงมีการประกาศอยา่งเป็นทางการในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2520 

การขยายตัวของ พคท .ท าให้งานด้านต่างๆของพรรคด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการขยายตวัของแนวร่วมกลุ่มต่างๆซ่ึงไดเ้ขา้ไปปฏิบัติงานทุกส่วน มีบทบาทในการ
เผยแพร่แนวคิดของพรรคใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิ ในเขตงาน
ปฏิวติัทัว่ทุกพ้ืนท่ีการส่ือสารจดัท าส่ิงพิมพใ์นรูปแบบต่างๆคึกคกัมีชีวิตชีวาข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏ
มาก่อน5  สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของ พคท. ในการ

ถ่ายทอดแนวทางการต่อสู้ การช้ีน ามวลชน และเช่ือมร้อยการเคล่ือนไหวต่อสู้ให้เป็นเอกภาพก็มี
บทบาทส าคญัมากข้ึน และมีการผลิตรายการใหม่ๆท่ีมีสีสันมากข้ึน จากผลงานท่ีนักศึกษาในเขต
งานต่างๆส่งเขา้มาเผยแพร่โดยเฉพาะบทเพลง6  สปท. จึงเป็นเคร่ืองมือในการช้ีน าความคิดของ 
พคท. เพื่อใหส้มาชิกพรรคและแนวร่วมในเขตป่าเขามีความรู้ความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั   ใน
เวลาอนัรวดเร็วการต่อสูด้ว้ยอาวุธในชนบทขยายตวัออกไปจนครอบคลุมกว่า 50 จงัหวดั ในพ้ืนท่ีท่ี

ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใตม้ีการต่อสู้ดว้ยอาวุธแทบทุกจงัหวดั ในช่วงพ.ศ. 2519-2520 อาจ
นบัเป็นยคุทองแห่งการต่อสูข้อง พคท. เพราะการลุกข้ึนสูข้ยายตวัอยา่งกวา้งขวางท่ีสุด7 การท่ี พคท. 
กบัแนวร่วมผสานก าลงักนัอยา่งกวา้งขวาง นบัจากหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม เป็นตน้มา ท าใหรั้ฐบาล
ตระหนักถึงภยัจากการขยายตวัของ พคท. และเร่ิมวิตกกงัวลถึงความมัน่คงของอ านาจรัฐ ในช่วง
เวลาดงักล่าวเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของซีไอเอคนหน่ึงคาดการณ์ว่า พคท. จะไดรั้บชยัชนะภายใน 5 ปี 
และดร.ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ปัญญาชนเสรีนิยมท่ีมีช่ือเสียงก็เห็นว่า พคท. จะไดรั้บชยัชนะภายในเวลา

เพียง 3 ปีเท่านั้น8   

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีหลายฝ่ายคาดการณ์ไว ้ เน่ืองจากปัญหาต่างๆ
ท่ีลุกลามในขบวนปฏิวติัจน พคท. ไม่สามารถแกไ้ขได ้ทั้งปัญหาความขดัแยง้ดา้นคอมมิวนิสต์

                                                             
5 ธิกานต ์ศรีนารา,"หนงัสือปฏิวติั : ส่ิงพิมพต์อ้งหา้มของนกัศึกษาปัญญาชนในเขตป่าเขา," เขา้ถึงเม่ือ 17 

กนัยายน 2559, http://www.sarakadee.com/2006/11/09/political-book/. 
6 สรณ ขจรเดชกุล, "ก าเนิดและจุดจบของสถานีเสียงวิทยุประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) ," ฟ้า

เดียวกัน 13, 1 (มกราคม-เมษายน 2558): 255-270. 
7 สุธาชยั ยิ้มประเสริฐ, "ว่าดว้ยบทเรียนทางประวติัศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ," 

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 26, 2 (ธนัวาคม 2546 – พฤษภาคม 2547): 175. 
8 ผาสุก พงษไ์พจิตร,และคริส เบเคอร์.เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ, 376-377. 
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สากล ปัญหาในอินโดจีน ปัญหาการเดินตามแนวนโยบายจีน และปัญหาความขดัแยง้ภายใน ปัญหา
เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อ พคท. จนพฒันาเป็นความขดัแยง้ลุกลามในขบวนปฏิวติั นับตั้งแต่พ.ศ. 
2522 เป็นตน้มาปัญหาเหล่าน้ีมีส่วนท าใหก้ารด าเนินงานของ พคท. เร่ิมถดถอยลง และเม่ือรัฐบาล

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกาศค าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 เร่ือง “นโยบายการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะคอมมิวนิสต”์ โดยมุ่งสลายก าลงัของ พคท. นโยบายดงักล่าวจึงประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
กองก าลงัของ พคท. เร่ิมลดจ านวนลงจาก 14,000 คนเหลือ 10,000 คน ในพ.ศ. 2523 แนวร่วมท่ี
ทยอยออกจากป่าและเขา้มอบตวักบัทางการ มีทั้งนักศึกษา ปัญญาชน นักการเมือง กรรมกร และ
แนวร่วมจากคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย ต่างก็ถอนตวัออกจากฐานท่ี
มัน่ทุกจุดในพ.ศ. 25249 

การกลบัคืนสู่เมืองของแนวร่วมสืบเน่ืองมาจากปัญหาความขดัแยง้ทางความคิดและแนว
ทางการปฏิวติัท่ีไม่สอดคลอ้งกนั การแตกแยกของ พคท. กบัแนวร่วมสะทอ้นให้เห็นว่าทั้งคู่เป็น 
“พนัธมิตรท่ีเปราะบาง” แมท้ั้ง พคท. และแนวร่วมมีพ้ืนฐานความคิดร่วมกนัในการต่อสูก้บัอ  านาจ

รัฐ แต่จุดร่วมดงักล่าวไม่สามารถรักษาความสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ในเวลาอนัรวดเร็วความสมัพนัธ์
ของทั้งสองฝ่ายจึงแตกหักลง ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีค  าถามว่า “ท าไมความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบั
แนวร่วมจึงเป็นพนัธมิตรท่ีเปราะบางและแตกหักกนัได้”  ค  าถามดงักล่าวอาจอธิบายดว้ยค าตอบ
แบบกวา้งๆไดว้่า เป็นเพราะความขดัแยง้ทางความคิดภายในขบวนปฏิวติั และระดบัความสมัพนัธท่ี์
ไม่เท่าเทียม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ใชอ้ธิบายการถอนตวัของนกัศึกษาปัญญาชน  แต่การอธิบายเหตุผล
ดงักล่าวอาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะเขา้ใจสาเหตุการแยกตวัของแนวร่วมทุกกลุ่ม 

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวร่วมของ พคท. แมท่ี้ผา่น
มาไดม้ีงานท่ีศึกษาแนวร่วมเยาวชน นิสิตนกัศึกษา ชนชาติส่วนนอ้ย ซ่ึงไดแ้ก่ ชาวเขาและชาวมลายู
มุสลิม แต่การอธิบายก็ยงัเป็นลกัษณะภาพรวมและจ าแนกศึกษาแนวร่วมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งไม่ไดใ้ห้

รายละเอียดในความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายมากนัก และยงัขาดความเช่ือมโยงของเหตุการณ์ท่ี
สัมพันธ์กับบริบทและอ่ืนๆ โดยเฉพาะการสร้างแนวร่วมของ พคท. ในแต่ละช่วงเวลา และ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง พคท. กบัแนวร่วม ในการศึกษาคน้ควา้ผูศ้ึกษาพบว่ามีแนวร่วมกลุ่มอ่ืนๆของ 
พคท. อีกหลายกลุ่มซ่ึงปรากฏในความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมนอกเหนือจากนกัศึกษา
ปัญญาชน ไดแ้ก่ กรรมกร ชาวนา ชาวไร่ พรรคการเมืองฝ่ายซา้ย ชนชาติส่วนนอ้ย รวมถึงแนวร่วม

                                                             
9 เร่ืองเดียวกนั, 161. 
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ในต่างประเทศ ซ่ึงแนวร่วมต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นก าลงัท่ีส าคญัในการด าเนินงานของ พคท. ในช่วง
เวลาท่ีสถานะของ พคท. ข้ึนสู่กระแสสูงและตกต ่าลงในเวลาอนัรวดเร็ว ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจึง
ต้องการท าความเข้าใจการแตกแยกระหว่าง พคท. กับแนวร่วม โดยยอ้นไปยงัจุดเร่ิมต้นของ

ความสัมพนัธ์ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึนในขบวนปฏิวติั ตั้ งแต่การสร้างแนวร่วมของ 
พคท. การใชชี้วิตและการท างานร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีปฏิวติั เพื่อท าให้เห็นความเป็นมาและ
ต่อเน่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจสาเหตุการแตกหักของ
พนัธมิตรคู่น้ีไดอ้ยา่งรอบดา้นมากข้ึน 

ดงันั้น แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2515-2525 จึงเป็นประเด็น
การศึกษาท่ีใหค้วามส าคญักบัการวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงการด าเนินนโยบายการสร้างแนวร่วมของ 
พคท. การเขา้ร่วมกบั พคท. ของกลุ่มแนวร่วม ท่ีเป็นกรรมกร ชาวนา ชาวไร่ นักศึกษาปัญญาชน 
พรรคการเมืองฝ่ายซา้ย ชนชาติส่วนนอ้ย และแนวร่วมในต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาความสมัพนัธ์
ของ พคท. กบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ การท างานร่วมกนัระหว่างแนวร่วมกบั พคท. ปัญหาท่ีน าไปสู่การ

แยกตวัของแนวร่วมจากขบวนปฏิวติั และปฏิกิริยาของรัฐต่อความสัมพนัธ์ดงักล่าว ระหว่าง พ.ศ. 
2515-2525 ซ่ึงการศึกษาในประเด็นดงักล่าวจะช่วยขยายองค์ความรู้เก่ียวกบัแนวร่วมของพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยใหร้อบดา้นและลุ่มลึกมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แมง้านเขียนท่ีศึกษาเก่ียวกบัขบวนการคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทยตลอดระยะเวลาท่ีผา่น
มาจะมีหลากหลายพอสมควร ทั้งในดา้นประวติัศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดยศึกษาประเด็นท่ีแตกต่าง
กนัออกไป แต่องคค์วามรู้เร่ืองขบวนการคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทยก็ยงัคงมีจ  านวนไม่มากนกัท่ีจะ
ท าความเขา้ใจในบริบทประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่และกระแสสังคมนิยมในการเมืองไทย และท่ี
ส าคัญการศึกษาโดยใช้มุมมองของฝ่ายขบวนการคอมมิวนิสต์นั้นยงัคงมีจ  ากดั เมื่อพิจารณาว่า

ขบวนการคอมมิวนิสตเ์คยเป็นภยัคุกคามต่อรัฐไทยและเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ไทยร่วม
สมยั การศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการคอมมิวนิสต์จึงยงัคงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ
และสามารถศึกษาไดอี้กหลายแง่มุม งานท่ีศึกษาเก่ียวกบัขบวนการคอมมิวนิสตม์าก่อนหนา้น้ีอาจ
แบ่งเป็นกลุ่มตามประเด็นส าคญัของงานได ้4 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มแรก งานเขียนที่อธิบายการเคล่ือนไหวของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย  
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งานเขียนกลุ่มน้ีอธิบายการเคล่ือนไหวของ พคท. โดยแบ่งประเด็นส าคญัของงานได ้3 
ประเด็น 1.) การเคล่ือนไหวของ พคท. 2.) การเคล่ือนไหวของ พคท. และการปราบปรามของรัฐ 3.) 
ความขดัแยง้และการล่มสลายของ พคท. ไดแ้ก่ 

1.) งานเขียนท่ีอธิบายการเคล่ือนไหวของ พคท. 

วิทยานิพนธ ์สาขาการต่างประเทศและการทูต ของภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์  (พ.ศ. 2510) เร่ือง 

กลวิธีบ่อนท าลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย . เป็นการศึกษา พคท. ในภาพรวม โดย

ศึกษาแนวคิด หลกันโยบาย ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการปฏิวติั โครงสร้างของพรรค การ
ด าเนินงานของ พคท. ในลกัษณะการแทรกซึมเพื่อก่อกวนและท าลาย และการแทรกซึมเพื่ออบรม
สั่งสอนลทัธิคอมมิวนิสต์ สรุปว่า พคท. เน้นการด าเนินงาน 2 ดา้น คือ 1. ดา้นการเมืองโดยการ
เผยแพร่อุดมการณ์ สร้างแนวร่วม ปลุกระดมมวลชนเพื่อเป็นก าลงัในการปฏิวติั และ 2. ดา้นทหาร 
ไดมี้การการก่อตั้งกองก าลงัติดอาวุธ แต่การจดัเป็นรูปแบบองคก์รยงัไม่ชดัเจนเน่ืองจากยงัมีสมาชิก

ไม่เพียงพอ การศึกษาไดใ้ชเ้อกสารของคอมมิวนิสตใ์นการอธิบายแนวคิดและเป้าหมายของ พคท. 
ซ่ึงตอ้งการให้เกิดการปฏิวติัประชาธิปไตยอนัเป็นขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การปฏิวติัสังคมนิยม ท าให้
เข้าใจแนวคิดของ พคท. อย่างไรก็ตามงานเขียนช้ินน้ีไม่ใช่งานประวติัศาสตร์จึงไม่ได้ก  าหนด
ขอบเขตดา้นเวลาในการศึกษา แต่ขอ้มูลในงานเขียนพอท่ีจะทราบไดว้่าศึกษาตั้งแต่การก่อก าเนิด
ของพรรคคอมมิวนิสต์สยาม พ.ศ. 2473 จนถึง พ.ศ. 2510 ซ่ึง พคท. มีการปรับเปล่ียนวิธีการ

เคล่ือนไหวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

วิทยานิพนธ์ สาขารัฐศาสตร์ ของณรงค์ ศรีวิเชียร (พ.ศ. 2514) เร่ือง การแทรกซึมบ่อน

ท าลายของคอมมวินิสต์และการต่อต้านด้วยการจูงใจประชาชน (ศึกษาเฉพาะกรณปีระเทศไทย). ได้

ศึกษาการเคล่ือนไหวของคอมมิวนิสตใ์นลกัษณะท่ีเป็นการด าเนินการเพื่อแทรกซึมและบ่อนท าลาย 

ซ่ึงงานเขียนช้ินน้ีไม่ไดก้  าหนดขอบเขตของระยะเวลาเน่ืองจากเป็นการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ แต่
ทราบไดจ้ากขอ้มูลในการศึกษาซ่ึงเนน้การเคล่ือนไหวในช่วงทศวรรษ 2500-2512 แมง้านเขียนช้ินน้ี
จะอธิบายการเคล่ือนไหวของคอมมิวนิสตเ์ป็นหลกัแต่ก็มองผา่นสายตาของรัฐ ท่ีมองว่าคอมมิวนิสต์
เป็นภยัร้ายแรง การด าเนินงานของคอมมิวนิสต์เพื่อบ่อนท าลายประเทศไทย รวมถึงยงัใชค้  าว่าศตัรู
เก่าของประเทศท่ีติดตามท าลายลา้ง โดยผูเ้ขียนไดอ้า้งเหตุการณ์ท่ีประเทศไทยเคยเผชิญกับศตัรู
มากมายท่ีมุ่งหมายเพื่อเอกราช เช่น เจา้อาณานิคม และเช่ือมโยงมาถึงคอมมิวนิสตซ่ึ์งถือเป็นศตัรูท่ี

เปล่ียนรูปแบบใหม่ ทศันะในงานเขียนช้ินน้ีจึงมองคอมมิวนิสตใ์นลกัษณะท่ีสุดโต่ง โดยขาดการท า
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ความเขา้ใจเหตุการณ์และบริบทท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น ภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาจึงแฝงไปดว้ยอคติ
ต่อคอมมิวนิสตแ์ละเป็นภาพเพียงดา้นเดียว อยา่งไรก็ตามในช่วงเวลาท่ีศึกษาคอมมิวนิสตก์  าลงัเป็น
ปีศาจร้ายท่ีน่าหวาดกลวัในสังคมจึงท าให้ผูเ้ขียนยึดถือแต่ภาพในแง่ลบ เพราะข้อมูลท่ีใช้ใน

การศึกษาเป็นขอ้มูลจากฝ่ายรัฐทั้งหมด 

วิทยานิพนธ์ สาขาการปกครอง ของสมเช้ือ ทัพวงศ์ศรี (พ.ศ. 2516) เร่ือง การก่อการร้าย

คอมมวินิสต์ (ศึกษากรณอี าเภอบ้านนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี). โดยศึกษาปัจจยัท่ีท าใหค้นหนัไป

เป็นผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ผูศึ้กษาเลือกพ้ืนท่ีอ  าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพราะเป็น

เขตท่ีอยูใ่นการครอบครองของ พคท. เกิดการปะทะกบัเจา้หนา้ท่ีบ่อยคร้ัง และเห็นไดช้ดัว่าเกิดการ
ขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต์อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสรุปปัจจยัท่ีท าให้คนหันไปเขา้ร่วมกบั พคท. ได ้3 
ปัจจยั ประการแรก การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม ประการท่ีสอง 
เกิดจากการโฆษณาชวนเช่ือของ พคท. ซ่ึงใชว้ิธีโจมตีจุดอ่อนของทางการ และประการท่ีสาม เป็นผู ้
นิยมในลทัธิคอมมิวนิสต์อยูก่่อนแลว้เพราะต่ืนตวัทางการเมือง ท าให้มีการชกัชวนเครือญาติ มิตร
สหายให้เขา้ร่วมดว้ย งานเขียนช้ินน้ีไม่ไดร้ะบุเวลาท่ีศึกษาอย่างชดัเจนแต่จากรายละเอียดพอท่ีจะ

ทราบไดว้่าศึกษาในช่วง พ.ศ. 2508-2516 อนัเป็นช่วงท่ีเกิดการปราบปรามอยา่งหนกัจึงท าให้คนใน
พ้ืนท่ีหันไปเขา้ร่วมกบั พคท. จ  านวนมาก แต่ระหว่างนั้นก็มีบางส่วนท่ีออกมามอบตวักบัทางการ 
ซ่ึงผูศ้ึกษาไดใ้ชข้อ้มูลจากการสอบสวน ผกค. 30 คนท่ีเขา้มอบตวั ถึงแรงจูงใจในการเขา้ร่วมและได้
ขอ้สรุปท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ การท่ีงานช้ินน้ีมุ่งอธิบายปัจจยัการเขา้ร่วมกบั พคท .เพียงดา้นเดียวซ่ึง
เป็นประเด็นท่ีเล็กเกินไป ท าให้ขาดภาพในประเด็นอ่ืนๆท่ีเช่ือมโยงกนั เป็นตน้ว่า สภาพภายใน 

พคท. เป็นอยา่งไร การด าเนินงานของ พคท. ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน่าจะสามารถสอบถามจากผูท่ี้เข้ามอบ
ตวัได ้

งานวิจยัของกลุ่มภูบรรทัด (พ.ศ. 2544) เร่ือง บนเส้นทางภูบรรทัด : ต านานการต่อสู้ด้วย

ก าลังอาวุธของประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล. เป็นงานวิจยัท่ีรวบรวมบนัทึกและค าบอกเล่าเก่ียวกับ

การเคล่ือนไหวของ พคท. ซ่ึงเป็นแง่มุมท่ีไม่เคยถูกเปิดเผย เช่น สภาพการด าเนินชีวิต กิจกรรมและ
เร่ืองราวภายในของ พคท. ทศันะคติของสมาชิกพรรคท่ีมีต่อการเมืองท้องถ่ิน การปกครองของ
รัฐบาล รวมถึงความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในชนบทภาคใต้ ในงานเขียนช้ินน้ีได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ภาค ภาคแรก เมื่อชาวนาจับปืน เป็นส่วนท่ีวิเคราะห์จากการบันทึกและค าบอกเล่า 
รวมถึงการสัมภาษณ์จากสหายท่ีเคยเขา้ร่วมกบั พคท. ให้ภาพการเมืองทอ้งถ่ินในเขตสามจงัหวดั 
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พทัลุง ตรังและสตูล การเขา้ร่วมกบั พคท. และการต่อตา้นอ านาจรัฐ เป็นช่วงของการต่อสูด้ว้ยก  าลงั
อาวุธ ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีมีสภาพท่ีแตกต่างกนัเม่ือพิจารณาจากสภาพของท่ีตั้ง เศรษฐกิจและสงัคมท าให้
เกิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีชา้เร็วแตกต่างกนัไป ในส่วนของภาคท่ีสอง ภูบรรทดัปฏิวติั เป็น

ส่วนท่ีรวบรวมจากความทรงจ าของ พคท. ทั้งหมด ซ่ึงเป็นเพียงการเรียบเรียงท่ียงัไม่ผ่านการ
วิเคราะห์ แต่ในส่วนน้ีท าให้เห็นภาพของ พคท. ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน นัน่คือสภาพวิถีชีวิตบนป่า
เขา รวมถึงทศันะคติของสมาชิกแต่ละคนท่ีอดทนและมุ่งมัน่เพ่ือการปฏิวติั แมง้านเขียนช้ินน้ีจะ
รวบรวมขอ้มูลของ พคท. ไวเ้ป็นจ านวนมาก แต่ก็เป็นการเล่าเร่ืองท่ีแยกส่วนในแต่ละประเด็น ท า
ใหข้าดการเช่ือมโยงต่อกนัท่ีจะช่วยใหเ้ห็นภาพการเคล่ือนไหวของ พคท. พร้อมกนัหมดในพ้ืนท่ีทั้ง
สามจงัหวดัดงักล่าว 

วิทยานิพนธ์ สาขาประวติัศาสตร์ ของพุทธพล มงคลวรรณ (พ.ศ. 2548) เร่ือง ขบวนการ

คอมมิวนิสต์ในเขตภูพาน พ.ศ. 2504 – 2525. ศึกษาความเป็นมา การเคล่ือนไหว ปรับตัว และ

ผลกระทบของขบวนการคอมมิวนิสตท่ี์มีต่อวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินเขตภูพาน สรุปว่าขบวนการ
คอมมิวนิสต์ในเขตภูพานเร่ิมก่อตวัภายหลงัจากการลงสู่เขตชนบทของผูน้  า พคท. ในพ.ศ. 2504 

ปัญหาความยากจนและการข่มเหงจากเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นปัจจัยหลกัท่ีผลกัดันการลุกข้ึนสู้ของ
ประชาชนในเขตภูพาน ปัญหาดงักล่าวท าให้ พคท. สามารถปลุกระดมจดัตั้งชาวนาในหมู่บา้นได ้
แต่เม่ือการปราบปรามคร้ังใหญ่ท าให ้พคท. ตอ้งปรับเปล่ียนการเคล่ือนไหวโดยใชรู้ปแบบ “ป่าน า
บ้าน” คือผูป้ฏิบัติงานตั้งเป็นกองป่าติดอาวุธในเขตป่าเขาแลว้ลกัลอบเข้ามาท างานมวลชนใน
หมู่บา้น รูปแบบดงักล่าวเกิดข้ึนท่ีเขตภูพานเป็นท่ีแรก ขบวนการคอมมิวนิสตใ์นเขตภูพานจึงขยาย

ตวัอย่างกวา้งขวางแมจ้ะถูกปราบปรามหลายคร้ัง ขณะเดียวกนัขบวนการคอมมิวนิสต์ก็สามารถ
สร้างเขตปลอดอ านาจรัฐบนเทือกเขาภูพานข้ึนได ้แต่กลบัไม่เป็นผลดีเพราะลกัษณะภูมิประเทศไม่
เอ้ืออ  านวยจึงกลายเป็นเป้าน่ิงในการโจมตี อย่างไรก็ตามขบวนการคอมมิวนิสตใ์นเขตภูพานก็ยนื
หยดัไดท่้ามกลางความยากล าบากในป่าเขาและการปราบปรามจนกระทัง่เกิดความขดัแยง้ภายใน
ขบวนการปฏิบติั ขบวนการคอมมิวนิสตใ์นเขตภูพานจึงเร่ิมสลายตวัในพ.ศ. 2525 งานเขียนช้ินน้ีให้
ภาพการเคล่ือนไหวของขบวนการคอมมิวนิสตใ์นเขตภูพานซ่ึงปรับเปล่ียนการเคล่ือนไหวเมื่อเกิด

การปราบปราม และยงัแสดงให้เห็นว่าการปราบปรามของรัฐเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีเร่งใหข้บวนการ
คอมมิวนิสตส์ามารถขยายตวัไดดี้ นอกจากน้ียงัช้ีใหเ้ห็นภาพวิถีชีวิตของ พคท. บนป่าเขา ซ่ึงยงัมีมิติ
ดา้นศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะเพลงปฏิวติัซ่ึงถูกผลิตข้ึนเป็นจ านวนมากในเขตภูพาน เพลงดงักล่าว
สะท้อนให้เห็นการผสานตัวระหว่างลทัธิมาร์กซ์-เลนินและความคิดเหมาเจ๋อตุงกับความเป็น
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ทอ้งถ่ิน และยงัสะทอ้นการต่อสู้ของประชาชนท่ีเลือกเขา้ร่วมกบั พคท. ท าให้ไดเ้ห็นแง่มุมของ 
พคท. ซ่ึงไม่ไดมี้แค่การต่อสูเ้พียงดา้นเดียวเท่านั้น 

งานเขียนท่ีอธิบายการเคล่ือนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ให้ขอ้มูลดา้น
แนวคิดและการด าเนินงานของ พคท. แต่การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอธิบายภาพของคอมมิวนิสต์
ในดา้นลบโดยช้ีให้เห็นถึงความตอ้งการของคอมมิวนิสต์ท่ีต้องการเปล่ียนประเทศไทยไปสู่การ
ปกครองแบบสังคมนิยม และการเคล่ือนไหวเป็นลกัษณะก่อการร้าย ท าลายความสงบสุขของ
ประเทศ มีเพียงงานเขียนสองเร่ืองท่ีเสนอแง่มุมท่ีแตกต่างออกไป เร่ือง ขบวนการคอมมิวนิสตใ์น

เขตภูพาน พ.ศ. 2504 – 2525 แสดงให้เห็นทั้งการต่อสู้และมิติความเป็นมนุษยข์อง พคท. และเร่ือง
บนเส้นทางภูบรรทดั : ต  านานการต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธของประชาชน พทัลุง-ตรัง-สตูล พยายาม
เสนอขอ้มูลของ พคท. โดยการรวบรวมจากความทรงจ าของอดีตสหายเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวอีก
แง่มุมหน่ึงของ พคท. ซ่ึงไม่ใช่ในฐานะผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตต์ามค านิยามของรัฐ 

2.) งานเขียนท่ีอธิบายการเคล่ือนไหวของ พคท. และการปราบปรามของรัฐบาล 

วิทยานิพนธ ์สาขาประวติัศาสตร์ ของธงชัย พึง่กนัไทย (พ.ศ. 2521) เร่ือง ลทัธิคอมมวินิสต์

และนโยบายต่อต้านของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2468-2500. ศึกษาวิเคราะห์ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นประเทศ

ไทยตั้งแต่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว จนถึงรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม รวมทั้งการด าเนินการและใชน้โยบายต่อตา้นของรัฐบาลไทย สรุปไดว้่าลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์
เคล่ือนไหวในช่วงแรกนั้นยงัไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นภัยต่อความมัน่คงของชาติ เน่ืองจากลทัธิ
คอมมิวนิสตน์ ามาเผยแพร่โดยคนต่างชาติ และคนในสงัคมไทยเองไม่มีความต่ืนตวัท่ีจะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจึงยากท่ีจะนิยมลทัธิคอมมิวนิสตไ์ด ้ แต่อยา่งไรก็ตามรัฐบาลก็ไดท้  าต่อตา้นผูนิ้ยมลทัธิ
คอมมิวนิสต์ซ่ึงน าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มาเผยแพร่ในสังคม เช่น การเนรเทศ การออก

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง การควบคุมหนังสือพิมพ์และโรงเรียนจีน เป็นต้น การควบคุม
ปราบปรามทวีความรุนแรงข้ึนเม่ือจอมพล ป. เป็นผูน้  ารัฐบาลและเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐอเมริกา
ผูน้  าโลกเสรีในภาวะของสงครามเยน็ จึงท าให้การเคล่ือนไหวของคอมมิวนิสต์ตอ้งท าอยา่งปิดลบั
อ  าพราง แมรั้ฐบาลจะปราบปรามอย่างหนักแต่คอมมิวนิสต์ก็ยงัไม่สลายตวัลงและมีแนวโน้มจะ
ขยายตวัข้ึนต่อไป งานเขียนช้ินน้ีให้ภาพการก าเนิดและขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต์ในประเทศ

ไทยในช่วงแรก พร้อมกบัการด าเนินการปราบปรามของรัฐบาลท่ีพยายามยบัย ั้งการเติบโตของลทัธิ
คอมมิวนิสต ์ท าใหเ้ขา้ใจความเป็นมาของลทัธิคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2500 
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วิทยานิพนธ์ สาขาประวติัศาสตร์ ของบัญชา สุมา (พ.ศ. 2528) เร่ือง การเคล่ือนไหวของ

พวกคอมมิวนิสต์กับนโยบายป้องกันและปราบปรามของรัฐบาล (พ.ศ. 2500 -2523). ได้ศึกษา

แนวคิดหรืออุดมการณ์ท่ี พคท. ยึดถือ การเคล่ือนไหวของ พคท. ในช่วง พ.ศ. 2500-2523 รวมถึง
ความส าเร็จและลม้เหลวจากการปฏิวติั และการใชน้โยบายของรัฐในการปราบปรามแต่ละสมยั ซ่ึง

บญัชาไดส้รุปว่าการเคล่ือนไหวของ พคท. เป็นความลม้เหลว เน่ืองจากจุดอ่อนภายในพรรคท่ีไม่
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน การยึดแนวคิดการปฏิวติัแบบจีนโดยไม่ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบั
สังคมไทย ความแตกแยกท่ีเกิดข้ึนในสากลระหว่างสหภาพโซเวียตกบัจีนส่งผลกระทบต่อลทัธิ
คอมมิวนิสต์ในอินโดจีนและไทย และประการสุดท้ายคือนโยบายป้องกนัและปราบปรามของ
รัฐบาลท าให ้พคท. อ่อนแอลง ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวเป็นสาเหตุท่ีท าให ้พคท. ไม่สามารถท าการปฏิวติั

ในประเทศไทยไดส้ าเร็จ ซ่ึงงานช้ินน้ีมีลกัษณะเด่นท่ีท าใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงควบคู่กนัระหว่าง 
พคท. กบัรัฐ ในช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหวและด าเนินการปราบปรามใน พ.ศ. 2500-2523 ช้ีให้เห็นถึง
การด าเนินงานของทั้งสองฝ่ายโดยแบ่งช่วงเวลาการศึกษาตามนโยบายปราบปรามของรัฐ 

ปริญญานิพนธ ์สาขาประวติัศาสตร์ ของพยุงศาสตร์ อุทโท (พ.ศ. 2536) เร่ือง นโยบายของ

รัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามพรรคคอมมิวนิ ส ต์แ ห่ งประ เทศไทยในภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง พ.ศ. 2508 – 2523. ศึกษาสาเหตุการขยายตัวของ พคท. ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีของ พคท. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

นโยบายในการป้องกนัและปราบปรามของรัฐบาล ซ่ึงสรุปว่า พคท. ใชยุ้ทธศาสตร์การต่อสู้ตาม
แนวทางสงครามประชาชนของเหมา เจ๋อ ตุง โดยอาศยัวิธีการชนบทลอ้มเมือง ในพ.ศ. 2508 เร่ิมตน้
การต่อสู้ดว้ยอาวุธเป็นคร้ังแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนท่ีจะขยายไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ การ
ต่อสู้ดว้ยอาวุธของ พคท. ด  าเนินมาจนถึง พ.ศ. 2523 พคท. จึงเร่ิมสลายตวัลงเพราะความส าเร็จใน
การปราบปรามของรัฐบาล ซ่ึงไดป้รับปรุงนโยบายในการปราบปรามมาอย่างต่อเน่ืองจนประสบ

ผลส าเร็จจากนโยบาย 66/2523 ซ่ึงตรงกบัช่วงเวลาท่ี พคท. ก  าลงัอ่อนก าลงัลงเช่นเดียวกนั แมง้าน
เขียนช้ินน้ีจะเนน้ศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ก็ไม่มีรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงท าให้เห็นเพียงภาพกวา้งๆในการด าเนินงานของ พคท. และนโยบาย
ของรัฐบาลเท่านั้น 

งานเขียนท่ีอธิบายการเคล่ือนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและการใช้
นโยบายปราบปรามของรัฐบาล งานเขียนในกลุ่มน้ีท าให้เห็นการเคล่ือนไหวของ พคท. ท่ีมี
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พฒันาการอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2468 ซ่ึงเป็นระยะแรกเร่ิมท่ีด  าเนินการโดยชาวจีนและชาวญวน 
จนถึง พ.ศ. 2523 ซ่ึงเป็นปีท่ี พคท. เร่ิมเขา้สู่ความเส่ือม และยงัท าให้เห็นการปราบปรามของรัฐซ่ึง
ใชก้ฎหมายในการจดัการไปสู่นโยบายท่ีใชค้วามรุนแรง และการปราบปรามของรัฐก็กลายเป็น

เง่ือนไขหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวและการขยายตวัของ พคท. เน่ืองจากการปราบปรามของรัฐ
ท่ีใชค้วามรุนแรงท าให้ พคท. ตอ้งใชว้ิธีเดียวกนัต่อสู้ อีกทั้ง พคท. ยงัไดโ้อกาสน าความรุนแรง
ดงักล่าวมาเป็นจุดในการโจมตีรัฐ เพื่อดึงใจจากประชาชนซ่ึงไดผ้ลส าเร็จเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะใน
ชนบทท่ี พคท. สามารถยดึครองพ้ืนท่ีได ้

3.) งานเขียนท่ีอธิบายความขดัแยง้และการล่มสลายของ พคท. 

วิทยานิพนธ ์สาขาการปกครอง ของบุษบา สินสมบูรณ์  (พ.ศ. 2524) เร่ือง ความขัดแย้งทาง

อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520-2522. ศึกษาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน

ภายใน พคท.ภายหลงัจากท่ีนักศึกษา ปัญญาชนเข้าร่วมกบั พคท. จ  านวนมากหลงัเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวมาจากการท่ีแนวร่วมมีโอกาสไดส้ัมผสัและศึกษาผูน้  า
พรรค นโยบาย และทฤษฎีของพรรคอยา่งจริงจงั เป็นเหตุใหเ้กิดการโตแ้ยง้ต่อความคิดของ พคท. ท่ี
ถูกมองว่าลา้หลงั ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในเร่ืองทฤษฎีปฏิวติั แนวทางปฏิวติั 
ความขดัแยง้ในอุดมการณ์ ความขดัแยง้ระหว่างตวัผูน้  าพรรคกบัแนวร่วม ผลของความขดัแยง้ท าให้ 
พคท. ต้องสูญเสียแนวร่วม ก  าลังคน อาวุธจ  านวนสูงข้ึน ประกอบกับความขัดแยง้ระหว่าง

คอมมิวนิสต์สากลท่ีส่งผลสะเทือนมายงั พคท. ก็ยิ่งส่งผลต่อความขัดแยง้ทางความคิดและทาง
อุดมการณ์ของ พคท. เป็นอย่างมาก บุษบาเสนอว่า การคืนสู่เมืองของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
พคท. ไม่สามารถน านกัศึกษาในทางความคิด อุดมการณ์ นโยบายและวิธีปฏิวติัได ้แมง้านเขียนช้ิน
น้ีจะศึกษาความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ของ พคท. แต่ก็เน้นอธิบายสาเหตุการเกิดของความขดัแยง้ 
ไม่ไดแ้สดงให้เห็นความคิดของความขดัแยง้อย่างชดัเจน จึงท าให้เห็นเพียงบริบทท่ีเกิดข้ึนรอบ 
พคท. แต่ยงัมองไม่เห็นความคิดท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้อยา่งเด่นชดั 

วิทยานิพนธ ์สาขาการปกครอง ของธ ารง ชินหิรัญ (พ.ศ. 2536) เร่ือง ความล้มเหลวในการ

ปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. ศึกษาสาเหตุท่ีท าให้ พคท. ไม่ประสบผลส าเร็จใน

การปฏิวติัประเทศไทย โดยสรุปว่าเกิดจากสาเหตุหลกั 4 ประการ ได้แก่ 1) ความขัดแยง้ทาง
ความคิดภายในขบวนการปฏิวติั โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหว่างผูน้  าพรรคกบันกัศึกษาปัญญาชน

ในเร่ืองการวิเคราะห์สังคมไทยและการก าหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิ ธีในการปฏิวติั อีกทั้ง พคท. อยู่
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ภายใตอิ้ทธิพลของ พคจ. ท าใหไ้ม่เป็นตวัของตวัเอง และลกัษณะของพรรคยงัเป็นเผด็จการไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน 2) ความขดัแยง้ระหว่างผูน้  าในโลกคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียต
กบัจีน พคท. ซ่ึงเลือกอยู่ขา้งจีนจึงถูกโดดเด่ียวจากสหภาพโซเวียตและอินโดจีน  3) การด าเนิน

นโยบาย 66/2523 ของรัฐบาลท าให้แนวร่วมออกมามอบตวัจ านวนมาก 4) ลกัษณะเฉพาะของ
สงัคมไทยซ่ึงยดึถือในขนบประเพณี และมีความเคารพต่อสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดในการปฏิวติั สาเหตุดงักล่าวส่งผลให ้พคท. ตกต ่าและล่มสลายในท่ีสุด โดยไดศึ้กษาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2521-2525 อนัเป็นช่วงท่ี พคท. เร่ิมแตกแยกและถึงจุดเส่ือม งานเขียนช้ินน้ีใหภ้าพของ พคท. 
ในช่วงท่ีก  าลงัเกิดปัญหาภายในพรรค รวมถึงวิกฤตการณ์สากลท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของ พคท. โดยให้ความส าคญักบัปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกโดยรวม แต่เน่ืองจากเลือก

ศึกษาในช่วงเวลาท่ีเป็นวิกฤตของปัญหาภายใน พคท. จึงท าใหข้าดความเช่ือมโยงของปัญหาความ
ขดัแยง้ท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง 

งานเขียนท่ีอธิบายในเร่ืองเดียวกนัแต่ใหร้ายละเอียดของความขดัแยง้ คือ วิทยานิพนธ ์สาขา

ประวติัศาสตร์ของธิกานต์ ศรีนารา (พ.ศ. 2548) เร่ือง ความขัดแย้งทางความคิดในขบวนการ

คอมมวินิสต์ไทย พ.ศ. 2519-2525. ศึกษาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน พคท. โดยใหค้วามส าคญักบั

ความคิดเห็นของผูน้  า พคท.และผูป้ฏิบัติงานในทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสรุปได้ว่าความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนใน พคท. ไม่ไดมี้แค่กลุ่มเดียวและแต่ละกลุ่มก็มีความคิดท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มบุญเยน็-ทอง
ปักษ์ มีความเห็นว่าควรรับความช่วยเหลือจากลาวและเวียดนามในการปฏิวติั กลุ่มยุค-บุญส่ง-ไทย
นิกร เห็นว่าสงัคมไทยเป็นสงัคมทุนนิยมก่ึงเมืองข้ึน ดงันั้นควรวางยทุธศาสตร์ใหม่โดยเนน้งานใน

เมือง กลุ่มธีรยุทธ บุญมี เห็นว่า พคท. ควรให้แนวร่วมเป็นองค์กรน าการปฏิวติัแทน เป็นตน้ ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มท่ีมีความขดัแยง้ต่อแนวทางของ พคท. มีมากมายหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มต่างก็
เสนอความคิดในการปฏิวติัท่ีแตกต่างกนัออกไป อีกทั้งแต่ละกลุ่มก็ปรากฏข้ึนในช่วงเวลาและ
เง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั นอกจากนั้นท่ีส าคญั พคท. ก็มีการตอบโตต่้อความคิดเห็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์
การน าของตน โดยผา่นประกาศและแถลงการณ์ต่างๆของศูนยก์ารน า รวมทั้งในระดบัผูป้ฏิบติังาน
ท่ีเช่ือมัน่ต่อการน าของ พคท. ก็ไดต้อบโตผู้ว้ิจารณ์ผา่นส่ิงพิมพป์ฏิวติัฉบบัต่างๆ ท าใหเ้ห็นว่าความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน พคท. ไม่ไดถู้กโจมตีจากผูคิ้ดต่างเพียงดา้นเดียว แต่ พคท. เองก็แสดงความคิดเห็น
โตก้ลบัเช่นเดียวกนั  งานเขียนช้ินน้ีจ  าแนกความคิดของแต่ละกลุ่มตามเน้ือหาความคิดท่ีแต่ละกลุ่ม
น าเสนอและโจมตี พคท. จุดเด่นของงานคือการเสนอแง่มุมของ พคท. ท่ีใชเ้อกสารของ พคท. เป็น
หลกัในการศึกษา ท าให้เขา้ใจความคิดของ พคท. ไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากนั้นผูเ้ขียนยงัศึกษาผา่น
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ส่ิงพิมพป์ฏิวติัของนกัศึกษาและผูป้ฏิบติังานของ พคท. เพ่ือท าความเขา้ใจเน้ือหาความคิดของแต่ละ
กลุ่ม และจ าแนกความคิดของแต่ละกลุ่มผา่นงานเขียนท่ีผลิตออกมา งานเขียนช้ินน้ีจึงช่วยขยายภาพ
ความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในขบวนการปฏิวัติให้ชัดเจนโดยสัมพนัธ์กับบริบททางการเมือง

ภายในประเทศและสถานการณ์สากล 

งานเขียนท่ีอธิบายความขดัแยง้และการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
งานเขียนในกลุ่มน้ีอธิบายสาเหตุการเกิดความขดัแยง้ กลุ่มท่ีขดัแยง้กบั พคท. ซ่ึงมีหลายกลุ่ม และ
แต่ละกลุ่มลว้นมีเน้ือหาความคิดท่ีแตกต่างกนั ความขดัแยง้ท่ีหลากหลายซ่ึง พคท. ไม่สามารถแกไ้ข

ไดน้ าไปสู่การล่มสลายของพรรคในท่ีสุด ซ่ึงงานในกลุ่มน้ีมีความพยายามท่ีจะเขา้ใจความคิดของ 
พคท. รวมทั้งบริบทท่ีเป็นตวัผลกัดนั โดยเฉพาะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน พคท. ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีน าไปสู่การล่มสลายของ พคท. 

กลุ่มที่สอง งานเขียนที่อธิบายความสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกบั

พรรคคอมมวินิสต์จนี 

วิทยานิพนธ์ สาขาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ของ รัศมี ศรีวรพงษ์พันธ์  (พ.ศ. 2519) 

เร่ือง อิทธิพลทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. 

ศึกษาการเคล่ือนไหวของ พคท. ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก พคจ. โดยวิเคราะห์ทศันคติของ พคท. ท่ีมีต่อ 

พคจ. รวมถึงความคิดของ พคท. และการด าเนินงานต่างๆซ่ึงมีแบบแผนสอดคลอ้งกบั พคจ. เป็น
อยา่งมาก เช่น การวิเคราะห์สงัคมไทยเป็นก่ึงเมืองข้ึนก่ึงศกัดินา การท าสงครามประชาชน นโยบาย
ชนบทลอ้มเมือง เป็นตน้ จากผลการศึกษาท าให้เห็นความเช่ือมโยงกนัระหว่าง พคท. กบั พคจ. 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลดา้นอุดมการณ์ โดยการยดึถือในลทัธิมาร์กซ-์เลนินและเหมาเจ๋อตุงเป็น
แนวปฏิบัติในการต่อสู้ เน่ืองจากเห็นว่าสังคมไทยมีสภาพคลา้ยคลึงกบัสังคมจีนก่อนการข้ึนสู่

อ  านาจของคอมมิวนิสต ์ดงันั้นการยดึแนวทางของ พคจ. จะสามารถท าใหก้ารปฏิวติัในไทยประสบ
ผลส าเร็จไดเ้ช่นเดียวกนั งานเขียนช้ินน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นความคิดของ พคท. โดยวิเคราะห์ผา่นทฤษฎี
และแนวทางปฏิวติัของ พคจ. ซ่ึงเป็นตน้แบบท่ี พคท. รับมา แต่ไม่ไดว้ิเคราะห์ความคิดภายในของ 
พคท. เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของ พคท. เป็นลกัษณะปิดลบั จึงท าให้มีขอ้จ  ากดัในการติดตาม
หลกัฐานท่ีจะใชใ้นการอธิบายส่วนดงักล่าว 
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วิทยานิพนธ์ สาขาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ของทิพย์พาพร เทศเรียน (พ.ศ. 2530) 

เร่ือง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและพรรคคอมมิวนิสต์จีน : ศึกษาความสัมพันธ์ทาง

อุดมการณ์ในช่วงปี 1969-1982. ศึกษาการปรับเปล่ียนและการตีความทางอุดมการณ์ท่ีเกิดข้ึนของ 

พคท. และ พคจ. ในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงพบว่าการตีความทางอุดมการณ์ของ พคท. มีลกัษณะท่ี
สอดคลอ้งและขนานไปกบั พคจอนัเน่ืองมาจากความเป็นมาของการก่อตั้งพรรค และความสมัพนัธ์
ท่ีใกลชิ้ดของผูน้  าทั้งสองพรรค ท่ีท าให้ พคจ. มีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ของ พคท. เป็นอย่างมาก ซ่ึง
การยึดมัน่ต่อ พคจ. เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิดภายใน พคท. ส่งผลให้ 

พคท. อ่อนแอลง สูญเสียพนัธมิตรและแนวร่วมท่ีจะมีประโยชน์ต่อการปฏิวติั งานเขียนช้ินน้ี
สะทอ้นความคิดของ พคท. ซ่ึงช่วยให้สามารถท าความเขา้ใจตวัตนของ พคท. ไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะ
อิทธิพลทางอุดมการณ์ท่ี พคท. รับมาจาก พคจ. เป็นส่ิงส าคัญในการช้ีน าทางความคิดและ
ด าเนินการเคล่ือนไหวของ พคท. 

สารนิพนธ์ สาขาการระหว่างประเทศและการทูต ของวิภารัตน์ ธาราธีรภาพ (พ.ศ. 2531) 

เร่ือง ยุทธศาสตร์การด าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย :

ผลกระทบต่อความมัน่คงของไทยในช่วงทศวรรษ 1970. ศึกษาการปรับเปล่ียนและด าเนินนโยบาย

ของจีนท่ีมีต่อ พคท. เน่ืองมาจากสถานการณ์การเมืองภายในจีนและสถานการณ์สากลท่ีได้
เปล่ียนไปในทศวรรษ 1970 โดยใช้ทฤษฎีการเมืองเก่ียวพัน (Linkage Politics) เป็นกรอบใน
การศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนัสาระส าคญัคือ ปัจจยัต่างๆลว้นมีอิทธิพลผลกัดัน ให้
รัฐบาลของประเทศต่างๆกระท าการหรือใชน้โยบายอย่างใดอย่างหน่ึงในการด าเนินความสัมพนัธ์
กบัต่างประเทศ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงสรุปไดว้่าการปรับเปล่ียนนโยบายของ

จีนโดยการหันมาเป็นพนัธมิตรกบัรัฐบาลไทยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั แมจ้ะ
เคยประกาศเป็นแนวร่วมต่อสู้กับโลกท่ีสามในทศวรรษ 1960 แต่เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงดุลย
อ านาจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และความขดัแยง้ในโลกคอมมิวนิสตร์ะหว่างโซเวียตกบัจีน จึงท า
ให้จีนเลือกรักษาความมั่นคงของตนเองเป็นหลัก การปรับเปล่ียนดังกล่าวส่งผลต่อการการ
ด าเนินงานของ พคท. ท่ีท าใหอ่้อนแอลงรวมถึงความขดัแยง้ภายในพรรค งานเขียนช้ินน้ีสะทอ้นให้

เห็นการปรับเปล่ียนแนวทางของจีนท่ีมีผลกระทบต่อ พคท. ท าให้เขา้ใจปัจจยัภายนอกซ่ึงมีส่วน
อย่างมากในการเคล่ือนไหวของ พคท. ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนตามเพื่อให้สอดคลอ้งกนั และปัจจยั
ภายนอกยงัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้คท.เกิดความขดัแยง้ภายในดว้ย 
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งานเขียนท่ีอธิบายความสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับพรรค
คอมมิวนิสต์จีนช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบั พคจ. กล่าวคือ พคจ. มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อความคิด และการก าหนดแนวทางการเคล่ือนไหวของ พคท. รูปแบบการปฏิวติัในประเทศไทย

เป็นส่ิงท่ี พคท. รับมาจาก พคจ. ทั้งหมด โดยท่ี พคท. ไมได้มีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบั
สังคมไทย การยึดถือแนวทางของ พคจ. กลบักลายเป็นผลเสียต่อ พคท. ในการด าเนินงานปฏิวติั
ภายในสงัคมไทย 

กลุ่มที่สาม งานเขียนที่อธิบายเกีย่วกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยโดยใช้แนวคดิ

ความทรงจ าเป็นกรอบในการศึกษา 

แนวคิดความทรงจ า เป็นแนวคิดทางสังคมศาสตร์ท่ีมองว่าความทรงจ าและประวติัศาสตร์
เป็นส่ิงท่ีสมัพนัธก์นั เน่ืองจากประวติัศาสตร์หยบิยกเร่ืองราวของความทรงจ ามาเขียน จดัล  าดบัเรียบ
เรียงใหม่ หรืออีกนัยหน่ึงประวติัศาสตร์เกิดข้ึนจากความทรงจ า โดยมีผูใ้ห้นิยามความหมายไว้

หลากหลาย ซ่ึงในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งจากแนวคิดความทรงจ าของ Nora ในความหมายของความทรง
จ าร่วม หมายถึง ความทรงจ าซ่ึงเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีปรากฏในปัจจุบนัแลว้ยอ้นกลบัไปสู่เหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากเร่ืองราวท่ีอยูใ่นความทรงจ าจะถูกเช่ือมโยงในภาวะปัจจุบนั เพราะ
เหตุการณ์ในอดีตไม่ไดม้ีอยูแ่ลว้ ความทรงจ าท่ีปรากฏออกมาจึงผา่นการจดัการใหเ้หมาะสมและยงั
สมัพนัธก์บัอารมณ์ของมนุษย ์

วิทยานิพนธ์ สาขามานุษยวิทยา ของอังกูร หงส์คณานุเคราะห์ (พ.ศ. 2552) เร่ือง เร่ืองเล่า

จากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตัวของความทรงจ าร่วมจากชุมชนอดีตแนวร่วมพคท. ศึกษา

รูปแบบและเง่ือนไขของความทรงจ าท่ีปรากฏข้ึนในชุมชนซ่ึงเป็นอดีตแนวร่วมของขบวนการ
คอมมิวนิสตว์่ามีความสมัพนัธก์บัประวติัศาสตร์ในพ้ืนท่ีอยา่งไร และความทรงจ าท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว

มีผลกบัสัมพนัธภาพของสงัคมอย่างไร โดยเลือกพ้ืนท่ีบา้นโคกเขา อ  าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึง
เคยเป็นเขตเคล่ือนไหวของ พคท. ผูเ้ขียนช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกการเกิดข้ึนของความทรงจ าร่วมจากความ
ทรงจ าของปัจเจกท่ีมีความหลากหลาย โดยใชท้ฤษฎีความทรงจ าของ Nora ในการวิเคราะห์เพื่อ
อธิบายให้เขา้ใจรูปแบบและเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความทรงจ าร่วมในชุมชนอดีตแนวร่วม พคท. ซ่ึง
สรุปความทรงจ าของคนในหมู่บ้านได้ 3 ลกัษณะด้วยกัน ได้แก่ 1.) ความทรงจ าของแนวร่วม
ขบวนการคอมมิวนิสต์ มองว่าการเข้ามาของขวนการคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้านก่อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 2.) ผูท่ี้เคยเขา้ฝึกอบรมแต่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมขบวนการคอมมิวนิสต ์มีทศันคติ
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ท่ีดีต่อการกล่าวถึงขบวนการคอมมิวนิสต์ท่ีเข้ามาในหมู่บ้าน แต่ไม่ได้มีความรู้สึกถึงความ
เปล่ียนแปลงมากเท่ากบักลุ่มแรก 3.) ชาวบา้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบัขบวนการคอมมิวนิสต ์มีทศันคติท่ี
ค่อนขา้งขดัแยง้กบัสองกลุ่มแรก เพราะชาวบา้นกลุ่มน้ีมองว่าขบวนการคอมมิวนิสตน์ าปัญหาเขา้มา

สู่หมู่บา้น อย่างไรก็ตามรูปแบบความทรงจ าท่ีปรากฏมีจุดร่วมบนพ้ืนฐานเดียวกนัคือการยึดโยง
เร่ืองเขา้กบัขบวนการคอมมิวนิสต ์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในความทรงจ าของคนในหมู่บา้น ความทรงจ า
ท่ีมีจุดร่วมเดียวกนัก่อให้เกิดความทรงจ าหลกัข้ึนในชุมชน โดยปรากฏผา่นอนุสรณ์สถานอีสานใต้
และกิจกรรมท่ีจดัข้ึน แมจ้ะมีความทรงจ าท่ีแตกต่างแต่ดว้ยเง่ือนไขของปัจจุบนัส่งผลใหค้วามทรง
จ าร่วมท่ีปรากฏออกมาข้ึนอยู่กบับทบาทเป็นตวัผลกัดนัท่ีส าคญั งานเขียนช้ินน้ีมีความน่าสนใจ
ตรงท่ีการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์คนในหมู่บ้าน ทั้งท่ีเป็นอดีตแนวร่วมขวนการ

คอมมิวนิสต์และชาวบา้นทัว่ไป รวมถึงผูไ้ม่มีประสบการณ์ร่วมเก่ียวกบัขบวนการคอมมิวนิสตแ์ต่
ไดรั้บรู้เร่ืองราวผา่นการจดังานของหมู่บา้น ซ่ึงผูเ้ขียนใชข้อ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลหลกัในการศึกษา 

งานเขียนอีกช้ินของจุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม (พ.ศ. 2559) เร่ือง ถังแดง : การซ่อมสร้าง

ประวตัศิาสตร์และความทรงจ าหลอนในสังคมไทย. ปรับปรุงจากวิทยานิพนธส์าขาการพฒันาสงัคม 

(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2552 ผูเ้ขียนศึกษากระบวนการ
สร้างและจดัการกบัความทรงจ าของคนและชุมชนท่ีผ่านเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเลือกศึกษาใน
พ้ืนท่ีชุมชนล าสินธุ์ ก่ิงอ  าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงเคยเป็นเขตเคล่ือนไหวของ พคท. มา
ก่อน และพ้ืนท่ีดงักล่าวเคยเกิดกรณีถงัแดง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐกระท าการรุนแรงต่อ
ประชาชน ผูเ้ขียนใชก้ารวิเคราะห์เร่ืองเล่าจากชุมชนและคนในชุมชนล าสินธุ์ซ่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึง

ของประสบการณ์ความรุนแรง พบว่าเร่ืองเล่าในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบทั้งท่ีสอดคลอ้งและ
ขดัแยง้กนั แต่มีเพียงเร่ืองเล่าเดียวท่ีถูกสร้างใหเ้ป็นความทรงจ าร่วมของชุมชนดว้ยคนกลุ่มหน่ึงผ่าน
เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ความทรงจ าร่วมเร่ิมตน้เล่าเร่ืองจากการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ การ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ของรัฐน าไปสู่การเข่นฆ่าประชาชนในกรณีถงัแดง การกระท ารุนแรง
ดงักล่าวเป็นแรงผลกัชาวบา้นส่วนหน่ึงใหเ้ขา้ร่วมกบั พคท. เพราะไม่วางใจในความปลอดภยัของ
ตนเอง กลายเป็นกลุ่มคนท่ีต่อตา้นรัฐเพราะมองว่าการกระท าของรัฐไม่ยติุธรรม อยา่งไรก็ตาม ความ

ทรงจ าร่วมท่ีถูกถ่ายทอดอย่างเปิดเผยผา่นประวติัศาสตร์ชุมชน อนุสรณ์สถานถงัแดงและพิธีร าลึก
แก่ผูว้ายชนมไ์ม่ใช่ความทรงจ าเดียวท่ีด ารงอยูใ่นชุมชน เพราะยงัมีความทรงจ าปัจเจกท่ีขดัแยง้กบั
ความทรงจ าร่วมด ารงอยู่ เพียงแต่ไม่ปรากฏออกมาอย่างชดัเจนเพราะความทรงจ าร่วมมีอิทธิพล
ครอบง าอยู่ ขณะเดียวกนัการเลือกวางอดีตและอยู่กบัปัจจุบนัก็ท าให้สามารถจดัการความสัมพนัธ์
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กบัคนในชุมชนไดดี้กว่าการน าความทรงจ าบาดแผลมาเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต แมง้านเขียน
ช้ินน้ีจะเน้นการวิเคราะห์และตีความเร่ืองเล่าของผูป้ระสบเหตุการณ์ความรุนแรง แต่ผูศึ้กษาก็
ถ่ายทอดภาพความทรงจ ากรณีถงัแดงทั้งของชุมชนและของปัจเจกซ่ึงไม่เป็นท่ีรับรู้ในสังคมไทย

ออกมาได้เป็นเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงกัน ท าให้เห็นภาพความเปล่ียนแปลงของชุมชนในยุคการ
เคล่ือนไหวของ พคท. จนถึงปัจจุบนัท่ีความทรงจ ายงัด ารงอยูผ่่านผูเ้ล่าหรือตวัละครหลกัของเร่ือง  
และยงัช้ีให้เห็นวิธีจดัการความทรงจ าและการอยู่ร่วมกนัไดข้องคนในชุมชน โดยผ่านระบบเครือ
ญาติและประสานประโยชน์ของกนัและกนั 

งานเขียนในกลุ่มน้ีใช้แนวคิดความทรงจ าเป็นกรอบในการศึกษา โดยเร่ิมมองจากส่ิงท่ี
สะท้อนความทรงจ าของเหตุการณ์ท่ีเห็นเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน เช่น อนุสรณ์สถาน การจัด
พิธีกรรมร าลึก การจัดนิทรรศการ แลว้ศึกษายอ้นกลบัไปยงัท่ีมาของความทรงจ าท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนั แมง้านเขียนกลุ่มน้ีจะไม่ใช่งานประวติัศาสตร์ แต่ก็ใหข้อ้มูลท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองราว
จากความทรงจ าผา่นผูป้ระสบเหตุการณ์ในช่วงท่ีขบวนการคอมมิวนิสตก์  าลงัเคล่ือนไหว ทั้งแกนน า 

แนวร่วม มวลชน ชาวบา้นทัว่ไป และเจา้หนา้ท่ีรัฐ รวมทั้งท าใหรั้บรู้ความรู้สึกและทศันคติของคน
กลุ่มดงักล่าวท่ีมีต่อขบวนการคอมมิวนิสตด์ว้ย 

กลุ่มที่ส่ี งานเขียนที่อธบิายการด าเนินงานแนวร่วมของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย 

วิทยานิพนธ์ ของจิรา หิรัญบูรณะ (พ.ศ. 2520) เร่ือง องค์การเยาวชน นิสิต นักศึกษาแนว

ร่วมของคอมมิวนิสต์. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม โดยเน้นไปท่ีกลุ่มเยาวชน 

นิสิตนักศึกษา ในช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยศึกษาวิธีการใชแ้นวร่วม
เยาวชน นิสิตนกัศึกษาเพื่อสนบัสนุนช่วยเหลือแนวร่วมเกษตรกรและกรรมกร การด าเนินงานแทรก
ซึมของ พคท. ต่อเยาวชน นิสิตนกัศึกษาในรูปแบบองค์บงัหน้าและแนวร่วม วิเคราะห์ลกัษณะการ
จดัตั้งและแนวทางการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั พคท. โดยศึกษาผา่นเอกสารทั้งของหน่วยงานราชการ
และเอกสารของ พคท. ท่ีได้จากการจบักุมผูต้อ้งสงสัยกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมมิวนิสต์ ซ่ึง
สรุปว่า พคท. สามารถแทรกซึมและช้ีน าแนวร่วมเยาวชน นิสิตนักศึกษาไดอ้ย่างมากภายหลงั

เหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 และในตลอดระยะเวลา 3 ปี พคท. ได้ใช้แนวร่วมเยาวชน นิสิต
นักศึกษาปลุกระดมมวลชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล  ภายหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลา พ.ศ. 2519 แนวร่วม
เยาวชน นิสิตนกัศึกษาไม่สามารถปลุกระดมทางการเมืองไดอ้ยา่งเปิดเผย จึงหนัไปเขา้ร่วมกบั พคท. 
จบัอาวุธต่อสู้ในป่าแทน แมง้านเขียนช้ินน้ีจะเสนอการด าเนินงานของ พคท. ท่ีพยายามสร้างแนว
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ร่วมกบักลุ่มเยาวชนและนิสิตนกัศึกษา แต่กลบัใหข้อ้มูลท่ีเต็มไปดว้ยอคติ ดว้ยเหตุผลท่ีผูศ้ึกษาเป็น
นายทหารปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสต ์และในช่วง
เวลาท่ีงานเขียนถูกผลิตข้ึนในพ.ศ. 2520 กระแสการต่อตา้น พคท. ก  าลงัมีความรุนแรงอย่างมาก 

ดว้ยสถานภาพและบริบทจึงท าใหง้านเขียนออกมาในลกัษณะท่ีมีอคติต่อ พคท. เป็นอยา่งมาก 

วิทยานิพนธ ์สาขาการปกครอง ของบุษบา สินสมบูรณ์ (พ.ศ. 2524) เร่ือง ความขัดแย้งทาง

อุดมการณ์ของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520-2522. แมว้ตัถุประสงคข์องงานเขียน

จะศึกษาเร่ืองความขดัแยง้เป็นหลกั แต่มีประเด็นท่ีกล่าวถึงแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน เน่ืองจาก

เป็นกลุ่มหลกัท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ทางความคิด ในบทท่ี 3 กล่าวถึงการขยายตวัของแนวร่วมหลงั 6 
ตุลาคม 2519 โดยการรวมตวัของบุคคลหลากหลายอาชีพ แต่ พคท. ตอ้งประสบกบัความยุ่งยากต่อ
การน านักศึกษาปัญญาชนในทางความคิด และแนวร่วมกลุ่มน้ีมกัจะถูก พคท. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การโฆษณาเพื่อใชน้โยบายความรุนแรง ส่วนในบทท่ี 4 กล่าวถึงความขดัแยง้ระหว่างแนวร่วมกบั 
พคท. มองว่าแนวร่วมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิวติัตามความคิดของเหมาเจ๋อตุง แต่แนวร่วมของ 
พคท. กลบัเกิดข้ึนชา้เน่ืองจากปัจจยั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) พรรคระวงัอยา่งมากในการหาสมาชิกแนว

ร่วม 2) พรรคเสียหายอย่างหนักเมื่อมีการจบักุมสมาชิกในพ.ศ. 2511 3) ช่วงพ.ศ. 2511-2514 และ 
2516-2517 บรรยากาศไม่เอ้ืออ  านวยต่อการหาแนวร่วมของ พคท. เพราะกลุ่มท่ีอยูใ่นเมืองหวงัต่อสู้
โดยวิถีรัฐสภาจึงลงัเลต่อการจบัอาวุธ 4) ผูน้  าพรรคไม่มีช่ือเสียงท่ีจะโนม้น าคนหวักา้วหน้ารุ่นใหม่
ใหเ้ขา้ร่วมกบัพรรค 5) ยงัไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นจุดขดัแยง้ทางการเมือง นอกจากน้ียงัอธิบายมติของ 
พคท. ต่อการรับแนวร่วมนกัศึกษาในพ.ศ. 2519 โดยช้ีใหเ้ห็นเจตนารมณ์ของ พคท. ท่ีเต็มใจตอ้นรับ

การเขา้ป่าของนกัศึกษา และยงัสนใจต่อสภาพความเป็นอยูข่องนกัศึกษาในเขตป่าเขาท่ีตอ้งใหค้วาม
ดูแลอย่างดี แต่ขณะท่ีแนวร่วมเองกลบัประสบปัญหาของการไต่เตา้ข้ึนสู่แนวร่วมระดบัสูงซ่ึงตอ้ง
ใชเ้วลานาน และยงัวิเคราะห์บทบาทของ พคท. และแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน โดยอธิบายว่า
นักศึกษาปัญญาชนไม่ไดเ้ขา้ป่าเพราะความสมคัรใจแต่เพราะการถูกกวาดลา้งจากรัฐบาล การใช้
ชีวิตอย่างยากล าบากประกอบกบัความผิดหวงัต่อแนวทางของ พคท. ท าให้เกิดความขดัแยง้ท าง
ความคิดในท่ีสุด ในขณะเดียวกนั พคท. เองก็มีความระมดัระวงัต่อนกัศึกษาปัญญาชน ดว้ยเหตุน้ีจึง

ท าใหท้ั้งสองกลุ่มต่างไม่ไวใ้จซ่ึงกนัและกนั 

งานวิจยั คณะรัฐศาสตร์ ของไพฑูรย์ ดัสเซ่ (พ.ศ. 2527) เร่ือง ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศ

ไทย : เอกภาพกับคอมมิวนิสต์. ศึกษาปัญหาการผสมกลมกลืนชาติ การรวมเอกภาพทางการเมือง 
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บทบาทและอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในการใชช้นกลุ่มน้อยในประเทศไทยเพื่อการบ่อนท าลาย
ความมัน่คงของประเทศ ในบทท่ี 2 และ 3 ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายบทบาทของคอมมิวนิสต์ต่อชาวเขา 
มุ่งเนน้อธิบายวิธีการชกัชวนชาวเขาใหเ้ขา้ร่วมกบั พคท. ผา่นการโฆษณาชวนเช่ือ โดยใชส้ถานีวิทยุ

เสียงประชาชนแห่งประเทศไทยกล่าวโจมตีการกดข่ีจากรัฐบาลและอเมริกา ขณะท่ีรัฐบาลเองก็ตอบ
โตก้ารโฆษณาชวนเช่ือของ พคท. ผา่นการกระจายเสียงทางสถานีวิทยขุองรัฐเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็
ตาม พคท. ก็ประสบผลส าเร็จในการดึงชาวเขาให้เขา้ร่วม แต่ชาวเขาส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมไม่ได้มี
ความสนใจในลทัธิคอมมิวนิสต ์แต่เง่ือนไขจากความคบัแคน้ใจท่ีมีต่อรัฐ หวาดกลวัการปราบปราม
ของเจา้หน้าท่ีจึงเลือกท่ีจะเขา้ร่วมกบั พคท. นอกจากน้ีในบทท่ี 4 ผูเ้ขียนยงัอธิบายปัญหาของชาว
มลายูมุสลิม แต่มุ่งเน้นไปท่ีขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่างๆ และความร่วมมือระหว่าง

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนกบัพรรคคอมมิวนิสตม์ลายา โดยท่ีขบวนการแบ่งแยกดินแดนยอมท่ีจะ
ร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสตม์ลายาเพื่อบรรลุเป้าหมายในเอกราชแมจ้ะถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์
ก็ตาม งานเขียนช้ินน้ีให้ขอ้มูลการสร้างแนวร่วมของ พคท. โดยเฉพาะกลุ่มชาวเขาในพ้ืนท่ีหลาย
จงัหวดัทางภาคเหนือ โดยเน้นไปท่ีวิธีการชกัชวนแนวร่วมโดยการโฆษณามากกว่าท่ีจะกล่าวถึง
บทบาทของ พคท. ท่ีมีต่อแนวร่วมในฐานะผูช้ี้น า 

วิทยานิพนธ์ สาขาประวติัศาสตร์ของธิกานต์ ศรีนารา (พ.ศ. 2548) เร่ือง ความขัดแย้งทาง

ความคดิในขบวนการคอมมวินิสต์ไทย พ.ศ. 2519-2525. งานเขียนเร่ืองน้ีเนน้การศึกษาความขดัแยง้

ทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับ พคท. โดยมีการอธิบายท่ีเก่ียวข้องกับแนวร่วม 4 
ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การเขา้ร่วมต่อสูด้ว้ยอาวุธของแนวร่วมจ านวนมากหลงั 6 ตุลาคม 2519 ท าใหเ้ขต

งานของ พคท. ทุกพ้ืนท่ีขยายตวัมากข้ึน 2) บทบาทของนกัศึกษาปัญญาชนใน พคท. ซ่ึงมีบทบาทใน
ด้านศิลปวฒันธรรม ส่ิงพิมพ์ปฏิวติั สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) 3) การ
ประกาศการต่อสูด้ว้ยอาวุธของนกัศึกษาปัญญาชนร่วมกบั พคท. ผา่นแถลงการณ์ การกระจายเสียง
ผ่าน สปท. และส่ิงพิมพป์ฏิวติั 4) การก่อตั้งคณะกรรมการประสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย 
(กป.ชป.) ในพ.ศ. 2520 ซ่ึง พคท. ไดห้ันมาให้ความส าคญักบังานแนวร่วมอย่างจริงจงัจนสามารถ
จดัตั้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียงักล่าวถึงบทบาทของ กป.ชป. ซ่ึงในระยะแรกไดข้านรับต่อ

ค าช้ีแนะของ พคท. แต่ภายหลงั กป.ชป. ไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงงานแนวร่วม โดยให้แนวร่วม
เป็นองคก์รน าในการปฏิวติัแทน พคท. ขอ้เสนอดงักล่าวจึงไม่ไดรั้บการตอบรับจาก พคท. ส่งผลท า
ให้แนวร่วมถอนตวัออกจาก พคท. จ  านวนมาก อย่างไรก็ดีงานเขียนเร่ืองน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมา
ของแนวร่วมท าให้เขา้ใจบริบทก่อนท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ โดยเฉพาะการจดัตั้ง กป.ชป. ซ่ึงมี
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นักศึกษาปัญญาชน และนักการเมืองเขา้ร่วมเป็นหลกั และเป็นกลุ่มท่ีไดม้ีบทบาทส าคญัในการ
โตแ้ยง้ทางความคิดกบั พคท. 

วิทยานิพนธ ์สาขาความขดัแยง้และสนัติศึกษา ของเจริญพงศ์ พรหมศร (พ.ศ. 2556) เร่ือง 

กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลมิไทย : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองก าลงัติดอาวุธมลายู

มุสลิมและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงรูปแบบและอุดมการณ์ใน

การต่อสู้ของกองก าลงัติดอาวุธมลายูมุสลิมกบั พคท. จนน าไปสู่การก่อตั้งกองทหารปลดแอก
ประชาชนมุสลิมไทย และเพื่อถอดบทเรียนในการคล่ีคลายความรุนแรงทางตรง พบว่ารูปแบบใน
การต่อสู้ของทั้ งสองกลุ่มมีจุดร่วมเหมือนกันคือการช่วงชิงอ  านาจรัฐ แต่มีความแตกต่างใน
อุดมการณ์พ้ืนฐานและอตัลกัษณ์ ท าให้ความพยายามของ พคท. ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกอง
ก าลงัติดอาวุธมลายมูุสลิมไม่ประสบผลส าเร็จ การก่อตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยจึง

กระท าโดย พคท. เพียงฝ่ายเดียว กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยจึงเป็นทั้งกองก าลงัและ
แนวร่วมท่ีอยูภ่ายใตก้ารช้ีน าของ พคท. ทั้งในดา้นอุดมการณ์และการด าเนินงานอยา่งเบ็ดเสร็จ งาน
เขียนช้ินน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบักองก าลงัติดอาวุธมลายมูุสลิม โดยเฉพาะทศันคติ อุดมการณ์ อตัลกัษณ์
ท่ีท าให้ไม่อาจร่วมมือกบั พคท. ได ้ขณะเดียวกนัก็ช้ีให้เห็นความพยายามของ พคท. ในการความ
สร้างสัมพนัธ์ต่อกองก าลงัติดอาวุธมลายมูุสลิม แมจ้ะไม่ประสบผลส าเร็จแต่ท าให้เห็นว่า พคท. มี
นโยบายรวมชนชาติส่วนนอ้ยเขา้มาเป็นแนวร่วมในการปฏิวติัดว้ย 

งานเขียนในกลุ่มน้ีอธิบายการด าเนินงานแนวร่วมของ พคท. ศึกษาแนวร่วมเยาวชน นิสิต
นักศึกษา ชาวเขา และชาวมลายูมุสลิม ท าให้เห็นว่าแนวร่วมมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ 
พคท. เป็นอยา่งยิง่ ทั้งแบบเปิดเผยและแบบปิดลบั โดยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะขององคก์รท่ีจดัตั้ง

โดยกลุ่มเยาวชน นิสิต นกัศึกษา นโยบายของ พคท. ท่ีมีต่อเยาวชน นิสิตนกัศึกษาและชนชาติส่วน
นอ้ย การโฆษณาชวนเช่ือเพื่อชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกบั พคท. การแทรกแซงแนวร่วมและความพยายาม
สร้างสัมพนัธ์ของ พคท. การก่อตั้งองคก์รแนวร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม ท าให้เห็นถึงความสนใจของ 
พคท. ท่ีมีต่อแนวร่วมกลุ่มต่างๆ 

การศึกษาเร่ืองขบวนการคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยท่ีผ่านมา มีประเด็นท่ีหลากหลาย 
ครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดท่ีขบวนการคอมมิวนิสตเ์คล่ือนไหวตั้งแต่แรกเร่ิมถึงการล่มสลาย ท าให้
เห็นพฒันาการของขบวนการคอมมิวนิสตท่ี์เขา้มาในประเทศไทย และการด าเนินการปราบปราม
ของรัฐในแต่ละสมยัก็มีผลต่อการเปล่ียนรูปแบบการเคล่ือนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์
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เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามงานเขียนส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นการศึกษาในเชิงรัฐศาสตร์ ท่ีไม่ได้ให้
ความส าคญัในเร่ืองมิติเวลา และเนน้อธิบายช่วงใดช่วงหน่ึงหรือเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะไป จึงท าให้
ขาดภาพเคล่ือนไหวท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงอนัเป็นวิธีการศึกษาทางประวติัศาสตร์ 

และประการส าคญังานเขียนส่วนใหญ่ยงัมีอคติต่อ พคท. ท าให้ไดมุ้มมองท่ีไม่ค่อยจะแตกต่างกนั
มากนกั ดงันั้นการศึกษาเร่ืองขบวนการคอมมิวนิสตจึ์งยงัคงมีประเด็นส าคญัท่ีน่าท าการศึกษาต่อไป 
เน่ืองจากปัจจุบนัมีหลกัฐานของฝ่าย พคท. ทยอยออกมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหม้ีขอ้มูลและแง่มุมใหม่
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวของขบวนการคอมมิวนิสตไ์ดร้อบดา้นมาก
ข้ึน 

 

3. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษานโยบายการสร้างแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ระหว่าง 
พ.ศ. 2515-2525 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ 
รวมทั้งปฏิกิริยาของรัฐต่อความสมัพนัธด์งักล่าว ระหว่าง พ.ศ. 2515-2525 

3. เพื่อศึกษาการท างานร่วมกนัระหว่างแนวร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

ปัญหาและปัจจยัต่างๆท่ีน าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วมจากขบวนการปฏิวติั ระหว่าง พ.ศ. 2515-
2525 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดา้นเวลา : เหตุท่ีเลือก พ.ศ. 2515 เป็นจุดเร่ิมตน้ในการศึกษา เน่ืองจากเป็นปีท่ี 

พคท. ไดอ้อก “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงแถลงการณ์ดงักล่าวมีความส าคญัในแง่ท่ีก  าหนดทิศทางการ
เคล่ือนไหวและการด าเนินงานดา้นต่างๆของ พคท. ไปจนถึงกลางทศวรรษ 2520 แถลงการณ์ได้
กล่าวสรุปการด าเนินงานแนวร่วมในช่วงท่ีผา่นมา โดยเฉพาะในช่วงการต่อสูด้ว้ยอาวุธส่งผลใหง้าน
แนวร่วมขยายตวักวา้งขวาง พร้อมกบัประเมินสถานการณ์ท่ีด ารงอยู ่(พ.ศ. 2515) เพื่อสร้างแนวร่วม
ให้เติบโตข้ึนต่อไป “แถลงการณ์ 30 ปี” จึงเป็นจุดเปล่ียนแนวทางการเคล่ือนไหวท่ีมีต่อการสร้าง

แนวร่วม เน่ืองจากสะทอ้นให้เห็นแนวนโยบายของ พคท. ท่ีให้ความส าคญักบัการสร้างแนวร่วม
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มากข้ึน การศึกษาส้ินสุดในพ.ศ. 2525 ซ่ึงเป็นปีท่ีคณะกรรมการกลาง พคท. เปิดประชุมสมชัชาคร้ัง
ท่ี 4 เพื่อสรุปปัญหาการท างาน และก าหนดทิศทางในการเคล่ือนไหวใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
อยา่งไรก็ตาม การประชุมท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถจดัการปัญหาภายในโดยเฉพาะวิกฤตศรัทธาซ่ึงขยาย

ไปทัว่ทุกเขตงานได ้จึงน าไปสู่การทยอยออกจากป่าสู่เมืองของแนวร่วมจ านวนมาก 

ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง : กลุ่มท่ีศึกษาคือแนวร่วมของ พคท. ใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ได้
กล่าวว่า “แนวร่วมก็คือ พนัธมิตรระหว่างชนชั้นกบัชนชั้น ระหว่างกลุ่มการเมืองกบักลุ่มการเมืองท่ี
ต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายการเมืองร่วมกนัท่ีแน่นอน” โดยท่ีพนัธมิตรดงักล่าว ไดแ้ก่ กรรมกร ชาวนา 

นายทุนนอ้ย นายทุนชาติ  ตลอดจนผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยอ่ืนๆท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั ฉะนั้น
แลว้แนวร่วมของ พคท. จึงมีหลากหลายกลุ่มและเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ในการศึกษาคร้ัง
น้ีไม่ได้จ  ากัดกลุ่มแนวร่วม แต่จะศึกษาโดยให้ความส าคัญกับแนวร่วมทุกกลุ่มท่ีปรากฏความ
ร่วมมือกบั พคท. ซ่ึงจะท าให้เห็นการเขา้ร่วมของแนวร่วมแต่ละกลุ่มในช่วงเวลาท่ีต่างกนั รวมถึง
การสร้างแนวร่วมของ พคท. อยา่งเป็นล าดบัและมีความเปล่ียนแปลงสมัพนัธก์บับริบท 

 

5. วธิีการศึกษา 

การศึกษาหัวขอ้ แนวร่วมการปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2515-
2525 เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทางประวติัศาสตร์ 
(Historical Approach) วิเคราะห์ ตีความ หานัยยะผ่านเอกสารของ พคท. ซ่ึงจดัเก็บเป็นหมวดหมู่

และมีจ  านวนมากในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้แก่ นโยบายต่อแนวร่วม ค า
แถลงการณ์ นโยบายเฉพาะหนา้ เข็มมุ่งในการด าเนินงาน ส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ พคท. บนัทึกความทรง
จ าอดีตผูป้ฏิบติังานของ พคท. เอกสารชั้นรองเก่ียวกบั พคท. รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลซ่ึงเคยเขา้
ร่วมกบั พคท. แต่เน่ืองจากขอ้มูลของแนวร่วมแต่ละกลุ่มอาจมีจ  ากดัผูศ้ึกษาจึงจะใชก้ารวิเคราะห์
เป็นกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ี “เปราะบาง” ระหว่างแนวร่วมกบั 

พคท. โดยการศึกษาตีความจะอิงกับบริบทท่ีแวดลอ้มแนวร่วมและ พคท. ทั้งสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากน้ียงั
ใชเ้อกสารของฝ่ายราชการและประมวลเหตุการณ์ส าคญั เพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงการสกดักั้นการรวมตวัของ
แนวร่วมและมาตรการในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ การศึกษาจากเอกสารดงักล่าวจะช่วยตอบ
ค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีได ้
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6. แหล่งข้อมูล 

1. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2. หอสมุดปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3. หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

4. ส านกังานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5. ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เขา้ใจนโยบายดา้นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ระหว่างพ.ศ. 
2515-2525 

2. ท าใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธข์องพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยกบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ 
รวมทั้งปฏิกิริยาของรัฐต่อความสมัพนัธด์งักล่าว ระหว่าง พ.ศ. 2515-2525 

3. ท าให้เขา้ใจการท างานร่วมกนัระหว่างแนวร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย 
และปัญหาท่ีน าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วมจากขบวนการปฏิวติั ระหว่าง พ.ศ. 2515-2525 

4. ท าให้องค์ความรู้เก่ียวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เร่ืองราวในประวติัศาสตร์การเมืองไทยมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 

8. ค าศัพท์เฉพาะที่เกีย่วข้องกบังานวจิยั 

1. การจดัตั้ง, จดัตั้ง หมายถึง การจดัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ซ่ึงมีหน้าท่ี
และภารกิจร่วมกนั หน่วยยอ่ยท่ีเลก็ท่ีสุดมีจ  านวน 3 คน เม่ือทั้งสามคนอยูร่วมกนัมีหนา้ท่ีและภารกิจ
ร่วมกนัถือเป็นการจดัตั้ง สามารถขยายไปไดไ้ม่ส้ินสุด มี 3 ระบบ ไดแ้ก่ องคก์รจดัตั้งระดบัพ้ืนฐาน 
องคก์รจดัตั้งระดบัทอ้งถ่ิน และองคก์รจดัตั้งระดบัศูนยก์ลาง การจดัตั้งยดึถือระบอบประชาธิปไตย

รวมศูนย ์ดงัค  าขวญัท่ีว่า “บุคคลข้ึนต่อองคก์รจดัตั้ง ส่วนน้อยข้ึนต่อส่วนมาก ชั้นล่างข้ึนต่อชั้นบน 
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ทุกส่วนข้ึนต่อศูนยก์ลาง” การจดัตั้งจึงเป็นการจดัล  าดบับุคคลให้ยอมรับการน าต่อคนท่ีมาท าการ
จดัตั้ง และช้ีน าการท างาน ซ่ึงมกัจะเรียกบุคคลนั้นว่า “จดัตั้ง” 

2. ฐานท่ีมัน่ หมายถึง เขตยึดครองของคอมมิวนิสต์ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถเข้าถึงได้ 
ภายในฐานท่ีมัน่มีการแบ่งเขตหน่วยงานต่างๆ แต่ละเขตตอ้งใชก้ารเดินเทา้ไปมาหากนั เน่ืองจากอยู่
ในพ้ืนท่ีป่าเขา ฐานท่ีมัน่ท่ี พคท. สร้างไดมี้แค่ในภาคเหนือเท่านั้น ไดแ้ก่ ฐานท่ีมัน่เขตสามจงัหวดั 
(พิษณุโลก-เลย-เพชรบูรณ์) และฐานท่ีมัน่น่านเหนือและน่านใต้ (น่าน พะเยา) เน่ืองจากมีภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสูงจึงป้องกนัการเขา้โจมตีของเจา้หน้าท่ีรัฐได ้ส่วนในภาคอีสานและภาคใตไ้ม่

สามารถสร้างฐานท่ีมัน่ได ้เพราะเขตป่าเขาติดกบัพ้ืนราบ และมีมวลชนอาศยัอยูร่ายรอบ จึงเขา้ถึง
และโจมตีไดง่้าย 

3. เขตจรยทุธ ์หมายถึง เขตเคล่ือนไหวของคอมมิวนิสต์และเจา้หน้าท่ีรัฐ ซ่ึงก  าลงัต่อสู้แย่ง

ชิงพ้ืนท่ีกนัเป็นเขตท่ีสามารถตั้งหน่วยงานไดแ้ต่มกัจะไม่ถาวร หากถูกโจมตีก็ตอ้งยา้ยท าเล เขตจร
ยุทธ์จึงไม่อยูใ่นการยึดครองของฝ่ายใด เขตงานส่วนใหญ่ของ พคท. เป็นเขตจรยุทธ์ซ่ึงมีหลายเขต
ทัว่ประเทศ 

5. เสียลบั หมายถึง ความลบัท่ีปกปิดไวถู้กเปิดเผย เช่น กรณีท่ีถูกเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง 

เน่ืองจากคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่จะมีช่ือจัดตั้ง ซ่ึงอาจมีได้หลายช่ือแลว้แต่งานท่ีท าหรือพ้ืนท่ีท่ี
เคล่ือนไหว หรือถูกเปิดเผยท่ีอยูอ่าศยั เขตงาน จนตอ้งหลบหนีไม่สามารถอยูท่ี่เดิมได ้

 6. การท างานใต้ดิน หมายถึง การท างานแบบปิดลบัไม่เปิดเผยตวัว่าเป็นใคร มี
วตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงอย่างไร เช่น การใชช่ื้อจดัตั้งเขา้ไปท างานในโรงงาน การหาเล้ียงชีพไม่ใช่

วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการท างาน แต่ตอ้งการเผยแพร่ความคิดทางการเมืองและจดัตั้งกรรมกร
เขา้หน่วยงาน ซ่ึงตอ้งใชก้ารเป็นกรรมกรบงัหนา้ ซ่ึง พคท. มกัเขา้ไปแฝงตวัในหลากหลายอาชีพท่ี
เห็นว่าสามารถจดัตั้งได ้
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บทที่ 2 

การสร้างแนวร่วมของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2515-2525 

ในบทน้ีผูศึ้กษาต้องการอธิบายว่า นโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ระหว่าง พ.ศ. 
2515-2525 มีเน้ือหาใจความส าคัญอย่างไร ท าไม พคท. จึงมีนโยบายเช่นนั้น และหลกัการและ
ยทุธวิธีการสร้างแนวร่วมของ พคท. เป็นอยา่งไร โดยผูศ้ึกษาไดแ้บ่งนโยบายการสร้างแนวร่วมของ 
พคท. เป็น 2 ระยะ ได้แก่ นโยบายการสร้างแนวร่วม พ.ศ. 2515 – 2519 “แนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตยจากแถลงการณ์ 30 ปี” และนโยบายการสร้างแนวร่วม พ.ศ. 2520 – 2525 “การเติบ

ใหญ่ของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” ทั้งน้ีการศึกษานโยบายการสร้างแนวร่วมไม่เพียงท า
ให้เห็นแนวทางการเคล่ือนไหวของ พคท. เท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดในการปฏิวติั
สังคมไทย และการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศของ พคท. 
เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจว่า ท าไม “การสร้างแนวร่วม” จึงเป็นยทุธศาสตร์ยทุธวิธีหน่ึงท่ีส าคญัในการปฏิวติั 
และน าไปสู่การเรียกร้องใหท้ัว่ทั้งพรรคปฏิบติังานแนวร่วมอยา่งจริงจงั 

 

1. ความหมายของ “แนวร่วม” “มวลชน” และ “ผู้ปฏิบัตงิาน” 

1.1 ความหมายของ “แนวร่วม” 

“แนวร่วม” ในความหมายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท. ตามท่ี
ปรากฏใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงประกาศเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 มีความหมายว่า “....
พนัธมิตรระหว่างชนชั้นกบัชนชั้น ระหว่างกลุ่มการเมืองกบักลุ่มการเมืองท่ีต่อสู้เพ่ือจุดมุ่งหมาย
การเมืองร่วมกนัท่ีแน่นอน....”10  ซ่ึงการนิยามความหมายแนวร่วมของ พคท. ดงักล่าว เป็นการให้

นิยามความหมายแนวร่วมท่ีกวา้งขวางอย่างมาก ท าให้เกิดความสับสนต่อการท าความเขา้ใจแนว
ร่วมของ พคท. อย่างไรก็ดี เราสามารถตีความ “แนวร่วม” ไดจ้ากความคิดท่ีปรากฏในเอกสารของ 
พคท. ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นลกัษณะของแนวร่วมท่ีมีความชดัเจนข้ึน 

เอกสารเก่ียวกับประเด็น “แนวร่วม” ของ พคท. ถูกจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์ ในช่ือ “เอกสารชุดฝ่ายซา้ย” หมวด A : พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 

                                                             
10 พุทธพล มงคลวรรณ.""แถลงการณ์ 30 ปี" ผนึกแห่งความคิดปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย," 222. 
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รหสั A5 “งานแนวร่วม” ซ่ึงเอกสารแนวร่วมมีทั้งหมด 16 แฟ้ม และเอกสารเพ่ิม 1 แฟ้ม ทั้งน้ีผูศึ้กษา
สันนิษฐานว่าเอกสารแนวร่วมส่วนใหญ่ไดเ้ขียนข้ึนหลงั พ.ศ. 2519 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็น
เอกสารส าหรับศึกษาท าความเขา้ใจการสร้างแนวร่วม ซ่ึงในเอกสารแนวร่วมหลายฉบบัไดนิ้ยาม

ความหมายของแนวร่วมท่ีอา้งจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่เป็นการ
อธิบายท่ียงัไม่เพียงพอ ดงันั้นการศึกษาเน้ือหาในประเด็นอ่ืนๆของเอกสารแนวร่วมจะท าให้เกิด
ความเขา้ใจแนวร่วมของ พคท. ในกรอบท่ีชดัเจนข้ึน ในท่ีน้ีผูศึ้กษาจะอธิบายจากเอกสารเร่ือง “แนว
ร่วม” ซ่ึงสนันิษฐานว่าเขียนข้ึนหลงั พ.ศ. 2519 เน่ืองจากตวัเอกสารไม่ไดล้งวนัท่ีเขียนจึงไม่สามารถ
ระบุช่วงเวลาท่ีชดัเจนได ้แต่ผูศ้ึกษาไดป้ระเมินช่วงเวลาของเอกสารจากการวิเคราะห์เน้ือหาภายใน
ท่ีมีการกล่าวถึง “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ท่ีปรับปรุงใหม่เม่ือวนัครบรอบก่อตั้งพรรคปีท่ี 34 (1 

ธันวาคม พ.ศ. 2519)” ดังนั้นเอกสารฉบับน้ีจึงน่าจะเขียนหลงัจาก พ.ศ. 2519 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีแนวร่วมของ พคท. ขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก 

เอกสาร “แนวร่วม” ในประเด็นท่ีว่าด้วย “ส่วนประกอบของแนวร่วมในการปฏิวติั

ประชาชาติ-ประชาธิปไตย” ไดอ้ธิบายถึงชนชั้นและการต่อสูท้างชนชั้นโดยสรุปว่า ในขั้นตอนการ
ปฏิวติัประชาชาติ ประชาธิปไตยน้ี ชนชั้นน าของการปฏิวติัคือชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นกรรมาชีพ
จะตอ้งร่วมมือกบัทุกชนชั้นอ่ืนท่ีเป็นไปได ้ตามระดบัท่ีแน่นอนระดบัหน่ึง เมื่อพิจารณาตามเง่ือนไข
ของแต่ละชนชั้น ชนชั้นกรรมาชีพถือเป็นชนชั้นน าของแนวร่วม โดยผ่าน พคท. ซ่ึงเป็นกองหน้า
ของตน ดงัท่ีการวิเคราะห์ของ พคท. สามารถจ าแนกชนชั้นท่ีเป็นส่วนประกอบของแนวร่วมได ้4 
ชนชั้น ไดแ้ก่ ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย ชนชั้นนายทุนชาติ และผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย

และรักความเป็นธรรมในวงการต่างๆ11  ซ่ึงชนชั้นต่างๆมีลกัษณะ ดงัน้ี 

ชนชั้นชาวนา เป็นทพัหลวงของการปฏิวติั ท่ีส าคญัคือ ชาวนารับจา้ง ชาวนาจน และชาวนา
กลางชั้นต ่า มีจ  านวนมากถึงร้อยละ 80 ถูกกดข่ีขูดรีดอยา่งหนกั มีความเรียกร้องตอ้งการท่ีจะปฏิวติั 

จึงเป็นพนัธมิตรท่ีมัน่คงและสนิทท่ีสุดของชนชั้นกรรมาชีพ ภายใต้การน าของ พคท. ชนชั้น
กรรมาชีพจะตอ้งจดัตั้งพนัธมิตรกรรมกร-ชาวนาอนัแน่นแฟ้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของแนวร่วมปฏิวติั
อนักวา้งขวาง มีแต่การจดัตั้งพนัธมิตรกรรมกร-ชาวนาให้มัน่คงข้ึนเท่านั้น จึงจะมีก  าลงัไปช่วงชิง

                                                             
11 "แนวร่วม," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย งานแนวร่วม , A5/14, หอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์.,2-3. 
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ชนชั้นนายทุนชาติ และบุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยอ่ืนๆ แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยจึง
จะมัน่คงได ้

ชนชั้นนายทุนนอ้ย เป็นชนชั้นท่ีถูกกดข่ีขูดรีดจากจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยม
ขุนนาง ท าใหน้ายทุนนอ้ยระดบัต่างๆมีฐานะท่ีคลอนแคลน ง่อนแง่น และมีแนวโนม้อนัชดัเจนท่ีจะ
ลม้ละลายลงเร่ือยๆ ดงันั้นความเรียกร้องตอ้งการท่ีจะปฏิวติัจึงมีอยูสู่ง โดยอยูภ่ายใตก้ารน าของชน
ชั้นกรรมาชีพ สามารถเข้าร่วมการปฏิวติัได้จนถึงท่ีสุดและเป็นพนัธมิตรท่ีไวใ้จได้ของชนชั้น
กรรมาชีพ 

ชนชั้นนายทุนชาติ เป็นชนชั้นท่ีมีลกัษณะสองดา้น ดา้นหน่ึงถูกจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม 
และทุนนิยมขุนนางบีบคั้น กีดกนัขดัขวาง แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัด  าเนินการขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ
ผูใ้ชแ้รงงานอยูอ่ยา่งหนกั ดงันั้นการสะทอ้นออกทางการเมืองจึงมีลกัษณะโลเลและประนีประนอม 

พวกเขามีความขดัแยง้กบัชนชั้นกรรมาชีพ แต่ก็มีความเอาการเอางานท่ีแน่นอนในการคดัคา้นกบั
ศตัรู 3 ตวันั้น ดงันั้นในขั้นการปฏิวติัน้ีพวกเขาจึงสามารถเขา้ร่วมไดเ้พียงบางส่วน บางระดบั บาง
กรณีและบางระยะเท่านั้น 

ผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมวงการต่างๆ เ ช่น นักวิชาการระดบัสูง 

ขา้ราชการชั้นสูง วงการสงฆ ์วงการทนายความ ฯลฯ การสร้างแนวร่วมกบับุคคลเหล่าน้ี สามารถ
สร้างผลสะเทือนอยา่งกวา้งขวางต่อประชาชนทัว่ไปพอสมควร12 

การอธิบายลกัษณะของชนชั้นต่างๆท่ีเป็น “ส่วนประกอบของแนวร่วมในการปฏิวัติ
ประชาชาติ-ประชาธิปไตย” ดงัท่ีปรากฏรายละเอียดในเอกสาร “แนวร่วม” ดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้น

ให้เห็นความคิดของ พคท. ท่ีมองว่า แนวร่วมมาจากทุกชนชั้นและหลากหลายกลุ่ม ทั้งท่ีเป็น
ประชาชนจ านวนมากของประเทศอยา่งชาวนา และกลุ่มคนจ านวนนอ้ยเช่นนายทุนชาติ ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า พคท. ยินดีท่ีจะสร้างแนวร่วมกบัทุกชนชั้นตามเง่ือนไขและสถานการณ์อยา่งเหมาะสม แต่
ตอ้งวางอยูบ่นหลกัการและความเขา้ใจต่อลกัษณะของแต่ละชนชั้น จึงจะสามารถดึงประโยชน์จาก
ชนชั้นต่างๆมาเป็นพลงัในการต่อสูไ้ด ้ดงัท่ีปรากฏขอ้ความบางตอนในเอกสาร “แนวร่วม” ความว่า 

...ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ส่วนประกอบของแนวร่วมในการปฏิวติัประชาชาติ-
ประชาธิปไตยของเรานั้นกวา้งใหญ่ไพศาลเป็นคนส่วนขา้งมากท่ีสุดของประเทศ 

                                                             
12 เร่ืองเดียวกนั, 3. 
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ซ่ึงถา้หากเราสามารถไปสร้างแนวร่วมกบัพวกเขาไดอ้ย่างจริงจังตามเง่ือนไขท่ี
แน่นอน ศตัรูของเราก็จะมีแต่โดดเด่ียวและพ่ายแพใ้นท่ีสุด...13 

1.1.1 รูปแบบของแนวร่วม 

ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาไดเ้รียบเรียงเน้ือหาจากงานของ วิวฒัน์ คติธรรมนิตย ์เร่ือง “กบฏ

สนัติภาพ”14  และ พ. เมืองชมพู หรือ อุดม สีสุวรรณ เร่ือง “สู่สมรภูมิภูพาน”15  โดยงานเขียนทั้งสอง
ไดอ้ธิบายรูปแบบของแนวร่วมให้เห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ีการพฒันาการของยุทธวิธีแนวร่วม
ในขบวนการคอมมิวนิสต์ทั่วโลกมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและเน้ือหาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ี จึงเป็นบทเรียนส าหรับขบวนการคอมมิวนิสต์ท่ีก  าลงัอยู่ใน
ขั้นตอนการปฏิวติั รวมถึง พคท. ท่ีไดน้ ายุทธวิธีแนวร่วมรูปแบบหน่ึงมาใชเ้ช่นเดียวกนั โดยอาจ
แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ยุทธวิธีช่วงชิงพนัธมิตร รูปแบบท่ีสอง ยุทธวิธีอาศัย

พนัธมิตรอ  าพราง และรูปแบบท่ีสาม ยทุธวิธีท่ีมาในรูปโฉมของพนัธมิตรโดยตรง โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

รูปแบบแรก ยทุธวิธีช่วงชิงพนัธมิตร เป็นยทุธวิธีท่ีก  าเนิดในแผน่ดินใหญ่ตามความคิดเหมา

เจ๋อตุง จะตอ้งช่วงชิงพรรคการเมืองท่ีเป็นปฏิปักษ์กบัพรรคคอมมิวนิสต์ให้เป็นพนัธมิตร อาศยั
ฐานะของการเป็นพนัธมิตรกนันั้นมาขยายก าลงัของตนเอง แนวร่วมรูปแบบแรกน้ี อาจจ าแนกไดอี้ก 
2 ประเภท ไดแ้ก่ แนวร่วมระหว่างพรรคการเมืองกบัพรรคการเมือง ซ่ึงตกลงนโยบายร่วมกนัอย่าง
เปิดเผย มีรูปแบบท่ีแน่นอน และ  แนวร่วมระหว่างพรรคการเมือง คือ พรรคคอมมิวนิสตก์บับุคคล 
เป็นแนวร่วมในลกัษณะท่ีไม่มีรูปแบบชดัเจนแน่นอน มกัจะไม่เปิดเผย แต่ทว่ามีลกัษณะค่อนขา้ง
กวา้งขวางและกระจัดกระจาย พรรคจะน าแนวร่วมได้หรือไม่ อยู่ท่ีสามารถตกลงกันในเร่ือง

นโยบายแนวร่วมไดห้รือไม่ 

รูปแบบท่ีสอง เป็นยทุธวิธีท่ีก  าเนิดข้ึนในสงัคมท่ี “คอมมิวนิสต”์ ถูกกดดนัปราบปรามอยา่ง
หนัก เช่น ในอินโดจีน ขบวนการคอมมิวนิสตถู์กฝร่ังเศสปราบปรามอยา่งหนัก ท าให้ไม่สามารถ

เคล่ือนไหวได ้จึงจ  าเป็นตอ้งปรับยุทธวิธีแนวร่วมให้สอดคลอ้งกบัสภาพ โดยใชรู้ปแบบการจดัตั้ง
ตามแบบขบวนการมวลชนทัว่ๆไป ผูป้ฏิบติังานของพรรคก็มาในรูปแบบมวลชนธรรมดาพูดถึง

                                                             
13 เร่ืองเดียวกนั. 
14 วิวฒัน์ คติธรรมนิตย,์ กบฏสันติภาพ, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2539), 183. 
15 พ. เมืองชมพู (นามแฝง), สู่สมรภูมิภูพาน, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2532), 344-346. 
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นโยบายทัว่ไป เช่น ประชาชาติ-ประชาธิปไตย และอ าพรางเป้าหมาย อยา่งไรก็ตาม ในยทุธวิธีแบบ
น้ีพรรคคอมมิวนิสต์ยงัคงเป็นแกนหลกัในการเคล่ือนไหว หากแต่ส่วนหน่ึงเขา้แฝงเร้นอยู่ภายใต้
รูปแบบขบวนการทางการเมืองของมวลชน โดยวิธีน้ีสามารถดึงแนวร่วมในระดบัต่างๆให้สามารถ

เขา้ร่วมไดค่้อนขา้งสูง 

รูปแบบท่ีสาม เป็นยุทธวิธีท่ีก  าเนิดในประเทศละตินอเมริกา คือ รูปแบบขบวนการทาง
การเมืองของมวลชนแทบทั้งหมด ทั้งในดา้นองคก์ารจดัตั้ง และผูป้ฏิบติังานของขบวนการ 

1.1.2 ประเภทของแนวร่วม 

นอกจากรูปแบบของแนวร่วมท่ีเป็นตวัอย่างในการเคล่ือนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์

ในประเทศต่างๆแลว้ ใน “เอกสารงานแนวร่วม” ยงัไดป้รากกฎการจ าแนกประเภทแนวร่วมในช่วง
การสร้าง “แนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย” ในเอกสาร 2 ฉบบั คือ “การสร้างแนวร่วมและ
นโยบายต่อแนวร่วม” และ “แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” ซ่ึงสามารถแบ่งแนวร่วมได้
เป็น 2 ประเภท16  ไดแ้ก่ พนัธมิตรพ้ืนฐาน หรือ แนวร่วมพ้ืนฐาน คือ กรรมกร ชาวนา และชนชั้น

                                                             
16 ขณะที่เอกสารในหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์อีกฉบบัหน่ึง คือ “การสร้างแนวร่วมและนโยบายต่อ

แนวร่วม” ไดจ้  าแนกประเภทของแนวร่วมไว ้2 ประเภท คือแนวร่วมชั้นสูง กบัแนวร่วมพื้นฐาน โดยท่ีแนวร่วม
ชั้นสูงเกิดจากการท่ีชนชั้นกรรมาชีพไปสามคัคีกบันายทุนนอ้ย นายทุนชาติ และผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย ส่วน
แนวร่วมพื้นฐานคือการประสานกนัระหว่างกรรมกรกบัชาวนา โดยมีขอ้สังเกตว่าชนชั้นนายทุนนอ้ยของเอกสาร
ฉบบัน้ีถูกจัดอยู่ในประเภทแนวร่วมชั้นสูง ขณะท่ีเอกสารฉบบัอื่นมกัจะจัดชนชั้นนายทุนน้อยไวใ้นแนวร่วม
พื้นฐาน ดงัค  าอธิบายในเอกสาร “แง่คิดบางประการเกี่ยวกบัปัญหาแนวร่วม” ว่า “พนัธมิตรระหว่างชนชั้นผูใ้ช้
แรงงานดว้ยกนั ซ่ึงก็คือระหว่างชนชั้นกรรมาชีพ ชาวนา และชนชั้นนายทุนน้อย พลงั 3 ส่วนน้ีเป็นพลงัพื้นฐาน
ของแนวร่วม โดยเฉพาะพนัธมิตรกรรมกรชาวนาเป็นพื้นฐานของแนวร่วม” และ “ปัญญาชนในประเทศเราส่วน
ใหญ่อยูใ่นฐานะนายทุนนอ้ย ส่วนนอ้ยมีฐานะความเป็นอยูใ่นระดบันายทุนชาติ แต่กย็งัเป็นผูใ้ชแ้รงงานทางสมอง 
โดยอาชีพแลว้พวกเขารับใชช้นชั้นขดูรีดเป็นส่วนใหญ่” อยา่งไรกต็าม แมจ้ะใชค้  าเรียกประเภทแนวร่วมต่างกนัแต่
ค  าอธิบายลกัษณะแนวร่วมทั้ง 2 ประเภทมีความหมายท่ีเหมือนกนั ส่วนการจดักลุ่มชนชั้นนายทุนน้อยในเอกสาร 
“การสร้างแนวร่วมและนโยบายต่อแนวร่วม” ท่ีผูศ้ึกษาอนุมานว่าจัดท าโดยนกัศึกษาในจดัตั้งหรือไดรั้บอิทธิพล
จาก พคท. ซ่ึงเขียนในช่วง พ.ศ. 2517 – 2519 อาจเกิดจากการที่นกัศึกษาประเมินชนชั้นนายทุนนอ้ยท่ีมีชีวิตความ
เป็นอยู่ ภูมิหลงัและความคิดที่แตกต่างจากชาวนาและกรรมกรเป็นอย่างมาก จึงจัดกลุ่มนายทุนน้อยให้อยู่ใน
ประเภทแนวร่วมชั้นสูงดว้ย ขณะท่ี “มติ 19” ซ่ึงเป็นหลกัฐานของ พคท. ไดช่้วยยนืยนัชดัเจนว่าชนชั้นนายทุนนอ้ย
เป็นก าลงัปฏิวติัพื้นฐาน คือ เป็นพนัธมิตรของกรรมกรและชาวนา ดงันั้น ชนชั้นนายทุนน้อยจึงควรจัดอยู่ใน
ประเภทพนัธมิตรพื้นฐานหรือแนวร่วมพื้นฐาน, "การสร้างแนวร่วมและนโยบายต่อแนวร่วม," เอกสารพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย งานแนวร่วม, A5/4, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 



  31 

นายทุนน้อยในเมือง และพนัธมิตรชัว่คราว หรือ แนวร่วมชั้นสูง คือ นายทุนชาติ และผูรั้กชาติรัก
ประชาธิปไตยอ่ืนๆ 

อยา่งไรก็ตามในเอกสาร “แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” ไดอ้ธิบายรายละเอียด
ของ  แนวร่วมทั้งสองประเภทไวอ้ย่างชดัเจน โดยอธิบายว่า พนัธมิตรระหว่างชนชั้นกรรมาชีพ 
ชาวนา และชนชั้นนายทุนน้อย เป็นพนัธมิตรระหว่างชนชั้นผูใ้ชแ้รงงาน (ทั้งแรงงานทางกายและ
แรงงานสมอง) ผูถู้กกดข่ีขูดรีดด้วยกัน ระหว่างพลังดันทั้ ง 3 ส่วนน้ีไม่มีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ขั้นมูลฐาน พนัธมิตรน้ีจึงไม่เพียงด ารงอยูใ่นขั้นการปฏิวติัประชาชาติประชาธิปไตย 

หากยงัด ารงอยูไ่ดใ้นขั้นการปฏิวติัสงัคมนิยม ชาวนาและชนชั้นนายทุนนอ้ยไม่เพียงแต่สามารถเขา้
ร่วมการปฏิวติัประชาชาติประชาธิปไตย หากยงัสามารถเขา้ร่วมการปฏิวติัสงัคมนิยมภายใตก้ารน า
ของชนชั้นกรรมาชีพ ส่วนพนัธมิตรระหว่างชนชั้นกรรมาชีพกบัชนชั้นนายทุนชาติ ท่ีสร้างข้ึนใน
ขั้นการปฏิวติัประชาธิปไตย จะสามารถยนืนานต่อไปถึงขั้นการปฏิวติัสังคมนิยมหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่
ก ับดุลยก์  าลงัระหว่างสองฝ่ายว่าจะพฒันาต่อไปอย่างไร ข้ึนอยู่ก ับท่าทีและนโยบายของพรรค

การเมืองท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละฝ่าย17 ซ่ึงเห็นไดว้่าการจ าแนกประเภทแนวร่วมดงักล่าวขา้งตน้ มา
จากการประเมินลกัษณะส่วนประกอบของแนวร่วมตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในประเด็น “ความหมาย
ของแนวร่วม” อย่างไรก็ดี เหตุผลท่ี พคท. ประเมินลกัษณะของแนวร่วมทุกชนชั้นว่าสามารถเขา้
ร่วมการปฏิวติัได ้เน่ืองจากแนวร่วมทั้งหมดลว้นเป็นพลงัส าคญัท่ีส่งเสริมการปฏิวติัใหรุ้ดหน้าตาม
ลกัษณะพิเศษของแต่ละชนชั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า คนทุกชนชั้นท่ีมีเง่ือนไขเหมาะสมสามารถเป็น
แนวร่วมของ พคท. ได ้แต่อย่างไรก็ตาม “แนวร่วม” ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น    มีลกัษณะท่ีเหมือนกบั 

“มวลชน” ซ่ึง พคท. ถือเป็นก าลงัพ้ืนฐานในการปฏิวติัเช่นเดียวกนั ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงเห็นถึง
ความส าคญัท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะของ “มวลชน” ว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกบัแนว
ร่วมหรือไม่ อยา่งไร 

1.2 ความหมายของแนวร่วม 

“มวลชน” ในความหมายของ พคท. ไม่ไดม้ีการนิยามความหมายเช่นความหมายของ “แนว
ร่วม” แต่อยา่งไรก็ดีในเอกสารฉบบัหน่ึงของ พคท. เร่ือง “ความส าคญัของงานมวลชน” ในประเด็น

ท่ีว่าดว้ย “จะปลุกระดมชาวนาไดอ้ยา่งไร” ไดอ้ธิบายถึงการท างานมวลชนไวว้่า 

                                                             
17 "แง่คิดบางประการเกี่ยวกบัปัญหาแนวร่วม," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย งานแนว

ร่วม, A5/7, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.,3. 



  32 

...งานมวลชนท่ีเรากล่าวถึงกนัน้ี โดยความเป็นจริงแลว้ก็คืองานชาวนา
นั่นเอง น่ีก็เพราะพลเมืองในประเทศ 40 ลา้นคนนั้น เป็นชาวนาเสีย 30 ลา้นคน 
ดงันั้นถา้ไม่ปลุกระดมจดัตั้งชาวนา พรรคปฏิวติัก็ไม่มีมวลชนท่ีจะไปต่อสูก้บัศตัรู

ส าคญัในปัจจุบนั คือ จกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนางนายหนา้...18 

จากค าอธิบายในเอกสารขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า งานมวลชนของ พคท. คือ การปลุกระดมและ
จดัตั้งชาวนาสู่การเป็นมวลชนของพรรคปฏิวติั ซ่ึงหมายถึง พคท. ดว้ยเหตุน้ีชาวนาจึงมีความส าคญั
ในแง่ของการเป็นมวลชนท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดและยงัเป็นพลงัส าคญัในการต่อสู้กบัศตัรูของ พคท. 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงกล่าวถึงชาวนาในการเป็นทัพหลวงของการ
ปฏิวติัประชาชาติประชาธิปไตย  ท่ีจ  าเป็นตอ้งปลุกระดมอยา่งต่อเน่ือง และบนพ้ืนฐานการต่อสูข้อง
ชาวนา พรรคยงัไดส้ร้างกองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นกองทหารปฏิวติัแบบ
ใหม่ตามหลกัการสร้างกองทหารของลทัธิมาร์กซ ลทัธิเลนิน และความคิดเหมาเจ๋อตุงข้ึนมาดว้ย19 

แต่ทว่าชาวนาไม่ไดเ้ป็นกลุ่มเดียวท่ีจดัอยู่ในมวลชนของ พคท. เพราะในเอกสารฉบบัอ่ืน
ของ พคท. ยงัไดมี้การกล่าวถึงมวลชนกลุ่มอ่ืนๆท่ีตอ้งเขา้ไปสมัพนัธ ์ปลุกระดม และขยายการจดัตั้ง
เพื่อหนุนช่วยการปฏิวติั โดยมวลชนดงักล่าวสามารถแบ่งได ้2 ประเภท20  ตามพ้ืนท่ีซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
ของ พคท. เขา้ไปเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ มวลชนในชนบท และมวลชนในเมือง ซ่ึงมวลชนในชนบท 
ไดแ้ก่ ชาวนา ส่วนมวลชนในเมือง ไดแ้ก่ กรรมกรและนายทุนนอ้ย อยา่งไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก

การเคล่ือนไหวและนโยบายของ พคท. ท่ีมุ่งเนน้ด าเนินงานในชนบทตามยทุธศาสตร์ “ชนบทลอ้ม

                                                             
18 "ความส าคญัของงานมวลชน," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย งานแนวร่วม, A5/5, หอ

จดหมายเหตุธรรมศาสตร์.,4. เอกสารไม่ไดร้ะบุปีที่เขียน แต่ผูเ้ขียนสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ศึกษา และมี
ความเป็นไปไดว้่าน่าจะอยู่ในช่วงหลงัพ.ศ. 2519 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก พคท. รับคนเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก จึง
จ าเป็นตอ้งมีเอกสารใหศ้ึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในการน าไปปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของ พคท. ที่ตอ้งการยกระดบัความรู้ดา้นทฤษฏีของผูป้ฏิบติังาน 

19 พุทธพล มงคลวรรณ.  ““แถลงการณ์ 30 ปี” ผลึกแห่งความคิดปฏิว ัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย,” 220. 

20 การแบ่งประเภทมวลชนดงักล่าวผูศ้ึกษาประมวลขอ้มูลจากเอกสารของ พคท. ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้ง
กบั “มวลชน” ทั้งหมด 6 ฉบบั ไดแ้ก่ การปลุกระดมมวลชน ความส าคญัของงานมวลชน งานมวลชน ทรรศนะ
มวลชน มวลชนสัมพันธ์ และแนวทางมวลชนสัมพันธ์ เอกสารทั้ งหมดเป็นบทศึกษาส าหรับผูป้ฏิบัติงานใช้
ส าหรับศึกษาเพื่อท างานมวลชน โดยแบ่งผูป้ฏิบติังานออกเป็น 2 พื้นท่ี คือ ในชนบทและในเมือง จึงสรุปไดว้่าการ
ขยายมวลชนของ พคท. มีทั้งในชนบทและในเมือง 
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เมือง” โดยมีชุดความคิดท่ีว่าชาวนาเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีเป็นก าลงัพ้ืนฐานในการ
ปฏิวติั จึงท าให ้พคท. เนน้ท างานมวลชนในชนบท จ านวนมวลชนท่ีเป็นชาวนาจึงมีมากกว่ามวลชน
ท่ีเป็นกรรมกรและนายทุนนอ้ยในเมือง เน่ืองจากการท างานในเมืองของ พคท. ตอ้งด าเนินการใตดิ้น 

การด าเนินการทุกอย่างจึงท าอย่างระมดัระวงัและรัดกุมเพราะอาจเสียลบัซ่ึงจะท าให้สายงานเกิด
ความเสียหายได ้อีกทั้งภาพลกัษณ์ของ พคท. ท่ีรัฐบาลโฆษณาใหส้าธารณชนรับรู้คือ “ผูก่้อการร้าย
คอมมิวนิสต”์ ท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ ดงันั้นคนในเมืองท่ีสมัพนัธก์บั พคท. จึงน่าจะอยูใ่น
สถานะของผูป้ฏิบติังานหรือแนวร่วมมากกว่ามวลชน 

แมม้วลชนในเมืองของ พคท. จะมีจ  านวนไม่มากเท่ากบัมวลชนในชนบท แต่มีหลกัฐาน
ยนืยนัว่าสายงานของ พคท. ในเมืองมีความพยายามท่ีจะขยายงานมวลชนเพื่อประสานงานในชนบท 
ดงัปรากฏในเอกสาร เร่ือง “ทรรศนะมวลชน” ท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงทศันะต่อมวลชนและการท างาน
มวลชนท่ีถูกต้อง นอกจากน้ียงัมีหัวขอ้อภิปรายอีก 8 ข้อ ส าหรับให้ผูป้ฏิบัติงานไดแ้สดงความ
คิดเห็นภายหลงัจากศึกษาเน้ือหาในเอกสาร โดยหัวขอ้อภิปราย 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2 ขอ้ 4 และขอ้ 8 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีการด าเนินการขยายงานมวลชนในมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ดงัน้ี 

... 2. ช่วยกนัวิเคราะห์ว่าทรรศนะต่อไปน้ีถูกตอ้งหรือไม่ 

- เราจ าเป็นตอ้งเปิดงานท่ีสัมพนัธ์ส ารวจน้องเพื่อดึงน้องมาร่วมกิจกรรม 
ถา้ไม่เช่นนั้นแลว้จะไม่มีใครมารับช่วงงานต่อจากเรา 

- มช. (มวลชน-ผูศึ้กษา) ในคณะไม่มีวนัท่ีจะต่ืนตวัทางการเมืองข้ึนมาได ้
เพราะเขาเอาแต่เรียนหรือเท่ียวเท่านั้น ไม่สนใจอะไรอีกเลย ฉะนั้นจึงเป็นการ

เสียเวลาเปล่าท่ีจะไปยกระดบัเขาข้ึนมา 

4. งานสวสัดิการ เช่นการควบคุมราคาอาหารในโรงอาหาร จดัหามา้นัง่ให้
ฯ เป็นการรับใชม้วลชนอยา่งสุดชีวิตจิตใจแลว้หรือไม่  

8. ท่ีผา่นมา การท างานของสโมสรฯแสดงว่ามีทศันะมวลชนถูกตอ้งหรือไม่...21 

                                                             
21 "ทรรศนะมวลชน," เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย งานแนวร่วม, A5/8, หอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์., 4. 
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ค าอธิบายของมวลชนท่ีปรากฏในเอกสาร “ความส าคญัของงานมวลชน” และ “ทรรศนะ
มวลชน” ดงักล่าวขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่ามวลชนของ พคท. ประกอบดว้ย ชาวนา กรรมกร 
และนกัศึกษา ซ่ึงทั้งสามชนชั้นถูกจดัอยู่ในกลุ่มแนวร่วมเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีมวลชนท่ีมาจากชน

ชั้นชาวนา กรรมกร และนักศึกษา จึงมีลกัษณะท่ีซอ้นทบักบัแนวร่วม การแยกประเภทว่าชนชั้นใด
จดัอยูใ่นมวลชนหรือแนวร่วมจึงเป็นไปไดย้าก เพราะทั้งมวลชนและแนวร่วมคือประชาชนท่ี พคท. 
มองว่าเป็นผูส้ร้างประวติัศาสตร์และเป็นก าลงัพ้ืนฐานในการปฏิวติั อีกทั้งรูปแบบการสร้างแนวร่วม
ท่ี พคท. รับอิทธิพลมาจากความคิดเหมาเจ๋อตุง ท าใหก้ารสร้างแนวร่วมของ พคท. ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอน 
“การสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” ตอ้งใชว้ิธีการ “ช่วงชิงพนัธมิตร” ทั้งฝ่ายท่ีเป็นกลาง
และฝ่ายท่ีเป็นปฏิปักษ์เพื่อการผนึกก าลงัของแนวร่วมให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีแก่การ

ปฏิวติัของ พคท. ดงัท่ีเหมาเจ๋อตุงไดแ้สดงให้เห็นผลส าเร็จในการสร้างพนัธมิตรชาวนาให้เป็นทพั
หลวงของการปฏิวติั ซ่ึงวิวฒัน์ คติธรรมนิตย ์ไดส้รุปว่าวิธีดงักล่าวคือ “ยทุธวิธีแนวร่วมหรือยทุธวิธี
แนวร่วมมวลชน” โดย พคจ. ใชยุ้ทธวิธีดงักล่าวช่วงชิงสมาชิกในพรรคก๊กมินตัง๋ ก  าลงัฝ่ายท่ีเป็น
กลาง และชนชั้นท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเลือกฝ่ายใด ดึงทั้งหมดเขา้มาเป็นพนัธมิตร22 
ดงันั้น จึงอาจมองไดว้่าการปลุกระดมมวลชนของ พคท. คือ ยทุธวิธีการสร้างแนวร่วมรูปแบบหน่ึง 

ซ่ึงถือเป็นแนวร่วมพ้ืนฐานท่ีมีจ  านวนมากและมีความส าคญัต่อการช้ีขาดการปฏิวติั 

การจัดตั้ ง “แนวร่วมมวลชน” จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสามารถรวบรวมชนชั้นต่างๆได้
หลากหลาย แต่มีปัญหาในเชิงยทุธวิธี ซ่ึง วิวฒัน์ คติธรรมนิตย ์ไดเ้สนอความคิดเห็นถึงยุทธวิธีการ
จดัตั้ง “แนวร่วมมวลชน” ของ พคท. ในทศวรรษ 2490 ท่ีพบปัญหาท่ีว่า ชนชั้นต่างๆท่ีมีลกัษณะเป็น

มิตรกบัการปฏิวติัถูกฝ่ายรัฐบาลแยกสลายก าลงัภายหลงัรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ท าให้ชนชั้นซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีจะเป็น “มิตร” ไม่มีการจดัตั้งรวมตวัต่อสูเ้พ่ือพิทกัษผ์ลประโยชน์ของตนเอง และไม่อาจ
เคล่ือนไหวทางการเมืองได ้ยทุธวิธีการต่อสูข้อง พคท. ในขณะนั้นจึงเนน้ไปท่ีการปลุกระดม-จดัตั้ง
แนวร่วม และกลุ่มพลงัประชาชนท่ีมีวตัถุประสงค์ ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อต่อสู้ให้บรรลุความ
ต้องการของกลุ่มนั้นๆ และพยายามเช่ือมโยงประสานกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค์ตรงกนัให้เข้าร่วม

ขบวนการต่อสู้ ลกัษณะการจดัตั้งแนวร่วมดงักล่าว จึงเป็นการด าเนินงานมวลชน โดยการอ าพราง
รูปแบบการเคล่ือนไหว และเป้าหมาย อุดมการณ์ของฝ่ายคอมมิวนิสต ์ผสมผสานกบัการจดัตั้งแนว
ร่วมในระดบัล่าง โดยให้การศึกษาแนวคิดทางการเมือง ชกัจูงมวลชนให้คลอ้ยตามแนวทางต่อสู้

                                                             
22 วิวฒัน์ คติธรรมนิตย.์กบฏสันติภาพ, 182. 
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แบบประชาธิปไตย เรียกร้องให้มีการปฏิวติัความคิดใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพการกดข่ีทางสังคม
และเศรษฐกิจ ยทุธวิธี “แนวร่วมมวลชน” จึงเป็นแนวทางสนัติท่ีใชก้บัมวลชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีเป็นกลาง เพื่อระดมมวลชนเขา้สู่การต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์ในระยะต่อไป การ

ด าเนินงานแนวร่วมมวลชนในลกัษณะเช่นน้ี จึงมีลกัษณะผสมผสานระหว่างการช้ีน าจดัตั้งและการ
ปลุกระดมมวลชนให้ต่ืนตัวกับปรากฏการณ์ของการกระท าร่วม โดยมวลชนท่ีมีจุดประสงค์
บางอย่างสอดคลอ้งกนั23 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณายุทธวิธี “แนวร่วมมวลชน” ของ พคท. กลาง
ทศวรรษ 2510 พบว่ามีความแตกต่างบางประการกบัยุทธวิธี “แนวร่วมมวลชน” ในทศวรรษ 2490 
กล่าวคือ การจดัตั้งและปลุกระดม “แนวร่วมมวลชน” มุ่งเนน้ไปยงักลุ่มชาวนา ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี พคท. 
มองว่ามีจิตส านึกกา้วหน้าแต่ขาดความรู้ความเขา้ใจจึงตอ้งให้การศึกษาเพื่อยกระดบัความคิด ซ่ึง

การสร้าง “แนวร่วมมวลชน” ในช่วงน้ีสืบเน่ืองมาจากการใชยุ้ทธศาสตร์ชนบทลอ้มเมืองและการ
ต่อสู้ดว้ยอาวุธเป็นแนวทางปฏิวติั ท าให้ชาวนาท่ีผ่านการปลุกระดมยอมรับแนวทางการต่อสู้ดว้ย
อาวุธ ขณะท่ีแนวทางสนัติวิธีซ่ึงเคยเคล่ือนไหวในเมืองอยา่งคึกคกัในช่วงทศวรรษ 2490 ไดซ้บเซา
ลงและถูกปฏิเสธจาก พคท. 

อย่างไรก็ดี นอกจากการท าความเขา้ใจลกัษณะมวลชนดงัท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ขา้งตน้ ยงัมี
คนอีกกลุ่มซ่ึงมีความสมัพนัธก์บั พคท. คือ “ผูป้ฏิบติังาน” ซ่ึงการอธิบายลกัษณะของผูป้ฏิบติังานมี
ปัญหาซอ้นทบัระหว่าง “แนวร่วม” และ “มวลชน” เช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีการท าความเขา้ใจถึง
บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั พคท. ไม่ว่าจะเป็น “แนวร่วม” “มวลชน” และ “ผูป้ฏิบัติงาน” ควร
พิจารณาจากบทบาทและการจดัตั้งจึงจะสามารถบอกสถานะของบุคคลในชนชั้นนั้นได ้ดงันั้น จึง

จ  าเป็นต้องท าความเขา้ใจลกัษณะท่ีแท้จริงของผูป้ฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจ
ลกัษณะท่ีส าคญัของทั้งสามกลุ่มไดง่้ายข้ึน 

1.3 ความหมายของผู้ปฏิบตังิาน 

“ผูป้ฏิบติังาน” คือ ผูท่ี้ท าหน้าท่ีด  าเนินงานดา้นต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายให้แก่พรรค เช่น 
งานมวลชน งานแนวร่วม งานด้านการทหาร งานด้านการเมือง งานพลาธิการ งานด้าน
ศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้จะสามารถเขา้มาเป็นผูป้ฏิบติังานไดจ้ะตอ้งผ่านการอบรมบ่มเพาะ 

ศึกษาแนวนโยบาย มติ และค าช้ีแนะต่างๆของพรรคใหมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง สามารถยดึกุม
และน าไปปฏิบติัไดจ้ริงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งรับผดิชอบ ดงัท่ี

                                                             
23 วิวฒัน์ คติธรรมนิตย,์ กบฏสันติภาพ, 184-185. 
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เอกสาร “แนวการจดัตั้ง” ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานท่ีดีของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญั 5 
ประการ ดงัน้ี 

1. เป็นนกัลทัธิมาร์กซ-เลนิน และความคิดเหมาเจ๋อตุง  

2. เป็นนกัปฏิวติัท่ียนืหยดัเคียงขา้งประชาชน 

3. เป็นนกัการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ 

4. เป็นผูย้นืหยดัในแนวทางมวลชนและระบบประชาธิปไตยรวมศูนย ์

5. เป็นผูส้นัทดัใชอ้าวุธวิจารณ์และวิจารณ์ตนเอง24 

คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานดงักล่าวเป็นมาตรฐานท่ี พคท. ตอ้งการ หากประเมินก็ถือว่าเป็น
มาตรฐานท่ีตั้งไวสู้งมาก เพราะทั้ง 5 ขอ้ลว้นเรียกร้องใหผู้ป้ฏิบติังานหล่อหลอมตนเองเขา้กบัชนชั้น

กรรมาชีพ อีกทั้งการเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีดีตอ้งมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎี แนวทางและท่วงท านองต่างๆอยา่งดี จึงจะ
สามารถเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานตามท่ีพรรคคาดหวงัได ้ดงันั้นคนกลุ่มใดท่ีจะสามารถเป็น
ผูป้ฏิบติังานของ พคท. และเขาเหล่านั้นสามารถหล่อหลอมตนเองให้เขา้กบัชนชั้นกรรมาชีพได้
หรือไม่ อย่างไรก็ดี ในเอกสาร “องค์ประกอบภายในพรรคและแนวการบ่มเพาะผปง.”25 (ผปง. คือ 

ผูป้ฏิบติังาน) ไดก้ล่าวไวว้่า “ผูป้ฏิบติังานอาจมาจากชนชั้นชาวนา หรือมาจากชนชั้นนายทุนนอ้ย” 
สะทอ้นให้เห็นว่าชนชั้นชาวนาและชนชั้นนายทุนนอ้ยสามารถเป็นผูป้ฏิบติังานของ พคท. ได ้แต่
                                                             

24 "แนวการจัดตั้ง," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย งานแนวร่วม, A5/10, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์., 9-10. 

25 "องค์ประกอบภายในพรรคและแนวการบ่มเพาะผปง. ," เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวกบันักศึกษา 
เอกสารศึกษา, B2/96, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.นอกจากไดว้ิจารณ์การบ่มเพาะผูป้ฏิบติัของ พคท. ที่ท  าออกมา
ไดไ้ม่ดีแลว้ ผูเ้ขียนเอกสารฉบบัน้ียงัวิเคราะห์ปัญหาและขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนภายใน พคท. พร้อมทั้งเสนอวิธีท่ีจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาและรักษาพรรคไม่ให้แตกสลาย ซ่ึงดูเหมือนผู ้เขียนเอกสารยงัมีความหวังที่จะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนภายในพรรคในทิศทางท่ีดีข้ึน อยา่งไรกต็าม เอกสารฉบบัน้ีไม่ไดร้ะบุช่ือผูเ้ขียนและปีท่ีเขียน
ไว ้จึงอนุมานจากเน้ือความว่าผูเ้ขียนน่าจะเป็นผูป้ฏิบติังานของ พคท. จึงเขา้ใจปัญหาภายในท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งดี 
อีกทั้งผูเ้ขียนเอกสารยงัเสนอทางออกท่ีอาจช่วยแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายน ากบัผูป้ฏิบติังาน (ท่ี
น่าจะเป็นนกัศึกษา ปัญญาชน) ทั้งท่ีมีความคิดแยกตวัจากพรรคและท่ีออกจากป่าไปแลว้ จึงประเมินไดว้่าเอกสาร
ฉบบัน้ีน่าจะถูกเขียนข้ึนในช่วง พ.ศ. 2522 – 2523 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร่ิมเกิดวิกฤตความขดัแยง้ภายในพรรคจนน าไปสู่
การวิพากษว์ิจารณ์พรรคในประเดน็ต่างๆ และ พคท. ตอ้งประสบกบัสภาวะป่าแตกในที่สุด 
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การบ่มเพาะผูป้ฏิบติังานใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีพรรคตอ้งการนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย โดยเฉพาะการท่ีแต่
ละชนชั้นมีลกัษณะเฉพาะของตนเองติดตวัมาดว้ย พคท. จึงก  าหนดแนวการบ่มเพาะผูป้ฏิบติังาน
เพื่อขจดัความคิดของชนชั้นเดิมท้ิงเสีย แต่ในทางปฏิบติักลบัพบว่าแนวการบ่มเพาะผูป้ฏิบติังานของ 

พคท. ท่ีกระท ากนัไม่ไดเ้น้นให้ผูป้ฏิบติังานมีคุณสมบติัท่ีดีตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แต่การบ่มเพาะ
ผูป้ฏิบัติงานของ พคท. กลบัสร้างผูป้ฏิบัติงานท่ี “เช่ือฟังและซ่ือสัตย”์ ไม่กลา้คิดกลา้ท า ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ตอ้งรอค าช้ีแนะจากชั้นบน จนกลายเป็นคนท างานไม่เป็น ดงัปรากฏจากค า
วิจารณ์แนวการบ่มเพาะผูป้ฏิบติังานของ พคท. ในเอกสาร “องคป์ระกอบภายในพรรคและแนวการ
บ่มเพาะผปง.” ความว่า 

...แนวในการบ่มเพาะของ พคท. ท่ีผ่านมาเนน้เร่ืองจิตใจ การซ่ือสัตย ์การ
พฒันายกระดบัวฒันธรรม การรับรู้ และความสามารถมีไม่มาก มีลกัษณะท่ีสร้าง
ศรัทธานิยมมากกว่าความเข้าใจความเป็นจริง ข้ึนต่อองค์การจัดตั้งอย่างไม่มี
เง่ือนไข  

สภาพเช่นน้ี จริงอยู่เราง่ายท่ีจะมี ผปง. ท่ีซ่ือสัตยจ์  านวนมาก แต่ความ
ซ่ือสตัยท่ี์ปราศจากพ้ืนฐานความเขา้ใจก็ไม่จีรังย ัง่ยนื เช่นชนชาติเม่ือศตัรูหลอกลวง
มกัจะหลงเช่ือโดยง่าย นอกจากนั้นยงัมี ผปง. ท่ีไม่มีบทบาทท่ีเป็นกองหน้าของ
มวลชน ไม่เป็นผูน้  ามวลชนท างานอิสระ-ล  าพงัไม่ได ้ 

แนวในการบ่มเพาะ ผปง. เช่นน้ี มิเพียงมิท าให ้ผปง. ท่ีมาจากชาวนาไม่ได้
รับการยกระดับเท่านั้น ผปง. ท่ีมาจากชนชั้นอ่ืนในท่ีสุดก็ยงัถูกหล่อหลอมให้
กลายเป็นชาวนาไปด้วย คนท่ีเคยท างานเป็น เป็นตัวของตวัเอง มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ พอมาอยู่ในองค์การ จต. (จดัตั้ง-ผูศ้ึกษา) ของ พคท. ก็กลายเป็นคนท่ี
ท างานไม่เป็น อะไรๆก็ตอ้งรอค าช้ีแนะจากชั้นบน ไม่มีลกัษณะกลา้คิด กลา้ท า...26 

อย่างไรก็ตาม แมไ้ม่มีเอกสารท่ีอธิบายถึงความหมายของผูป้ฏิบติังานไวโ้ดยตรง แต่จาก
เอกสารเท่าท่ีปรากฏดงัท่ีแสดงให้เห็นขา้งตน้ ก็เพียงพอท่ีจะท าให้เขา้ใจและรับรู้ว่าผูป้ฏิบติังานคือ

คนท่ีท างานให้กบัพรรค ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงไดท้ าการศึกษาเอกสาร “องค์ประกอบภายในพรรค
และแนวการบ่มเพาะผปง.” ดงักล่าว จนพอท่ีจะสรุปไดว้่า ผูป้ฏิบติังานของ พคท. มีทั้งชนชั้นชาวนา 

                                                             
26“ เร่ืองเดียวกนั.” 1. 
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และชนชั้นนายทุนนอ้ย ซ่ึงสนันิษฐานว่าชนชั้นชาวนาน่าจะเป็นผูป้ฏิบติังานรุ่นแรกๆและมีจ  านวน
มากท่ีสุด เน่ืองจากมติในท่ีประชุมสมชัชาฯ พ.ศ. 2504 ไดม้ีการเร่งให้ปลุกระดมชาวนาในชนบท 
ขณะท่ีชนชั้นนายทุนนอ้ย โดยส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา และปัญญาชน จะเขา้ร่วมกบั พคท. ภายหลงั

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จึงน่าจะมีจ  านวนนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นชาวนา ทั้งดา้นจ านวนคนและ
ประสบการณ์การท างาน 

ภายหลงัจากการศึกษาลกัษณะของ “แนวร่วม” “มวลชน” และ “ผูป้ฏิบัติงาน” ดังท่ีได้
อธิบายไปขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษามองเห็นว่ากลุ่มคนทั้งสามกลุ่มดงักล่าวซ่ึงมีความสมัพนัธก์บั พคท.  

ลว้นแลว้แต่มาจากชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นชาวนา และชนชั้นนายทุนนอ้ย โดยทั้งสามกลุ่มสามารถ
เขา้ร่วมกบั พคท. ในลกัษณะของ“แนวร่วม” “มวลชน” และ “ผูป้ฏิบติังาน” เม่ือเป็นเช่นน้ีทั้งสาม
กลุ่มจึงมีลกัษณะท่ีซอ้นทบักนัอยา่งแยกไม่ออก เน่ืองจาก พคท. เปิดโอกาสใหทุ้กชนชั้นสามารถเขา้
ร่วมเป็น “แนวร่วม” “มวลชน” และ “ผูป้ฏิบติังาน”  แต่ในขณะเดียวกนัสถานะดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นส่ิง
ตายตวัแต่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ดงัเช่น มวลชนและแนวร่วมอาจเล่ือนเป็นผูป้ฏิบติังานของพรรค 

ขณะท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถเล่ือนเป็นสมาชิกเยาวชนสนันิบาติแห่งประเทศไทย (สยท.) หรือ สมาชิก
พรรคไดเ้ช่นเดียวกนัหากผ่านการประเมินตามระเบียบการของพรรค (สมาชิกพรรค จะมีตวัย่อ 
เรียกว่า ส.)27 

อยา่งไรก็ดี มีขอ้แตกต่างท่ีสามารถจ าแนก “แนวร่วม” ออกจากมวลชนและผูป้ฏิบติังานได ้

โดยมีขอ้สงัเกตว่า หากเป็นแนวร่วมมกัจะไม่อยู่ในจดัตั้งของ พคท. ขณะท่ีมวลชนจะจดัตั้งหรือไม่
จดัตั้งก็ได ้และผูป้ฏิบติังานตอ้งข้ึนต่อจดัตั้งโดยตรงตามระบบรวมศูนยป์ระชาธิปไตยของพรรค ดงั
                                                             

27นอกจากน้ีก่อนท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกพรรค สมาชิกบางคนอาจเร่ิมจากการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกใน
องคก์าร “สันนิบาตเยาวชนประชาธิปไตยประชาชนแห่งประเทศไทย หรือ สยท.” ซ่ึงเป็นองคก์ารจดัตั้งของพรรค
โดยเน้นบ่มเพาะผูป้ฏิบติังานตั้ งแต่เป็นเยาวชน และ พคท. ถือว่าเป็นแขนขวาของพรรคท่ีจะข้ึนมารับช่วงต่อ
ภารกิจการปฏิวติั ดงัที่กล่าวไวใ้นเอกสาร “พรรค” ความว่า “การท่ีจะเป็นเยาวชนของชนชั้นกรรมาชีพไดน้ั้น ไม่
เพียงแต่ตอ้งเร่งความเรียกร้องตอ้งการของอตัวิสัยใหสู้งเด่น หากยงัตอ้งสร้างเง่ือนไขทางภววิสัยที่จะรองรับและ
หนุนช่วยการดดัแปลงตนเองอย่างเต็มที่ เยาวชนท่ีปฏิวติัทั้ งหลายจึงตอ้งเรียกร้องตวัเองเขา้สู่การหล่อหลอม 
ดดัแปลง บ่มเพาะ ฝึกฝนขององคก์ารจดัตั้ง เพื่อเขา้แบกรับหาบหนกัของการปฏิวติั เป็นผูรั้บช่วงท่ีดีของนกัปฏิวติั
รุ่นเก่าต่อไป ซ่ึง “องคก์ารสันนิบาตเยาวชนประชาธิปไตยประชาชนแห่งประเทศไทย” เป็นองคก์ารจดัตั้งกองหน้า
ของเยาวชนไทยที่ปฏิวติั เป็นแขนขวาของพรรคคอมฯและเป็นโรงเรียนฝึกฝนหล่อหลอมนักปฏิวติัรุ่นเยาว์ที่
น าหน้าของประเทศไทย”, "พรรค," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย, A4/8, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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ค าอธิบายท่ีปรากฏใน “หลกัการในการสร้างแนวร่วม” ความว่า “...และส าหรับแนวร่วมแลว้ แนว
ร่วมจะต้องยืนหยดัความเป็นอิสระทางความคิดและทางการจัดตั้งของตนไวเ้ช่นกนั เราถือว่า
ระหว่างพนัธมิตรย่อมมีทศันะท่ีต่างกนัได ้ทุกกลุ่มในแนวร่วมต่างมีสิทธิเสรีภาพท่ีแน่นอนระดบั

หน่ึง ท่ีไม่ละเมิดหลกัการท่ีไดต้กลงร่วมกนัไว.้..”28    

แต่ทว่าขอ้สังเกตดงักล่าวก็ไม่อาจจ าแนกแนวร่วมพ้ืนฐานท่ีประกอบดว้ย ชนชั้นกรรมกร 
ชนชั้นชาวนา และชนชั้นนายทุนน้อยไดอ้ย่างชดัเจนมากนกั เพราะทั้งสามชนชั้นอาจถูกซอ้นทบั
ดว้ยสถานะของมวลชนและผูป้ฏิบติังาน เน่ืองดว้ยเป็นก าลงัดนัส าคญัในการปฏิวติั จึงมีหน้าท่ีใน

การด าเนินงานดา้นต่างๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ีพรรคก าหนด แนวร่วมพ้ืนฐานจึงไม่
สามารถแยกออกจากมวลชนและผูป้ฏิบติังานได้อย่างชดัเจน นอกจากจะถูก พคท. บ่งช้ีสถานะ
ความเป็นแนวร่วมให้เพราะเป็นบุคคลส าคัญ ซ่ึงมีความแตกต่างจากแนวร่วมพ้ืนฐาน ดังเช่น
ขอ้เขียนในบทความของ “ธ.เพียรวิทยา” ท่ีกล่าวถึงรูปการต่างๆของแนวร่วมในระยะเวลาเดียวกนั
ซ่ึงไม่ไดม้ีแค่รูปการเดียว ความว่า 

...นอกจากในแต่ละระยะในสถานการณ์ท่ีต่างกนั รูปการแนวร่วมจะมี
ต่างกันแลว้ ในระยะเดียวกนันั้น แนวร่วมยงัจะมีหลายรูปหลายระดบัอีกดว้ย มี
รูปการจดัตั้งระดบัสูงท่ีมีเน้ือหา เป้าหมายการต่อสูท่ี้แจ่มชดั และยงัมีรูปการอ่ืน ใน
ระดบัและเน้ือหาลดหลัน่ลงไป กระทัง่ส่วนหน่ึงมีรูปการจดัตั้งท่ีเป็นตวัเป็นตน อีก

ส่วนหน่ึงไม่มีรูปการจดัตั้งท่ีแน่นอนเลย...29 

อยา่งไรก็ดี ในท่ีน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งแนวร่วมของ พคท. เป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แนวร่วมท่ีไม่ได้
จดัตั้ง และแนวร่วมท่ีอยูใ่นจดัตั้ง ดงัน้ี 

1. แนวร่วมท่ีไม่ได้จัดตั้ง หรือ แนวร่วมชั้นสูง แนวร่วมกลุ่มน้ีอาจไม่ได้มีอุดมการณ์
เช่นเดียวกบั พคท. หรือไม่ใช่คอมมิวนิสต ์เพียงแต่เห็นว่าแนวทางการปฏิวติัของ พคท. เป็นส่ิงท่ีจะ
ช่วยเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคมได ้หรืออาจเขา้ร่วมโดยไม่มีทางเลือกอ่ืน เน่ืองจาก พคท. เป็น
องคก์รเดียวท่ีถือเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอยา่งแทจ้ริง จึงปฏิเสธไม่ไดว้่า พคท. มีบทบาทท่ี

                                                             
28“ "แนวร่วม.",” 5. 
29 ธ. เพียรวิทยา, "ประวติัและบทเรียนบางประการของพรรคเรา," ฟ้าเดียวกัน 1, 1 (มกราคม-เมษายน 

2546): 199. 
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ส าคญัในการต่อสูท้างชนชั้นซ่ึงไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประวติัศาสตร์การเมืองไทย นอกจากน้ี แนว
ร่วมกลุ่มน้ียงัมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกบัแนวร่วมพ้ืนฐาน คือ โดยส่วนใหญ่อยูใ่นส านกัแนวร่วม 
A 30 ท่ีพกัซ่ึง พคท. สงวนไวส้ าหรับรับรองแนวร่วมภายหลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 โดยเฉพาะ และ

ต่อมาแนวร่วมกลุ่มน้ีจะร่วมจดัตั้งองค์การแนวร่วม “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรัก
ประชาธิปไตย” หรือ กป.ชป. นอกจากน้ีแนวร่วมชั้นสูงอาจเคยเป็นผูน้  าหรือเขา้ร่วมกลุ่มการเมือง
อ่ืนมาก่อน ดงัท่ีเยาวนิตย ์เพียงเกษ ไดเ้ล่าเก่ียวกบัส านกัแนวร่วมไวค้วามว่า 

...ส านกั A 30 ตั้งอยูท่ี่แขวงอุดมไชยทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสถานท่ีท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ลาวจดัไวใ้ห้พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลซ่ึงมาเข้าร่วมการต่อสู้กบั
พรรคเป็นจ านวนมากภายหลงัเหตุการณ์ เดือน ตุลาคม 2519 ส านกั A 30 เป็นส านกั
แนวร่วมของพรรค ผูท่ี้พ  านกัอยูท่ี่นัน่ไม่ใช่สมาชิกและไม่ไดอ้ยู่ในจดัตั้งของพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย...30 

ในขณะท่ีสมคิด สิงสง สมาชิกพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ผูท่ี้เขา้ป่าร่วมกบั พคท. 
ภายหลงักรณี 6 ตุลาคม ไดก้ล่าวถึงความเป็น “แนวร่วมชั้นสูง” ของตนเองไวว้่า 

...ผมถูกส่งไปท่ีนั่นในฐานะกรรมการกลางพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศ
ไทย (พสท.) 

ในฐานะแนวร่วมชั้ นสูงในขบวนปฏิวัติท่ีว่ากันว่าเป็น “การปฏิวัติ
ประชาชาติประชาธิปไตย” ท่ีจะตอ้งผนึกก าลงัท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย ไปสู้รบ

กบัพวกเผด็จการฟัสซิสมท่ี์ครองอ านาจรัฐอยูใ่นเวลานั้น 

ปัญหามีอยูว่่าการปฏิวติัไทยในเวลานั้น พคท. เขาเป็นเจา้ภาพ พวกเราก็เลย
กลายเป็นแขก...31 

2. แนวร่วมท่ีอยูใ่นจดัตั้ง หรือ แนวร่วมพ้ืนฐาน แนวร่วมกลุ่มน้ีอาจอยูใ่นสถานะของ “แนว
ร่วม” และ “ผูป้ฏิบติังาน” ควบคู่กนั แมห้ลกัการสร้างแนวร่วมจะใหแ้นวร่วมคงความเป็นอิสระทั้ง

                                                             
30 วฒัน์ วรรลยางกูร บรรณาธิการ, สายลมเปล่ียนทิศ...แต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและ

เสียงเพลงปฏิวัติไทย, (กรุงเทพฯ: อาร์ต เอจ็ กราฟฟิค, 2546), 425. ตวัเนน้โดยผูศ้ึกษา   
31 เร่ืองเดียวกนั, 541. 
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ทางความคิดและทางการจดัตั้ง แต่หากแนวร่วมไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจาก พคท. และสนบัสนุน
อุดมการณ์คอมมิวนิสต ์อาจยอมให ้พคท. ช้ีน าทั้งดา้นความคิดและการด าเนินงานซ่ึงจ าเป็นต้องอยู่
ในจดัตั้งของพรรคอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะตอ้งศึกษาแนวนโยบายและค าช้ีแนะของพรรคในการ

ด าเนินงานดา้นต่างๆ โดยส่วนใหญ่แนวร่วมกลุ่มน้ี คือ นักศึกษาปัญญาชน ท่ีเข้าร่วมกบั พคท. 
เพราะต่ืนตัวทางการเมือง รู้จักและช่ืนชม พคท. มีความต้องการปฏิวติั และนิยมอุดมการณ์
คอมมิวนิสต ์ซ่ึงธิกานต ์ศรีนารา เองก็มองไปในทิศทางเดียวกนัว่า “...นักศึกษา ปัญญาชน ซ่ึงเป็น
แนวร่วมของ พคท. เกือบทุกคนในเวลานั้น...”32  นอกจากน้ี ยงัมีนักศึกษาปัญญาชนบางส่วนท่ีเขา้
ร่วมกบั พคท. เพราะสถานการณ์บีบบงัคบัหรือไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว่า ดงัท่ีฤดี เริงชยั ไดบ้นัทึก
เก่ียวกบัคนท่ีเขา้ป่าแต่ไม่ไดม้ีความศรัทธาต่อพรรคไวว้่า 

...บนฐานท่ีมัน่ฉันพบนักศึกษาแพทยเ์ชียงใหม่ชั้นปีท่ี 6 คนหน่ึง เป็นคน
รักความเป็นธรรมธรรมดาเท่านั้นเอง แต่คนรักเขา้ป่าจึงตามมา ช่ือหมอเมฆ เขาเป็น
ลูกหมู่ของฉนัในโรงเรียนการเมืองการทหาร ซ่ึงอึดอดัมากท่ีจะตอ้งชูก  าป้ันเปล่งค า

ขวญั “...จงเจริญๆๆ” อยา่งคนอ่ืนๆ เขาระบายความรู้สึกน้ีกบัฉนั ฉนัจึงบอกเขาว่า 
“คุณก็ไม่ต้องเปล่งค ำพูดกแ็ล้วกัน เพียงแต่ชูก  ำป้ันตำมไป ถือเสียว่ำออกก ำลงักำย 
จะได้ไม่แปลกแยกจำกคนอ่ืน”...33 

จากการอธิบายลกัษณะ “แนวร่วม” ของ พคท. ทั้งสองลกัษณะขา้งตน้ ท าให้มองเห็นถึง
ลกัษณะของแนวร่วมท่ีแตกต่างกนัได้ชดัเจนมากข้ึน ทั้งทางดา้นความคิดและการจดัตั้ง รวมถึง
สถานะเดิมก่อนเขา้ป่าซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตดัสินไดว้่าผูน้ั้นควรจดัอยู่ในแนวร่วมประเภทใด ทั้งน้ี
ยงัข้ึนอยูก่บัการมีช่ือเสียงของบุคคลหรือการยอมรับจากผูน้  า พคท. ดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึง

                                                             
32 ผูศ้ึกษายกประโยคดงักล่าวมาแค่บางส่วนเพื่อสนบัสนุนความคิดของผูศ้ึกษาที่ว่า นกัศึกษา ปัญญาชน 

อยูใ่นฐานะแนวร่วมของ พคท. ขณะเดียวกนัอาจตอ้งสวมบทบาทผูป้ฏิบติังานไปดว้ย เพราะนกัศึกษา ปัญญาชน
ไดเ้ขา้มาช่วยด าเนินงานดา้นต่างๆของพรรค ท าใหก้ารงานในเขตฐานท่ีมัน่กา้วหนา้ข้ึน ส าหรับเน้ือความส าคญัใน
ประโยคดงักล่าวนั้น ธิกานต ์ศรีนารา ไดอ้ธิบายการต่อตา้นโซเวียต เวียดนาม และลาว ของ พคท. โดยตั้งค  าถามว่า
สถานการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงดูเหมือนว่าค  าถามดงักล่าวจะเกิดข้ึนในใจของบรรดาผูป้ฏิบติังานระดบัล่าง 
นกัศึกษา และปัญญาชนซ่ึงเป็นแนวร่วมของ พคท. เกือบทุกคนในเวลานั้น, โปรดดูเพิ่มเติมใน, ธิกานต ์ศรีนารา, 
หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 
145. 

33 ฤดี เริงชยั, หยดหน่ึงในกระแสธาร, (กรุงเทพฯ: ม่ิงมิตร, 2539), 171. 
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มีความเห็นว่าการแบ่งลกัษณะแนวร่วมตามลกัษณะดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกบัหลกัการสร้าง
แนวร่วมของ พคท. ซ่ึงแบ่งแนวร่วมออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แนวร่วมชั้นสูง และแนวร่วมพ้ืนฐาน 
ดงันั้นใครจดัอยูใ่นแนวร่วมลกัษณะใดจึงสามารถสังเกตไดจ้ากการปฏิบติัตวัของ พคท. ท่ีมีต่อแนว

ร่วม และงานท่ีไดรั้บมอบหมายก็เป็นตวับ่งช้ีไดว้่าอยู่ในสถานะแนวร่วมแบบใด ซ่ึงโดยสรุปแลว้
แนวร่วมท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นจดัตั้งของ พคท. หรือแนวร่วมชั้นสูง ถือเป็นแขกท่ี พคท. ตอ้งรับรองและดูแล
เป็นอยา่งดี งานท่ีไดรั้บมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานทางการเมือง และ พคท. มกัจดัใหอ้าศยัอยูแ่นว
หลงัเพ่ือความปลอดภยัและประสบความยากล าบากนอ้ยกว่า  ในขณะท่ีแนวร่วมท่ีอยูใ่นจดัตั้ง หรือ 
แนวร่วมพ้ืนฐาน แมจ้ะถือเป็นแนวร่วมเช่นเดียวกนั แต่เม่ือนกัศึกษาปัญญาชนลงมือปฏิบติังานดา้น
ต่างๆให้แก่พรรคจนการงานก้าวหน้าขยายตัว นักศึกษาปัญญาชนเหล่านั้นจึงสวมความเป็น

ผูป้ฏิบติังานของพรรคไปดว้ย เน่ืองจากการท างานดา้นต่างๆจะตอ้งผา่นการช้ีแนะจากจดัตั้ง ส่งผล
ใหน้กัศึกษาปัญญาชนเขา้สู่ระบบการจดัความสมัพนัธภ์ายในโครงสร้างของ พคท. ทนัที 

 

2. แนวคดิการสร้างแนวร่วมของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย 

การสร้างแนวร่วมของ พคท. เป็นยทุธศาสตร์หน่ึงในการปฏิวติัเปล่ียนแปลงสงัคมไทยตาม
อุดมการณ์คอมมิวนิสต ์สืบเน่ืองมาจากการท่ี พคท. รับทฤษฎี “ก่ึงเมืองข้ึนก่ึงศกัดินา” ของเหมาเจ๋อ
ตุง ผูน้  าพรรคคอมมิวนิสตจี์น หรือ พคจ. มาใชใ้นการวิเคราะห์ลกัษณะสังคมไทย โดยแนวคิดน้ีได้
ปรากฏอยา่งเปิดเผยเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2493 เม่ือส านกัพิมพม์หาชนของ พคท. ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ 
“ไทยก่ึงเมืองข้ึน” ของ “อรัญญ์ พรหมชมภู” หรือ อุดม สีสุวรรณ ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์ลกัษณะ
สังคมไทยของอุดมคลา้ยคลึงกับวิธีการวิเคราะห์สังคม ในบทความ “การปฏิวติัของจีนกบัพรรค

คอมมิวนิสต์จีน” ของเหมาเจ๋อตุงอย่างเห็นไดช้ดั34 ดงัท่ี พคท. ไดอ้ธิบายลกัษณะสังคมไทยไวใ้น 
“แถลงการณ์ 30 ปี” ตอนหน่ึงความว่า 

...เม่ือร้อยกว่าปีมาน้ี การรุกรานของจกัรพรรดินิยมไดท้ าให้ประเทศไทย

เปล่ียนจากสังคมศกัดินามาเป็นสังคมก่ึงเมืองข้ึนก่ึงศกัดินาทีละกา้วๆ รากฐาน
เศรษฐกิจธรรมชาติแบบท าเองใชเ้องค่อยๆถูกท าลายไป แมว้่าพร้อมกบัการขยายตวั
ของเศรษฐกิจสินคา้นั้น ทุนนิยมแห่งชาติจะไดรั้บการกระตุน้ให้ขยายตวั แต่ก็ถูก

                                                             
34 ธิกานต ์ศรีนารา, "“กึ่งเมืองข้ึน กึ่งศกัดินา” ถึง “ทุนนิยม” “ลกัษณะสังคมไทย” ในพคท.," ฟ้าเดียวกัน 

4, 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2549): 164-165. 
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จกัรพรรดินิยมและศกัดินาบีบคั้นผกูมดั ระบอบขูดรีดแบบศกัดินาท่ีเจา้ท่ีดินกระท า
ต่อชาวนายงัคงครองฐานะท่ีเหนือกว่าในชีวิตเศรษฐกิจ. จกัรพรรดินิยมไดเ้ขา้กุม
เสน้ชีวิตเศรษฐกิจการคลงั ควบคุมทางการเมืองและทางการทหารของประเทศโดย

ผา่นอ านาจรัฐท่ีเผด็จการร่วมกนัของชนชั้นเจา้ท่ีดินใหญ่และนายทุนขนุนาง การกด
ข่ีของจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม ท าใหป้ระชาชนอนักวา้งใหญ่ไพศาล โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ชาวนาตอ้งยากจนลม้ละลายและไม่มีสิทธิทางการเมืองแต่อยา่งใด...35 

การท่ี พคท. มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั พคจ. อนัเน่ืองมาจากบทบาทการเคล่ือนไหวของ

ชาวจีนและการไดรั้บการสนบัสนุนจาก พคจ. มาตั้งแต่ก่อตั้งพรรค ท าให ้พคท. รับแนวคิดและแนว
ทางการปฏิวติัของจีนมาใชใ้นการปฏิวติัสงัคมไทย  นอกจากน้ี การไดรั้บการศึกษาทฤษฎีการปฏิวติั
จากจีน ท าให ้พคท. ยดึถือแนวคิดของจีนเป็นตน้แบบในการปฏิวติั ในระดบัท่ียอมรับความคิดเหมา
เจ๋อตุงมาช้ีน าการปฏิวติัร่วมกบัลทัธิมาร์กซ-เลนิน อีกทั้งการท่ี พคท. ไม่มีนักทฤษฎีมากพอท่ีจะ
ศึกษาคน้ควา้เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปฏิวติัสังคมไทย ท าให้ตอ้งศึกษาบทเรียนจากการ

ปฏิวติัจีน ดงัปรากฏว่าใน พ.ศ. 2511 จีนไดแ้ปลงานของเหมาเจ๋อตุงเป็นภาษาไทย และจดัพิมพเ์ป็น
จ านวนหลายพนัหลายหมื่นเล่มส่งให้แก่ พคท. หลงัจากนั้นกระบวนการหล่อหลอมทางความคิด
เหมาเจ๋อตุงไดท้ าอย่างเป็นระบบ สม ่าเสมอและลึกซ้ึงทัว่ทุกเขตงานของพรรค จนกลายเป็นการ
เกาะติดคมัภีร์เหมาเจ๋อตุงไป36 ดังนั้นแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงจึงกลายเป็นต้นแบบในการปฏิวติั
สังคมไทยของ พคท. และท าให้ผูน้  าของ พคท. ยึดติดแนวคิดเหมาเจ๋อตุงในการวิเคราะห์ลกัษณะ
สงัคมไทยว่าเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด จนน าไปสู่การก าหนดยทุธศาสตร์ชนบทลอ้มเมืองและการ

ต่อสูด้ว้ยอาวุธในเวลาต่อมา เพราะ พคท. มองว่าลกัษณะสงัคมไทยไม่ไดแ้ตกต่างจากสงัคมจีนมาก
นกั 

การวิเคราะห์ลกัษณะสังคมไทยและอิทธิพลทางความคิดของเหมาเจ๋อตุงดงักล่าวขา้งตน้ 

ไดน้ าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการปฏิวติั คือ “การปฏิวติัประชาชาติประชาธิปไตย” เน่ืองจาก 
พคท. มองว่าศตัรูไดร่้วมมือกนัท าการกดข่ีขูดรีดประชาชนให้ไดรั้บความทุกข์ยาก ซ่ึงศตัรูทั้ง 3 

                                                             
35 พุทธพล มงคลวรรณ.""แถลงการณ์ 30 ปี" ผนึกแห่งความคิดปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย," 218. 
36 ธิดา ถาวรเศรษฐ์,และเหวง โตจิราการ , ป่าแตก ความเป็นจริงของการประชุมสมัชชาฯ 4 พคท, 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2526), 152. 
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ไดแ้ก่ จกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง ในขั้นแรกของการปฏิวติัจึงจ าเป็นตอ้งปฏิวติั
ประชาชาติ เพื่อปลดแอกอิทธิพลของจกัรพรรดินิยมใหป้ระเทศไดรั้บเอกราชโดยสมบูรณ์ หลงัจาก
นั้นจึงจะด าเนินการปฏิวติัประชาธิปไตย เพ่ือโค่นลม้รัฐบาลและชนชั้นท่ีกดข่ีประชาชน สถาปนา

ระบอบประชาธิปไตยในขั้นตน้ก่อนจะน าไปสู่การสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ท่ีสมบูรณ์ ตามท่ีได้
บญัญติัไวใ้นระเบียบการของพรรคความว่า 

...หลกันโยบายพ้ืนฐานของพรรค คือโค่นชนชั้นนายทุนและชนชั้นขูดรีด
ทั้งปวงอยา่งถึงท่ีสุด ใชเ้ผด็จการชนชั้นกรรมาชีพเขา้แทนท่ีเผด็จการชนชั้นนายทุน 

ใชล้ทัธิคอมมิวนิสตไ์ปเอาชนะทุนนิยมจุดหมายบั้นปลายของพรรคจะท าให้สังคม
คอมมิวนิสตป์รากฏข้ึนอยา่งเป็นจริง...37 

หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิวติัใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงกล่าวถึงเน้ือหา

ของการปฏิวติัท่ีส าคัญ คือ การปฏิวติัท่ีดินของชาวนา ปลดแอกชาวนารวมทั้งประชาชนอ่ืนๆ 
จกัรพรรดินิยม และทุนนิยมขุนนาง เป็นเป้าหมายของการปฏิวติัน้ี38 

ในสภาพการณ์ต่อสู้เช่นน้ีนอกจากการเขา้ใจลกัษณะสังคมและการก าหนดเป้าหมายแลว้ 
ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือการวิเคราะห์ทางชนชั้น ทั้งน้ีเพ่ือจ  าแนกว่าชนชั้นใดเป็นมิตรและชน

ชั้นใดเป็นศตัรู อนัจะน าไปสู่การวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการปฏิวติั ซ่ึง วิวฒัน์ คติธรรมนิตย ์ได้
อธิบายสภาพความขดัแยง้และการต่อสู้ทางชนชั้นในสังคมไทยว่า เน่ืองจากชนชั้นท่ีเป็นศตัรูของ
การปฏิวติัคือ ชนชั้นนายทุนใหญ่ และชนชั้นเจ้าท่ีดินใหญ่ ซ่ึงมีผลประโยชน์ผูกพนัใกลชิ้ดกบั
สหรัฐอเมริกา และร่วมมือกนักดข่ีขูดรีดครอบง าอ  านาจในทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม
ของไทย ท าใหป้ระชาชนชาวไทยตอ้งตกอยูใ่นสภาพท่ีอดอยากยากแคน้ ขาดอิสรภาพ เสรีภาพ เอก

ราช และประชาธิปไตย โดยมีวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือเร่ืองบาปบุญคุณโทษอนัเป็นเคร่ืองมือ
แต่ดั้งเดิมของพวกศกัดินาก ากบัอยูอี่กชั้นหน่ึง เม่ือเป็นเช่นน้ีชนชั้นท่ีจะเป็นก าลงัในการต่อสู้ปฏิวติั
ไดก้็คือ นายทุนชั้นกลาง หรือชนชั้นนายทุนแห่งชาติ และชนชั้นนายทุนนอ้ย โดยมีชนชั้นกรรมกร 
และชนชั้นชาวนาเป็นก าลงัน าการปฏิวติั โดยมีพรรคการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ ซ่ึงก็คือ พคท. 

                                                             
37“ "พรรค."” 8. 
38 พุทธพล มงคลวรรณ." "แถลงการณ์ 30 ปี" ผนึกแห่งความคิดปฏิว ัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย," 219. 
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เป็นผูช้ี้น าการปฏิวติั และร่วมสถาปนา “แนวร่วม” ของชนชั้นต่างๆข้ึนมาต่อสู้กับศกัดินาและ
จกัรพรรดินิยมผูเ้ป็นศตัรูของประชาชน39 

จากการวิเคราะห์ลกัษณะสังคมไทย “ก่ึงเมืองข้ึนก่ึงศกัดินา” การก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิวติัท่ีจะน าไปสู่การสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ และการวิเคราะห์ทางชนชั้นขา้งตน้ พคท. จึงได้
ก  าหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการปฏิวติัท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายในการโค่นลม้กลุ่มศกัดินาและ
อิทธิพลของจกัรพรรดินิยมอเมริกา โดยหน่ึงในยุทธศาสตร์ท่ี พคท. น ามาใช ้คือ “การสร้างแนว
ร่วม” ซ่ึง พคท. ถือว่าเป็น 1 ในอาวุธ 3 ประการท่ีส าคญัของการปฏิวติั คือ พรรค กองทพั และแนว

ร่วม ดงัท่ีเหมาเจ๋อตุงไดข้นานนามว่าเป็น “สามของวิเศษใหญ่” ท่ีเป็นมาตรการและวิธีการส าคญั
ของการปฏิวติัประชาธิปไตยของจีน 40 จากแนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การก าหนดงานแนวร่วมใน
เอกสารของพรรคเป็นคร้ังแรกใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ในหัวขอ้ท่ี 10 เร่ือง “แนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตย” และในเวลาต่อมาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นแนวร่วมจะยึดถือแนวคิดและ
อา้งอิงจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” ทั้งหมด นบัจากท่ีออกแถลงการณ์กระทัง่ถึงกลางทศวรรษ 2520 

ดงันั้น อิทธิพลทางความคิดจาก พคจ. จึงไดถู้กน ามาวิเคราะห์ลกัษณะสงัคมไทย เป้าหมาย
ในการปฏิวติั การวิเคราะห์ทางชนชั้น การก าหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธี ซ่ึงน าไปสู่การก าหนด
แนวทาง “การสร้างแนวร่วม” ในการปฏิวติัประเทศไทย ทั้งน้ีการปฏิวติัท่ีส าเร็จจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องเข้าใจลกัษณะสังคมอย่างลึกซ้ึง ซ่ึง พคท. ได้วิเคราะห์แลว้ว่าสังคมไทยเป็นสังคม “ก่ึง

เมืองข้ึนก่ึงศกัดินา” และเมื่อ พคท. เขา้ใจลกัษณะสงัคมและประเมินสถานการณ์อยา่งถ่ีถว้นแลว้ จึง
เห็นความส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยให้ขยายอย่าง
กวา้งขวาง ดว้ยเหตุน้ีจึงน าไปสู่การวางแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ท่ีจะเร่ิมด าเนินการ
นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2525 

 

3. นโยบายการสร้างแนวร่วมของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2515-2525 

ผูศ้ึกษาไดป้ระมวลเอกสารชุด “งานแนวร่วม” รหัส A5 จากหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีผูศึ้กษาใชใ้นการวิเคราะห์ในประเด็นน้ี โดยมีทั้งหมด 5 ฉบบั ไดแ้ก่ “การสร้างแนว

                                                             
39 วิวฒัน์ คติธรรมนิตย.์กบฏสันติภาพ, 182. 
40 บุญศกัดิ์  แสงระวี, วิวัฒนาการของลัทธิมาร์กซ, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551), 197. 
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ร่วมและนโยบายต่อแนวร่วม” (มีสองฉบบัแต่รหัสต่างกนั) “แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนว
ร่วม” “แนวร่วม” และ “ปัญหาแนวร่วม” รวมถึงเอกสารฉบบัอ่ืนๆในชุด “งานแนวร่วม” ท่ีกล่าวถึง
งานมวลชน การเขา้ไปสมัพนัธก์บัมวลชน และวิธีท างานมวลชน เพื่อท าความเขา้ใจวิธีการการสร้าง

แนวร่วมของ พคท. โดยการปลุกระดมมวลชนซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ี พคท. ใช้ดึงแนวร่วมให้
สนับสนุนการปฏิวติั ซ่ึงผูศ้ึกษาจะไดก้ล่าวถึงต่อไป อย่างไรก็ดี จากการประมวลเอกสารชุด “งาน
แนวร่วม” ทั้ง 5 ฉบับข้างตน้ ผูศ้ึกษาพบว่าแกนหลกัของแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมมาจาก
ความคิดใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึง พคท. ยึดถือตั้งแต่มีการประกาศแถลงการณ์ในปลายปี 2515 
เร่ือยมาจนถึงกลางทศวรรษ 2520 ผูศึ้กษาจึงตั้งข้อสังเกตเก่ียวกบันโยบายการสร้างแนวร่วมว่า 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2525 นโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ไม่ไดม้ี

ความเปล่ียนแปลงในดา้นเน้ือหา ทั้งน้ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากหลกัฐานชั้นตน้ คือเอกสารชุด “งาน
แนวร่วม” จากหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นเอกสารเก่ียวกบัแนวนโยบายและหลกัการ
ท างานแนวร่วมของ พคท. ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดการสร้างแนวร่วมของ พคท. ในระหว่าง 
พ.ศ. 2515 – 2525 อย่างแน่วแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างแนวร่วมของ พคท. ไม่ไดเ้ป็นผลจาก
แนวนโยบายเท่านั้น แต่ยงัเกิดจาก “เง่ือนไขและสถานการณ์ทางการเมือง” ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้และ

เก้ือหนุนใหก้ารสร้างแนวร่วมของ พคท. มีความกา้วหนา้และขยายตวัยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตาม แมผู้ศึ้กษาไดต้ั้งขอ้สังเกตว่านโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ไม่ไดม้ี
ความเปล่ียนแปลงเลยก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ไดว้่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2515 - 2525 ได้เกิดเหตุการณ์ซ่ึง
กลายเป็นจุดเปล่ียนส าคัญท่ีท าให้งานแนวร่วมของ พคท. เติบโตข้ึนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงแบ่งนโยบายการสร้างแนว
ร่วมของ พคท. ออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงแรก พ.ศ. 2515 – 2519 และช่วงท่ีสอง พ.ศ. 2520 - 2525 
โดยศึกษาจากเอกสารชุด “งานแนวร่วม ท่ีส าคญัทั้งหมด 5 ฉบบั ซ่ึงผูศ้ึกษาคน้ควา้จากหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์ และในท่ีน้ีผูศึ้กษาไดป้ระมวลนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. จากเอกสาร
ชุดดงักล่าว เพ่ืออธิบายความคิดของ พคท. ท่ีมีต่อการสร้างแนวร่วม ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2525 โดย

ล าดบัดงัน้ี 
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3.1 นโยบายการสร้างแนวร่วม พ.ศ. 2515 - 2519 “แนวร่วมประชาชาตปิระชาธิปไตย” จาก 

“แถลงการณ์ 30 ปี”     

           ก่อนท่ีจะปรากฏแนวคิดงานแนวร่วมในเอกสารฉบบัส าคญัของ พคท. อยา่ง “แถลงการณ์ 30 
ปี” ในปลายปี 2515 ก่อนหนา้นั้น พคท. ไดจ้ดัการประชุมสมชัชาผูแ้ทนพรรคทัว่ประเทศคร้ังท่ี 2 ใน

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2495 ซ่ึงท่ีประชุมไดรั้บรองเน้ือหาค ารายงานการเมืองของคณะกรรมการ
กลาง โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญั คือ “เร่งปลุกระดมมวลชนเรือนแสนเรือนลา้น ท าการต่อสูเ้พื่อชิงชยัมา 
ซ่ึงเอกราชประชาธิปไตย” นอกจากน้ียงัเรียกร้องให้ “สร้างแนวร่วมกูช้าติประชาธิปไตยอย่าง
กวา้งขวางต่อสูก้บัจกัรพรรดินิยมอเมริกาและสมุน” ย  ้าปัญหาสร้างพนัธมิตรกรรมกรชาวนา ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานของแนวร่วม เนน้ว่า “ชนบทเป็นพ้ืนฐานแห่งก าลงัของเรา”41 แต่การเคล่ือนไหวในช่วงน้ีไม่

ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงัท่ี ธ.เพียรวิทยา หรือ วิรัช องัคถาวร หน่ึงในผูน้  าคนส าคญั
ของ พคท. ไดเ้ขียนความเรียง เร่ือง “ประวติัและบทเรียนบางประการของพรรคเรา”42 ในพ.ศ. 2521 
ซ่ึงกล่าวถึงการด าเนินงานท่ีผิดพลาดภายหลงัสมชัชาท่ี 2 แมทิ้ศทางท่ีพรรคเสนอจะถูกตอ้ง แต่
ในทางปฏิบติั พคท. กลบัเลือกเคล่ือนไหวในเมืองแทนในชนบทจนน าไปสู่การปราบปรามของรัฐ 

                                                             
41 "ความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัพรรค," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย, A4/3, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 6. ผูศ้ึกษาประเมินว่าเอกสารฉบบัน้ีน่าจะเป็น
เอกสารศึกษาส าหรับผูป้ฏิบติังานของพรรค เน่ืองจากมีเน้ือหาส าหรับศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจพรรค 7 ประเดน็ 
ไดแ้ก่ 1. ท  าไมตอ้งมีพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยน าการปฏิวติั 2. ประวติัการต่อสู้ของพรรคฯ 3. ลกัษณะ
ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย 4. การสร้างพรรคทางความคิด ทางการเมือง ทางการจดัตั้งใหเ้ข็มแขง็ 5. 
ความคิดช้ีน าของพรรค 6. ท่วงท านองใหญ่ 3 ประการของพรรคฯ 7. นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ของพรรคฯ และ
สันนิษฐานว่าเอกสารฉบบัน้ีน่าจะเขียนในช่วงพ.ศ. 2520 เป็นตน้ไป เน่ืองจากไดอ้า้งนโยบาย 10 ขอ้ที่ปรับปรุง
ใหม่ซ่ึงประกาศเม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2519 

42 ธ. เพียรวิทยา."ประวติัและบทเรียนบางประการของพรรคเรา," 183.เอกสารฉบบัน้ีถือเป็นเอกสารท่ี
ส าคญัอีกฉบบัของ พคท. เพราะเป็นการเล่าประวติัพรรคเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียว ในพ.ศ. 2521 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี 
พคท. เขา้สู่ยุครุ่งโรจน์ สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล กล่าวว่า “ในสถานการณ์ขณะนั้น การประกาศประวติัตวัเองน้ี เป็น
เหมือนค าประกาศชยัชนะอยา่งหน่ึง” นอกจากน้ีสมศกัด์ิยงัไดว้ิเคราะห์เอกสารฉบบัน้ีอยา่งรอบดา้นและลึกซ้ึงท า
ให้เขา้ใจประวติัพรรคควบคู่กบับริบทท่ีเกิดข้ึน, โปรดดูเพิ่มเติมใน, สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล. “ประวติั พคท. ฉบบั 
พคท. (1).” ฟ้าเดียวกัน1, 1 (มกราคม – เมษายน 2546): 156-168 . และ “ประวติั พคท. ฉบบั พคท. (2).” ฟ้า
เดียวกัน1, 2 (พฤษภาคม– สิงหาคม 2546): 165-180. 
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งานในเมืองและในชนบทต่างไดรั้บความเสียหายเพราะการเคล่ือนไหวท่ีเปิดเผยมากจนเกินไป43 
ต่อมาเม่ือมีการประชุมสมชัชาผูแ้ทนพรรคทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 3 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2504 ค ารายงาน
การเมืองของคณะกรรมการกลางเรียกร้องให ้ “สร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยท่ีกวา้งขวาง 

ด าเนินการต่อสูด้ว้ยอาวุธ รวมทั้งการต่อสูรู้ปแบบอ่ืน” โดยในคร้ังน้ีไดน้ าไปสู่การถอนผูป้ฏิบติังาน
ทั้งหมดออกสู่ชนบทปฏิบติัตามแนวทางของพรรค คือการปลุกระดมชาวนาซ่ึงถือเป็นก าลงัพ้ืนฐาน
ท่ีส าคญั รวมทั้งการบ่มเพาะผูป้ฏิบติังาน โดยเฉพาะดา้นการทหาร และตระเตรียมการต่อสู้ด้วย
อาวุธ44 

ในพ.ศ. 2511 พคท. ได้ออกนโยบายเฉพาะหน้า 10 ข้อ45 ซ่ึงเป็นนโยบายส าหรับการ
เคล่ือนไหวในช่วงระยะเวลานั้น โดยกล่าวถึงภารกิจในการปฏิวติัท่ีประกอบดว้ยชนชั้นต่างๆ อนั
แสดงใหเ้ห็นเป้าหมายของ พคท. ท่ีตอ้งการรวบรวมก าลงัคนทุกชนชั้นเพ่ือหนุนช่วยการปฏิวติั โดย

                                                             
43ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คือ การท่ี พคท. เขา้ร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์กบฏสันติภาพ จนน าไปสู่การ

ปราบปรามของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม วนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 ผูถู้กจบักุมถูกตั้งขอ้หาเป็นกบฏ
และมีการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งท่ีกฎหมายคอมมิวนิสตไ์ดถู้กยกเลิกไปแลว้เม่ือ พ.ศ. 2489 ในจ านวนน้ีมี 
พคท. หลายคนที่ถูกจบั เช่น ประสิทธ์ิ เทียนศิริ ชาย เฮงกุล ไสว มาลยเวช มงคล ณ นคร สัมผสั พึ่งประดิษฐ์ เปลื้อง 
วรรณศรี ฯลฯ และในวนัที่ 11 พฤศจิกายน รัฐบาลไดเ้สนอพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์
โดยด่วน และให้ประกาศใชใ้นวนัรุ่งข้ึนทันที ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูป้ฏิบติังานบางส่วนออกสู่ชนบท 
ขณะที่อีกส่วนหน่ึงถูกส่งไปศึกษาที่สถาบนัลทัธิมาร์กซ-เลนิน ท่ีกรุงปักกิ่ง ระหว่างพ.ศ. 2495 -2498 นัยว่าการ
แยกสลายของผูป้ฏิบติังานท่ีออกสู่ชนบทและไปศึกษาต่อนั้นเพื่อหลบหนีการปราบปรามของรัฐบาล และเป็นการ
ถอยแบบรักษาก าลังไม่ให้เสียลบัเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการก าหนดทิศทางต่อสู้ต่อไป , โปรดดูเพิ่มเติมใน, 
ประจวบ อมัพะเศวต, พลิกแผ่นดิน ตอน ขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2546), 42-
43. 

44 "ความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัพรรค," 8. 
45นโยบายเฉพาะหนา้ของ พคท. มีการประกาศออกมาทั้งหมด  3 คร้ัง กล่าวคือ คร้ังท่ี 1 ประกาศนโยบาย

เฉพาะหนา้ 12 ขอ้ ในพ.ศ. 2504 คร้ังท่ี 2 ประกาศนโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ในวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และ
คร้ังท่ี 3 ประกาศนโยบายเฉพาะหนา้ที่ปรับปรุงใหม่ 10 ขอ้ ในวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2519 มีขอ้น่าสังเกตว่าการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายเฉพาะหนา้แต่ละคร้ังสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี พคท. ก  าลงัประสบอยู ่ซ่ึงนับว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวต่อสถานการณ์ซ่ึงจะท าให้การเคลื่อนไหวในเขตต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โปรดดูเพิ่มเติมใน, ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 39. 
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มีสองขอ้ท่ีกล่าวถึงการสร้างแนวร่วมระหว่างชนชั้น ไดแ้ก่ ขอ้ 1. และ ขอ้ 9. ดงัปรากฏเน้ือหาความ
ว่า 

...1. ด าเนินสงครามประชาชนอยา่งเด็ดเด่ียว ขบัไล่จกัรพรรดินิยมอเมริกา
ออกจากประเทศไทย โค่นรัฐบาลขายชาติ เผด็จการฟาสซิส ปล้นชาติ ปล้น
ประชาชน ท่ีประกอบดว้ยตวัแทนชนชั้นกรรมกร ชาวนา นายทุนนอ้ย นายทุนชาติ 
ตลอดจนผูรั้กชาติ รักประชาธิปไตยทั้งปวง ด าเนินนโยบายเอกราชประชาธิปไตย
อยา่งแทจ้ริง 

 9. หญิงมีสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม การศึกษา และอาชีพเท่า
เทียมชาย ขยายบทบาทของสตรีในการเคล่ือนไหวปฏิวติั และการผลิต ส่งเสริม
สวสัดิการของสตรี และเด็กอย่างเต็มท่ี ให้เยาวชนมีหลกัประกนัในการศึกษา การ

ท างาน ส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดท่ีรักชาติ รักประชาธิปไตย รักประชาชน รัก
การใชแ้รงงาน เขา้ร่วมการปฏิวติัอย่างเอาการเอางาน มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม
...46 

ต่อมาในพ.ศ. 2515 จึงเร่ิมปรากฏแนวคิดงานแนวร่วมเป็นคร้ังแรกซ่ึงถูกกล่าวถึงใน 

“แถลงการณ์ 30 ปี” ในช่ือว่า “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” แนวคิดการสร้างแนวร่วมท่ี

ปรากฏใน “แถลงการณ์ 30 ปี” จะกลายเป็นแนวทางท่ี พคท. ใชเ้ป็นนโยบายในการสร้างแนวร่วม 
ซ่ึงสมาชิกพรรคและผูป้ฏิบติังานตอ้งยึดถือและน าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เน่ืองจาก “แถลงการณ์ 

30 ปี” ไดก้ลายเป็นแกนหลกัทางความคิดของ พคท. ตั้งแต่พ.ศ. 2515 เร่ือยมาถึงกลางทศวรรษ 2520 
สะทอ้นจากการท่ี พคท. ให้ความส าคญักบั “แถลงการณ์ 30 ปี” และสนับสนุนให้มีการศึกษาและ
เผยแพร่แถลงการณ์ในเหล่าผูป้ฏิบติังานของพรรค ดงัปรากฏหลกัฐานจากเอกสาร “สาระส าคญัของ 
ถ. 30 ปี” ซ่ึงผูศึ้กษาประเมินว่าเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานไดว้ิเคราะห์และประเมิน
การเคล่ือนไหวในอดีตของ พคท. โดยเอกสาร “สาระส าคญัของ ถ. 30 ปี” ไม่ใช่การสรุปเน้ือหาท่ี

เป็นสาระส าคญัแต่เป็นการตั้งค  าถามจ านวน 24 ขอ้ ทุกขอ้ลว้นเป็นค าถามท่ีเช่ือมโยงกบัเน้ือหาใน 
“แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงผูป้ฏิบติังานท่ีจะตอบค าถามทั้ง 24 ขอ้ได ้ตอ้งผา่นการศึกษา “แถลงการณ์ 30 
ปี”มาแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ พุทธพล มงคลวรรณ ท่ีกล่าวว่า “แถลงการณ์ 30 ปี” น่าจะ
                                                             

46 "นโยบายเฉพาะหน้า 10 ประการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ปี 2511," เอกสารพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย นโยบาย, A7/3, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1-2. 
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เป็นเอกสารทางการเมืองของ พคท. ท่ีพรรคใหค้วามส าคญัและไดรั้บการเผยแพร่ภายในหมู่สมาชิก
พรรคและผูป้ฏิบัติงานของพรรคอย่างกวา้งขวางท่ีสุด เพราะถึงแมว้่าในปีต่อๆมาจะมีการออก
แถลงการณ์เน่ืองในวนัก่อตั้งพรรคก็ตาม แต่ก็ไม่มีเอกสารฉบบัไหนท่ีไดรั้บการกล่าวถึงเหมือน

แถลงการณ์ฉบบัน้ี47 นอกจากน้ี เอกสารเร่ือง “แนวร่วม” ซ่ึงสันนิษฐานว่าเขียนข้ึนหลงั พ.ศ. 2519 
ยงัไดย้กประเด็นการประเมินสถานการณ์ในการสร้างแนวร่วมจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” มาใส่ใน
เอกสารเช่นเดียวกัน แม้เอกสารฉบับน้ีจะเขียนข้ึนในภายหลังแต่การอ้างอิงความคิดจาก 
“แถลงการณ์ 30 ปี” เป็นส่ิงท่ียืนยนัให้เห็นว่าแถลงการณ์ฉบับน้ีมีความส าคญัและ พคท. ยึดถือ
ปฏิบติัเร่ือยมา อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นว่าความคิดในการวิเคราะห์ลกัษณะสังคมไทยและการจ าแนก
ศตัรู ตลอดจนหลกัการในการสร้างแนวร่วมของ พคท. ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากพ.ศ. 2515 เลย 

ดงันั้นในช่วงท่ี พคท. ยงัไม่ไดจ้ดัการประชุมสมชัชาฯ คร้ังใหม่ “แถลงการณ์ 30 ปี” จึงยงัคงเป็น
แนวทางท่ี พคท. ยึดถือและให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งศึกษาเพ่ือให้เกิดความ
เขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

ในส่วนของเน้ือหาการสร้าง “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย”  ท่ีปรากฏใน 

“แถลงการณ์ 30 ปี” พคท. ไดก้ล่าวถึงการสร้างแนวร่วมใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ การสร้างแนวร่วมท่ี
ผา่นมา การประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ทิศทางส าหรับการสร้างแนวร่วม และหลกัการความ

เป็นอิสระในการสร้างแนวร่วม ดงัปรากฏเน้ือหาบางตอนใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ความว่า 

...เพื่อจะคดัคา้นอิทธิพลของจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยมและทุนนิยมขุน
นาง พรรคเราไดส้ร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยอนักวา้งใหญ่มาตั้งแต่ตน้. 
ในการน้ี  พรรคเราไม่เพียงแต่ไดจ้ดัตั้งมวลชนกรรมกรชาวนาและชนชั้นนายทุน

น้อยซ่ึงเป็นพลงัปฏิวติัพ้ืนฐานเท่านั้น หากได้สามคัคีชนชั้นกลุ่มการเมืองและ
บุคคลท่ีรักชาติ รักประชาธิปไตยคนอ่ืนๆ มาต่อสู้กบัศตัรูร่วมกนัของประชาชน 
โดยเฉพาะใน 7 ปีของการต่อสู้ดว้ยอาวุธน้ี งานแนวร่วมไดข้ยายกวา้งขวางยิง่กว่า
แต่ก่อนเป็นอนัมาก. ในปัจจุบนั การรุกรานของจกัรพรรดินิยมอเมริกาและการขาย
ชาติของกลุ่มถนอมไดส้ร้างความวิบติัหายนะและทุกขย์ากเดือดร้อนแก่ประชาชน

อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ประชาชนชั้นชนต่างๆ ได้ลุกข้ึนมาต่อสู้กับการกดข่ีของ

                                                             
47 พุทธพล มงคลวรรณ." "แถลงการณ์ 30 ปี" ผนึกแห่งความคิดปฏิว ัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย," 209. 
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จกัรพรรดินิยมอเมริกาและกลุ่มถนอมกวา้งขวางยิ่งข้ึนทุกที พรรคเราเห็นว่าเป็น
เง่ือนไขอนัดีท่ีเราสามารถสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยให้กวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน. พรรคเรายงัจะพยายามผลกัดนัให้แนวร่วมน้ีเติบใหญ่ยิ่งข้ึนอีก. เรายนิดีท่ีจะ

ร่วมมือกับบุคคลกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองทั้ งปวงบรรดาท่ีคัดค้าน
จกัรพรรดินิยมอเมริกาและกลุ่มขายชาติถนอมซ่ึงเป็นศตัรูของเรา แนวร่วมก็คือ 
พนัธมิตรระหว่างชนชั้นกบัชนชั้น ระหว่างกลุ่มการเมืองกบักลุ่มการเมืองท่ีต่อสู้
เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองร่วมกนัท่ีแน่นอน ระหว่างพนัธมิตรยอ่มมีทรรศนะท่ี
ต่างกนัได ้เราไม่เรียกร้องใหพ้นัธมิตรเหมือนกบัเราเสียทุกส่ิงทุกอย่าง ส่วนเรานั้น
ตอ้งรักษาความเป็นอิสระและความเป็นตวัของตวัเองในแนวร่วมจึงจะเป็นผลดีต่อ

การเติบใหญ่และมัน่คงของแนวร่วมและต่อการปฏิวติั...48 

การสร้าง “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” จาก “แถลงการณ์ 30 ปี” ดงักล่าวขา้งตน้ 
สะทอ้นให้เห็นถึงความคิดของ พคท. ท่ีเกิดจากการสรุปบทเรียนในช่วง 30 ปี และการเสนอแนว

ทางการสร้างแนวร่วมใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน โดยมุ่งเนน้ไปท่ี “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” ซ่ึง 
พคท. ไดด้  าเนินการมาแลว้และยงัคงตอ้งด าเนินการต่อไป ทั้งน้ี พคท. ยงักล่าวอีกว่า ในช่วงการต่อสู้

ดว้ยอาวุธนบัตั้งแต่ พ.ศ. 2508 – 2515 “งานแนวร่วมได้ขยายกว้างขวางยิง่กว่าแต่ก่อนเป็นอนัมาก” 

แต่การกล่าวเช่นนั้นดูเหมือนจะเป็นการกล่าวอา้งเกินความจริงไปมาก ทั้งน้ีผูศึ้กษามองว่า การท่ี 
พคท. กล่าวว่างานแนวร่วมได้ขยายกวา้งขวางอาจดูเป็นการโอ้อวดมากกว่าจะประเมินจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่สาเหตุท่ี พคท. ตอ้งกล่าวเช่นนั้น เพราะตอ้งการแสดงให้เห็นถึงผลงานท่ี
สร้างความกา้วหนา้และเจริญเติบโตใหแ้ก่ พคท. ผ่านการออก “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงเผยแพร่คร้ัง
แรกในนามของคณะกรรมการกลางพรรค และอีกเหตุผลหน่ึง พคท. อาจเห็นว่าการขยายงานใน
ชนบทท าให้แนวร่วมขยายตวัเพ่ิมข้ึน จากการปลุกระดมชาวนาชาวไร่และชนชาติส่วนน้อย ซ่ึง

ชาวนาชาวไร่และชนชาติส่วนนอ้ยท่ีถูกจดัตั้งจะอยูใ่นสถานะของมวลชนหรือผูป้ฏิบติังาน ขณะท่ี
กลุ่มท่ีไม่ได้จัดตั้งจะอยู่ในสถานะแนวร่วม  ทั้งน้ีหาก พคท. มองว่าแนวร่วมและมวลชนซ่ึงมี
ลกัษณะซอ้นทบักนัคือกลุ่มเดียวกนั จึงอาจเป็นไปไดท่ี้ พคท. จะเหมารวมมวลชนมาเป็นส่วนหน่ึง
ของแนวร่วมดว้ย เพียงแต่เป็นแนวร่วมท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ พคท. ไม่มีความเป็นอิสระ และตอ้ง
ปฏิบัติตามนโยบายของพรรคดงัเช่นผูป้ฏิบัติงาน อาจกล่าวได้ว่า ชาวนาและชนชาติส่วนน้อย

                                                             
48 เร่ืองเดียวกนั, 221-222. 
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เหล่านั้นอยู่ในสถานะของ “แนวร่วมมวลชน” ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรพ้ืนฐานของชนชั้นกรรมาชีพท่ี
สามารถเขา้ร่วมได ้แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งนิยมลทัธิคอมมิวนิสต ์ เพียงแต่มีจุดร่วมบางประการท่ีสามารถ
ประสานกนัได ้และยงัข้ึนกบัการโฆษณาชวนเช่ือของ พคท. ว่าสามารถชักจูงแนวร่วมมวลชน

ไดม้ากน้อยเพียงใด หากประเมินจากลกัษณะดงักล่าว จึงมีความเป็นไปไดท่ี้ พคท. จะประเมินว่า
การขยายตวัของแนวร่วมประสบผลส าเร็จ แต่เป็นความส าเร็จท่ีเห็นไดเ้ฉพาะในชนบทเท่านั้น 
ขณะท่ีการสร้างแนวร่วมในเมืองยงัไม่เขม้แข็งพอท่ีจะกล่าวอา้งถึงได ้

ในส่วนของเป้าหมายการสร้าง “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” พคท. ไดว้ิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีเป็นผลดีต่อการสร้างแนวร่วม ซ่ึง พคท. มองว่า การรุกรานของสหรัฐอเมริกาและ
รัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นเง่ือนไขอนัดีในการสร้าง “แนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตย” ให้กวา้งขวางข้ึน โดย พคท. มุ่งเน้นสร้างแนวร่วมไปท่ีบุคคล กลุ่มการเมือง และ

พรรคการเมือง ซ่ึงแนวร่วมกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นเมือง และเป็นกลุ่มท่ี พคท. ยงัสร้างแนวร่วมไดไ้ม่
มากนักเมื่อเทียบกบัแนวร่วมชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ย เมื่อพิจารณาบริบททางการเมืองในช่วง
ทศวรรษ 2510 จะเห็นไดว้่าการเมืองมีความผนัผวนและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
รัฐบาลจอมพลถนอมไม่สามารถรักษาเสถียรภาพไดดี้เทียบเท่ารัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ อีก
ทั้งการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจยงัเป็นตวักระตุน้ส าคญั ท่ีท าให้รัฐบาล

ทหารไม่สามารถยืนหยดัยาวนานไดอี้กต่อไป ฉะนั้นรัฐบาลจอมพลถนอมจึงประสบกบัปัญหาใน
การสืบทอดอ านาจ ทางออกเพ่ือรักษาอ านาจจึงกระท าโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งในพ.ศ. 2512 
เพื่อหาทางกลบัเขา้มากุมอ  านาจปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ผลจากการเลือกตั้งปรากฏว่า 
รัฐบาลจอมพลถนอมไดเ้ป็นรัฐบาลอีกคร้ังหน่ึง แต่ต่อมาในปลายปี 2514 รัฐบาลจอมพลถนอมได้
ท าการรัฐประหารตนเอง และน าพาประเทศหวนคืนสู่การปกครองแบบเบ็ดเสร็จ โดยท าการยุบ
พรรคการเมือง จนเกิดกระแสความไม่พอใจต่อรัฐบาลในประเด็นต่างๆ ซ่ึงกลายเป็นชนวนเหตุท่ี

น าไปสู่การขบัไล่รัฐบาลจอมพลถนอมในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จากบริบททางการเมืองขา้งตน้ 
น่าจะเป็นเหตุผลท่ีท าให้ พคท. ตอ้งการสร้างแนวร่วมกบับุคคล กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง 
เน่ืองจากความไม่พอใจท่ีปะทุข้ึนจะกลายเป็นเง่ือนไขอนัดีในการสร้างแนวร่วมในเมือง ซ่ึงยงัเป็น
ส่วนท่ี พคท. ไม่สามารถสร้างแนวร่วมได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแนวร่วมกบักลุ่มการเมือง
แนวทางสงัคมนิยม หรือเสรีนิยมประชาธิปไตย ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 

ดงันั้น การสร้างแนวร่วมกบับุคคล กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง ท่ีก  าหนดไวใ้น “แถลงการณ์ 
30 ปี” น่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให ้พคท. ก  าหนดนโยบายการสร้างแนวร่วมอยา่งจริงจงัในภายหลงั 
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นอกจากน้ี พคท. ยงักล่าวถึง หลกัการและแนวทางการสร้างแนวร่วม โดยยดึถือหลกัการความเป็น
อิสระและเป็นตวัของตวัเอง ทั้งต่อ พคท. และแนวร่วมเพ่ือผลดีในการปฏิวติั ซ่ึงหลกัการดงักล่าว
นอกจากจะเป็นการช้ีแจงแนวทางการสร้างแนวร่วมแลว้ ยงัแฝงนัยยะส าคญัท่ีตอ้งการส่ือสารและ

ชกัชวนไปยงับุคคล กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง ท่ี พคท. ตอ้งการสร้างแนวร่วมอีกดว้ย 

ต่อมาในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 คณะกรรมการกลางของ พคท. ได้ออก “ค า
แถลงการณ์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” โดยมีสาระส าคญัคือ 
ต่อตา้นรัฐบาลจอมพลถนอมกบัสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้ถอนทหารและฐานทพัของสหรัฐฯ ออก

จากประเทศไทย รวมถึงในพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆของโลกท่ีสหรัฐฯ เขา้ยึดครอง และค าแถลงดงักล่าวยงั
เรียกร้องให้ประชาชนไทยทุกชนชั้นสามคัคีเป็นแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย เพ่ือต่อสู้กับ
รัฐบาลของจอมพลถนอม และสหรัฐฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกับบริบทในต้นปี 2516 ท่ีประชาชนเร่ิม
เคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐบาลในประเด็นต่างๆ รวมถึงการเรียกร้องให้ถอนฐานทพัของสหรัฐฯ ออก
จากประเทศไทย ซ่ึงการเคล่ือนไหวของประชาชนท่ีเกิดข้ึนเป็นผลจากการพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมท่ีเช่ือมโยงไปยงัการขยายตวัทางการศึกษา การเกิดข้ึนของชนชั้นกลาง จึงท าใหจิ้ตส านึกทาง
การเมืองพฒันาตามไปด้วย การปกครองรูปแบบเดิมของรัฐบาลท่ีไม่เปิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงไม่ไดรั้บการยอมรับอีกต่อไป ดว้ยบริบทดงักล่าว อาจท าให้ พคท. มองเห็นเง่ือนไขท่ี
เป็นผลดีต่อการสร้างแนวร่วมจึงไดอ้อกแถลงการณ์ฉบบัดงักล่าว เพื่อประกาศจุดยืนของตนเองท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าอยูข่า้งประชาชน ดงัปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงความว่า 

...ฉะนั้ นประชาชนไทยทุกชั้นชนจะต้องสามัคคีกันเข้าเป็นแนวร่วม
ประชาชาติประชาธิปไตยอันกว้างใหญ่ศาล ยืดหย ัดตามแถลงการณ์ของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเน่ืองในวนัก่อตั้งพรรค
ครบรอบ 30 ปี. ด  าเนินสงครามประชาชนอย่างเด็ดเด่ียวต่อไป. เพื่อเป็นการ

ประสานการต่อสูด้ว้ยอาวุธ ผูรั้กชาติและรักประชาธิปไตยควรใชรู้ปการและวิธีการ
ต่างๆมาเปิดโปงการขายชาติของกลุ่มถนอมและมาต่อสู้ให้จกัรพรรดินิยมอเมริกา
ถอนทหารทั้งหมดกบัร้ือถอนฐานทพัทั้งหมดของมนัออกไปจากประเทศไทย...49 

                                                             
49 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย , "ค าแถลงการณ์ของคณะกรรมการกลาง

พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย," 1 กุมภาพนัธ์ 2516 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ 
รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/26, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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เมื่อเกิดกรณี 14 ตุลาคม 2516 พคท. ไดอ้อก “ค าแถลงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทย (14 ตุลาคม 16)”50 ท่ีเขียนโดยคณะกรรมการกลางของ พคท. ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2516 
แถลงการณ์ดงักล่าวแสดงจุดยืนอยูข่า้งประชาชน โดยกล่าวสนับสนุนการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนใน

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พร้อมกบัประณามบทบาทของรัฐบาลท่ีใชค้วามรุนแรงต่อผูร่้วมชุมนุม อนั
น าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต และ พคท. ยงัไดว้ิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัว่า การท่ีขบวนการ
นักศึกษาและประชาชนสามารถขับไล่รัฐบาลทหารออกไปได้ยงัไม่ใช่ทางส้ินสุดของปัญหา 
เน่ืองจากรัฐบาลใหม่ยงัคงเป็นตวัแทนของจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง ไม่ถือว่า
เป็นรัฐบาลท่ีแทจ้ริงของประชาชน ดังนั้น พคท. จึงเสนอว่ารัฐบาลใหม่ควรมาจากตวัแทนของ
ประชาชน มแีนวนโยบายท่ีเขา้ถึงประชาชนอยา่งเท่าเทียม การจะไดม้าซ่ึงรัฐบาลของประชาชนตอ้ง

ท าการปฏิวติัเท่านั้น และ พคท. ยงัไดแ้ฝงนัยยะความตอ้งการขยายแนวร่วมไปยงักลุ่มนักศึกษา
ปัญญาชน และประชาชนในวงการต่างๆ โดยเรียกร้องให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชนผนึก
ก าลงักนั และประสานการต่อสู้กบัประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ดว้ยอาวุธใน
ชนบท ดงัปรากฏขอ้ความตอนหน่ึง 

...นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชนจะต้องยืนหยดัผนึกก าลงักนัไวใ้ห้
แน่นแฟ้นยิง่ข้ึนอีก ประสานการเคล่ือนไหวต่อสูข้องตนเขา้กบัการเคล่ือนไหวต่อสู้
ของประชาชนทัว่ประเทศท่ีส าคญั คือ กรรมกร ชาวนา อนัเป็นประชาชนจ านวน
มากท่ีสุด โดยเฉพาะประสานกบัการต่อสู้ดว้ยอาวุธของประชาชนในชนบทอนั
กวา้งใหญ่ไพศาล คดัคา้นจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง ขุดตน้

ตอของความชัว่ร้ายและภยัพิบติัเหล่าน้ีท้ิงเสีย สร้างประเทศไทยใหม่ท่ีมีเอกราช 
ประชาธิปไตยและเจริญรุ่งเรืองข้ึน 

เราเช่ือมัน่ว่านกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ปัญญาชน จกัส่งเสริมจิตใจกลา้ต่อสู้ 

แลว้เอาชนะใหสู้งยิง่ข้ึน สนัทดัในการต่อสูด้ว้ยรูปการและวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสม 
สะสมและขยายก าลงัของตน โจมตีศตัรูอย่างมีพลงัร่วมกบัประชาชนท่ีปฏิวติัทัว่
ประเทศ ผลกัดนัสถานการณ์ปฏิวติัประเทศเราให้กา้วรุดหน้าไป ช่วงชิงชยัชนะท่ี

                                                             
50 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย, "ค าแถลงของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย (14 ตุลาคม 16)," 16 ตุลาคม 2516 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจง
ของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/31, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1. 
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ใหญ่หลวงยิ่งข้ึน อนาคตของเราแจ่มใส ชัยชนะขั้นสุดท้ายจักต้องเป็นของ
ประชาชน...51 

ค าแถลงในกรณี 14 ตุลาคมดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ไดมี้เน้ือหาแตกต่างกบัเอกสารอ่ืนๆ ท่ีออก
เผยแพร่ในนามพรรคก่อนหนา้น้ี เน่ืองจาก พคท. ยงัคงโจมตีรัฐบาลและชนชั้นปกครองเช่นเดิม แม้
รัฐบาลทหารท่ีสืบทอดอ านาจมายาวนานนบัสิบปีท่ีน าโดยจอมพลถนอม-จอมพลประภาส-พนัเอก
ณรงค ์จะเดินทางออกจากประเทศไปแลว้ แต่ พคท. ยงัคงมองว่าภารกิจในการสร้างประชาธิปไตย
ของประชาชนยงัไม่เสร็จส้ิน ประชาชนจึงตอ้งผนึกก าลงัทุกชนชั้น และประสานการต่อสูร่้วมกนั 

โดย พคท. เสนอทางออกในการยติุตน้ตอความทุกขย์ากของประชาชน ดว้ยการสนบัสนุนการปฏิวติั 
โดยเฉพาะการต่อสูด้ว้ยอาวุธท่ี พคท. ก  าลงัด  าเนินการอยู่ในชนบททัว่ประเทศ นอกจากน้ี ค  าแถลง
กรณี 14 ตุลาคม ยงัสะทอ้นความคิดของ พคท. ท่ีตอ้งการสร้างแนวร่วมกบันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
ปัญญาชน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีต่ืนตวัและแสดงพลงัให้เป็นท่ีประจกัษจ์ากความส าเร็จในการเคล่ือนไหว
กรณี 14 ตุลาคม ซ่ึงแถลงการณ์ของ พคท. 2 ฉบับก่อนหน้าน้ี คือ “แถลงการณ์ 30 ปี” และ 

“แถลงการณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2516” ไม่ได้กล่าวถึงการสร้างแนวร่วมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ปัญญาชน ดงัเช่นท่ีกล่าวชกัชวนเป็นนยัแก่บุคคล กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง จึงอาจกล่าวได้
ว่า หลงักรณี 14 ตุลาคม เป็นต้นมา พคท. จึงเร่ิมให้ความสนใจและต้องการสร้างแนวร่วมกับ
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ปัญญาชน 

ในปลายปีเดียวกนั พคท. ไดอ้อก “ค าแถลงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย เน่ืองในวนัครบรอบ 31 ปีของพรรค” หรือ “แถลงการณ์ 31 ปี” ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2516 โดยกล่าวถึงสถานการณ์การต่อสู้ของประชาชนกลุ่มต่างๆในรอบ 1 ปีท่ีมีการขยายตวัเป็น
อยา่งมาก ทั้งการต่อสูด้ว้ยอาวุธของชาวนาในชนบท การต่อสูข้องกรรมกร พนกังาน นกัเรียน นิสิต 
นกัศึกษา ปัญญาชน และประชาชนวงการต่างๆ พร้อมกบัวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในประเทศ

และต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลดีต่อการเคล่ือนไหว พคท. จึงเรียกร้องใหโ้ค่นลม้รัฐบาลท่ีไม่ไดจ้ดัตั้งจาก
ประชาชน และช้ีแนะแนวทางท างานของผูป้ฏิบัติงาน รวมทั้ งเรียกร้องให้ขยายแนวร่วมให้
กวา้งขวางทั้งในเมืองและในชนบท โดยใน “แถลงการณ์ 31 ปี” พคท. มุ่งการสร้างแนวร่วมกบัทุก
ชนชั้น ไม่เนน้เฉพาะชนชั้นใดชนชั้นหน่ึง โดยใหย้ดึถือเข็มมุ่งท่ีว่า “กลา้ขยาย แต่ไม่ใหค้นเลวเขา้มา
แมแ้ต่คนเดียว” ทั้งน้ีกระแสการต่อสู้ของประชาชนกระทัง่การเกิดกรณี 14 ตุลาคม คงท าให้ พคท. 

                                                             
51 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
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ประเมินว่าประชาชนทุกชนชั้นมีเง่ือนไขท่ีเขา้ร่วมการปฏิวติัของ พคท. ไดใ้นระดบัท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงการสร้างแนวร่วมและประสานการต่อสู้กบักลุ่มต่างๆ ไม่เพียงแต่ได้สร้างแนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยงัสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรค ฐานท่ีมัน่ และการต่อสู้ใน

ชนบทไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ดงัท่ีปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงความว่า 

...เพื่อท่ีจะโค่นรัฐบาลปฏิกิริยาลงไป เราไม่เพียงแต่จะตอ้งด าเนินการต่อสู้
ด้วยอาวุธในชนบทอย่างเด็ดเ ด่ียว หากยงัจะต้องขยายแนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตยออกไปให้กวา้งขวางทั้งในเมืองและในชนบท ด าเนินการต่อสูด้ว้ย

รูปการณ์ต่างๆ ประสานกบัการต่อสู้ดว้ยอาวุธซ่ึงเป็นรูปการณ์ต่อสู้เอก เราจะตอ้ง
ผนึกก าลงัของกรรมกร ชาวนา คนยากคนจนในเมือง นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
ปัญญาชน ชนชั้ นนายทุนน้อย  ชนชั้ นนายทุนชาติ  ตลอดจนผู ้รักชาติรัก
ประชาธิปไตย อันกว้างใหญ่ไพศาลเข้าด้วยกันมาด าเนินการต่อสู้ร่วมกัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะตอ้งสนใจขยายก าลงัมวลชนพ้ืนฐานอยา่งเต็มท่ี 

ปัจจุบันการเคล่ือนไหวของกรรมกร พนักงาน นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
ปัญญาชนและประชาชนชั้นชนต่างๆในเมือง กับการเคล่ือนไหวของชาวนาใน
ชนบทอนักวา้งใหญ่ก าลงัพฒันาขยายตวัไป ไม่ว่ารัฐบาลสญัญาจะใชก้ารหลอกลวง
และการปราบปรามอยา่งใดๆ มาท าลายการเคล่ือนไหวน้ี ยอ่มไม่สามารถท่ีจะยบัย ั้ง

การเคล่ือนไหวของมวลชนได ้เราจะตอ้งสันทดัในการจดัตั้งพวกเขา น าพวกเขา
ต่อสูด้ว้ยรูปการณ์ท่ีเหมาะสมตามสภาพกระแสคล่ืนสูงหรือต ่า ใหส้ามารถยนือยูไ่ด ้
ขยายตัวได ้สามารถยืนหยดัประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ดว้ยอาวุธในชนบท
อยา่งเด็ดเด่ียว...52   

ในเวลาต่อมา พคท. ก็ยงัคงประเมินว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศเป็นผลดีแก่การสร้าง
แนวร่วม ดงัท่ีปรากฏการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ในเอกสาร “การสร้างแนว
ร่วมและนโยบายต่อแนวร่วม” ซ่ึงผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าเขียนข้ึนราวพ.ศ. 2517 โดยผูเ้ขียนอาจเป็น
ผูป้ฏิบัติงานหรือได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก พคท. เน่ืองจากส านวนภาษาท่ีใช้เขียน และ

                                                             
52 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย , "ค าแถลงของคณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองในวนัครบรอบ 31 ปีของพรรค," 1 ธนัวาคม 2516 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/27, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 5. 
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ความคิดในการวิเคราะห์บริบทถอดแบบมาจากเอกสารของ พคท. โดยเฉพาะการวิเคราะห์
สถานการณ์การเมืองภายหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 ว่า “สภาพการณ์ทางการเมืองเปล่ียนมากแต่ยุค
สมัยยงัไม่เปล่ียน” เป็นการวิเคราะห์ท่ีราวกับถอดแบบมาจากเอกสาร “ค าแถลงของพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (14 ตุลาคม 2516)” โดยปรากฏเน้ือหาบางตอนจาก เอกสาร “การ
สร้างแนวร่วมและนโยบายต่อแนวร่วม” ความว่า 

...ภายในประเทศของเราก็เช่นเดียวกนั สภาพการณ์ทางการเมืองเปล่ียนไป
มากแต่ยคุสมยัยงัไม่เปล่ียนท่ีว่าสภาพการณ์เปล่ียนไปมากก็คือ การลุกข้ึนต่อสูข้อง

ขบวนการนกัเรียนนกัศึกษาประชาชนท่ียิ่งใหญ่กรณี 14 ตุลาคม 2516 ไดท้ าใหห้วั
โจกทรราชยถู์กขบัไล่ออกไป กลไกอ านาจเผด็จการฟาสซิสต์คลายมนต์ขลงัลง 
นักเรียนนักศึกษาประชาชนกล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะ ไม่กลัวความยากล าบาก
นานัปการ ไปช่วงชิงชัยชนะเพื่อท าให้ประเทศเป็นเอกราช ประชาชนมีสิทธิ
ประชาธิปไตย ท่ีแทจ้ริงมากยิง่ข้ึน... ท่ีว่ายคุสมยัยงัไม่เปล่ียนก็คือ ยคุสมยัท่ีประเทศ

ไทยยงัอยูใ่นสภาพแบบ “ก่ึงเมืองข้ึนก่ึงศกัดินา” ท่ีทางการเมือง มวลประชาชนไทย
ถูกกดข่ีครอบง า โดยอ านาจรัฐท่ีเป็นเผด็จการร่วมกนั ระหว่างตวัแทนนายทุนใหญ่ 
เจ้าท่ีดินใหญ่ท่ีเป็นสมุนจักรพรรด์ินิยมอเมริกา ทางเศรษฐกิจ การทหาร และ
วฒันธรรมถูกครอบง าโดยจกัรพรรด์ินิยมอเมริกา โดยผ่านพวกเจา้ท่ีดินใหญ่ และ
นายทุนนิยมขุนนาง ยุคสมยัน้ีจะเปล่ียนไดก้็มีแต่จะตอ้งต่อสู้ช่วงชิงอ  านาจรัฐมา
เป็นของประชาชนตั้งรัฐบาลของประชาชนข้ึนมาเท่านั้น ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการต่อสู้

ยดืเยื้อยาวนานระยะหน่ึง...53 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดของ พคท. ท่ี
มองว่าการกดข่ีขูดรีดของจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยมและทุนนิยมขุนนางยงัด ารงอยู่ในสังคมไทย 

เพียงแต่เปล่ียนรูปแบบการปกครองจากรัฐบาลทหารไปสู่รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง แมจ้ะมีการ
เลือกตั้งแต่พรรคการเมืองท่ีเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลก็ยงัคงรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นปกครอง 
ในขณะท่ีประชาชนยงัประสบกบัความทุกขย์ากรูปแบบเดิมๆ ซ่ึงรัฐบาลท่ีไม่ไดจ้ดัตั้งจากประชาชน
ไม่สามารถแก้ไขได ้ด้วยเหตุน้ี พคท. จึงมองว่าสภาพความขดัแยง้ระหว่างชนชั้นท่ีด  ารงอยู่ใน
สังคมไทยเป็นเง่ือนไขอนัดีในการสร้างแนวร่วมเช่นเดียวกบัเง่ือนไขท่ีรัฐบาลเป็นเผด็จการ อีกทั้ง

                                                             
53 "การสร้างแนวร่วมและนโยบายต่อแนวร่วม," 2. 
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บริบทหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 เต็มไปดว้ยการเคล่ือนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆ กระแสสงัคม
นิยมก าลงัแพร่หลายในขบวนการนกัศึกษา และงานเขียนเก่ียวกบั พคท. ถูกน าเสนออยา่งกวา้งขวาง 
ดว้ยบริบทเช่นน้ีจึงส่งผลดีหาก พคท. จะเขา้ไปสร้างแนวร่วมกบับุคคล กลุ่มการเมือง และพรรค

การเมืองตามท่ีไดด้  าริไวใ้น “แถลงการณ์ 30 ปี” 

อย่างไรก็ตาม นอกจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” ท่ีประกาศในปลายปี 2515 แลว้ ไม่ปรากฏ
เอกสารอ่ืนในนามคณะกรรมการกลางของ พคท. ท่ีจะเสนอแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ีมี
เน้ือหาแตกต่างออกไป นอกจากเรียกร้องใหส้ร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยอยา่งกวา้งขวาง 

และมุ่งเน้นการสร้างแนวร่วมไปท่ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในแต่ละช่วง ดงัเช่น “แถลงการณ์ 30 ปี” เน้น
การสร้างแนวร่วมกบับุคคล กลุ่มการเมืองและพรรคการเมือง “แถลงการณ์ 1 กุมภาพนัธ ์2516” และ 
“ค าแถลงกรณี 14 ตุลาคม 2516” เนน้การสร้างแนวร่วมกบันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ปัญญาชน และ 
“แถลงการณ์ 31 ปี” เน้นการสร้างแนวร่วมกบัทุกชนชั้น โดยท่ีเอกสารทั้งหมดขา้งตน้มกัจะอ้าง
แนวนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ีปรากฏใน “แถลงการณ์ 30 ปี” เป็นตน้แบบอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ดี แม้

ไม่ปรากฏแนวทางหรือแนวนโยบายในการสร้างแนวร่วมท่ีแตกต่างไปจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” แต่
เม่ือ พคท. จดัการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ในกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519 
พคท. ได้หยิบยกประเด็นเก่ียวกับการสร้างแนวร่วมข้ึนมาพูดคุยและเสนอแนวทางในการ
ด าเนินงาน จึงท าให้มีการท าความเข้าใจเร่ืองแนวร่วมในหมู่สมาชิกพรรคและผูป้ฏิบัติงาน 
นอกจากน้ี พคท. ยงัไดเ้สนอ “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ท่ีปรับปรุงใหม่” ออกมาในปลายปีเดียวกนั 
โดยท่ีมติการประชุมและ “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ท่ีปรับปรุงใหม”่ จะเป็นนโยบายท่ีน าไปใชใ้น

การสร้างแนวร่วมตั้งแต่พ.ศ. 2520 เป็นตน้ไป ดงันั้น ในระหว่างพ.ศ. 2515 -2519 พคท. ยงัคงยดึถือ
ความคิดจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” เป็นแนวนโยบายในการสร้างแนวร่วม กระทัง่การเกิดกรณี 6 
ตุลาคม 2519 จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีท าให้การสร้างแนวร่วมของ พคท. มีรูปแบบเปล่ียนไป ซ่ึงผูศ้ึกษา
จะไดอ้ธิบายในประเด็นต่อไป   

3.2 นโยบายการสร้างแนวร่วม พ.ศ. 2520 - 2525 “การเตบิใหญ่ของแนวร่วมประชาชาติ

ประชาธิปไตย” 

นอกจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงเป็นแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ี พคท. ยึดถือเป็น
แนวคิดหลกัแลว้ นบัตั้งแต่พ.ศ. 2520 – 2525 พคท. ยงัไดใ้ช ้“มติการประชุมคณะกรรมการกลางชุด
ท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ในกลางเดือนพฤษภาคม 2519” หรือ “มติ 19” และ “นโยบายเฉพาะหน้า 10 ข้อ
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ปรับปรุงใหม่” ประกาศเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2519 เป็นนโยบายช้ีน าในการสร้างแนวร่วมร่วมกบั 
“แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าในช่วงน้ี พคท. ไดใ้หค้วามส าคญักบัการสร้างแนวร่วมควบคู่
กบัการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ พคท. อยู่ในสถานะท่ีไดเ้ปรียบและเขา้สู่ “ยุค

รุ่งโรจน์” ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา 

ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาตอ้งการอธิบายนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ในระหว่างพ.ศ. 
2520 – 2525 โดยวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเผยแพร่ในนามของคณะกรรมการกลางและกรมการเมือง
ของ พคท. ได้แก่ “มติการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 4” หรือ “มติ 19” “นโยบาย

เฉพาะหนา้ 10 ขอ้ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” และ “ค าช้ีแนะบางประการเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
และงานส าคญัของพรรคในปี 2521” โดยศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัประเด็นแนวร่วม และ
เปรียบเทียบกับ “แถลงการณ์ 30 ปี” ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทั้งน้ีผูศึ้กษามี
สมมติฐานว่า “แถลงการณ์ 30 ปี” ยงัคงเป็นแนวคิดหลกัของนโยบายการสร้างแนวร่วม ในขณะท่ี 
“มติ 19” และ “นโยบายเฉพาะหน้า 10 ข้อปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” เป็นเอกสารท่ีช่วยส่งเสริม

ความส าคญัของการสร้างแนวร่วมใหผู้ป้ฏิบติังานน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

3.2.1 พคท. กบัการสร้างแนวร่วมประชาชาตปิระชาธิปไตย พ.ศ. 2520 – 2522 

การศึกษาของ ธิกานต ์ศรีนารา ช้ีใหเ้ห็นว่ามติการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 
4 กลางเดือนพฤษภาคม 2519 หรือ “มติ 19” มีความส าคญัต่อ พคท. เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นการ
ตรวจสอบและสรุปงานการน าของพรรคในปัญหาแนวทาง นโยบายและการจดัตั้ง ปัญหาการต่อสู้
ดว้ยอาวุธ ปัญหาแนวร่วมและปัญหาอ่ืนๆท่ีผ่านมา รวมทั้งเพ่ือพิจารณาสถานการณ์ท่ีเป็นผลดีทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ก  าหนดภาระหนา้ท่ีของพรรคในระยะต่อไป ปรับปรุงนโยบายเฉพาะ

หน้าของพรรค และผ่านมติจ านวนหน่ึง54 นอกจากน้ี“ มติ 19” ยงัมีความส าคญัต่อการเคล่ือนไหว
ของ พคท. ในระหว่างพ.ศ. 2519 – 2522 เป็นอย่างมาก เพราะนอกจาก “มติ 19” จะเป็นขอ้มูลท่ี
แสดงให้เห็นความคิดของผูน้  า พคท. แลว้ ในอีกดา้นหน่ึง “มติ 19” คือภาระหนา้ท่ีหรือแผนงานท่ี
ผูป้ฏิบติังานของพรรคทุกระดบัตอ้งศึกษาให้เขา้ใจและน าไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด จึงท าให้แม้
จะเป็นมติท่ีถูกก าหนดข้ึนจากท่ีประชุมคณะกรรมการกลางในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519 แต่ “มติ 

                                                             
54 ธิกานต ์ศรีนารา, "มติ 19 : ผลการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ังท่ี 4 กบัการเคลื่อนไหว

ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หลงักรณี 6 ตุลาฯ," วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 26, 2 
(ธนัวาคม 2546 - พฤษภาคม 2547 2546-2547): 181. 
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19” กลบัไปมีความส าคัญต่อการเคล่ือนไหวของ พคท. ภายหลงัการเกิดกรณี 6 ตุลาคม 2519 
หลงัจากท่ีนกัศึกษาและปัญญาชนไดท้ยอยเขา้สู่ฐานท่ีมัน่ในเขตต่างๆมากกว่าจะเป็น พ.ศ. 2519 ซ่ึง
เป็นปีท่ี “มติ 19” ถือก าเนิดข้ึน55 

ทั้งน้ีเน้ือหาส าคญัในการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 4 มี 5 ประเด็น ไดแ้ก่ มติ
ท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นผลดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ มติเก่ียวกบังานพรรค มติปัญหา
การต่อสู้ดว้ยอาวุธ มติเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม และมติปัญหาความสัมพนัธ์กบัพี่น้อง 56 โดยท่ี “มติ
เก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” ไดก้ล่าวถึงนโยบายการสร้างแนวร่วมและหลกัการท างานแนวร่วม โดย

ประเมินจากขั้นตอนการปฏิวติัและก าลงัปฏิวติัท่ีสามารถเขา้ร่วมได ้ซ่ึงการปฏิวติัของ พคท. ยงัคง
อยูใ่นขั้นตอนการปฏิวติัประชาชาติประชาธิปไตย โดยมีชนชั้นกรรมกร ชาวนา นายทุนนอ้ย ชนชั้น
นายทุนชาติ ตลอดจนบรรดาผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยอ่ืนๆ ท่ีมีผลประโยชน์ส าคญัร่วมกนั ตอ้งการ
จะขจดัอิทธิพลของจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง สามารถท่ีจะเขา้เป็นพนัธมิตร
ร่วมต่อสูค้ดัคา้นจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง แลว้สร้างประเทศไทยใหม่ท่ีเป็น

เอกราช ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงข้ึน พนัธมิตรดงักล่าวน้ีก็คือ “แนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย” 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวทางใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ท่ีกล่าวว่า “...เพื่อท่ีจะคัดค้านอิทธิพลของ
จกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง พรรคเราไดพ้ยายามสร้างแนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตยอนักวา้งใหญ่มาตั้งแต่ตน้...”57 และ พคท. ยืนยนัให้ยึดถือหลกัการต่างๆเก่ียวกบั
ปัญหาแนวร่วมท่ีประกาศไวใ้น “แถลงการณ์ 30 ปี” ดงัท่ีปรากฏใน “มติ 19” ความว่า “...แถลงการณ์ 
30 ปีของพรรคเราซ่ึงออกเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2515 ไดก้ล่าวถึงหลกัการต่างๆเก่ียวกบัปัญหาแนว

ร่วมของเราไวแ้จ่มชดัแลว้ เราจะตอ้งยดึถือปฏิบติัต่อไป...”58 

นอกจากน้ี ธิกานต ์ศรีนารา ยงัไดเ้สนอว่า “มติเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” ซ่ึงกล่าวถึง
นโยบายการสร้างแนวร่วมและหลกัการท างานแนวร่วมท่ีปรากฏใน “มติ 19” สืบเน่ืองมาจาก

ระหว่างพ.ศ. 2518 – 2519 การต่อสูท้างการเมืองระหว่างกลุ่มพลงัฝ่ายขวากบัขบวนการนกัศกึษา
ฝ่ายซา้ยก าลงัด  าเนินไปอยา่งดุเดือดเขม้ขน้ เม่ือ พคท. จดัการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 คร้ัง
                                                             

55 เร่ืองเดียวกนั, 215-216. 
56 เร่ืองเดียวกนั, 207. 
57 "มติการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ังท่ี 4," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ

ไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/70, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 17. 
58 เร่ืองเดียวกนั. 



  61 

ท่ี 4 ข้ึน ก็ไดห้ยบิยกเอา “ปัญหาแนวร่วม” มาพูดคุยกนัดว้ย และเก่ียวกบัมติน้ี ท่ีประชุม
คณะกรรมการกลางฯ เสนอว่า เพื่อใหพ้รรคสามารถ “กา้วไปน าแนวร่วม” หรือสามารถท าให้
พนัธมิตรในแนวร่วมรับเอาแนวทางนโยบายในการต่อสูข้องพรรคในขั้นยทุธศาสตร์หรือยทุธวิธีท่ี

แน่นอนดว้ยความสมคัรใจได ้พรรคจะตอ้งมีแนวทางนโยบายท่ีถูกตอ้ง มีก  าลงัท่ีแน่นอน และมี
วิธีการและท่วงท านองท่ีถูกตอ้งเหมาะสม59 

“การน าในแนวร่วม” หรือ “กา้วไปน าแนวร่วม”60 เป็นนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ีมาจาก 
“มติ 19” โดยท่ี พคท. เรียกร้องใหย้ดึถือและปฏิบติัตามหลกัการท่ีปรากฏใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึง

ถือเป็นหลกัการและท่วงท านองท่ีถูกตอ้งในการน าแนวร่วม คือ ยนืหยดัยดึมัน่ในผลประโยชน์และ
ทรรศนะทางการเมืองของพรรค ของชนชั้นกรรมาชีพอยา่งเด็ดเด่ียว และรักษาความเป็นอิสระ เป็น
ตวัของตวัเองในแนวร่วม หากไม่ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการและท่วงท านองท่ีถูกตอ้ง การสร้าง
แนวร่วมก็จะลม้เหลวดงัเช่นในอดีต ดงัท่ี พคท. ไดส้รุปขอ้ผดิพลาดท่ีผา่นมาเป็นบทเรียน ซ่ึงอธิบาย
ไวใ้น “มติ 19” ความว่า 

...บทเรียนท่ีผา่นมาจ านวนมากของเราลว้นพิสูจน์ว่า หากเราไม่มีก  าลงัหรือ
มีก  าลงัไม่เพียงพอ พนัธมิตรส่วนหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนชั้นนายทุนก็จะมองเรา
ไม่ข้ึน ไม่เช่ือมัน่และไม่ร่วมมือหรือยากท่ีจะร่วมมือกบัเรา ขณะน้ีก  าลงัของเรามีอยู่
ระดบัหน่ึงแลว้ ผูท่ี้มาเป็นพนัธมิตรกบัเราไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก. อยา่งไรก็ดี ท่ี

ผ่านมาก็ยงัไดพ้ิสูจน์ว่า หากเรามีวิธีการและท่วงท านองท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมใน
การจดัการปัญหาแนวร่วมก็ยากท่ีจะสร้างแนวร่วมข้ึนมาได ้ท่ีสร้างไวแ้ลว้ก็มกัจะ
ไม่มัน่คงกระทัง่เสียไป 

บทเรียนท่ีมีค่าอีกประการหน่ึงของเราก็คือ การน าในแนวร่วมนั้นจะบรรลุ
ไดม้ิใช่ดว้ยการเรียกร้องตรงๆหรือบีบใหเ้ขามารับการน าของเรา. ขณะเดียวกนั ถา้

                                                             
59 ธิกานต ์ศรีนารา, "มติ 19 : ผลการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ังท่ี 4 กบัการเคลื่อนไหว

ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย หลงักรณี 6 ตุลาฯ.""มติการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ัง
ที่ 4," 17. 

60 “การน าในแนวร่วม” หรือ “กา้วไปน าแนวร่วม” มีความหมายที่เหมือนกนั โดย “การน าในแนวร่วม” 
มาจากเน้ือความในมติ 19 ท่ีเขียนไวใ้นหนา้ 18 ขณะท่ี “กา้วไปน าแนวร่วม” เป็นการวิเคราะห์ของธิกานต ์ศรีนารา 
แมจ้ะใชค้  าท่ีต่างแตกกนัแต่กไ็ม่ไดท้  าใหใ้จความส าคญัท่ี พคท. ตอ้งการส่ือสารเปลี่ยนไป อยา่งไรกต็ามหลงัจากน้ี
ผูศ้ึกษาจะใช ้“การน าในแนวร่วม” ตามที่ปรากฏในเอกสาร 
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เรากุมปัญหาการน าของเราไม่มัน่ก็มกัจะคลอ้ยตามเขากลายเป็นชา้งเทา้หลงักระทัง่
ละท้ิงจุดยืนทางชนชั้นของเราไป การให้การศึกษาในเร่ืองน้ีต่อผูป้ฏิบติังานด้าน
แนวร่วมของเราเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนการให้การศึกษาใน

ปัญหาแนวทาง นโยบาย จุดยนืและโลกทศัน์ดว้ย...61 

นอกจากน้ี พคท. ยงัไดก้ล่าวถึงการยติุบทบาทขององคก์ารแนวร่วม ไดแ้ก่ ขบวนการเอก
ราช และแนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย เน่ืองจากเน้นเคล่ือนไหวในต่างประเทศและยงัเป็น
องคก์ารผดิกฎหมาย จึงท าใหไ้ม่อาจขยายแนวร่วมไดใ้นวงกวา้ง ดงัท่ีปรากฏค าอธิบายใน “มติ 19” 

ความว่า 

...ท่ีแลว้มาเราไดเ้คยสร้างองคก์ารแนวร่วมบางระดบัข้ึน เช่นขบวนการเอก
ราชและแนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย. แต่เน่ืองจากขณะนั้นเรายงัมีบทเรียนไม่

พอ พ้ืนฐานงานแนวร่วมน้ียงัไม่กว้าง ส่วนส าคัญยงัเป็นการเคล่ือนไหวใน
ต่างประเทศและในระยะหลังน้ีเง่ือนไขทางสากลได้มีความเปล่ียนแปลงไป. 
เพราะฉะนั้น ส านกัองคก์ารดงักล่าวท่ีอยู่ต่างประเทศจึงไดย้ติุการเคล่ือนไหว ส่วน
ในประเทศก็ยงัคงเคล่ือนไหวอยู่. บทเรียนส าคญัของเราในเร่ืองน้ีก็คือ องค์การ
เหล่าน้ีเป็นองคก์ารผิดกฎหมาย เคล่ือนไหวในเขตปกครองของศตัรูยากและท าให้
แคบ ฉะนั้น ถา้มีเง่ือนไขโอกาสก็ควรใชรู้ปการเปิดเผยมาเคล่ือนไหว เพ่ือช่วงชิง

มวลชน สร้างแนวร่วมในดา้นกวา้ง...62 

บทเรียนท่ี พคท. สรุปจากขอ้ผิดพลาดในการสร้างแนวร่วมดงักล่าวขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นให้
เห็นนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ท่ีเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติังานระยะต่อไป ทั้งน้ีผู ้

ศึกษาประมวลนโยบายท่ีส าคญัได ้ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ การสร้างแนวร่วมกบัองค์การมวลชนท่ีถูก
กฎหมาย การสร้างแนวร่วมในฐานท่ีมัน่ การเช่ือมประสานแนวร่วม 2 กระแส คือ ในเมืองและใน
ชนบท และการสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อย ดว้ยเหตุน้ี พคท. จึงน าบทเรียนดงักล่าวมาเสนอ
เป็นนโยบายสร้างแนวร่วม โดยประเมินจากสถานการณ์การเมืองท่ีส่งผลดีต่อ พคท. ซ่ึงมีเง่ือนไข
อนัดีท่ี พคท. สามารถด าเนินตามนโยบายได้ กล่าวคือ การเสนอนโยบายการสร้างแนวร่วมกบั
องค์การมวลชนท่ีถูกกฎหมาย สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการมี
                                                             

61 "มติการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ังท่ี 4," 18. 
62 เร่ืองเดียวกนั, 19. 
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ส่วนร่วมทางการเมือง โดยผ่านการจดัตั้งพรรคการเมือง การรวมกลุ่มและจดัตั้งองค์การมวลชน 
เคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มอย่างกวา้งขวาง เช่น การจัดตั้งสหพนัธ์ชาวนา
ชาวไร่แห่งประเทศไทย ในพ.ศ. 2517 หาก พคท. สามารถสร้างแนวร่วมกบัพรรคการเมือง กลุ่มและ

องคก์ารมวลชนท่ีถูกกฎหมายไดย้อ่มน าไปสู่การพฒันาความร่วมมือท่ีเขม้แข็งข้ึน ทั้งโดยการจดัตั้ง
องค์การแนวร่วมและการขยายตวัของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย ในส่วนของนโยบายการ
สร้างแนวร่วมในฐานท่ีมัน่ พคท. ตอ้งการใหเ้ร่งสร้างแนวร่วมเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมความมัน่คง
ของพรรค ส่งเสริมพนัธมิตรกรรมกร-ชาวนา ส่งเสริมความมัน่คงของเขตจรยุทธ์และฐานท่ีมัน่ใน
ชนบท ส่งเสริมการต่อสูด้ว้ยอาวุธ และส่งเสริมการปฏิวติัของ พคท. ดงัปรากฏเน้ือหาตอนหน่ึงจาก 
“มติ 19” ความว่า 

...ปัจจุบนัองค์การมวลชนส่วนหน่ึงท่ีต่อสู้กบัศตัรูร่วมกนัของเรา ยงัมิได้
เช่ือมสมัพนัธเ์ป็นอนัดีกบัเรา เราจะตอ้งพยายามเต็มท่ีท่ีจะเขา้ไปส่งผลสะเทือนและ
มีบทบาทในองค์การเหล่านั้น กระทั่งสามารถเข้าไปน า. การรวบรวมองค์การ 

บุคคล กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีมีอยู่ในแนวรบดา้นต่างๆเขา้ดว้ยกนั น า
เขาไปต่อสู้อย่างเป็นเอกภาพกันตามแนวทางนโยบายของพรรคเรา ก็คือการ
ขยายตัวอย่างมีจิตส านึกของแนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย. เมื่อเง่ือนไขท่ี
จ  าเป็นสุกงอมแลว้ รูปการในระดบัสูงและเป็นเอกภาพกนัมีขอบเขตทัว่ประเทศ
ของแนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตยของเราก็จะสร้างข้ึนได ้...ในปัจจุบนั งาน
แนวร่วมโดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างแนวร่วมกบัชนชั้นนายทุนแห่งชาติกบัชนชั้น

นายทุนน้อยในเมืองและกบัผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยส่วนใหญ่อย่างกวา้งขวาง ท่ี
ส าคญั แลว้ด าเนินอยูใ่นเขตปกครองของศตัรูนั้น ไดมี้องคก์ารมวลชนท่ีเปิดเผยและ
ถูกกฎหมายเกิดข้ึนมากมายหลายรูป ต่างต่อสู้ตามความเป็นไปไดข้องตนและตาม
ระดบัท่ีแน่นอนของตน แต่เป้าหมายของการต่อสูก้็คือศตัรูร่วมกนัของเรา ชิงเอาชยั
ชนะทีละขั้นๆ ทีละโอกาสๆ สะสมชยัชนะเหล่าน้ีข้ึนไว ้ขยายการต่อสู ้ขยายตนเอง

และอิทธิพลผลสะเทือนออกไป. การเคล่ือนไหวเช่นน้ีมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปไดท่ี้จะขยายตวัออกไปเร่ือยๆ. ในเขตฐานท่ีมัน่เราก็เร่งสร้างแนวร่วมข้ึน 
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เสริมพนัธมิตรกรรมกร-ชาวนาให้มัน่คง สามคัคีชั้นชน บุคคลในชนชาติต่างๆ 
สนบัสนุนอ านาจรัฐปฏิวติั สนบัสนุนกองทพั สนบัสนุนสงครามประชาชน...63 

ในส่วนของนโยบายการเช่ือมประสานงานแนวร่วมระหว่างในเมืองกบัชนบท คือ การ
ท างานประสานระหว่าง “กระแสการต่อสู้ประชาธิปไตยในเมืองหรือในเขตปกครองของศตัรูกบั
กระแสการต่อสูด้ว้ยอาวุธในชนบท” โดยมีเข็มมุ่งในการด าเนินงานแนวร่วม คือ “ขยายก าลงัปฏิวติั
พ้ืนฐานอย่างเต็มท่ี สามคัคีบรรดาผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยทั้ งปวงอย่างกว้างขวาง ต่อสู้กับ
จกัรพรรดินิยมและพวกปฏิกิริยาท่ีขายชาติและกดข่ีขูดรีดประชาชนอย่างเด็ดเด่ียว ใชค้วามขดัแยง้

ภายในของศตัรูให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี” โดยก าลงัปฏิวติัพ้ืนฐานท่ีว่าคือ พนัธมิตรกรรมกร-
ชาวนา รวมทั้งชนชั้นนายทุนนอ้ยทั้งปวง โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัเรียน นกัศึกษา ปัญญาชน ผูรั้กชาติ
รักประชาธิปไตย กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง ขณะท่ีชนชั้นนายทุนชาติสามารถเขา้ร่วมได้ใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง โดยใชค้วามขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในชนชั้นให้เป็นประโยชน์ แต่ก็ตอ้งสัมพนัธ์
อย่างระมดัระวงั เพราะชนชั้นน้ีเป็นศตัรูของประชาชน จึงไม่ควรตั้งความหวงัสูง และตอ้งกลา้ใช้

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นประโยชน์ เพ่ือพฒันาก าลงัของฝ่ายปฏิวติัและโดดเด่ียวศตัรู64 

นโยบายประการสุดทา้ยคือ การสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อย เน่ืองจากชนชาติส่วน
นอ้ยประสบความทุกขย์ากไม่ต่างจากกรรมกรและชาวนา จึงเป็นเง่ือนไขอนัดีในการขยายแนวร่วม
ไปยงัชนชาติส่วนน้อยต่างๆในประเทศ อีกทั้งการสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อยนับตั้งแต่

ทศวรรษ 2510 ประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง การไดรั้บแรงสนบัสนุนในการปฏิวติัจากชนชาติ
ส่วนนอ้ย เช่น ชาวมง้ ชาวมลายมูุสลิม ฯลฯ พคท. จึงใหค้วามส าคญัต่อการสร้างแนวร่วมกบัชนชาติ
ส่วนน้อยมากข้ึน นโยบายการสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อยจึงถูกกล่าวถึงใน “มติ 19” ซ่ึง 
พคท. ไม่เคยด าริเป็นนโยบายมาก่อน นอกจากน้ี พคท. ยงักล่าวถึงการสร้างแนวร่วมกบันกัเรียนและ
คนไทยในต่างประเทศ ซ่ึงควรจะจดัตั้งและส่งเสริมบทบาทใหส้นบัสนุนการปฏิวติั ดงัท่ีไดก้ล่าวไว้

ใน “มติ 19” ดงัน้ี 

...ปัญหาท่ีควรเนน้ในท่ีน้ีอีกประการก็คือ ประเทศเราเป็นประเทศหลายชน
ชาติ ความขดัแยง้และการกดข่ีทางชนชาติท่ีชนชั้นปกครองปฏิกิริยาด าเนินมาเป็น
เวลานับร้อยๆปีนั้น ไม่เพียงแต่ด ารงอยู่หากนับวนัแต่จะเพ่ิมความรุนแรงข้ึนดว้ย. 

                                                             
63 เร่ืองเดียวกนั. 
64 เร่ืองเดียวกนั, 20. 
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ขอ้น้ีเป็นเง่ือนไขท่ีดีประการหน่ึงส าหรับไปขยายแนวร่วมของเราให้กวา้งขวาง 
การต่อสู้ของชนชาติส่วนน้อยต่างๆในเขตภูดอยท่ีพรรคเราน าไดรั้บความส าเร็จ
จ  านวนหน่ึงและทั้งยงัไดส้ร้างอ  านาจรัฐของประชาชนในระดบัท่ีต่างกนัดว้ย. ชน

ชาติส่วนนอ้ยเหล่าน้ีสนบัสนุนการปฏิวติัอยา่งสุดจิตสุดใจ งานของเราไดผ้ลจ านวน
หน่ึงและมีบทเรียนท่ีอุดมสมบูรณ์ สมควรจะตอ้งสรุปให้เป็นระบบ. อีกดา้นหน่ึง
ชนชาติส่วนนอ้ยท่ีค่อนขา้งเจริญ เช่น ชนชาติมลายูในเขตส่ีจงัหวดัภาคใต ้ก็ไดลุ้ก
ข้ึนมาต่อสู้คร้ังแลว้คร้ังเล่า ดว้ยพลงัท่ีใหญ่โต ทั้งการต่อสู้ทางประชาธิปไตยและ
การต่อสู้ดว้ยอาวุธ ทั้งท่ีพ่ายแพไ้ปและท่ีก  าลงัต่อสู้อยู่ พรรคเราควรสนใจเขา้ไป
สัมพนัธ์ จดัตั้งและน าพวกเขาต่อสูต้ามแนวทางนโยบายท่ีถูกตอ้งให้มากข้ึน สร้าง

เป็นแนวรบท่ีเขม้แข็งข้ึนอีกแนวรบหน่ึง การสร้างแนวร่วมในชนชาติส่วนน้อย
อ่ืนๆก็มีความส าคญัและจะตอ้งสนใจจริงจงัเช่นกนั บรรดาคนไทยในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ เราจะตอ้งสนใจและรวบรวม
พวกเขา จดัตั้งข้ึนมาเคล่ือนไหวในรูปการท่ีเหมาะและเป็นไปได ้ส่งเสริมให้พวก
เขามีบทบาทในการปฏิวติัมากยิง่ข้ึน...65 

อยา่งไรก็ดี ธิกานต ์ศรีนารา ไดต้ั้งขอ้สงัเกตเร่ืองการท างานแนวร่วมของ พคท. ว่า น่ีน่าจะ
เป็นคร้ังแรก ท่ีพรรคเรียกร้องให้ผูป้ฏิบติังานทัว่ทั้งพรรคด าเนินงานแนวร่วมโดยให้ “ขยายก าลงั
ปฏิวติัพ้ืนฐาน” ไดแ้ก่ กรรมกร ชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา 
ปัญญาชน ผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีกา้วหนา้บางส่วน ชนชั้น

นายทุนชาติบางส่วน ชนชาติส่วนนอ้ยต่างๆในประเทศไทย และคนไทยในต่างประเทศ นอกจากน้ี 
ธิกานต์ ยงัช้ีให้เห็นว่า พคท. คาดหวงัท่ีจะจดัตั้งองค์การแนวร่วมท่ีมี “รูปการในระดบัสูง” เป็น 
“เอกภาพ” และ “เปิดเผย” มาใชเ้คล่ือนไหวเพื่อช่วงชิงมวลชน และสร้างแนวร่วมในดา้นกวา้ง ซ่ึง
อุดม สีสุวรรณ ไดก้ล่าวถึงมติท่ีว่าน้ีในอีกหลายปีต่อมาว่า 

โดยมติของคณะกรรมการประจ าของกรมการเมือง 3 คน ซ่ึงเป็นองคก์ารน าสูงสุด ใหแ้ผนก
แนวร่วมจดัตั้งแนวร่วมข้ึนมาในรูปการใดรูปการหน่ึงโดยมีหลกัการดงัต่อไปน้ี 

                                                             
65 เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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1. จดัตั้งเป็นรูปการของการร่วมมือกนัระหว่างพรรคการเมือง ไม่ใช่เอาพรรคการเมืองท่ีเขา้
ป่ามารวมเป็นพรรคเดียวกนักบัพรรคปฏิวติั มนัจะท าให้พรรคปฏิวติัไม่สามารถรักษาความเป็น
อิสระเป็นตวัของตวัเอง 

2. มนัเป็นรูปการจดัตั้งระดบัต ่า โดยมีหนา้ท่ีเพียง 2 ประการ คือ (1.) ท าหนา้ท่ีประสานกบั
พรรคฝ่ายต่างๆ และ (2.) ศึกษาคน้ควา้ปัญหานโยบายร่วมกนั  

จากมติดงักล่าว หมายความว่าใหพิ้จารณาจดัตั้งเป็นรูปการขั้นตน้ของงานแนวร่วมอนัเป็น
ขั้นตระเตรียม เพ่ือท่ีจะจดัตั้งองคก์ารแนวร่วมท่ีสูงกว่าและมีสิทธิอ  านาจมากกว่า เพ่ือการน้ีจะตอ้ง
สงวนบุคคลชั้นน าของพรรคและแนวร่วมไวอ้ยา่เพ่ิงออกหนา้มารับผดิชอบในรูปการขั้นตระเตรียม
น้ี66 

นอกจาก “มติ 19” ท่ีมีความส าคญัในฐานะเป็นนโยบายในการสร้างแนวร่วม “นโยบาย
เฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” ยงัเป็นอีกนโยบายท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากสะทอ้น
ความคิดในการสร้างแนวร่วม ซ่ึง พคท. ใชช้ี้น าในสถานการณ์ปัจจุบนั และการออก “นโยบาย
เฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2519” ยงัเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 
คร้ังท่ี 4 ซ่ึงเสนอให้ปรับปรุงนโยบายเฉพาะหน้าให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ด้วยเหตุน้ีจึงมีการประกาศ “นโยบายเฉพาะหน้า 10 ข้อ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” ในวนัท่ี 1 
ธนัวาคม พ.ศ. 2519 ในฐานะแนวทางการท างานของพรรคท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งยดึกุมและปฏิบติั และ
เพ่ือประกนัว่าทุกคนจะไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจอย่างทัว่ถึง พคท. จึงไดอ้อกเอกสาร “ค าแนะน า
ประกอบการศึกษา : นโยบายเฉพาะหนา้ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย” ซ่ึงเป็นเอกสารท่ี
มีเน้ือหาแนะน านโยบายเฉพาะหนา้แต่ละขอ้อยา่งละเอียด เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดศ้ึกษาและท าความ

เขา้ใจยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีของพรรคในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งเอกสารฉบบัดงักล่าวยงัไดร้ะบุ
จุดมุ่งหมายของการปฏิวติั รูปแบบ วิธีการ และค าขวญัส าคญัๆ ในการต่อสู้เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย 

                                                             
66 ธิกานต ์ศรีนารา, "มติ 19 : ผลการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ังท่ี 4 กบัการเคลื่อนไหว

ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย หลงักรณี 6 ตุลาฯ," 212-214. 
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และพรรคยงัเรียกร้องใหทุ้กคนท่ีอยูภ่ายใตก้ารน าของพรรคศึกษากนัอยา่งจริงจงั ใหม้ีความเขา้ใจท่ี
แจ่มชดั สามารถยดึกุมและน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง67 

นอกจากน้ี ผูป้ฏิบติังานของพรรคยงัไดน้ า “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 
2519” ไปตีพิมพซ์ ้ าและเผยแพร่ในส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ พคท. คือ หนังสือพิมพ ์“ไฟลามทุ่ง” ประจ า
เขตงานสุราษฏร์ธานี โดยการตีพิมพเ์ผยแพร่คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้การศึกษาแก่ผูป้ฏิบติังาน 
มวลชน และแนวร่วมในเขตงาน สามารถยึดกุมและปฏิบติันโยบายของพรรคไดถู้กตอ้ง อนัจะเกิด
ประโยชน์แก่การปฏิวติั ดงัปรากฏหลกัฐานการตีพิมพจ์ากหนงัสือพิมพ ์“ไฟลามทุ่ง” จ  านวน 7 ฉบบั 

โดยเร่ิมตีพิมพ ์“นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” ใน “ไฟลามทุ่ง” ฉบบัท่ี 26 
ปีท่ี 3 เดือนเมษายน 2523 ฉบบัท่ี 27 เดือนพฤษภาคม 2523 ฉบบัท่ี 28 เดือนมิถุนายน 2523 ฉบบัท่ี 
29 เดือนกรกฎาคม 2523 ฉบบัท่ี 30 เดือนสิงหาคม 2523 ฉบบัท่ี 31 เดือนกนัยายน 2523 และฉบบัท่ี 
32 เดือนตุลาคม 2523 โดยฉบบัท่ี 26-27 เป็นการตีพิมพน์โยบายทั้ง 10 ขอ้ ส่วนฉบบัท่ี 28-32 เป็น
การตีพิมพแ์นะน านโยบายเฉพาะหนา้แต่ละขอ้ ตั้งแต่ขอ้ท่ี 1 ในฉบบัท่ี 28 จนถึงขอ้ท่ี 5 ในฉบบัท่ี 

32 ตามล าดบั โดยเน้ือหาในหนังสือพิมพ ์“ไฟลามทุ่ง” มีเน้ือหาเช่นเดียวกบัเอกสาร “ค าแนะน า
ประกอบการศึกษา : นโยบายเฉพาะหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” เพียงแต่มีการ
ปรับปรุงส านวนการเขียนและสรุปให้กระชบัข้ึน อย่างไรก็ตาม หลกัฐานข้างตน้ท าให้เห็นการ
ตีพิมพแ์นะน านโยบายเฉพาะหนา้เพียงแค่ 5 ฉบบัเท่านั้น เน่ืองจากขอ้จ ากดัของหลกัฐานท่ีหลงเหลือ
อยู่เป็นเพียงส่วนหน่ึงจากการเก็บรักษาของหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม ผูศ้ึกษา
สันนิษฐานว่า คงมีการตีพิมพแ์นะน านโยบายเฉพาะหน้าครบทั้ง 10 ขอ้ แมไ้ม่อาจเห็นไดว้่ามีการ

ตีพิมพถึ์งฉบบัไหน และหลงัจากนั้นมีการตีพิมพป์ระเด็นใดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมการศึกษาและท า
ความเขา้ใจ “นโยบายเฉพาะหน้า 10 ข้อ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” อีกหรือไม่ แต่หลกัฐานท่ี
ปรากฏก็พอท่ีจะท าใหเ้ห็นความส าคญัของ “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” 
ในขบวนปฏิวติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ดี ความส าคญัของ “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” ดงัท่ี
ไดก้ล่าวขา้งตน้ ท าให้เน้ือหาในนโยบายมีความส าคญัในการศึกษาความคิดการสร้างแนวร่วมของ 

                                                             
67 "ค าแนะน าประกอบการศึกษา : นโยบายเฉพาะหนา้ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย," เอกสาร

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย , A4/4, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์., 1. 
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พคท. ผูศึ้กษาจึงไดว้ิเคราะห์นโยบายท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นความคิดการสร้างแนวร่วมของ พคท. โดย
วิเคราะห์จากเอกสารเร่ือง “ค าแนะน าประกอบการศึกษา : นโยบายเฉพาะหน้าของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” เน่ืองจากเอกสารฉบบัดงักล่าวมีค  าอธิบายท่ีมาของนโยบายเฉพาะ

หน้าของแต่ละขอ้ โดยผูศ้ึกษาเลือกวิเคราะห์ “นโยบายเฉพาะหน้า 10 ข้อ ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 
2519” ท่ีสะทอ้นความคิดการสร้างแนวร่วม ซ่ึงมี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 5 และขอ้ท่ี 9  ซ่ึงผูศ้ึกษา
จะวิเคราะห์นโยบายทั้ง 3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

นโยบายเฉพาะหน้าข้อที่ 1 กล่าวถึงการผนึกก าลงักบัชนชั้นต่างๆเพ่ือท าสงครามและต่อสู้

กบัศตัรูของประชาชน มีเน้ือหาดงัน้ี 

…1. ผนึกก าลังกรรมกร ชาวนา นายทุนน้อย นายทุนชาติทุกชนชาติ 
ตลอดจนพรรคการเมือง องคก์ารและบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวง ขยาย
สงครามประชาชน ขจดัอิทธิพลของจกัรพรรดินิยมอเมริกา โค่นรัฐบาลขายชาติ
ปฏิกิริยาฟาสซิสต์ จดัตั้งรัฐบาลประชาชนท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนของก าลงัปฏิวติั
ต่างๆ สร้างประเทศไทยใหม่ท่ีมีเอกราชประชาธิปไตยและรุ่งเรือง…68 

นโยบายเฉพาะหนา้ขอ้ท่ี 1 ขา้งตน้ มีเป้าหมายสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการสร้างแนวร่วม
ประชาชาติประชาธิปไตย ท่ีก  าหนดไวใ้น “แถลงการณ์ 30 ปี” และ “มติ 19” การผนึกก าลงัปฏิวติั
พ้ืนฐานน้ีถือเป็นส่ิงส าคญั เพราะเม่ือก าลงัปฏิวติัพ้ืนฐานแข็งแกร่งก็สามารถสร้างแนวร่วมกบัชนชั้น
นายทุนชาติได ้ซ่ึง พคท. ให้ความส าคญักบัก  าลงัปฏิวติัพ้ืนฐานมาตั้งแต่ตน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ี

ได้รับการกดข่ีและเป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด จึงเป็นพนัธมิตรท่ีดีของชนชั้นกรรมาชีพและ
สามารถเขา้ร่วมการปฏิวติัได ้นอกจากน้ี พคท. ยงัประเมินว่านบัตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
กรรมกร ชาวนา และนายทุนน้อยของไทยมีความต่ืนตวัสูงข้ึนกว่าก่อนหน้านั้นมาก ยิ่งเม่ือไดรั้บ
บทเรียนจากกรณี 6 ตุลาคม ก็ยิ่งกระตุน้ให้มีความต่ืนตวัสูงข้ึน พรรคจึงตอ้งทุ่มเทก าลงัไปปลุก
ระดม และจดัตั้งใหเ้ป็นกลุ่มเป็นกอ้นมากข้ึน ส่วน “ชนชั้นนายทุนชาติ” พคท. มองว่า มีทั้งลกัษณะ

การปฏิวติัและประนีประนอม เพราะดา้นหน่ึงชนชั้นนายทุนชาติพยายามรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง แต่อีกดา้นหน่ึงก็ถูกจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง กดข่ีหากไม่เข็มแข็งพอ
ก็จะถูกกลืนกินและเบียดขบัออกมา ทว่าชนชั้นน้ีก็สามารถสร้างผลสะเทือนได ้โดยเฉพาะพรรค
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และนกัการเมืองท่ีมีอิทธิพลในชนชั้นนายทุนนอ้ยและชนชั้นชาวนาค่อนขา้งมาก แต่ก็ตอ้งรอดูท่าที
ต่อการปฏิวติัว่าเป็นอยา่งไร69 

นอกจากน้ีนโยบายเฉพาะหนา้ขอ้ท่ี 1 ยงักล่าวถึงคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ี พคท. ตอ้งการผนึกก าลงั 
คือ “องคก์ารและบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวง” ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลหลากหลายชนชั้น
ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนจ านวนมาก แต่บางองคก์ารไดส้ลายตวัไปหลงักรณี 6 ตุลาคม บางองคก์ารก็หลบลงใต้
ดิน รวมทั้งตวับุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย พคท. จึงไดก้  าหนดให้ช่วงชิงก าลงัดงักล่าวเขา้ร่วม
การปฏิวติัในขั้นปัจจุบนั เพราะ พคท. มองเห็นเง่ือนไขท่ีส่งผลดีแก่การสร้างแนวร่วมประชาชาติ

ประชาธิปไตย ดงัท่ีปรากฏการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่พอใจและผิดหวงัจากชนชั้นต่างๆ
ภายหลงักรณี 6 ตุลาคมในเอกสาร “ค าแนะน าประกอบการศึกษา : นโยบายเฉพาะหนา้ของพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย” ความว่า 

...การรัฐประหาร “6 ตุลา” ไดส้ร้างความผิดหวงัแก่นายทุนชาติ แก่พรรค
การเมือง องค์การและบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตยเป็นจ านวนมาก พวกเขามี
ความไม่พอใจในการปกครองของจกัรพรรดินิยมอเมริกาและกลุ่มสมุนขายชาติ ใน
ระดบัท่ีต่างๆกนัและมีการเคล่ือนไหวดว้ยรูปแบบต่างๆท่ีพวกเขาถนัด แต่ก็เป็น
ผลดีแก่การคดัคา้นศตัรูเฉพาะหนา้ร่วมกนั ในปัจจุบนัโอกาสท่ีเราจะสร้างแนวร่วม
ประชาชาติ-ประชาธิปไตยระดบัชาติมีมากข้ึนทุกที ในส่วนภูมิภาค โอกาสท่ีเราจะ

ช่วงชิงพวกเขาให้มาเขา้ร่วมหรือสนับสนุนการต่อสู้ปฏิวติันั้นก็มีมากข้ึนเช่นกัน 
สภาพการณ์เช่นน้ีเรียกร้องเรา ตอ้งการใหค้วามสนใจในงานสร้างแนวร่วมกบัพวก
เขาอยา่งเพียงพอ...70 

นโยบายเฉพาะหน้าข้อที่ 5 กล่าวถึงนโยบายท่ี พคท. มีต่อชนชาติต่างๆในประเทศไทย มี

เน้ือหาดงัน้ี 

...5. ชนชาติต่างๆแห่งประเทศไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั เคารพซ่ึง
กนัและกนั สนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีสิทธิในการใชภ้าษา หนงัสือ รักษา
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม คัดค้านการกดข่ีเหยียดหยาม

                                                             
69 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
70 เร่ืองเดียวกนั. 



  70 

ระหว่างชนชาติ ในเขตท่ีรวมของชนชาติใหด้  าเนินการปกครองของตนเองได ้ โดย
อยู่ภายในครอบครัวใหญ่ของประเทศไทย และให้พฒันาเศรษฐกิจ การศึกษา การ
สาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง...71 

นโยบายเฉพาะหน้าขอ้ท่ี 5 ดงักล่าวขา้งตน้ พคท. ถือว่าเป็นนโยบายเก่ียวกบัชนชาติ และ
ตามทศันะของลทัธิมาร์กซแลว้ “ปัญหาชนชาติก็คือปัญหาชนชั้น” โดย พคท. อธิบายว่า ประชาชน
ชนชาติส่วนนอ้ยต่างๆของประเทศไทย ลว้นถูกกดข่ีไม่ต่างจากประชาชนส่วนใหญ่ ทุกชนชาติท่ีถูก
กดข่ีจึงลว้นแต่เป็นพ่ีน้องทางชนชั้นดว้ยมีชะตากรรมเดียวกนั ทุกชนชาติจึงควรสามคัคีกนั ผนึก

ก าลงัไปต่อสูก้บัศตัรูอยา่งพร้อมเพรียง ดงันั้น ประชาชนผูถู้กกดข่ีในหลายๆชนชาติ เช่น มลาย ูเขมร 
มง้ ลั้วะ กระเหร่ียง โซ่ ภูไทย ฯลฯ  จึงไดป้ระสานและร่วมมือกบัประชาชนผูถู้กกดข่ีในชนชาติส่วน
ใหญ่จบัอาวุธต่อสู้กบัชนชั้นปกครอง และ พคท. ยงัไดส้ร้างฐานท่ีมัน่และอ านาจรัฐปฏิวติัในเขตท่ี
อยูข่องชนชาติส่วนนอ้ยไดห้ลายเขต72 

ทั้งน้ี พคท. ไดก้ล่าวถึงนโยบายท่ีจะน าไปใชเ้พ่ือประสานความมัน่คงกบัชนชาติส่วนนอ้ย 
คือ “ความเสมอภาคเท่าเทียม” และ “เคารพซ่ึงและกนั สนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั” เน่ืองจาก
ชนชาติต่างๆในประเทศไทยมกัถูกมองว่าเป็น “ชนชาติส่วนน้อย” และถูกจดัอยู่ในกลุ่มชายขอบ
ของสังคม ไม่ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม พคท. จึงใชเ้ง่ือนไขดงักล่าวชกัชวนชนชาติต่างๆใน
ประเทศไทยใหเ้ขา้ร่วมการปฏิวติั ซ่ึงถือเป็นการสร้างรากฐานของ พคท. ใหมี้ความแข็งแกร่งข้ึน แม้

ชนชาติต่างๆในประเทศไทยจะมีจ  านวนไม่มาก และอาจดูแตกต่างด้วยลกัษณะทางชาติพนัธุ์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวิถีชีวิต แต่ประสบการณ์ท่ีถูกกดข่ีข่มเหงโดยเฉพาะจากการ
ท างานของเจา้หน้าท่ีรัฐ ย่อมเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการต่อสู้ อีกทั้งการปลุกระดมชนชาติส่วน
น้อยของ พคท. ยงัเป็นการปลูกฝังจิตส านึกกา้วหนา้ต่อการอยู่ร่วมกนัให้แก่ชนชาติส่วนน้อย การ
เคารพซ่ึงกนัและกนั สนบัสนุนและช่วยเหลือ จะช่วยสร้างความสามคัคีและประสานความสัมพนัธ์

ใหแ้น่นแฟ้นข้ึน อนัเป็นผลดีต่อการร่วมมือร่วมใจในภารกิจปฏิวติั 

นอกจากน้ี พคท. ยงักล่าวถึงการส่งเสริมให้ชนชาติส่วนน้อย “มีสิทธิในการใช้ภาษา 
หนงัสือ รักษาวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม คดัคา้นการกดข่ีเหยยีดหยามระหว่าง
ชนชาติ” โดย พคท. อธิบายว่า ชนชาติต่างๆ มีภาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัเป็น
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เอกลกัษณ์ของชนชาติ ซ่ึงลว้นก่อรูปและสืบทอดมานับร้อยนับพนัปี และเป็นท่ีหวงแหนของชน
ชาตินั้นๆอยา่งยิง่ ทว่าชนชั้นปกครองไดด้  าเนินนโยบายท่ีมุ่งลบลา้งเอกลกัษณ์ของชนชาติส่วนน้อย 
ดว้ยการบงัคบั ก่อความแตกแยกระหว่างชนชาติต่างๆในประเทศไทย เพื่อสะดวกแก่การปกครอง 

แต่กลบัสร้างความขมข่ืนแก่ชนชาติส่วนน้อยทั้งหลายอยา่งยิง่73 ดว้ยเหตุน้ี พคท. จึงเสนอนโยบาย
ใหช้นชาติส่วนนอ้ย “มีสิทธิในการใชภ้าษา หนงัสือ รักษาวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงาม” อย่างไรก็ตาม แม ้พคท. ให้สิทธิเสรีภาพแก่ชนชาติต่างๆในประเทศไทย มีสิทธิใชภ้าษา 
หนงัสือ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของตนเอง โดยไม่ถูกบงัคบัใหเ้ปล่ียนหรือถูกผสม
กลืนกลายเป็นวฒันธรรมกลุ่มเดียวกนัหมด แต่ พคท. ก็ค  านึงถึงการสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ใน
อนาคต โดย พคท. ไดอ้ธิบายว่า เมื่อมีการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชนชาติและประชาชาติต่างๆมาก

ข้ึน อนัเน่ืองจากความสะดวกสบายจากวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ ความแตกต่างระหว่างชนชาติจะลด
นอ้ยลง ขณะท่ีความสนิทสนมกลมกลืนจะเพ่ิมข้ึน และการผสมผสานทางภาษา หนงัสือ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชนชาติและประชาชาติจะมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน และเม่ือเปล่ียน
ผา่นเขา้สู่สงัคมคอมมิวนิสต ์ชนชั้นกดข่ีขูดรีดผูก่้อความบาดหมางระหวา่งชนชาติต่างๆถูกท าลายลง
อย่างส้ินเชิง ผลประโยชน์ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างชนชาติ

และประชาชาติจะเร่งให้การผสานทางภาษา หนังสือ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน ทั้ งน้ี พคท. มองว่า ความแตกต่าง ทางภาษา หนังสือ ว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไม่อาจลบลา้งไดด้ว้ยการบงัคบัอยา่งฉบัพลนั หากจะตอ้งเป็นไปโดย
สมคัรใจและค่อยเป็นค่อยไป74 ซ่ึงแมค้วามคิดดงักล่าวขา้งตน้ไม่ขดัแยง้กบันโยบายการให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ชนชาติส่วนนอ้ย แต่สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดความตอ้งการบางอยา่งของ พคท. อยา่งมีนยั

ยะส าคญั โดยเฉพาะเมื่อเขา้สู่สังคมคอมมิวนิสต์ การผสมผสานเอกลกัษณ์ของแต่ละชนชาติอาจ
น าไปสู่การก าหนดแบบแผนท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ในขณะท่ี พคท. ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษาวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งามแก่ชนชาติส่วนนอ้ย แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ี พคท. มองว่าไม่

ดีงาม พคท. ก็มีนโยบายท่ีจะลม้เลิกเช่นเดียวกนั โดยใชว้ิธีการ “ใหก้ารศึกษา ยกระดบัทางความคิด
ทางการเมืองและวิทยาศาสตร์ของประชาชนในชนชาตินั้นๆทีละขั้นๆ ใหเ้ขาค่อยๆมองเห็นเองและ
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เลิกกนัเอง”75 อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนว่านโยบายเฉพาะหน้าขอ้ 5 มีความยอ้นแยง้ในตวัเอง เพราะมี
ทั้งการส่งเสริมและการใหเ้ลิกปฏิบติั อีกทั้งยงัเกิดค าถามว่าอะไรคือเกณฑ์ตดัสิน “ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีไม่ดีงาม” หากชนชาติส่วนนอ้ยและ พคท. มองในมุมมองท่ีต่างกนั ดงันั้น เพ่ือไม่เป็นการ

บงัคบัและท าลายความสัมพนัธ์ระหว่างกนั พคท. จึงใชก้ารให้การศึกษาเพื่อยกระดบัความคิดและ
หล่อหลอมชนชาติส่วนนอ้ยใหม้ีลกัษณะแบบชนชั้นกรรมาชีพตามแนวทางลทัธิมาร์กซก่อน แลว้
จึงใหเ้ลิกปฏิบติั “ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีไม่ดีงาม” ท่ีเห็นว่าควรใหย้กเลิกและขดักบัอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์ ซ่ึงวิธีการดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า พคท. ไม่ไดย้อมรับความเป็นตวัตนของชนชาติ
ส่วนนอ้ยทั้งหมด “ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีไม่ดีงาม” ในความคิดของ พคท. ไม่สามารถด ารงอยู่
ไดใ้นสังคมคอมมิวนิสต์ นโยบายขอ้น้ีจึงอาจเป็นเพียงโฆษณาชวนเช่ือประการหน่ึงของ พคท. 

เท่านั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับจากชนชาติส่วนนอ้ย พคท. จึงยอมรับความแตกต่างของชน
ชาติส่วนน้อยในช่วงระยะเวลาหน่ึง ก่อนท่ีชนชาติส่วนนอ้ยจะไดรั้บการหล่อหลอมให้มีจิตส านึก
แบบชนชั้นกรรมาชีพ 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึงของชนชาติส่วนนอ้ยท่ี พคท. แสดงความกงัวล
ออกมาอย่างชัดเจน คือ “ขบวนการแบ่งแยกดินแดนของชนชาติส่วนน้อย” แมล้ทัธิมาร์กซมี
หลกัการยอมรับชนชาติต่างๆในประเทศท่ีประกอบด้วยหลายชนชาติ แต่ละชนชาติสามารถ
ตดัสินใจว่าจะแยกตวัออกไปตั้งเป็นรัฐอิสระแห่งประชาชาติตนหรือไม่ แต่ พคท. กลบัไม่เห็นดว้ย
กบัการแยกตวัออกไปปกครองตนเองโดยการเป็นรัฐอิสระ โดยอา้งว่าไม่เป็นผลดีต่อชนชาติส่วน
น้อยท่ีต้องต่อสู้ตามล าพงัจึงต้องสามคัคีกับชนชาติส่วนใหญ่ไว ้และเมื่อได้มาซ่ึงเอกราชและ

ประชาธิปไตย ชนชาติส่วนนอ้ยสามารถด าเนินการปกครองตนเองได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีชนชาติส่วน
น้อยยงัเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย ดงัท่ีปรากฏค าอธิบายในเอกสาร “ค าแนะน าประกอบการ
ศึกษา : นโยบายเฉพาะหนา้ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย” ความว่า 

...เราชาวคอมมิวนิสตส์นบัสนุนขบวนการปลดแอกของประชาชนท่ีถูกกด
ข่ีทั้งมวลในการต่อสู้กบัจกัรพรรดินิยมให้พน้จากฐานะเมืองข้ึนก่ึงเมืองข้ึน แต่เรา
จะไม่สนับสนุนชนชาติหน่ึงชนชาติใดในประเทศท่ีถูกกดข่ีแยกตวัออกไป ถา้หาก
การแยกตวันั้นไม่เพียงแต่มิไดช่้วยให้ชนชาติท่ีแยกตวัออกไปนั้นไดรั้บอิสรภาพ
และเอกราชโดยแทจ้ริงแลว้ กลบับั่นทอนก าลงัสู้รบของประชาชนผูถู้กกดข่ีใน

                                                             
75 เร่ืองเดียวกนั. 
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ประเทศนั้น ในการต่อตา้นจกัรพรรดินิยมโดยส่วนรวม เพราะว่าหนทางการปลด
แอกของชนชาติส่วนน้อยต่างๆ ในประเทศเมืองข้ึนก่ึงเมืองข้ึน ก็คือสามคัคีกบั
ประชาชนผูถู้กกดข่ีทุกชนชาติในประเทศ ต่อสู้กบัจกัรพรรดินิยมและสมุนเพื่อให้

ได้มาซ่ึงเอกราชและประชาธิปไตยของประชาชนผูถู้กกดข่ีทั่วประเทศโดย
ส่วนรวม เม่ือทัว่ทั้งประชาชาติไทยไดรั้บอิสรภาพแลว้ “ในเขตท่ีรวมของชนชาติ
ให้ด  าเนินการปกครองของตนเองได ้ โดยอยู่ภายในครอบครัวใหญ่ของประเทศ
ไทย” ตามนโยบายขอ้ท่ี 5 ของพรรคเรา...76 

ส่วนประเด็นสุดทา้ยท่ี พคท. ให้ความส าคญัใน “นโยบายเก่ียวกบัชนชาติ” คือ การเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนนอ้ย และขจดัความลา้หลงัท่ีชนชาติส่วนนอ้ยเขา้ไม่ถึง ตามท่ีพรรค
ไดก้  าหนดว่า “ใหพ้ฒันาเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง” จะท าใหช้นชาติส่วนนอ้ย
ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆท่ีพลเมืองพึงไดรั้บ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ซ่ึงชนชาติส่วนน้อย
ในประเทศไทยมกัขาดโอกาสในการเขา้ถึง ท าให้ชนชาติส่วนน้อยมีคุณภาพชีวิตท่ีย  ่าแย่ จึงไม่มี

โอกาสเปล่ียนแปลงเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของตนเองใหดี้ข้ึน 

นโยบายเฉพาะหน้าข้อที่ 9 กล่าวถึง การส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิงและเยาวชน มีเน้ือหาดงัน้ี 

...9. หญิงมีสิทธิเท่าเทียมชาย ทั้ งทางการเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรม 
การศึกษาและการท างาน ส่งเสริมบทบาทของหญิงในการเคล่ือนไหวปฏิวติัและ
การผลิต ประกนัสวสัดิการของหญิงและเด็ก 

ประกนัการศึกษาและการมีงานท าของเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
รักชาติรักประชาธิปไตย รักประชาชน รักการใช้แรงงาน มีจิตใจเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม เขา้ร่วมการปฏิวติัและสร้างสงัคมใหม่อยา่งเอาการเอางาน...77 

นโยบายเฉพาะหน้าในขอ้ท่ี 9 ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีเก่ียวกบั “ผูห้ญิงและเยาวชน” พคท. ได้
อธิบายว่า ผูห้ญิงในสงัคมไทยมีสถานะท่ีต ่ากว่าผูช้ายและตอ้งคอยท าหน้าท่ีเป็นชา้งเทา้หลงั ผูห้ญิง
ส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้เกิดในครอบครัวท่ีร ่ ารวยจึงมีทางเลือกในชีวิตไม่มากนัก ด้วยเหตุน้ี พคท. จึง
ก  าหนดให ้“หญิงมีสิทธิเท่าเทียมชาย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจวฒันธรรม การศึกษาและการท างาน 

                                                             
76 เร่ืองเดียวกนั, 11-12. 
77 เร่ืองเดียวกนั, 22. 
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ส่งเสริมบทบาทของหญิงในการเคล่ือนไหวปฏิวติัและการผลิต ประกนัสวสัดิการของหญิงและ
เด็ก” ผูห้ญิงจึงมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะไดรั้บการปลดปล่อย อีกทั้งจ  านวนผูห้ญิงในประเทศ
มีจ  านวนมาก จึงเป็นพลงัหน่ึงท่ีจะส่งเสริมภารกิจการปฏิวติัให้ส าเร็จลุล่วงได้78 ดงันั้น ผูห้ญิงจึง

สามารถเขา้ร่วมทุกขั้นตอนของการปฏิวติัเท่าเทียมกบัผูช้าย และยงัรวมถึงสิทธิในการสร้างสงัคม
ใหม่ดว้ย นอกจากน้ี เยาวชนยงัเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ี พคท. ให้ความส าคญัในฐานะเป็นผูสื้บทอดการ
ปฏิวติั ในนโยบายเฉพาะหนา้ขอ้ท่ี 9  จึงก  าหนดให ้“ประกนัการศึกษาและการมีงานท าของเยาวชน 
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีความรักชาติรักประชาธิปไตย รักประชาชน รักการใชแ้รงงาน มีจิตใจเสียสละ
เพื่อส่วนรวม เขา้ร่วมการปฏิวติัและสร้างสงัคมใหม่อยา่งเอาการเอางาน” โดย พคท. ตอ้งการปลูกฝัง
อุดมการณ์ตามแนวทางของพรรคเพื่อให้เยาวชนซึมซบัและน าไปปฏิบติั ตระหนักถึงการเป็นส่วน

หน่ึงของการปฏิวติั และเป็นพลงัรุ่นใหม่ท่ีจะเติบโตข้ึนมาเพ่ือสานงานสร้างสรรคส์ังคมท่ีมนุษยจ์ะ
ไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งเท่าเทียมโดยปราศจากการกดข่ีใดๆ 

นอกจาก “มติ 19” และ “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2519” เอกสารอีก

ฉบบัท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงงานแนวร่วมในฐานะแผนงานท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไป คือ “ค าช้ีแนะบาง
ประการเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และงานส าคญัของพรรคในปี 2521” ซ่ึงประกาศเมื่อวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2521 โดยกรมการเมืองของ พคท. เอกสารฉบับน้ีมีเน้ือหา 6 ประเด็น ได้แก่ 
สถานการณ์สากล สถานการณ์ภายในประเทศ งานในเขตต่อสู้ดว้ยอาวุธ งานในเขตปกครองของ
ศตัรู งานแนวร่วม และงานพรรค เอกสาร “ค าช้ีแนะบางประการเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และ
งานส าคญัของพรรคในปี 2521” จึงเป็นแนวทางท่ีผูป้ฏิบติังานของพรรคตอ้งน าไปปฏิบติัในพ.ศ. 

2521 ทั้งน้ี พคท. ไดป้ระเมินว่าพรรคก าลงัอยู่ในช่วงท่ีไดเ้ปรียบเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากความไม่มี
เสถียรภาพของรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในชนชั้นปกครอง รัฐบาลไม่
สามารถบริหารประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงน าไปสู่การเปล่ียนรัฐบาลในรอบปีท่ีผา่นมา โดย
รัฐบาลของพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ ได้ข้ึนมาแทน รัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ได้พยายาม
ปรับเปล่ียนนโยบายทางการเมืองเพ่ือลดความตึงเครียดของทุกฝ่าย โดยจดัใหมี้การเลือกตั้ง และการ

จดัตั้งองคก์ารของนักศึกษาในมหาวิทยาลยั ซ่ึง พคท. มองว่านโยบายดงักล่าวเป็นกลลวงท่ีรัฐบาล
พยายามดึงและแยกสลายประชาชนออกจากการต่อสู้ภายใตก้ารน าของ พคท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักศึกษาปัญญาชนจ านวนมากท่ีเขา้ป่าร่วมกบั พคท. อาจกล่าวไดว้่า ในสภาวการณ์ดงักล่าวเป็น

                                                             
78 เร่ืองเดียวกนั, 22-23. 
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เง่ือนไขอนัดีในการขยายการต่อสู้ของพรรคในทุกดา้น ดว้ยเหตุน้ีการออกเอกสาร “ค าช้ีแนะบาง
ประการเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และงานส าคญัของพรรคในปี 2521” จึงเพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง
ของ “มติ 19” ซ่ึง พคท. เห็นว่าเป็นเพราะการยดึกุมและปฏิบติัตาม “มติ 19” จึงท าใหง้านปฏิวติัดา้น

ต่างๆเติบโตและกา้วหนา้ ดงันั้นทัว่ทั้งพรรคจะตอ้งยนืหยดัปฏิบติัตาม “มติ 19” ต่อไปควบคู่กบัค า
เรียกร้องของสหายมิตร สมานันท์ ดงัปรากฏขอ้ความบางตอนใน “ค าช้ีแนะบางประการเก่ียวกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั และงานส าคญัของพรรคในปี 2521” ความว่า 

...กองก าลงัอาวุธและมวลชนปฏิวติัท่ียืนยนัปฏิบติัมติปี 19 และค าช้ีแนะ

ต่างๆของพรรคอยา่งเอาการเอางานไดผ้ลกัดนัใหก้ารงานดา้นต่างๆโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงานขยายเขตจรยุทธ ขยายฐานท่ีมัน่ เสริมความมัน่คงและการสร้างฐานท่ีมัน่
พฒันาไปอีกขั้นหน่ึง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยไดเ้ติบใหญ่
เขม้แข็งข้ึน โครงการและภาระหนา้ท่ีในปี 2520 ท่ีพรรคไดว้างไวไ้ดบ้รรลุผลส าเร็จ
เป็นส่วนใหญ่ งานในเขตปกครองปฏิกิริยาทั้ งในเมือง ในชนบทและงานใน

ต่างประเทศก็ไดข้ยายตวัไปในระดบัท่ีต่างกนั.  

จากการงานท่ีก้าวหน้าไปพิสูจน์ว่า มติปี 19 นั้นถูกต้อง ทั่วทั้งพรรคยงั
จะตอ้งยนืหยดัปฏิบติัมติปี 19 และค าเรียกร้องของสหายมิตร สมานนัท ์ในบทความ
ระลึกวนัก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครบรอบ 35 ปีอย่างเด็ดเด่ียว

ต่อไป...79 

ดงันั้น ในพ.ศ. 2521 “มติ 19” จึงยงัคงเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับทิศทางการปฏิวติัของ 
พคท. ในขณะท่ี “ค  าช้ีแนะบางประการเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และงานส าคญัของพรรคในปี 

2521” เป็นการยนืยนัแนวทางเดิมของ พคท. และเสนอแนะต่อปัญหาบางประการท่ีจ  าเป็นตอ้งช้ีแจง 
ซ่ึงรวมถึงงานแนวร่วมเช่นเดียวกนั โดยมีการช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบังานแนวร่วม และสรุปผลงานท่ี
ผา่นมาในรอบ 1 ปี (พ.ศ. 2520) ดงัน้ี 

...งานแนวร่วมเป็นงานท่ีทั่วทั้งพรรคจะต้องท าร่วมกนั มิใช่เพียงอาศยั

หน่วยงานเฉพาะหรืออาศัยคณะกรรมการประสานงานก าลัง รักชาติรัก
                                                             

79 กรมการเมือง, "ค าช้ีแนะบางประการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และงานส าคัญของพรรคในปี 
2521," 1 มกราคม 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ใน
วาระต่างๆ, A6/18, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1. 
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ประชาธิปไตยไปท าเท่านั้น องคก์ารน าของพรรคในเขตต่างๆจกัตอ้งกุมเข็มมุ่งและ
หลกัการงานแนวร่วมของพรรคในปี 19 ใหม้ ัน่ พยายามสร้างพนัธมิตรระดบัต่างๆ 
ผลกัดนัให้แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยขยายตวักวา้งขวางรวดเร็วยิง่ข้ึน ใช้

รูปแบบ กป.ชป. และรูปการอ่ืนๆไปเช่ือมสัมพนัธ์กับองค์การ กลุ่มชน พรรค
การเมือง บุคคลในชนบทหรือในเมืองร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของ
ประชาชนและเอกราชประชาธิปไตยเท่าท่ีเง่ือนไขจะเป็นไปได ้ทั้งตอ้งอาศยัช่อง
โหว่และความขัดแยง้ในกลุ่มชนชั้นปกครองให้เป็นประโยชน์ ใช้รูปแบบท่ี
เหมาะสมไปสร้างและขยายพนัธมิตรท่ีคดัคา้นศตัรูร่วมกนั แมจ้ะชัว่คร้ังชัว่คราวก็
ตาม ช่วงชิงใหบุ้คคลรักชาติรักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมให้เขา้ร่วมการ

ต่อสู้ ขยายผลสะเทือนของแนวร่วมออกไป ท าให้การจดัตั้งแนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตยกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

ในรอบปีท่ีผ่านมา บรรดาชาวไทยในต่างประเทศได้ใช้รูปแบบต่างๆ

เคล่ือนไหวเปิดโปงการขายชาติ เผด็จอ  านาจของรัฐบาลปฏิกิริยากับมิตรชาว
ต่างประเทศมาสนบัสนุนการต่อสูเ้พื่อเอกราชประชาธิปไตยและสิทธิผลประโยชน์
อนัชอบธรรมของประชาชนภายในประเทศ ท าให้การปฏิวติัของประชาชนไทยมี
ผลสะเทือนกวา้งขวางทางสากลและมีมิตรเพ่ิมมากข้ึน เราจกัตอ้งส่งเสริมบทบาท
ของชาวไทยในต่างประเทศใหม้ากกว่าน้ี ขยายการจดัตั้งก  าลงัปฏิวติัพ้ืนฐานในหมู่
นักเรียนและผูใ้ชแ้รงงาน ชาวไทยให้เป็นปึกแผ่น พร้อมทั้งขยายงานแนวร่วมใน

หมู่ชาวไทย ผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยและมิตรชาวต่างประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของชาวไทยในต่างประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศ
ทุนนิยมซ่ึงมีเง่ือนไขเคล่ือนไหวเปิดเผยชอบด้วยกฎหมายในระดับหน่ึง แต่
ขณะเดียวกนั ยงัตอ้งระมดัระวงัการแทรกซึมบ่อนท าลายจากพวกสายลบัและการ
สมคบกนัปราบปรามของชนชั้นปกครองดว้ย ฉะนั้น การขยายก าลงัและด าเนินการ

เคล่ือนไหวจกัตอ้งจดัความสมัพนัธร์ะหว่างงานลบัและงานเปิดเผยใหดี้...80 

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองงานแนวร่วมและการสรุปงานแนวร่วมในรอบ 1 ปีดงักล่าวขา้งตน้ 
นอกจากเป็นการเนน้ย  ้าแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ีปรากฏใน “มติ 19” และ “นโยบายเฉพาะ

                                                             
80 เร่ืองเดียวกนั, 6. 
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หน้า 10 ขอ้ท่ีปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2519” อีกดา้นหน่ึงยงัเป็นการเรียกร้องให้ทัว่ทั้งพรรคสนใจงาน
แนวร่วม ไม่ควรให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย 
(กป.ชป.) หรือหน่วยงานใดเท่านั้น แต่ทุกเขตงานต้องผลกัดันงานแนวร่วมให้ขยายตัวอย่าง

กวา้งขวาง โดยเน้นย  ้าให้องค์การน าแต่ละเขตงานยึดกุมเข็มมุ่งและ “มติ 19” น าไปปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีของตนเอง ทั้งน้ี แม ้พคท. มองว่าการสร้างแนวร่วมในรอบปีท่ีผา่นมา 
พรรคประสบความส าเร็จใน “การขยายแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” ทั้งในชนบท ในเมือง 
และในต่างประเทศ แต่ พคท. ยงัคงเรียกร้องตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานสนใจการสร้างแนวร่วมมากข้ึน 
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความส าคญัของงานแนวร่วมท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวของ พคท. 
ในขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน 

การวิเคราะห์นโยบายการสร้างแนวร่วมใน “มติ 19” และ “นโยบายเฉพาะ 10 ขอ้ท่ีปรับปรุง
ใหม่ ปี2519” รวมทั้งขอ้สนับสนุนความถูกตอ้งของ “มติ 19” ท่ีปรากฏใน “ค าช้ีแนะบางประการ
เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และงานส าคญัของพรรคในปี 2521” ตามท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ 

เมื่อไดเ้ปรียบเทียบกบั “แถลงการณ์ 30 ปี” ซ่ึงถือเป็นนโยบายริเร่ิมในการสร้างแนวร่วม ซ่ึงผูศึ้กษา
พบว่า “แถลงการณ์ 30 ปี” เป็นตน้แบบแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ทั้งน้ีเห็นไดจ้าก
การท่ี “มติ 19” ได้คัดลอกความหมายแนวร่วมมาจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” รวมทั้งการวิเคราะห์
ขั้นตอนการปฏิวติั การวิเคราะห์ชนชั้นท่ีสามารถเขา้ร่วมได ้และเป้าหมายของการสร้างแนวร่วม
ยงัคงเป็น “การสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” นอกจากน้ีการท่ี พคท. กล่าวว่า “ภายหลงั
แถลงการณ์ 30 ปี แนวร่วมไดข้ยายไปอยา่งรวดเร็ว” ท าให ้พคท. ประเมินว่านโยบายการสร้างแนว

ร่วมท่ีมาจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” เป็นนโยบายท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นมติหรือนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ี
ออกมาหลงัจากนั้นจึงไม่ไดมี้ความเปล่ียนแปลงในดา้นเน้ือหาและแนวคิดหลกัในการสร้างแนว
ร่วมแต่อย่างใด ทั้งน้ีผูศึ้กษามองว่าสาเหตุท่ีท าให้ พคท. ยงัคงยึดแนวคิดการสร้างแนวร่วมจาก 
“แถลงการณ์ 30 ปี” ตั้ งแต่ พ.ศ. 2515 – 2521 มีสาเหตุมาจากการยึดถือความคิดเหมาเจ๋อตุงเป็น
ตน้แบบในการปฏิวติัสังคมไทย อีกทั้ง พคท. ยงัขาดการศึกษาคน้ควา้ทางทฤษฎีท่ีเพียงพอ (ดงัท่ีมี

การสรุปในไวใ้น “มติ 19” ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป) จึงยงัคงอา้งแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมจาก 
“แถลงการณ์ 30 ปี” ตามท่ี ธิกานต์ ศรีนารา ไดว้ิเคราะห์เน้ือหาจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” ว่ามีความ
คลา้ยคลึงกบับทความ “การปฏิวติัของจีนกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีน” ท่ีเขียนโดยเหมาเจ๋อตุงอย่าง
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เห็นไดช้ดัเจน81 นอกจากน้ี “แถลงการณ์ 30 ปี” ยงัถูกวิพากษว์ิจารณ์จากสมาชิกระดบัสูงของพรรค
อยา่ง อุดม สีสุวรรณ ว่า “แถลงการณ์ 30 ปี” เป็นความอบัจนทางทฤษฏี ความอปัลกัษณ์ทางความคิด 
และลางแห่งความพ่ายแพ ้ของผูท่ี้ขาดความรู้สึกนึกคิดเป็นอิสระและไม่เป็นตวัของตวัเอง 82 ดงัท่ี

อุดมไดเ้ล่าถึงความรู้สึกเม่ือคร้ังไดฟั้งแถลงการณ์เป็นคร้ังแรก ความว่า 

...ผมกลบัมาถึงอีสานแลว้ ผมนอนฟังวิทยุ สปท. ท่ีออกบทความสรุปน้ี
ดว้ยความสนใจ เพื่อจะไดค้วามรู้ความดลใจเพ่ิมสมรรถนะในการท างานยิ่งๆข้ึน 
คร้ันแลว้ผมรู้สึกเสมือนหน่ึงว่า ท่ีตนไดย้ินไดฟั้งนั้น คลา้ยๆกบัการลอกเอาสรร

นิพนธ ์8 เล่มของเหมา เจ๋อ ตุง...83 

อย่างไรก็ตาม แม ้“แถลงการณ์ 30 ปี” ถือเป็นตน้แบบแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ 
พคท. แต่มีความแตกต่างกบั “มติ 19” อยูบ่า้งเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น “มติ 19” เรียกร้องใหท้ัว่ทั้งพรรค

ด าเนินงานแนวร่วม ซ่ึงแตกต่างจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวนโยบายการสร้าง
แนวร่วม และกล่าวถึงแค่การสร้างแนวร่วมกบักลุ่มการเมือง พรรคการเมือง บุคคลผูรั้กชาติรัก
ประชาธิปไตย โดยไม่ไดร้ะบุกลุ่มอ่ืนท่ีตอ้งการสร้างแนวดงัเช่นท่ีปรากฏใน “มติ 19” ซ่ึงกล่าวถึง
กลุ่มท่ีตอ้งการสร้างแนวร่วมไวห้ลากหลายกลุ่ม รวมทั้ง “มติ 19” ยงัเสนอวิธีการและท่วงท านองท่ี
ถูกตอ้งต่อการน าในแนวร่วม อนัสะทอ้นใหเ้ห็นนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ีชดัเจนมากกว่าเป็นแค่
การช้ีน าแนวทางกวา้งๆ นอกจากน้ี “มติ 19” ยงัเป็นการสรุปบทเรียนจากการท างานแนวร่วม จึงท า

ให้มองเห็นข้อผิดพลาดและน ามาปรับแก้ไขได้ ดังเช่น ความส าคัญของการสร้างแนวร่วมกบั
องค์การมวลชนท่ีถูกกฎหมาย การประสานการท างานระหว่างในชนบทกบัในเมือง ซ่ึงจะช่วยให้ 
พคท. สามารถท างานในขอบเขตท่ีกวา้งขวางและเช่ือมโยงถึงกนัไดส้ะดวกข้ึน ดงันั้น “มติ 19”  จึง
ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. เพราะไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง
ความสนใจของ พคท. ท่ีตอ้งการขยายแนวร่วมทุกชนชั้น ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกท่ี พคท. กล่าวถึงการ

สร้างแนวร่วมท่ีหลากหลายโดยการขยายก าลงัปฏิวติัพ้ืนฐาน และสามคัคีบุคคล กลุ่มการเมือง 
พรรคการเมือง และชนชั้นนายทุนชาติ ตามเข็มมุ่งท่ีว่า “ขยายก าลงัปฏิวติัพ้ืนฐานอยา่งเต็มท่ี สามคัคี
บรรดาผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวงอยา่งกวา้งขวาง ต่อสูก้บัจกัรพรรดินิยมและพวกปฏิกิริยาท่ี

                                                             
81 ธิกานต ์ศรีนารา, "“กึ่งเมืองข้ึน กึ่งศกัดินา” ถึง “ทุนนิยม” “ลกัษณะสังคมไทย” ในพคท.," 164-165. 
82 พ. เมืองชมพู (นามแฝง).สู่สมรภูมิภูพาน, 293-294. 
83 เร่ืองเดียวกนั, 293. 
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ขายชาติและกดข่ีขูดรีดประชาชนอย่างเด็ดเด่ียว ใชค้วามขดัแยง้ภายในของศตัรูให้เป็นประโยชน์
อย่างเต็มท่ี” ทั้งน้ีการสร้างแนวร่วมอย่างกวา้งขวางมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนงานดา้นต่างๆของ 
พคท. โดยเฉพาะการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบท อนัเป็นฐานก าลงัหลกัของ พคท. ท่ีรัฐต้องการ

ปราบปราม 

แม้ได้ปรากฏข้อแตกต่างบางประการในแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมระหว่าง 
“แถลงการณ์ 30 ปี” กบั “มติ 19” ก็ตาม แต่มิไดเ้ป็นความแตกต่างท่ีน าไปสู่การคดัคา้นหรือโตแ้ยง้ 
“แถลงการณ์ 30 ปี” อีกทั้ง “มติ 19” ยงัเป็นพฒันาการเชิงนโยบายของ พคท. ซ่ึงช่วยยืนยนัความ

ถูกตอ้งในแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ “แถลงการณ์ 30 ปี” ดงัท่ี พคท. เช่ือว่าการขยายตวั
ของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยอยา่งกวา้งขวาง สืบเน่ืองจากการยดึกุมนโยบายและค าช้ีแนะ
ต่างๆของพรรค ดว้ยเหตุน้ี “แถลงการณ์ 30 ปี” จึงกลายเป็นตน้แบบของแนวนโยบายการสร้างแนว
ร่วมของ พคท. ความแตกต่างบางประการท่ีปรากฏเป็นเพียงส่วนส่งเสริมความส าคัญให้ 
“แถลงการณ์ 30 ปี” ยงัคงเป็นแนวคิดหลกัท่ี พคท. ตอ้งยดึกุมต่อไป ตามจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไวใ้น 

“แถลงการณ์ 30 ปี” และ “มติ 19”  คือ การสร้าง “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” ให้ขยายตวั
กวา้งใหญ่ยิง่ข้ึน 

3.2.2 พคท. กบัความพยายามสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาล 

แนวนโยบายการสร้างแนวร่วมจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” และ “มติ 19” ยงัคงเป็นนโยบาย
หลกัท่ี พคท. ใชใ้นการสร้างแนวร่วมอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดความขดัแยง้ในอินโดจีน และการ
ท าสงครามระหว่างจีนกบัเวียดนามใน พ.ศ. 2522 ส่งผลใหน้โยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. มี
การเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่ไดป้ระกาศนโยบายอย่างเป็นทางการในนาม

คณะกรรมการกลาง พคท. เช่นท่ีเคยด าเนินการมา แต่เป็นการเปล่ียนแปลงท่าทีการท างานแนวร่วม
ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้ ซ่ึง พคท. มองว่ามีภยัจากภายนอกก าลงัคุกคามประเทศไทย 
อีกทั้งการด าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนในการเปิดสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศไทย ท าให ้พคท. ตอ้งปรับท่าทีตามจีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินนโยบายของจีนและ
ป้องกนัภยัคุกคามของสหภาพโซเวียต ดว้ยเหตุน้ี พคท. จึงมีความพยายามสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาล 

ดงัสะทอ้นไดจ้ากเอกสาร “ค าช้ีแจงเก่ียวกบั กรณีรัฐบาลเปรมโฆษณาว่าพรรคเราขอเจรจา” ซ่ึงจะ
ได้กล่าวถึงต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การปรับเปล่ียนงานแนวร่วมโดยพยายามสร้างแนวร่วมกบั
รัฐบาลอาจไม่เป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ในขบวนปฏิวติั เน่ืองจากรัฐบาลเป็นคู่ขดัแยง้ท่ี พคท. 
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ตอ้งการโค่นลม้ การสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาลจะเป็นการท าลายภาพลกัษณ์ของ พคท. และอาจท าให้
พรรคตกอยู่ในสถานะท่ีเสียเปรียบ ดงันั้น พคท. จึงไม่ไดป้ระกาศนโยบายการสร้างแนวร่วมกับ
รัฐบาลออกมาอย่างเป็นทางการ การสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาลจึงกลายเป็นเร่ืองปิดลบัภายในพรรค 

โดยสมาชิกพรรคระดบัสูงเป็นผูด้  าเนินการ การประกาศนโยบายเผยแพร่ในนาม พคท. จึงไม่จ  าเป็น 
อย่างไรก็ตาม การปรับเปล่ียนงานแนวร่วมในคร้ังน้ี มีสาเหตุมาจากจุดยืนของ พคท. และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในสงครามอินโดจีน ดงันั้นผูศึ้กษาจะอธิบายความคิดและจุดยนืของ พคท. ท่ีมี
ต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ในอินโดจีน เพื่อเช่ือมโยงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างแนว
ร่วมกบัรัฐบาล 

แมว้่า พคท. ไม่ไดเ้ป็นคู่ขดัแยง้โดยตรงในสงครามอินโดจีนซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 แต่
ความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัจีนท่ีแนบแน่นและยาวนาน ส่งผลให้สถานการณ์การเมืองทาง
สากลและภายในประเทศไม่เก้ือหนุนต่อการสร้างแนวร่วมของ พคท. เท่าใดนัก กล่าวคือ 
สถานการณ์สากลสืบเน่ืองมาจากความขดัแยง้ระหว่างจีนกบัสหภาพโซเวียตในการขยายอิทธิพลใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งมีมาอย่างยดืเยื้อ ท าใหป้ระเทศสังคมนิยมและขบวนการคอมมิวนิสต์ใน
หลายประเทศตอ้งเลือกสนบัสนุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึง พคท. ประกาศอย่างชดัเจนในการสนบัสนุน
แนวทางของจีน ขณะท่ีประเทศคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนคือเวียดนามกับลาวมีท่าทีสนับสนุน
สหภาพโซเวียต ยกเวน้เพียงกมัพูชาท่ีมีความใกลชิ้ดกบัจีนเพราะไดรั้บความช่วยเหลือจากจีนใน
ระหว่างท าสงครามปลดแอก ต่อมาเม่ือเกิดความขดัแยง้ขั้นรุนแรงระหว่างเวียดนามกบักมัพูชา ใน
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2520 จากการปะทะตามชายแดนของทั้งสองประเทศจนถึงขั้นตดัความสัมพนัธ์

ทางการทูต ความขดัแยง้คร้ังน้ีไดน้ าไปสู่การยดึครองกรุงพนมเปญของเวียดนามและโค่นลม้รัฐบาล
พอลพตในเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2522 จีนส่งทหารบุกเวียดนาม
เพ่ือท าสงครามสั่งสอน แต่ใชร้ะยะเวลาไม่นานจีนก็ถอนกองก าลงัทหารออกในเดือนมีนาคมปี
เดียวกนั เพราะจีนตอ้งการจ ากดัขอบเขตท่ีจะน าไปสู่การเผชิญหนา้กบัสหภาพโซเวียต และสงคราม
คร้ังน้ีเพ่ือรักษาเกียรติภูมิของจีนจากการถูกเวียดนามทา้ทายเท่านั้น84 

                                                             
84 นรนิติ เศรษฐบุตร, การขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตเป็นเหตุส าคัญที่

ท าให้กรณีพิพาทในแหลมอินโดจีนระหว่างเขมรกับญวนขยายตัวและยืดเย้ือ , (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2526), 76-92. 
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อยา่งไรก็ดี ความขดัแยง้ในอินโดจีนและสงครามระหว่างจีนกบัเวียดนาม ท าให ้พคท. ซ่ึงมี
จุดยนืสนบัสนุนจีนอยูใ่นสถานะท่ียากล าบาก ทั้งน้ี ธิกานต ์ศรีนารา วิเคราะห์ว่าไดเ้กิดผลกระทบท่ี
ส าคญัแก่ พคท. อย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก ส่งผลให้จีนบีบให้ พคท. ตอ้งปิด สปท. และ

ส่งผลใหเ้วียดนามและลาวประกาศตดัความช่วยเหลือ พคท. อีกประการหน่ึงคือ ส่งผลใหน้กัศึกษา
ปัญญาชนและแนวร่วมบางส่วนใน กป.ชป. ประกาศแยกตัวจาก พคท. 85 ซ่ึงในเวลาต่อมา 
คณะกรรมการกลาง พคท. ไดป้ระกาศจุดยืนต่อความขดัแยง้ในอินโดจีนผ่านเอกสาร “ค าช้ีแนะ
เก่ียวกบัสถานการณ์และแนวทางโฆษณาในเขตปกครองศตัรู” ในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2522 โดย 
พคท. ไดช้ี้แจงว่า การรุกรานกมัพูชาของเวียดนามคือการด าเนินตามแผนการท่ีจะยึดครองเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตข้องสหภาพโซเวียต โดยมีเวียดนามและลาวเป็นลูกสมุน พร้อมกบัช้ีใหเ้ห็นว่าขั้น

ต่อไปของแผนการน้ีคือการยดึครองประเทศไทย เอกสารฉบบัน้ีจึงถือเป็นคร้ังแรกท่ี พคท. ก  าหนด
ท่าทีและรูปแบบในการต่อตา้นแผนการยึดครองเอเชียของโซเวียต-เวียดนาม-ลาวออกมาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเอกสารฉบบัน้ีมุ่งเนน้ให้ผูป้ฏิบติังานในเมืองของ พคท. น าไปปฏิบติัเท่านั้น86 โดยมี
การช้ีแจง “ภาระหนา้ท่ี” ต่อผูป้ฏิบติังานในเมือง 2 ประการ ดงัน้ี 

... 1. ดา้นหน่ึงตอ้งเปิดโปงการปกครองท่ีขายชาติเผด็จการฟาสซิสต์ของ
รัฐบาลเกรียงศกัด์ิใหม้ากยิง่ข้ึน โดยอาศยัพลงัมวลชนและเครือข่ายโฆษณาทุกชนิด 
รวมทั้งกลุ่มปกครองท่ีนิยมอเมริกา สร้างเง่ือนไขใหแ้ก่การเคล่ือนไหวของมวลชน
ทั่วประเทศ รวมทั้งท่ีอยู่ในต่างประเทศ ชูธงรักชาติรักประชาธิปไตยให้สูงเด่น 
ขยายก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตยให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน อีกด้านหน่ึงโดดเด่ียว

นโยบายปฏิกิริยาเกรียงศกัด์ิ เปิดโปงค าว่า “เป็นกลาง” ของรัฐบาลปฏิกิริยาเกรียง
ศกัด์ิ ท่ีดา้นหน่ึงจะใชค้วามขดัแยง้ต่างๆ มาเป็นประโยชน์ในการด าเนินนโยบาย
ขายชาติและรักษาการปกครองของมนั อีกดา้นหน่ึงก็เพ่ือยบัย ั้งการเคล่ือนไหวรัก
ชาติของประชาชน เปิดโปงนโยบายปราบปรามประชาชน ปราบปราม  พคท. 
ท าลายการปฏิวติั. 

                                                             
85 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 134-135. 
86 เร่ืองเดียวกนั, 151-154. 
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2. ในองค์การจดัตั้งของพรรค สยท. องค์การจดัตั้งของมวลชนท่ีกา้วหนา้
และแนวร่วมท่ีมีเง่ือนไข จะตอ้งใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ แนวทางนโยบาย
ของพรรค จ  าแนกแนวทางลทัธิมาร์กซกบัลทัธิแกใ้ห้แจ่มชดั เปิดโปงการบิเบน

ทฤษฎีของลทัธิแกโ้ซเวียตกบัสมุน ระมดัระวงัการเคล่ือนไหวแบ่งแยกยุแหยข่อง
พวกมนั ผูท่ี้ไปไวใ้จศตัรูนั้นตอ้งสนใจปฏิบติัต่อเขาอยา่งมีการจ าแนก ขยายก าลงัท่ี
กา้วหน้าอย่างเต็มท่ี สามคัคีพลงัท่ีสามคัคีทั้งปวงอย่างกวา้งขวางอย่างเต็มท่ี เพ่ือ
คัดค้านจักรพรรดินิยมอเมริกาและเกรียงศักด์ิศัตรูเฉพาะหน้า เปิดโปงยบัย ั้ง
แผนการรุกรานของผูรุ้กรานตวัใหม่มากยิง่ข้ึน...87 

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522 คณะกรรมการกลาง พคท. ไดเ้ผยแพร่เอกสาร “ค า
ช้ีแจงเก่ียวกบัสถานการณ์เฉพาะหน้าและภาระหน้าท่ีของเรา” ทาง สปท. โดยเน้ือหาในเอกสาร
ช้ีให้เห็นว่า พคท. ให้ความส าคญัต่อตา้นการรุกรานของโซเวียต-เวียดนาม-ลาว ซ่ึง พคท. เช่ือว่ามี
เป้าหมายเพื่อยดึครองประเทศไทย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความวิตกกงัวลต่อการถูกคุกคามเป็นอยา่งมาก 

โดยเฉพาะสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซ่ึงมีการปะทะกันระหว่างทหาร
เวียดนามและไทย ด้วยเหตุน้ี พคท. จึงเรียกร้องให้มีการตระเตรียมรับมือการรุกราน พร้อมกบั
ผลกัดนัให้ขอ้เรียกร้องดงักล่าวเป็น “ภาระหน้าท่ี” ในการปฏิวติั ดงัปรากฏค าอธิบายท่ีสะทอ้นถึง
ความกงัวลของ พคท. ในเอกสาร “ค าช้ีแจงเก่ียวกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้และภาระหนา้ท่ีของเรา” 
ความว่า 

...หลงัจากท่ีเวียดนามยดึกรุงพนมเปญไดแ้ลว้ ก็ไดผ้ลกัดนัสงครามเขา้มา
ประชิดชายแดนไทย พร้อมกนันั้นก็ไดบี้บบงัคบัและข่มขู่หาเร่ืองประเทศไทย เพ่ือ
จะใช้เป็นข้ออ้าง ในการรุกรานประเทศไทยต่อไปด้วยก าลังทหาร ในขณะน้ี
สงครามรุกรานกัมพูชาของเวียดนามเป็นภัยอนัร้ายแรงท่ีคุกคามประเทศไทย 

                                                             
87 "ค าช้ีแนะเกี่ยวกบัสถานการณ์และแนวทางโฆษณาในเขตปกครองศตัรู," พฤษภาคม-มิถุนายน 2522 

เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย พิราบแดง , D39, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์., 29. 
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คุกคามผลประโยชน์ของจกัรพรรดินิยมอเมริกาและชนชั้นปกครองปฏิกิริยาไทย
...88 

แมค้วามขัดแยง้ในอินโดจีนไม่เป็นผลดีต่อ พคท. เท่าใดนัก แต่สถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศ พคท. กลบัมองในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ี พคท. ยงัคงมองว่าสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศเป็นผลดีแก่การเคล่ือนไหว เน่ืองจากรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ ยงัไม่
สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาพ้ืนฐานอ่ืนๆได้ ขณะท่ีการต่อสู้ของผูรั้กชาติรัก
ประชาธิปไตย และรักความเป็นธรรมของประชาชนชั้นชนต่างๆไดข้ยายออกไปกวา้งขวางต่อเน่ือง 

ภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าว จึงตอ้งเร่งปลุกระดมมวลชน ขยายงาน ขยายแนวร่วม กุมแนวทางนโยบาย
ของพรรคใหม้ัน่ อยา่งไรก็ตาม ขอ้เรียกร้องดงักล่าวไม่ใช่ส่ิงใหม่ แต่เป็นค ากล่าวท่ี พคท. ใชม้าโดย
ตลอด ไม่ว่าสถานการณ์จะเปล่ียนแปลงไปเช่นใดแต่ พคท. ก็ยงัคงกล่าวว่า “เป็นผลดีต่อการปฏิวติั” 
และควรท่ีจะขยายงานต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ีปรากฏเน้ือหาตอนหน่ึงในเอกสาร “ค าช้ีแจงเก่ียวกบั
สถานการณ์เฉพาะหนา้และภาระหนา้ท่ีของเรา” ความว่า 

...ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีเง่ือนไขท่ีมีผลดีเช่นน้ี เราจะต้องเร่งปลุกระดม
มวลชน ขยายงานของเราออกไป เรามีความจ าเป็นและมีความเป็นไปไดท่ี้จะขยาย
ก าลงัปฏิวติัให้ทนักบัเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตอ้งเร่งขยายกองก าลงัอาวุธ
ของประชาชนให้เติบใหญ่เขม้แข็งยิ่งข้ึน ขยายแนวร่วมปฏิวติัให้กวา้งขวาง เรา

จะตอ้งใชค้วามขดัแยง้ในหมู่ศตัรูใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งเต็มท่ี...89 

นอกจากน้ี หลกัฐานท่ีสะท้อนให้เห็นว่า พคท. วิตกกังวลต่อการคุกคามจากโซเวียต-
เวียดนาม-ลาวเป็นอยา่งมาก ถึงกบัช้ีน าใหเ้ป็นภาระหนา้ท่ีทัว่ทั้งพรรค คือ มีการคดัลอกเอกสาร “ค า

ช้ีแจงเก่ียวกบัสถานการณ์เฉพาะหน้าและภาระหนา้ท่ีของเรา” ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ลงวนัท่ี 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยเอกสารฉบบัน้ีมีเน้ือหาเหมือนกบัฉบบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 
แต่ในส่วนทา้ยมีการเพ่ิมหวัขอ้ประกอบการศึกษาคน้ควา้จ  านวน 6 ขอ้ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดศ้ึกษา
และสรุปความ พร้อมกบัก าชบัให้ส่ง “ค  าช้ีแจงฯ” ถ่ายทอดถึงหน่วยพรรคและหน่วย สยท. ส่วน

                                                             
88 "ค าช้ีแจงเกี่ยวกบัสถานการณ์เฉพาะหน้าและภาระหนา้ท่ีของเรา," 1 พฤษภาคม 2522 เอกสารพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/10, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์., 2. 

89 เร่ืองเดียวกนั, 4. 
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มวลชนภายในจัดตั้งให้พิจารณาใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมไปให้การศึกษา และให้รีบน าผลของ
การศึกษารายงานข้ึนมาตามล าดบัชั้น เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารภายใน ระวงัอยา่ใหต้กหล่น90 การ
ท่ี พคท. ใหผู้ป้ฏิบติังานน าไปศึกษาและแจง้ผลการศึกษาต่อจดัตั้ง ไม่เพียงแค่ตอ้งการใหทุ้กคนรับรู้

ค  าช้ีแจงเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นว่าพรรคตอ้งการฟังความคิดเห็น
จากผูป้ฏิบัติงาน ทั้งน้ีอาจเพ่ือตอ้งการดูกระแสในขบวนปฏิวติัว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ
คุกคามจากโซเวียต-เวียดนาม-ลาว ซ่ึงการศึกษาของธิกานต์ ศรีนารา เร่ือง “หลงั 6 ตุลาฯ ว่าดว้ย
ความขดัแยง้ทางความคิดระหว่างขบวนการนกัศึกษากบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” ได้
ช้ีใหเ้ห็นว่า ในขบวนปฏิวติัมีทั้งฝ่ายท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัความคิดของ พคท.91   

ในระหว่างท่ีสถานการณ์การเมืองสากลและภายในประเทศไม่เป็นผลดีแก่การสร้างแนว
ร่วมของ พคท. และสถานการณ์ในภาพรวมของ พคท. ก็อยู่ในขั้นระส ่าระส่าย เน่ืองจากเกิดความ
ขดัแยง้ทางความคิดภายในพรรค ซ่ึงน าไปสู่การถอนตวัของนักศึกษาปัญญาชนและแนวร่วมใน 
กป.ชป. อีกทั้งการยืนยนัสนับสนุนจีนท าให้เวียดนามกบัลาวตดัความช่วยเหลือ พคท. และจีนยงั

กดดันให้ พคท. งดการโจมตีรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ ซ่ึงท าให้ สปท. อันเป็น
กระบอกเสียงเพียงอย่างเดียวของ พคท. ต้องปิดตัวลงในท่ีสุด สถานการณ์ท่ีกล่าวถึงข้างต้น
ประกอบกบัความวิตกกงัวลต่อการคุกคามจากโซเวียต-เวียดนาม-ลาว จึงเป็นเหตุผลสนบัสนุนท่ีท า
ให ้พคท. พยายามสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาล โดยสะทอ้นจากเอกสาร “ค าช้ีแจงเก่ียวกบั กรณีรัฐบาล
เปรมโฆษณาว่าพรรคเราขอเจรจา”92 เผยแพร่ในนามคณะกรรมการกลาง พคท. ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2524 โดยเน้ือหาในเอกสาร ไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาท่ีว่า พคท. พยายามขอเจรจากบัรัฐบาลพล

                                                             
90 "ค  าช้ีแจงเกี่ยวกบัสถานการณ์เฉพาะหน้าและภาระหน้าท่ีของเรา (12 พฤษภาคม)," 12 พฤษภาคม 

2522 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/11, 
หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1-3. 

91ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยง้ทางความคิดท่ีน าไปสู่การวิวาทะระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้ งท่ี
สนับสนุนและต่อต้าน พคท. ใน  ธิกานต์ ศรีนารา , หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่าง
ขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 151-154. 

92 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย, "ค าช้ีแจงเกี่ยวกบั กรณีรัฐบาลเปรมโฆษณา
ว่าพรรคเราขอเจรจา," 16 มิถุนายน 2524 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจง
ของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/9, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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เอกเปรม ติณสูลานนท ์(สมยัแรก พ.ศ. 2523-2526) รวมถึงไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการเจรจากบั
รัฐบาล ซ่ึง พคท. กล่าวว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายริเร่ิมขอเจรจาก่อน 

ต่อมาในวนัท่ี 21 กรกฏคม พ.ศ. 2524 ศูนยก์ารน า พคท. ไดอ้อกเอกสาร “กุมสถานการณ์
ขยายการต่อสู้สองกระแส บดขยี้แผนท าลายการปฏิวติัของศตัรูไป” โดยมีสาระส าคญัคือ เรียกร้อง
ให้สมาชิกพรรค ผูป้ฏิบติังาน และ ทปท. ยึดกุมการต่อสู้สองกระแสต่อไป คือ การต่อสู้ในชนบท
และการต่อสูใ้นเมืองรูปแบบต่างๆ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ว่า พคท. ก  าลงัประสบความยากล าบาก
เพราะขาดแนวหลงัในอินโดจีน ภายหลงัจากท่ีเวียดนามและลาวตดัความช่วยเหลือ และยงัอธิบาย

อีกว่าในสถานการณ์ท่ี พคท. ไม่มีแนวหลงัให้พ่ึงพิง รัฐบาลไดฉ้วยโอกาสน้ีเขา้ปราบปรามและใช้
กลลวงทางการเมืองเพ่ือมุ่งท าลายพลงัการปฏิวติั ดังท่ีปรากฏเน้ือหาตอนหน่ึงในเอกสาร “กุม
สถานการณ์ขยายการต่อสูส้องกระแส บดขยี้แผนท าลายการปฏิวติัของศตัรูไป” ความว่า 

...หน่ึงปีมาน้ีการต่อสูใ้นแนวต่างๆ ระหว่างขบวนปฏิวติักบัชนชั้นปกครอง
ปฏิกิริยา ดุเดือดแหลมคมเป็นพิเศษ รัฐบาลเปรมได้ด  าเนินการปราบปรามและ
หลอกลวงดว้ยวิธีต่างๆ เพ่ือท าลาย พคท. และพลงักา้วหน้า พวกเขาถือว่าขณะน้ี
เป็นโอกาสทองท่ีเขาจะท าลายพลงัการปฏิวติัได ้เพราะ พคท. ไม่มีประเทศในอิน
โดจีนเป็นแนวหลงั การช่วยเหลือจากมิตรประเทศน้อยลงโดยเฉพาะเขาเน้นเป็น
พิเศษก็คือ เรายงัไม่ไดก้า้วพน้จากยุทธศาสตร์ขั้นรับ ถา้พน้จากขั้นน้ีแลว้เขาก็จะ

หมดโอกาสในการท าลายเราอย่างส้ินเชิง พวกเขาจึงไดเ้ร่งเสริมและขยายก าลงั
อาวุธต่างๆมาท าการปราบปรามอยา่งบา้คลัง่ และใชก้ลลวงทางการเมืองมาท าลาย
การปฏิวติั มุ่งหมายท่ีจะดึงคนในขบวนปฏิวติั ท าลายก าลงัอาวุธและฐานท่ีมัน่
ปฏิวติัของเรา จากกลางปีท่ีแลว้ถึงกลางปีน้ีแมแ้ผนหลอกลวงของเขาจะไดรั้บผล
บา้งก็ตาม แต่แผนปราบปรามของเขาส่วนใหญ่พ่ายแพล้ม้เหลว ท่ีควรเนน้ในขณะน้ี

ก็คือ ศตัรูก  าลงัใชเ้ล่ห์กลเจรจาเพื่อลว้งความลบัหาข่าวสร้างความมึนชาก่อความ
แตกแยก กระทัง่หกัหลงัจบักุมเพ่ือบ่อนท าลายการปฏิวติั ซ่ึงเราจะตอ้งกุมธาตุแทท่ี้
ปฏิกิริยาของศตัรูใหม้ัน่ จะมีความเพอ้ฝันใดๆต่อพวกเขาไม่ได.้..93 

                                                             
93 ศูนยก์ารน าพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย, "กุมสถานการณ์ขยายการต่อสู้สองกระแส บดขยี้แผน

ท าลายการปฏิว ัติของศตัรูไป ," 21 กรกฎาคม 2524 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ 
รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/42, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1. 
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ค าอธิบายของ พคท. ท่ีปรากฏในเอกสาร “กุมสถานการณ์ขยายการต่อสูส้องกระแส บดขยี้
แผนท าลายการปฏิวติัของศตัรูไป” ดงักล่าวขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีถดถอยของ 
พคท. เน่ืองจากการรุกทางการเมืองและการปราบปรามของรัฐบาล ซ่ึง พคท. ยอมรับว่าการ

ด าเนินการของรัฐบาลไดผ้ลบางระดบั กล่าวคือ นโยบายการเมืองน าการทหารของรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท ์ซ่ึงประกาศใชใ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัให้แนวร่วม
ถอนตวัออกจาก พคท. ในขณะเดียวกนัการโฆษณาทางการเมืองของรัฐบาลท าให้เกิดค าถามและ
สั่นคลอนความเช่ือมัน่กบัผูค้นท่ียงัอยู่ในขบวนปฏิวติั โดยเฉพาะในเร่ืองการสร้างแนวร่วมกบั
รัฐบาล ซ่ึง พคท. อธิบายว่าเป็นกลลวงของรัฐบาลเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกในขบวนปฏิวติั 
นอกจากน้ี พคท. ยงัวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง ซ่ึงรัฐบาลก าลงัประสบปัญหาหลายประการ 

ในขณะท่ีการต่อสูข้องประชาชนยงัคงด าเนินอยู่อยา่งต่อเน่ือง พคท. จึงมองว่าสถานการณ์ดงักล่าว
เป็นเง่ือนไขอนัดีในการปฏิวติั ดงันั้น เพ่ือให้การปฏิวติัรุดหน้า พคท. จึงเรียกร้องให้สมาชิกพรรค 
ผูป้ฏิบัติงาน และนักรบทุกคนในขบวนปฏิวัติยึดมั่นแนวทางท่ีประกาศไว้ในเอกสาร “กุม
สถานการณ์ขยายการต่อสูส้องกระแส บดขยี้แผนท าลายการปฏิวติัของศตัรูไป” ดงัต่อไปน้ี 

...เพื่อเร่งผลกัดนัการปฏิวติัให้พฒันากา้วไป เราขอเรียกร้องสมาชิกพรรค 
ผูป้ฏิบติังาน นกัรบในขบวนปฏิวติัทุกคน 

1.จงเสริมจิตใจปฏิวติัให้พฒันากา้วไป ยืนหยดัในหน้าท่ีการงานของตน 

พยายามขยายก าลงัปฏิวติัโจมตีศตัรูอยา่งเด็ดขาดมานะพยายามเอาชนะอุปสรรคทุก
อยา่งท่ีขวางหนา้ กลา้ต่อสู ้กลา้ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงไม่ถูกตอ้งในขบวนปฏิวติัของเรา
ดว้ยจิตใจท่ีรับผดิชอบต่อพรรค ต่อประชาชน และใชว้ิธีการท่ีถูกตอ้ง ไม่ใหศ้ตัรูมา
กวนน ้ าใหขุ้่นแยกสลายท าลายขบวนปฏิวติั 

2.ในเขตปกครองปฏิกิริยาทั้งในเมืองและชนบท สนใจใช้วิธีการและ
รูปการท่ีเหมาะสม ปลุกระดมจดัตั้งมวลประชามหาชนวงการต่างๆ ก่อนอ่ืนคือ 
ปลุกระดมจดัตั้งผูใ้ชแ้รงงานต่อสูเ้พ่ือสิทธิผลประโยชน์ของตน ร่วมกบัผูรั้กชาติรัก
ประชาธิปไตย ยืนหยดัต่อสู้เพื่อเอกราชประชาธิปไตยและความเป็นธรรมของ
สังคม ใชค้วามขดัแยง้ภายในชนชั้นปกครองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ีในเขต

ต่อสู้ดว้ยอาวุธ ปลุกระดมจดัตั้งชาวนาชาวไร่ให้กวา้งขวาง ขยายก าลงัปฏิวติั ขยาย
เขตจรยทุธ ขยายฐานท่ีมัน่ สร้างสงครามจรยทุธและโจมตีศตัรูอยา่งเป็นฝ่ายกระท า
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ให้มากข้ึน ท าลายการปราบปรามของศตัรู พิทกัษ์ฐานท่ีมัน่และดอกผลของการ
ปฏิวติัของเรา บดขยี้ขา้ศึกท่ีบงัอาจเขา้มารุกล ้าก่อกวนบ่อนท าลายฐานท่ีมัน่และ
อ านาจรัฐปฏิวติัของเรา 

3.จะต้องกุมธาตุแท้ท่ีปฏิกิริยาของชนชั้นปฏิกิริยาให้มัน่ การติดต่อกบั
บุคคลในวงการปกครองปฏิกิริยาเพื่อหาข่าวจะตอ้งมีมาตรการป้องกนัไม่ให้ศตัรู
ลว้งความลบัหรือหกัหลงัท าลายการปฏิวติัได ้

4.เป็นแบบอย่างในการกระชบัความสามคัคีภายในพรรค ภายในขบวน
ปฏิวัติ  เสริมความสามัค คีระหว่ างพรรคกับมวลชนและพลัง รักชา ติ รัก
ประชาธิปไตยให้ดี เป็นแบบอย่างในการปฏิบติัวินัยรักษาความลบัทางจดัตั้งอยา่ง
เคร่งครัด  

5.เขา้ใจสถานการณ์และสภาพท่ีเป็นจริงของศตัรูและของเราให้ถูกต้อง 
ปฏิบติัภาระหน้าท่ีอย่างเด็ดเด่ียว ศตัรูก  าลงัเผชิญกบัวิกฤตป่ันป่วน ไม่มัน่คง จึง
ตอ้งการใหเ้ราแตกแยกป่ันป่วน หมดประสิทธิภาพในการรุกโจมตีต่อพวกเขา เพ่ือ
ยืดการปกครองของพวกเขาออกไป พวกเขากลวัว่า เราจะสามารถปรับขบวนของ

เราไดร้าบร่ืนท่ามกลางการขยายพลงัปฏิวติัและกา้วหนา้ไปสู่ชยัชนะ... 94  

ข้อเรียกร้องของ พคท. ดังกล่าวข้างต้น นอกจากเป็นการปลุกเร้าจิตใจการต่อสู้ และ
เรียกร้องใหย้ดึกุมแนวทางท่ีเป็นผลดีต่อการปฏิวติัแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงนโยบายการสร้างแนว
ร่วมในช่วงท่ีสถานการณ์ของฝ่ายปฏิวติัก  าลงัถดถอย ซ่ึงกล่าวถึงในขอ้ 2. และ 3. กล่าวคือ ให้ปลุก

ระดมและจดัตั้งมวลชน ชาวนาชาวไร่ กรรมกร ผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย และบุคคลในวงการต่างๆ 
ทั้งในเมืองและชนบท โดยเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นแนวทางการสร้าง
แนวร่วมท่ี พคท. ไดช้ี้แนะมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 โดยยดึถือจาก “แถลงการณ์ 30 ปี” และ “มติ 19” แต่
มีขอ้แตกต่างคือ พคท. ไดก้  าชบัใหส้ร้างแนวร่วมชั้นสูงอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั ดงัสะทอ้นได้
จากเน้ือหาท่ีว่า “...การติดต่อกบับุคคลในวงการปกครองปฏิกิริยาเพื่อหาข่าวจะตอ้งมีมาตรการ

ป้องกนัไม่ให้ศตัรูลว้งความลบัหรือหักหลงัท าลายการปฏิวติัได.้..” อย่างไรก็ตาม อีกดา้นหน่ึงขอ้
เรียกร้องดังกล่าวได้สะทอ้นสถานการณ์ท่ีย  ่าแย่ภายในขบวนการปฏิวติั ซ่ึง พคท. ตระหนักถึง

                                                             
94 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
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ความส าเร็จของแผนรุกทางการเมืองท่ีรัฐบาลใชต่้อสู้ จึงพยายามตอบโตว้่าเป็นเพียงกลลวงใหทุ้ก
คนยดึมัน่ในภาระหนา้ท่ีต่อไป โดยไม่ยอมรับต่อสถานะท่ีถดถอยของตนเอง และการช้ีน าของศูนย์
การน าฯ ในคร้ังน้ีก็เพ่ือรักษาก าลงัของขบวนการปฏิวติัให้ยงัคงมีความหวงัท่ามกลางกระแสการ

ต่อสู้ทางความคิดท่ีเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวางในขบวนปฏิวติัไทย ในขณะท่ีการสร้างแนวร่วมกบั
รัฐบาลเป็นท่าทีท่ีแสดงใหเ้ห็นแต่ไม่มีการประกาศนโยบายออกมาชดัเจน เน่ืองจากขดักบัเป้าหมาย
การต่อสู้ และอาจท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ อีกทั้ งเป็นงานท่ีท าอย่างปิดลับและมีการ
มอบหมายภาระหนา้ท่ีเฉพาะบุคคลไม่ไดเ้รียกร้องให้ปฏิบติัทัว่ทั้งพรรคดงัเช่น “การสร้างแนวร่วม
ประชาชาติประชาธิปไตย” อย่างไรก็ดี พคท. ยงัคงเรียกร้องให้ขยายแนวร่วมต่อไปแม้ว่า
สถานการณ์จะพลิกผนัไม่เป็นผลดีต่อการปฏิวติัก็ตาม 

3.3 หลกัการและยุทธวธิใีนการสร้างแนวร่วมของ พคท. 

ในช่วงท่ี พคท. เขา้สู่ “ยคุรุ่งโรจน์” การสร้างแนวร่วมของ พคท. ไดข้ยายตวัตามไปดว้ย ส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ี คือการเผยแพร่เอกสารในประเด็นเก่ียวกบั “แนวร่วม” ซ่ึงอธิบายถึงหลกัการและ
วิธีการท างานแนวร่วมอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ
หลกัการ ยุทธวิธี และปัญหาในการสร้างแนวร่วม ซ่ึงน่าจะไม่เคยมีมาก่อน เพราะก่อน พ.ศ . 2519 
พคท. ไม่ไดเ้รียกร้องใหทุ้กเขตงานด าเนินการสร้างแนวร่วม ในแต่ละพ้ืนท่ีจึงปฏิบติังานตามสภาพ

ท่ีเป็นจริงและตามเง่ือนไขท่ีเอ้ืออ  านวย การท่ีเอกสารแนวร่วมและเอกสารอ่ืนๆเร่ิมปรากฏออกมา
เป็นจ านวนมากในช่วง พ.ศ. 2520 สาเหตุสืบเน่ืองมาจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพรรค 
ดงัท่ีปรากฏขอ้สรุปในประเด็น “มติเก่ียวกบังานพรรค” ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคชุด
ท่ี 3 คร้ังท่ี 4 หรือ “มติ 19” ซ่ึง พคท. ไดอ้ธิบายว่างานศึกษาทฤษฎีของพรรคยงัอยูใ่นระดบัต ่าและ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันางานเขียนให้ออกมาถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และอ่านเขา้ใจง่าย 
ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจเป็นไปไดท่ี้ พคท. หันมาให้ความส าคญักบัการศึกษาทฤษฏี อีกทั้งในช่วง พ.ศ. 

2520 งานแนวร่วมของ พคท. ไดข้ยายตวัเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการสร้างผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจในการท างานแนวร่วมท่ีถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค
ชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ไดเ้สนอผลสรุปการประชุมไว ้ความว่า 

...งานโฆษณาศึกษาลทัธิมาร์กซของเรายงัอยู่ในระดับต ่าทั้งทางปริมาณ
และคุณภาพ กา้วไม่ทนักบัสถานการณ์และภาระหน้าท่ีของการปฏิวติัท่ีก  าลงัขยาย
ตวัไปอย่างรวดเร็ว เช่น การแปลทฤษฎีท่ีจ  าเป็นเพ่ือช้ีน าการงาน บทเรียนหรือบท
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เขียนท่ีสามารถอธิบายปัญหาและแกไ้ขปัญหา ประสานกบัแนวทางนโยบายและ
ภาระหนา้ท่ีของการปฏิวติั การสรุปประสบการณ์และและบทเรียนในการงานของ
เราท่ียงักระจดักระจายข้ึนมาให้เป็นระบบ ยกระดบัข้ึนสู่ทฤษฎี เป็นตน้ ส าหรับ

ผูป้ฏิบัติงาน สมาชิกพรรค และนักปฏิว ัติทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจง่ายและ
แพร่หลาย ท่ีแลว้มางานในดา้นน้ีไม่เพียงแต่มีนอ้ยหากยงัมีจุดอ่อนและขอ้บกพร่อง 
ยงัมีบทความและขอ้เขียนจ านวนหน่ึงท่ีปรากฏในส่ิงพิมพข์องพรรค อธิบายหลกั
ทฤษฎีไม่ถูกตอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาท่ีเป็นจริงของพรรคและของ
การปฏิวติั เอาเร่ืองเฉพาะส่วนขยายเป็นปัญหาทัว่ไปหรือระบายอารมณ์กระทัง่
ท่วงท านองและภาษาท่ีใชใ้นการเขียนก็เขา้ใจยาก ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งปรับปรุง

แกไ้ข...95 

ปัญหาการศึกษาทฤษฎีของพรรคดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการกลางพรรคชุดท่ี 3 
คร้ังท่ี 4 จึงมีความเห็นให้เร่งยกระดบัทฤษฎีลทัธิมาร์กซ์ของผูป้ฏิบติังานและพรรคให้สูงข้ึน เพ่ือ

สามารถน าไปประสานกบัการปฏิวติัท่ีเป็นจริงได ้รวมทั้งตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีถูกตอ้งของเข็มมุ่ง 
แนวนโยบาย และภาระหนา้ท่ีทางการเมืองและการทหาร ทัว่ทั้งพรรคตอ้งเคล่ือนไหวดว้ยทิศทางท่ี
แน่วแน่และถูกตอ้งตามค าช้ีน าของพรรค ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการกลางพรรคชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ได้
มีความเห็นให้เร่งยกระดับทฤษฎีของพรรคให้สูงข้ึน เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การต่อสู้ ท่ี
สลบัซบัซอ้นและปัญหาใหม่ๆท่ีตอ้งแกไ้ข ดงัปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงใน “มติ 19” ความว่า 

... 1. จะตอ้งเร่งยกระดบัทฤษฎีของพรรคเราให้สูงข้ึน ปัจจุบนัการปฏิวติั
ก  าลงัขยายตวัไป การต่อสู้ระหว่างเรากบัศตัรูจะยิ่งสลบัซบัซอ้น จะมีปัญหาใหม่
จ านวนมากให้เราไปแกไ้ข นอกจากตอ้งเสริมงานส ารวจคน้ควา้ให้ดีแลว้ยงัต้อง
ยกระดบัทฤษฎีลทัธิมาร์กซของผูป้ฏิบติังานและของพรรคให้สูงข้ึน งานโฆษณา

ศึกษาของพรรคตอ้งประสานกบัความเป็นจริงของการปฏิวติัประเทศไทยเรา กบั
แนวทางเข็มมุ่งนโยบายและภาระหนา้ท่ีทางการเมืองและการทหารของพรรค ให้
ทั่วทั้งพรรคมีทิศทางท่ีแน่วแน่และถูกตอ้ง มองเห็นอนาคตอนัรุ่งโรจน์ของการ
ปฏิวติั สันทดัในการกุมนโยบายและยุทธวิธีในการต่อสูจ้ะตอ้งจดัแปลทฤษฎีแบบ
ฉบับท่ีจ  าเป็นใช้ เรียบเรียงและเขียนคู่มือศึกษาทฤษฎีส าหรับผูป้ฏิบัติงานและ

                                                             
95 "มติการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ังท่ี 4," 6-7. 
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นักรบผูม้าจากกรรมกรชาวนา พร้อมกนันั้นก็ตอ้งสนใจยกระดบัทฤษฎีให้สูงข้ึน 
จะตอ้งใหผู้ป้ฏิบติังานและสมาชิกพรรคสามารถยดึกุมหลกัการทฤษฎี ยดึกุมจุดยนื 
ทรรศนะ วิธีการของลทัธิมาร์กซไปวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ขปัญหา เสริมสร้าง

โลกทัศน์ของชนชั้ นกรรมาชีพท่ามกลางการท างานแบบปฏิวัติและเป็น
วิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน เพ่ือบรรลุความมุ่งหมายดงักล่าวก็จะตอ้งเสริมงานโฆษณา
ศึกษาทฤษฎีขององคก์ารพรรคแต่ละชั้นใหเ้ขม้แข็งข้ึน...96   

จะเห็นไดว้่าเอกสารของ พคท. ท่ีเผยแพร่ออกมามีจุดมุ่งหมายเพื่อให ้ “ผูป้ฏิบติังาน สมาชิก

พรรค และนกัปฏิวติัทัว่ไป” ไดอ่้านและท าความเขา้ใจ และท่ีส าคญัคือการยกระดบัทฤษฎีของพรรค
ให้สูงข้ึน เพราะท่ีผ่านมาการศึกษาคน้ควา้ดา้นทฤษฎียงัอยู่ในระดบัต ่า ทั้งน้ีการเขา้ร่วมต่อสู้ของ
นกัศึกษาปัญญาชน นกัการเมือง และบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย ภายหลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 
ท าให้ พคท. มีก  าลงัคนหนุนช่วยการท างานดา้นต่างๆ การผลิตเอกสารส าหรับศึกษาทฤษฎีเพื่อ
รองรับแก่ผูเ้ขา้ร่วมจ านวนมากจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและยงัสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีพรรคก าลงัประสบใน

ขณะนั้น ดว้ยเหตุน้ี เอกสารเก่ียวกบัแนวร่วมจึงถูกผลิตข้ึน เพ่ือใหก้ารศึกษาและบ่มเพาะผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีอยูเ่ดิม รวมทั้งท่ีเขา้มาใหม่เพ่ือสามารถศึกษาท าความเขา้ใจ จนน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
แนวทางของพรรค ทั้งน้ีสนันิษฐานว่าผูป้ฏิบติังานและสมาชิกพรรคน่าจะมีโอกาสไดอ่้านและศึกษา
เอกสารท่ีจะออกมาหลงัพ.ศ. 2520 รวมทั้งผูท่ี้เพ่ิงเขา้ร่วมกบั พคท. คงเป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีพรรค
จ าเป็นตอ้งให้การศึกษาอย่างเร่งด่วน ดงันั้น เพ่ือท าความเขา้ใจ หลกัการและยุทธวิธีในการสร้าง
แนวร่วมของ พคท. อนัเป็นแนวทางท่ีผูป้ฏิบติังานยดึกุมและน าไปด าเนินงานแนวร่วม ผูศ้ึกษาจึงได้

ประมวลประเด็นท่ีส าคญัในเอกสาร “งานแนวร่วม” ซ่ึงสันนิษฐานว่าไดเ้ขียนข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2520 
เป็นตน้ไป โดยมี 2 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแนวร่วม ไดแ้ก่ หลกัการในการสร้างแนวร่วม 
และยทุธวิธีในการสร้างแนวร่วม 

3.3.1 หลกัการในการสร้างแนวร่วม 

ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาจะอธิบาย “หลกัการในการสร้างแนวร่วม” ผ่านเอกสารจากหอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 2 ฉบบั คือ เอกสารเร่ือง “แนวร่วม” และ “ปัญหาแนวร่วม” สืบเน่ืองจาก 

พคท. ตอ้งการยืนหยดัรักษาการน าในแนวร่วมไว ้เพราะการปฏิวติัจะไดช้ยัชนะอย่างแท้จริงมีแต่

                                                             
96 เร่ืองเดียวกนั, 8-9. 
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ตอ้งให้ชนชั้นกรรมาชีพน าเท่านั้น97 ดงันั้น พคท. จึงเสนอหลกัการส าคญัคือ ให้แต่ละฝ่ายยืนหยดั
และยึดมัน่เป็นตวัของตัวเอง ทั้งทางการเมือง ทางความคิด และการจดัตั้ง พร้อมกับยึดถือหลกั
ปฏิบติัต่อแนวร่วมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ดงัปรากฏเน้ือหาในเอกสารเร่ือง “แนวร่วม” และ 

“ปัญหาแนวร่วม” ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัการในการสร้างแนวร่วม 4 ประการ โดยผูศ้ึกษาไดส้รุป
หลกัการสร้างแนวร่วมอยา่งสงัเขปดงัน้ี 

1. ยนืหยดัหลกัการเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเองในแนวร่วมทางการเมือง ความคิด และการ
จดัตั้ง 

การสามคัคีกบัชนชั้นต่างๆให้กวา้งขวางมากท่ีสุดเป็นการส่งเสริมเพื่อให้การปฏิวติัไดรั้บ
ชยัชนะ แต่เน่ืองจากผลประโยชน์ท่ียงัมีขอ้แตกต่างกนัของชนชั้นต่างๆ จึงเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการ
ละเมิดหลกัการท่ียึดถือร่วมกนัระหว่างพรรคกบัแนวร่วม หัวใจส าคญัของการอยู่ร่วมกนันั้น คือ 

“ยึดถือความเป็นอิสระของตนเอง ไม่ละเมิดหลกัการร่วมกนั” และหากแนวร่วมเป็นฝ่ายละเมิด
หลกัการ พคท. ก็จะใชว้ิธีการแกปั้ญหาโดยการ “ตอ้งต่อสู้คดัคา้น ไม่โอนอ่อนผ่อนตาม”98 แต่ใช้
วิธีการท่ีพลิกแพลงให้เหมาะสม และเป็นวิธีการท่ีปฏิบติัต่อแนวร่วมไม่ใช่ศตัรู ขณะเดียวกนั พคท. 
เองก็ยดึหลกัการรักษาความเป็นอิสระของตนเองเพื่อไม่ใหโ้นม้เอียงไปตามแนวร่วม หรือกลายเป็น
ผูต้ามในการปฏิวติั ดงันั้น พคท. จึงยดึหลกัการความเป็นอิสระ 3 ประการ ไดแ้ก่ ทางการเมือง ทาง
ความคิด และทางการจดัตั้ง 

ความเป็นอิสระทางการเมือง คือ การยืนหยดัความคิดทางการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ 
และยึดถือแนวทางนโยบายของพรรค ส่วนความเป็นอิสระทางความคิด ตอ้งยืนหยดัในหลกัการ
ของลทัธิมาร์กซ-เลนิน และความเป็นอิสระทางการจดัตั้ง ตอ้งไม่ให้แนวร่วมมาจ ากดัการขยายตวั 

เร่ืองภายในจดัตั้ง พคท. มีอิสระท่ีจะจดัการไดเ้อง ดงัความว่า 

...ในงานดา้นจดัตั้งของเราจะด าเนินไปอยา่งไรนั้น (ไม่)99 ตอ้งข้ึนต่อแนว
ร่วม และส าหรับแนวร่วมแลว้ แนวร่วมจะตอ้งยนืหยดัความเป็นอิสระทางความคิด

                                                             
97 "แนวร่วม," 4. 
98 เร่ืองเดียวกนั. 
99 ค าในวงเวบ็ผูศ้ึกษาเป็นคนเติมเขา้ไปเอง โดยมีขอ้สังเกต คือ พคท. กล่าวว่าเร่ืองภายในจดัตั้ง พคท. มี

อิสระท่ีจะจดัการเองได ้ ขณะท่ีการด าเนินงานจดัตั้งนั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัแนวร่วม ส่วนแนวร่วมเองกต็อ้งรักษาความ
เป็นอิสระของตนเองในการจัดตั้ งดว้ย ดงันั้นเน้ือหาดงักล่าวจึงมีความยอ้นแยง้กนั ทั้งน้ีผูศ้ึกษาสันนิษฐานว่า
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และทางการจัดตั้งของตนเองเช่นกัน เราถือว่าระหว่างพนัธมิตรย่อมมีทัศนะท่ี
ต่างกนัได ้ทุกกลุ่มในแนวร่วมต่างมีสิทธิเสรีภาพท่ีแน่นอนระดบัหน่ึง ท่ีไม่ละเมิด
หลกัการท่ีไดต้กลงร่วมกนัไว.้..100 

2. ยนืหยดัในแนวร่วมท่ีถือพนัธมิตรระหว่างกรรมกร-ชาวนา เป็นพ้ืนฐานในแนวร่วม  

ผูศ้ึกษาไดจ้  าแนกแนวร่วมของ พคท. ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แนวร่วมพ้ืนฐาน และแนว

ร่วมชั้นสูง ซ่ึงการสร้างแนวร่วมทั้งสองประเภทใหข้ยายตวัข้ึน จ  าเป็นตอ้งเร่ิมจากการสร้างรากฐาน
ในแนวร่วมพ้ืนฐานใหแ้ข็งแกร่งและมัน่คงเสียก่อน แนวร่วมพ้ืนฐานดงักล่าวคือ “การสร้างแนวร่วม
ในพนัธมิตรกรรมกร-ชาวนา” เม่ือสร้างแนวร่วมพ้ืนฐานไดแ้ลว้ จึงสามารถยกระดบัไปสู่การสร้าง
แนวร่วมชั้นสูงซ่ึงอยู่ในชนชั้นนายทุนชาติได ้ทั้งน้ีบทเรียนท่ีผ่านมาท าให้เห็นว่าหากมีก  าลงันอ้ย 
แนวร่วมพ้ืนฐานไม่มัน่คงการสร้างแนวร่วมชั้นสูงจะเกิดข้ึนไม่ได ้เน่ืองจาก พคท. อยู่ในสภาพท่ี

เป็นผูน้  าของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ดงันั้น การสร้างแนวร่วมพ้ืนฐานจึงมีความส าคญัและมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ หากสามารถกุมก าลงัแนวร่วมพ้ืนฐานได ้พคท. ก็สามารถสานต่องานแนวร่วมไปยงั
ชนชั้นอ่ืนๆไดด้ว้ย101 

3. ยนืหยดัในแนวร่วมท่ีถือการต่อสูด้ว้ยก  าลงัอาวุธเป็นเสาค ้า 

ก่อนท่ี พคท. จะสร้างแนวร่วมจ าเป็นตอ้งจดัตั้งกองก าลงัติดอาวุธและท าการต่อสูด้ว้ยอาวุธ 
เง่ือนไขดงักล่าวสามารถสร้างแนวร่วมให้กวา้งขวางได ้เพราะเมื่อการต่อสู้ดว้ยอาวุธขยายตวั การ
สร้างแนวร่วมก็จะสามารถท าได้ง่ายข้ึน การต่อสู้ด้วยอาวุธและการสร้างแนวร่วมจึงจะเติบโต
ประสานกนั การด าเนินงานทั้งสองดา้นจะเป็นการส่งเสริมบทบาทของกนัและกนั และท่ีส าคญัการ

                                                             

เอกสารฉบบัน้ีอาจพิมพ์ตกหล่นค าว่า “ไม่” เพราะผูศ้ึกษาไดต้รวจพบค าผิดอีกหลายค าในเอกสาร และที่ส าคญั
ย่อมไม่มีเหตุผลท่ีการด าเนินงานจัดตั้งของ พคท. จะตอ้งข้ึนต่อแนวร่วม ทั้งท่ี พคท. เรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างมี
ความอิสระต่อกนั ดงันั้น ผูศ้ึกษาจึงสรุปว่าการด าเนินงานจดัตั้งของ พคท. ไม่ตอ้งข้ึนต่อแนวร่วม ขณะเดียวกนั
แนวร่วมกไ็ม่ตอ้งอยู่ในการจัดตั้งของ พคท. ตามท่ีผูเ้ขียนไดต้ั้งขอ้สังเกตความแตกต่างระหว่างแนวร่วม มวลชน 
และผูป้ฏิบติังานไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ี 

100 "แนวร่วม," 4-5. 
101 เร่ืองเดียวกนั, 5. 
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มีก  าลงัอาวุธท่ีเขม้แข็งจะสามารถรักษาการน าของ พคท. ในการปฏิวติัได ้ดงัท่ี พคท. กล่าวไวว้่า “...
เมื่อเราจะสร้างแนวร่วมตอ้งมีก  าลงั ถา้ไม่มีก  าลงัเขาก็กินเรา ถา้เรามีก  าลงัมาก เราก็จะน าเขาได.้..”102 

4. ยนืหยดัในการน าทางการเมืองท่ีมีต่อชนชั้นปฏิวติัต่างๆทัว่ประเทศ 

เน่ืองจาก พคท. เป็นตวัแทนของชนชั้นกรรมาชีพจึงตอ้งยืนหยดัและยึดมัน่ทางการเมือง 
ความคิด และการจดัตั้ง รวมทั้งยนืหยดัการน าแนวร่วมโดยไม่สูญเสียความเป็นตวัเอง ดงันั้นเพ่ือให้

หลกัการท่ีเป็นนามธรรมเห็นผลข้ึนมาได ้พคท. จึงเสนอหลกัการ “การน าทางการเมืองท่ีมีต่อชนชั้น
ปฏิวติัต่างๆทัว่ประเทศ” หลกัการดงักล่าวมี 4 ประการ ดงัน้ี 

(1) เสนอค าขวญัทางการเมืองขั้นพ้ืนฐานตามวิถีการพฒันาของประวติัศาสตร์และเพ่ือท่ีจะ
ท าใหค้  าขวญัเหล่าน้ีปรากฏเป็นจริงข้ึน ก็แสดงค าขวญัปลุกระดมในแต่ละขั้นของการพฒันาและใน

เหตุการณ์ใหญ่ๆ ทุกกรณีท่ีเกิดข้ึน 

(2) เวลาท่ีมีการปฏิบติัการทัว่ประเทศตามเป้าหมายรูปธรรมน้ี ชนชั้นกรรมาชีพโดยเฉพาะ
กองหน้าของชนชั้นน้ี คือพรรคคอมมิวนิสต์ควรจะเป็นแบบอย่างในการท าให้เป้าหมายท่ีเป็น

รูปธรรมเหล่าน้ีปรากฏเป็นจริงข้ึน 

(3) สร้างความสัมพนัธ์อนัเหมาะกบัผูร่้วมเป็นพนัธมิตร ขยายและเสริมความมัน่คงใหแ้ก่
พนัธมิตรน้ีโดยยดึมัน่ในหลกัการท่ีไม่สูญเสียเป้าหมายทางการเมืองท่ีก  าหนดไว ้

(4) ขยายขบวนของพรรคคอมมิวนิสต์ รักษาความเป็นเอกภาพทางความคิดและความ
เขม้งวดทางวินยั103 

3.3.2 ยุทธวธิใีนการสร้างแนวร่วม 

ยุทธวิธีถือเป็นแนวทางและวิธีการท่ีผูป้ ฏิบัติงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจก่อนไป
ด าเนินการสร้างแนวร่วม จึงสามารถยดึกุมและน าไปใชใ้นการสร้างแนวร่วมจนเกิดผลเป็นรูปธรรม 
และสามารถขยายแนวร่วมในชนชั้นต่างๆไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงยทุธวิธีการสร้างแนวร่วมท่ีส าคญัมี

ดงัต่อไปน้ี 

                                                             
102 เร่ืองเดียวกนั. 
103 "ปัญหาแนวร่วม," เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย งานแนวร่วม, A5/15, หอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์., 7-8. 
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1. ก  าหนดแนวทางนโยบายถูกตอ้ง 

นโยบายการสร้างแนวร่วมเก่ียวข้องกับชนชั้นอย่างแยกกันไม่ออก พคท. ประเมินว่า
แนวทางนโยบายการสร้างแนวร่วมของพรรคท่ีผา่นมาไดก้  าหนดอยา่งถูกตอ้ง ผา่นการวิเคราะห์ชน
ชั้นต่างๆ และแยกมิตรแยกศตัรูอย่างชดัเจน โดยเฉพาะ “นโยบาย 10 ขอ้ท่ีปรับปรุงใหม่ ปี 2519” 
พคท. มองว่าเป็นนโยบายท่ีถูกตอ้งซ่ึงท าให้ประชาชนชนชั้นต่างๆเขา้ร่วมและสนบัสนุนการปฏิวติั 
ดังความว่า “...นโยบาย 10 ข้อของพรรคเราท่ีก  าหนดในปี 19 ยิ่งช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนต่อการ
ประสานผลประโยชน์ของชนชั้นต่างๆ ท่ีเป็นมิตรของเราในการปฏิวติัขั้นน้ี...”104 

2. ยทุธวิธีอนัถูกตอ้งต่อแนวร่วม  

ยุทธวิธีท่ีส าคญัในการสร้างแนวร่วมมี 4 ประการ ไดแ้ก่ “ขยายอิทธิพลกา้วหน้า สามคัคี

อิทธิพลฝ่ายกลาง ช่วงชิงพวกลา้หลงั และคดัคา้นพวกปฏิกิริยาหวัร้ัน” ดงัน้ี 

(1) ขยายอิทธิพลกา้วหน้า คือ การขยายก าลงัปฏิวติัพ้ืนฐาน พนัธมิตรกรรมกร ชาวนาและ
นายทุนน้อย โดยการสร้างฐานท่ีมัน่ข้ึนในชนบท ขยายกองทพัประชาชน ขยายองค์การจดัตั้งของ

พรรคไปทัว่ประเทศ ขยายการเคล่ือนไหวของมวลชน กรรมกร ชาวนา เยาวชน สตรี ฯลฯ การ
ด าเนินงานดงักล่าวเพ่ือใหแ้นวร่วมมีรากฐานท่ีมัน่คง รวมทั้งขจดัความสงสยั โลเล ในฝ่ายเป็นกลาง 
สามารถดึงใหม้าสามคัคีกบัพรรคได ้

(2) สามคัคีฝ่ายกลาง คือ การสามคัคีกลุ่มท่ีสนบัสนุนหรืออาจสนบัสนุนการปฏิวติั กลุ่มน้ี

จะมีท่าทีทางการเมืองเป็นกลาง ซ่ึงพบในชนชั้นนายทุนน้อยและนายทุนชาติบางส่วน จึงเป็นก าลงั
ส าคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมรากฐานของแนวร่วม และอาจช้ีผลแพห้รือชนะของการปฏิวติัได ้

(3) ช่วงชิงอิทธิพลลา้หลงั คือ การช่วงชิงกลุ่มท่ีมีความสนัสนไม่เขา้ใจการปฏิวติั มีท่าทีลา้

หลงัทางการเมือง บางคร้ังอาจเขา้ร่วมกบัพวกปฏิกิริยา แต่บางคร้ังอาจเกิดความขดัแยง้กนัเอง และ
พวกปฏิกิริยาท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ชนชั้นนายทุนใหญ่และศกัดินาซ่ึงมีความขดัแยง้กนัในบางคร้ัง พรรค
สามารถใชค้วามขดัแยง้น้ีใหเ้ป็นประโยชน์ไดใ้นบางกรณี บางระยะ และบางระดบัเท่านั้น 

                                                             
104 "แนวร่วม," 5. 
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(4) คัดค้านอิทธิพลปฏิกิริยา คือ คัดค้านโจมตีพวกอิทธิพลปฏิกิริยาท่ีเป็นศัตรูของ
ประชาชน ในขั้นการปฏิวติัน้ี ไดแ้ก่ จกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง โดยการท าให้
โดดเด่ียวขาดการสนบัสนุนจากประชาชนท่ีพรรคสามารถดึงมาเป็นแนวร่วมไดแ้ลว้105 

ในยทุธวิธีช่วงชิงแนวร่วมทั้ง 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้ พคท. ไดย้  ้าว่าส่ิงท่ีส าคญัในยทุธวิธี
การสร้างแนวร่วม คือ “จุดหนักของยุทธวิธีการสร้างแนวร่วมอยู่ท่ีการขยายอิทธิพลกา้วหน้า แต่
ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งไม่มองขา้มอิทธิพลฝ่ายกลางและอิทธิพลลา้หลงั เพื่อไม่ให้ศตัรูมาช่วงชิงไป
และเพ่ือโดดเด่ียวคดัคา้นและโจมตีพวกปฏิกิริยาใหส้ิ้นไป”106 

3. ก าหนดเข็มมุ่งในการด าเนินงานแนวร่วมอยา่งถูกตอ้ง 

เข็มมุ่งในการด าเนินงานแนวร่วมท่ีผูป้ฏิบัติงานควรยึดถือน าไปปฏิบัติ  คือ เข็มมุ่งการ

ด าเนินงานแนวร่วมจาก “มติ 19” ซ่ึงไดก้ล่าวว่า “ขยายก าลงัปฏิวติัพ้ืนฐาน ต่อสู้และโดดเด่ียวศตัรู 
และใชค้วามขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มศตัรูใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏิวติั” เข็มมุ่งดงักล่าวท่ีปรากฏใน
เอกสาร “แนวร่วม” ไดค้ดัลอกเน้ือหามาจาก “มติ 19” เช่นเดียวกนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า พคท. ยงัคง
ยึดถือเข็มมุ่งใน “มติ 19” และยงัคงเห็นว่าแนวทางดงักล่าวถูกตอ้ง จึงใชเ้ป็นบทศึกษาและก าหนด
เป็นแนวทางการด าเนินงานแนวร่วมส าหรับผูป้ฏิบติังาน 

4. ก าหนดวิธีในการสร้างแนวร่วมถูกตอ้ง 

การก าหนดวิธีในการสร้างแนวร่วมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการสร้างแนวร่วมของ พคท. 

คือ “ขยายแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” พคท. จึงสนใจท่ีจะสร้างแนวร่วมกบัทุกชนชั้น ทุก
โอกาส ทุกพ้ืนท่ี และทุกรูปแบบตามเง่ือนไขท่ีเอ้ืออ  านวย บนพ้ืนฐานของการเคารพซ่ึงกนัและกนั 
และผลประโยชน์ของการปฏิวติั นอกจากน้ี พคท. ตอ้งผลกัดนัให้แนวร่วมมีความเขม้แข็ง ดงันั้น 

                                                             
105 นอกจากน้ีเอกสาร “ปัญหาแนวร่วม” ไดก้ล่าวถึง “หลกัการท่ีตอ้งสนใจในการต่อสู้กบัพวกหัวร้ัน 

(พวกปฏิกิริยา)” มี  3 ประการ ไดแ้ก่ 1. หลกัการป้องกนัตวั คือ ในดา้นการเมืองตอ้งช่วงชิงเป็นฝ่ายกระท า ผูอ้ื่นไม่
เล่นงานเรา เราไม่เล่นงานเขา ถา้ผูอ้ื่นเล่นงานเรา เรากต็อ้งเล่นงานเขา เราจะโจมตีผูอ้ื่นโดยไร้เหตุผลไม่ไดเ้ป็นอนั
ขาด 2. หลกัการให้ไดช้ยัชนะ คือ เม่ือสู้ก็ตอ้งให้ไดช้ยัชนะ จะท าการต่อสู้โดยไม่มีแผนการ ไม่มีการตระเตรียม
และไม่มีความมัน่ใจไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ตอ้งเลือกโจมตีตวัท่ีปฏิกิริยาท่ีสุด 3. หลกัการพกัรบ คือ ควรไปเป็นฝ่าย
ริเร่ิมไปสามคัคีพวกหัวร้ัน จะต่อสู้กนัต่อไปทุกวี่ทุกวนัอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดนั้นไม่ไดเ้ป็นอนัขาด น่ีคือลกัษณะ
ชัว่คราวในการต่อสู้แต่ละคร้ัง ใน, "ปัญหาแนวร่วม," 8-9. 

106 "แนวร่วม," 5-6. 
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พคท. จะตอ้งน าแนวร่วมต่อสู้ โดยเฉพาะการน าการต่อสูก้บัศตัรู ดงัท่ีปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงใน
เอกสาร “แนวร่วม” ความว่า 

...ตอ้งสร้างแนวร่วมทุกระดบั ทุกโอกาส ทุกหนทุกแห่งและทุกรูปแบบท่ี
เหมาะสม ไม่จ  ากดัเอาไวใ้นรูปแบบเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง รูปแบบวิธีการใดได้
สอดคลอ้งก็ใช้รูปแบบนั้น ทั้งน้ีบนพ้ืนฐานความเคารพซ่ึงกันและกนั และเพ่ือ
ผลประโยชน์ของการปฏิวติั 

นอกจากน้ี จะให้แนวร่วมท่ีเข็มแข็งมีบทบาทท่ีเป็นจริงได้ก็จะต้องน า
พนัธมิตรเขา้ร่วมการต่อสู้กบัศตัรูอย่างเด็ดเด่ียว ตอ้งสนใจชกัน าเขาไปต่อสู้รูปใด
รูปหน่ึง ในระดบัใดระดบัหน่ึง โอกาสใดโอกาสหน่ึงอยา่งเอาการเอางาน...107 

อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากการสร้างแนวร่วมในอดีตและความส าคญัของแนวร่วมท่ีมีมาก
ข้ึน ท าให้ พคท. ส่งเสริมผูป้ฏิบติังานให้ศึกษาและมีความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัการและยทุธวิธีการ
สร้างแนวร่วมท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงหลกัการและยุทธวิธีการสร้างแนวร่วมของ พคท. ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการวางแผนการท างานของ พคท. อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้ฏิบัติงานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และช้ีแนะวิธีการสร้างแนวร่วมใน

สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี พคท. ไดใ้หค้วามส าคญัแก่การยดึถือหลกัการความเป็นอิสระซ่ึงกนั
และกนัเป็นอย่างมาก ซ่ึงหลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบาย “การสร้างแนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตย” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมแนวร่วมทุกชนชั้นและทุกเช้ือชาติตามเง่ือนไขท่ี
อ  านวย ซ่ึงการใหค้วามส าคญักบัหลกัการความเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นความคิด
กา้วหนา้ของ พคท. ท่ีเคารพความแตกต่างทางความคิด แต่สามารถท างานร่วมกนัไดโ้ดยใชจุ้ดร่วม

ประสานความร่วมมือระหว่างกนั นอกจากน้ี พคท. ยงัพยายามสร้างความไดเ้ปรียบใหแ้ก่ตนเอง คือ
ไม่ละเลยหรือมองข้ามชนชั้นท่ีลา้หลงัและเป็นกลาง ซ่ึงอาจท าประโยชน์ให้แก่การปฏิวติัได้ใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง อยา่งไรก็ดี พคท. เช่ือว่าการสร้างแนวร่วมอยา่งกวา้งขวางตอ้งมีนโยบายช้ีน าท่ี
ถูกตอ้ง ซ่ึง พคท. ยกย่องนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ีปรากฏใน “แถลงการณ์ 30 ปี” และ “มติ 19” 
ว่าเป็นนโยบายท่ีถูกตอ้ง ดงัท่ีผูศ้ึกษาไดอ้ธิบายให้เห็นไปแลว้ในส่วนของแนวนโยบายการสร้าง
แนวร่วมของ พคท. ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2525 

                                                             
107 เร่ืองเดียวกนั, 6. 
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จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า นโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2525 นบัตั้งแต่มีการกล่าวถึงใหด้  าเนินงานแนวร่วมใน “แถลงการณ์ 30 ปี” โดย
มีเป้าหมายเพื่อขยาย “แนวร่วมประชาติประชาธิปไตย” ภายหลงัจากนั้นดูเหมือนว่า พคท. เร่ิมท่ีจะ

ใหค้วามสนใจและด าเนินงานการสร้างแนวร่วมมากข้ึน แต่ในทางนโยบายแลว้ตลอดระยะเวลา 10 
ปี แนวคิดหลกัในการสร้างแนวร่วมของ พคท. ไม่ไดมี้ความเปล่ียนแปลงเลย แมก้ระทัง่ “มติ 19” 
และ “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ท่ีปรับปรุงใหม่ ปี 2519” ก็ยงัคงแนวนโยบายการสร้าง “แนวร่วม
ประชาชาติประชาธิปไตย” ตามท่ีปรากฏใน “แถลงการณ์ 30 ปี” เช่นเดิม ทั้งน้ีเป็นการสะทอ้นให้
เห็นว่า พคท. ยอมรับแนวทางท่ีก  าหนดใน “แถลงการณ์ 30 ปี” ว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง และยงัจะตอ้งยึด
กุมต่อไปแมส้ถานการณ์จะมีความเปล่ียนแปลงเช่นไรก็ตาม ด้วยเหตุน้ี “แถลงการณ์ 30 ปี” จึง

กลายเป็นคมัภีร์และหลกัประกนัของความส าเร็จท่ี พคท. ใหคุ้ณค่าเป็นอยา่งยิง่ โดย “แถลงการณ์ 30 
ปี” ได้กลายเป็นตน้แบบแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. รวมถึงเน้ือหาท่ีประกาศใน 
เอกสาร ค  าช้ีแนะ และงานเขียนต่างๆท่ีออกมาในนามของ พคท. เช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม แม้
นโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ไม่ไดมี้ความเปล่ียนแปลงในดา้นเน้ือหา แต่เป้าหมายการ
ขยายแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย โดยการรวมพลงัของชนชั้นต่างๆ และผูค้นทุกเช้ือชาติให้

เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิวติั ได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั 
ประชาชนทุกคนเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสงัคม และทุกคนสามารถปฏิวติัเพื่อสร้างประวติัศาสตร์
ร่วมกนัได ้ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดและจุดยนืท่ีตอ้งการสร้างสงัคมท่ีมนุษยส์ามารถอยูร่่วมกนั
ไดอ้ยา่งเสมอภาคตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์

อย่างไรก็ดี เม่ือประเมินการสร้างแนวร่วมของ พคท. ในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 
2515 -2525 จะเห็นไดว้่ามีทั้ง “ความส าเร็จ” และ “ความลม้เหลว” เกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองกนั 
กล่าวคือ ความส าเร็จของ พคท. เกิดจากการขยายตวัของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย ซ่ึงเติบ
ใหญ่และก้าวหน้ามากข้ึนจนสามารถก่อตั้ งองค์การแนวร่วมอย่างมีรูปการได้ส าเ ร็จ คือ 
คณะกรรมการประสานงานประชาติประชาธิปไตย หรือ กป.ชป. ในพ.ศ. 2520 ทั้งน้ีการท่ี พคท. น า

นโยบายท่ีไม่มีความเปล่ียนแปลงไปปฏิบัติในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ไม่ได้หมายความว่า 
นโยบายดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัการสร้างแนวร่วมในสงัคมไทย แต่ปัจจยัส าคญัท่ี
น าไปสู่การขยายตวัของแนวร่วมอยา่งกวา้งขวางอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เป็นเพราะสถานการณ์
ทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไดผ้ลกัดนัใหง้านแนวร่วมของ พคท. ขยายตวัข้ึน จึงถือได้
ว่าปัจจยัภายนอกเป็นส่วนสนบัสนุนการขยายตวัของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยมากกวา่การ
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ด าเนินนโยบายของ พคท. เอง ดงัเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ภายหลงักรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นักศึกษา 
ปัญญาชน และผูรั้กความเป็นธรรมในวงการต่างๆไดเ้ขา้ร่วมและสนบัสนุนการต่อสู้ของ พคท. จึง
ท าใหแ้นวร่วมของ พคท. เติบใหญ่ขยายตวัตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัสถานการณ์การเมืองท่ีพลิก

ผนัโดยท่ี พคท. ไม่ไดเ้ตรียมรับมืออยา่งทนัท่วงที ไดน้ าไปสู่ความลม้เหลวในการสร้างแนวร่วมและ
ลดทอนจ านวนแนวร่วมของ พคท. เช่นเดียวกนั เน่ืองจากกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. 
กบัแนวร่วม อนัมีสาเหตุส าคญัจากความขดัแยง้ในขบวนปฏิวติั ซ่ึง พคท. ไม่สามารถคล่ีคลายให้ยุติ
ลงได ้ท าใหม้องไดว้่าความลม้เหลวในการสร้างแนวร่วมของ พคท. เกิดจากปัจจยัภายในท่ีก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้มากกว่าปัจจยัภายนอกดงัเช่นการขยายตวัของแนวร่วมประชาติประชาธิปไตย อยา่งไร
ก็ตาม การท่ีรัฐบาลปรับแนวทางการต่อสู ้ และยนิดีตอ้นรับผูเ้ขา้ป่าคืนกลบัสู่เมืองโดยไม่ด  าเนินคดี

ใดๆ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน าไปสู่การถอนตวัของแนวร่วม แต่ปฏิเสธไม่ไดว้่าแนวร่วมจ านวนมากท่ีถอน
ตวัออกไปนบัตั้งแต่พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา ยติุความสมัพนัธก์บั พคท. เพราะ พคท. ไม่ไดด้  าเนินตาม
แนวนโยบายการสร้างแนวร่วมท่ีวางไวอ้ยา่งแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ี พคท. จึงเร่ิมถดถอยและเส่ือมสภาพ
ลงท่ามกลางกระแสความซบเซาของลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์เกิดข้ึนทัว่โลก 
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บทที่ 3 

การสร้างแนวร่วมในชนบทและในเมืองของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยหลงัประกาศ

“แถลงการณ์ 30 ปีฯ” พ.ศ. 2515 – 2519 

ในบทน้ีผูศึ้กษาจะอธิบาย “วิธีการสร้างแนวร่วม” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวของ 
พคท. ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2515 - 2525 โดยผูศ้ึกษาแบ่งระยะการสร้างแนวร่วมของ พคท. เป็น 2 
ระยะ ไดแ้ก่ ระยะแรก การสร้างแนวร่วมในชนบทและในเมืองภายหลงัประกาศแถลงการณ์ 30 ปี 
พ.ศ. 2515 - 2519 และ ระยะท่ีสอง การสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย พ.ศ. 2520 – 2525 
เน่ืองจากการเกิดกรณี 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงถือเป็นจุดเปล่ียนคร้ังส าคญัในการสร้างแนวร่วมของ พคท. 

จึงท าใหก้ารสร้างแนวร่วมตั้งแต่พ.ศ. 2520 – 2525 มีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปจากในช่วงแรก โดยผู ้
ศึกษาไดแ้บ่งเน้ือหาส่วนน้ีออกเป็น 2 บท ซ่ึงในบทท่ี 3 น้ีจะอธิบายการสร้างแนวร่วมในระยะแรก 
และในบทท่ี 4 อธิบายการสร้างแนวร่วมในระยะท่ีสอง เน่ืองจากผูศ้ึกษาเนน้อธิบายแนวร่วมหลาย
กลุ่ม ไดแ้ก่ แนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน แนวร่วมชาวนา และแนวร่วมชนชาติส่วนน้อย การแบ่ง
เน้ือหาเป็นสองบทจะท าให้เห็นภาพการสร้างแนวร่วมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาได้

ชดัเจน และไม่ท าใหเ้น้ือหาอดัแน่นอยูใ่นบทใดบทหน่ึงมากเกินไป นอกจากน้ี จะเห็นไดว้่าช่วงเวลา
ท่ีมีการสร้างแนวร่วมสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ในบทท่ี 2 ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงตอ้งการศึกษาว่าในแต่ละระยะ พคท. สร้างแนวร่วมในชนบทและในเมืองอย่างไร ซ่ึงจะ
น าไปสู่การตอบค าถามท่ีว่า “ท าไม พคท. กับแนวร่วมกลุ่มต่างๆ จึงก่อเกิดความสัมพนัธ์ท่ีเป็น 
“พนัธมิตร” ต่อกนั?” ส าหรับเน้ือหาในบทน้ี ผูศ้ึกษาตอ้งการอธิบายว่า การสร้างแนวร่วมของ พคท. 
มีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ดงัท่ีไดเ้สนอว่าช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2515 – 2519 เป็น 

“ทิศทางใหม่ของการสร้างแนวร่วม” ซ่ึงเกิดข้ึนใน 2 พ้ืนท่ี คือ ในชนบท และในเมือง 



  100 

ต่อขอ้เสนอขา้งตน้ ผูศ้ึกษาใช ้“แถลงการณ์ 30 ปี” เป็นจุดเปล่ียนในการประเมินว่า ภายหลงั
การประกาศ “แถลงการณ์ 30 ปี” นับตั้งแต่พ.ศ. 2515 - 2519 เป็น “ทิศทางใหม่ของการสร้างแนว
ร่วม” ทั้งน้ีผูศึ้กษาพิจารณาจากบริบทท่ีมีการประกาศ “แถลงการณ์ 30 ปี” แมต่้อมาจะมีผูว้ิจารณ์

แถลงการณ์ฉบบัน้ีกนัมาก โดยเฉพาะกล่าวว่าคดัลอกมาจากสรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตุง และไม่ใช่การ
สรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมไทย แต่การประกาศแถลงการณ์ออกมาเป็นคร้ังแรกย่อมมี
นัยส าคญัทั้งต่อ พคท. และฝ่ายท่ีตอ้งการปราบปราม พคท. ผูศึ้กษาจึงมีความเห็นว่าการประกาศ 
“แถลงการณ์ 30 ปี” ของ พคท. คือการประกาศตวัตนท่ีด ารงอยูม่าอยา่งยาวนานถึง 30 ปี และอีกนัย
หน่ึงอาจมองว่าเป็นการท้าทายรัฐท่ีปราบปราม พคท. มาเป็นระยะเวลานาน แต่ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท าลายรากฐานของ พคท. ดงันั้น แมผ้ลการศึกษาจะปรากฏว่าการสร้างแนวร่วม

ของ พคท. ในช่วงเวลาดงักล่าวไมไดเ้ปล่ียนแปลง แต่ก็ไม่ไดข้ดัแยง้กบัขอ้เสนอของผูศ้ึกษา ซ่ึงมอง
ว่า “แถลงการณ์ 30 ปี” คือ “ทิศทางใหม่ของการสร้างแนวร่วม” ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากการ
ด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานมากกว่าท่ีจะเกิดจากแนวนโยบายจริงๆ 

 

1. การสร้างแนวร่วมของ พคท. ก่อน พ.ศ. 2515 

ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาจะอธิบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ก่อนการประกาศ “แถลงการณ์ 
30 ปี” ในพ.ศ. 2515 เพ่ือช่วยให้เขา้ใจการสร้างแนวร่วมของ พคท. ท่ีเคยด าเนินการมาก่อนหนา้น้ี
อยา่งสงัเขป โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะแรก พ.ศ. 2484 – 2487 ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2488 – 2494 
ระยะท่ีสาม พ.ศ. 2495 –2503 และระยะท่ีส่ี พ.ศ. 2504 – 2511 ดงัน้ี 

 ระยะแรก การสร้างแนวร่วมเพ่ือต่อต้านญี่ปุ่น พ.ศ. 2484 –2487 การสร้างแนวร่วมในช่วง

น้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือต่อตา้นญ่ีปุ่น เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ของ พคท. เป็นชาวจีน จึงต่อตา้นการ

รุกรานของญ่ีปุ่นในจีนแผ่นดินใหญ่ ในการเคล่ือนไหว พคท. ได้จัดตั้ง “พลพรรคอาสาสมคัร
ต่อตา้นญ่ีปุ่น” และต่อมาในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2486 คณะกรรมการกลางพรรคก าหนดมติให้
จดัตั้ง “แนวร่วมประชาชาติต่อตา้นญ่ีปุ่น” ผูป้ฏิบติังานไดแ้ฝงตวัเขา้ไปเป็นกรรมกร ทั้งเพ่ือจดัตั้ง
ขบวนการกรรมกร และสร้างความเสียหายใหก้บักิจกรรมของญ่ีปุ่น ในช่วงน้ีงานกรรมกรของพรรค
ขยายตวัไดม้ากโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน108 ขณะเดียวกนั พคท. ไดจ้ดัตั้ง เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 
                                                             

108 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ,และคณะ, ใต้ธงปฏิวัติ ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจากค า
บอกเล่าของ ธง แจ่มศรี และสหาย (พ.ศ. 2464-2537), (มปท: มปท, 2562), 250-253. 
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ปัญญาชน ท าให้สามารถขยายงานในหมู่ชาวไทยได ้มีการจดัตั้งเครือข่ายปัญญาชนต่อตา้นญ่ีปุ่น 
ประกอบด้วยกลุ่มนิสิตวิชาหนังสือพิมพ์ภาคกลางคืนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุ่มครูและ
นักเรียนโรงเรียนอสัสัมชญั เซ็นต์คาเบรียล เซ็นต์โยเซฟ และสวนกุหลาบ ท าให้พรรคสามารถเขา้

จัดตั้ งคนไทยได้มากข้ึน109  ในช่วงน้ีเองท่ี พคท. ได้ออกส่ิงพิมพ์ภาษาไทยเป็นคร้ังแรก คือ 
“หนังสือพิมพม์หาชน”110 โดยมาจากมติพรรคท่ีก  าหนดให้มีการท าหนังสือภาษาไทยใต้ดินเพื่อ
ต่อตา้นการรุกรานของญ่ีปุ่นและยติุสงคราม การออกหนงัสือพิมพม์หาชนยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้ 
พคท. ติดต่อประสานกบัขบวนการเสรีไทย ของนายปรีดี พนมยงค ์โดย พคท. ส่งจิตร เลขวตัร และ
วิโรจน์ อ  าไพ เป็นผูแ้ทนไปประสานความร่วมมือผ่าน น.อ. หลวงศุภชลาศยั รัฐมนตรีมหาดไทย  
นอกจากน้ี จิตร เลขวตัร และวิโรจน์ อ  าไพ ยงัมีบทบาทในการขยายองค์การแนวร่วม คือ “สห

สมาคมต่อตา้นญ่ีปุ่น” จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2487 ซ่ึงเตรียมการส าหรับจดัตั้งกองก าลงั
ติดอาวุธประสานกบัฝ่ายสัมพนัธมิตรท่ีจะบุกประเทศไทย การจดัตั้งกองก าลงัติดอาวุธไดท้ าข้ึนท่ี
ภาคใต ้อย่างไรก็ตาม การจดัตั้งในคร้ังน้ีเป็นการส่งผูป้ฏิบติังานจากหลายเขตไปรวมกนัฝึกอาวุธ 
ไม่ไดมี้การปลุกระดมมวลชนในพ้ืนท่ี  เม่ือสงครามส้ินสุดกองก าลงัอาวุธดงักล่าวก็สลายตวัไป ผล
จากการเคล่ือนไหวในช่วงน้ี พคท. สามารถขยายการจดัตั้งและสร้างแนวร่วมในกลุ่มกรรมกรชาว

จีน ขณะท่ีคนไทยยงัมีจ  านวนน้อย นอกจากการสร้างแนวร่วมระดบัสูงกบัฝ่ายของนายปรีดี พนม
ยงค ์แต่ถือเป็นการวางรากฐานงานในเมืองท่ีจะขยายตวัไดดี้ในช่วงต่อไป  

 ระยะที่สอง การสร้างแนวร่วมในเมืองขยายตัวได้เป็นอย่างดี พ.ศ.  2488 - 2494 หลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุ พคท. ไดเ้ปล่ียนเป้าหมายการสร้างแนวร่วมเป็น “สร้างแนวร่วมประชาชาติ
ประชาธิปไตยกบัทุกกลุ่มการเมือง” เน่ืองจากบรรยากาศทางการเมืองเป็นประชาธิปไตย ไม่มี
มาตรการเผด็จการเขม้งวด พคท. จึงสามารถเคล่ือนไหวไดเ้ปิดเผย ทั้งน้ีพรรคไดม้อบหมายให้
วิโรจน์ อ  าไพ รับผิดชอบงานแนวร่วม ติดต่อประสานกบัฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะเจา้ของ

หนังสือพิมพม์หาชนท่ีไดจ้ดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งในพ.ศ. 2489 โดยการสร้างแนวร่วมกบัฝ่ายนาย
ปรีดีคร้ังน้ี เป็นลกัษณะก่ึงไม่เป็นทางการ แมจ้ะไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีแต่ไม่ไดผ้า่นมติพรรค จึงถือ

                                                             
109 เร่ืองเดียวกนั, 259. 
110ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์มหาชนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก , ธิกานต์ ศรีนารา , "มหาชน

หนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์กับการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2485-2493," อ่าน 4, 3 (มกราคม – มีนาคม 
2556); สุธาชยั ยิ้มประเสริฐ, "ประวติัศาสตร์ว่าดว้ยหนังสือพิมพ์มหาชน และบรรยากาศประชาธิปไตยเม่ือ พ.ศ. 
2491," ฟ้าเดียวกนั 5, 1 (มกราคม-มีนาคม 2550 2550). 
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ว่าพรรคไม่ไดรั้บรู้111 ทางดา้นการจดัตั้งกรรมกร พคท. ไดผ้ลกัดนัให้มีการจดัตั้งองคก์รกลางของ
สหภาพแรงงานทั้งหลายข้ึนเป็น “สหอาชีวะกรรมกรกรุงเทพฯ” นอกเหนือจากนั้นยงัไดจ้ดัตั้ง
องคก์รเยาวชนเป็น “สหพนัธเ์ยาวชนชาวจีนโพน้ทะเลแห่งสยาม” องคก์รสตรี คือ “สมาคมสตรีชาว

จีน” ต่อมาได้ขยายเป็น “สมาคมสตรีไทย”112  โดยการจัดตั้งองค์กรต่างๆมีคนของพรรคเป็น
ผูส้นบัสนุนและด าเนินการ 

 อยา่งไรก็ดี เม่ือเกิดการรัฐประหารในปลายปี 2490 ท าใหมี้การเปล่ียนขั้วทางการเมืองโดย
กลุ่มอนุรักษ์นิยม และจอมพล ป. พิบูลสงครามไดก้ารกลบัมามีบทบาททางการเมืองอีกคร้ังหน่ึง 

ขณะท่ีฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ ถูกก  าจัดบทบาททางการเมืองจนตอ้งล้ีภยั รัฐบาลยงัไดก้วาดลา้ง
นักการเมืองพรรคสหชีพท่ีสนับสนุนนายปรีดี ในช่วงแรกหลงัการรัฐประหาร พคท. ยงัไม่ไดรั้บ
ผลกระทบเท่าไหร่ การเคล่ือนไหวของพรรคยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในหมู่กรรมกร เยาวชน 
นกัเรียน นกัศึกษา และปัญญาชน หนงัสือพิมพม์หาชนเองก็ยงัเผยแพร่อยา่งเปิดเผยจนกระทัง่ปิดตวั
ลงในพ.ศ. 2493 ในช่วงน้ี พคท. ยงัไดจ้ดัตั้ง “สันนิบาตเยาวชนแห่งประเทศไทย หรือ สยท.” จน

สามารถเผยแพร่แนวคิดในหมู่นักศึกษาได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สยท. มีบทบาทน าแทบทุกคร้ัง113 อย่างไรก็ตาม พคท. คัดค้านการ
รัฐประหารและการกลบัมามีบทบาททางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดงันั้นพรรคจึงได้
สนับสนุนการร้ือฟ้ืนบทบาททางการเมืองของนายปรีดี อย่างไม่เป็นทางการโดยผ่านวิโรจน์ อ  าไพ 
ผูรั้บผดิชอบงานแนวร่วม ซ่ึงไดพ้ยายามสนบัสนุนฝ่ายนายปรีดีใน "กบฏเสนาธิการ" และ “กบฏวงั
หลวง” แต่ปรากฏว่าลม้เหลว ภายหลงั พคท. ไดป้ระชุมกนัและเห็นว่าการสร้างแนวร่วมชั้นสูงท่ี

ผ่านมาด าเนินการผิดพลาด พรรคควรสนใจการปลุกระดมกรรมกรชาวนาซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของ
พรรคมากกว่า  แม ้พคท. ไม่สามารถฟ้ืนอ านาจใหแ้ก่นายปรีดีไดส้ าเร็จ แต่การเคล่ือนไหวของพรรค
ในเมืองยงัคงขยายตวัไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็นการสนับสนุนอยา่งไม่เป็นทางการ จึงท าให้ก  าลงั
ของพรรคไม่ไดรั้บความเสียหาย จนกระทั่งเม่ือเกิดสงครามเกาหลีในพ.ศ. 2493 พคท. ได้การ

                                                             
111 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ,และคณะ.ใต้ธงปฏิวัติ ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจากค า

บอกเล่าของ ธง แจ่มศรี และสหาย (พ.ศ. 2464-2537), 267-277. 
112 เร่ืองเดียวกนั, 277-278. 
113 ประจวบ อมัพะเศวต.พลิกแผ่นดินขบวนการสังคมนิยมในไทย, 27-28. 



  103 

คดัคา้นสงคราม และเขา้ร่วมในการขบวนการสนัติภาพทั้งเปิดเผยและปิดลบั ซ่ึงคร้ังน้ีจะท าให้งาน
ในเมืองของ พคท. ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั 

 ระยะที่สาม ขบวนการสันติภาพและการลงสู่ชนบท พ.ศ. 2495 –2503 การเคล่ือนไหว

สนัติภาพท าให ้พคท. เปิดเผยก าลงัในเมืองของตนเอง ซ่ึงน าไปสู่การกวาดลา้งขบวนการฝ่ายซา้ยท่ี

เคล่ือนไหวคดัคา้นสงครามในเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “กบฏสันติภาพ” เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2495 ในคร้ังน้ี พคท. ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั สมาชิกพรรคหลายคนถูกจบักุม ซ่ึงบทเรียนใน
คร้ังนั้น ธง แจ่มศรี ได้ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะ “...ทั้ งองค์กรน าของเราลว้นแต่แสดงตัวเป็น
ตวัแทนเขา้ร่วมเคล่ือนไหวในการเคล่ือนไหวสนัติภาพ...”114 ภายหลงัจากนั้นสมาชิกบางส่วนจึงลง
สู่ชนบท อีกส่วนหน่ึงเดินทางไปศึกษาท่ีจีน แต่ก็ยงัคงหลงเหลือผูป้ฏิบติังานท่ีแฝงตวัเคล่ือนไหวใน
เมืองอยา่งปิดลบั อยา่งไรก็ตาม แมผู้ป้ฏิบติังานในเมืองจะถูกกวาดลา้งแต่การเคล่ือนไหวของ พคท. 

ในหมู่นกัศึกษาปัญญาชนก็ยงัคงเขม้แข็งอยู ่โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีการขยายงาน
ไปยงัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมีการสร้างแนวร่วมกบั ส.ส. ฝ่ายพรรคสงัคมนิยม เช่น เทพ โชติ
นุชิต (ศรีษะเกษ) แคลว้ นรปติ (ขอนแก่น) และสะอ้ิง มารังกูล (บุรีรัมย)์ เป็นตน้115 ท าให ้พคท. ได้
แนวร่วมในรัฐสภาเม่ือมีการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2500 โดยผ่าน ส.ส. ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจาก “พรรคแนว
ร่วมสงัคมนิยม” ไดท่ี้นัง่ในสภาเกือบ 30 ท่ีนัง่116  

ต่อมาเม่ือรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เร่ิมผ่อนคลายบรรยากาศทางการเมือง โดยเปิด
ใหม้ีการชุมนุมและไฮปาร์ก แสดงท่าทีเป็นประชาธิปไตยเพื่อถ่วงดุลอ านาจกบัฝ่ายอนุรักษนิ์ยม ใน
สถานการณ์ท่ีประชาชนตอ้งการประชาธิปไตย คัดค้านสงครามและเรียกร้องสันติภาพ รวมทั้ง
เรียกร้องใหป้ระเทศไทยวางตวัเป็นกลาง ไม่ด  าเนินนโยบายต่างประเทศตามสหรัฐอเมริกา พคท. ได้

ถือโอกาสเคล่ือนไหวในกรรมกร โดยแทรกแซงเขา้ไปในสหภาพแรงงานขยายงานในหมู่กรรมกร 
จนผลกัดนัให้มีการออกกฎหมายแรงงานฉบบัแรกใน พ.ศ. 2499 ซ่ึงยอมรับในสิทธิของกรรมกรท่ี
สามารถหยุดงานได ้และก าหนดใหว้นัท่ี 1 พฤษภาคมเป็นวนัแรงงานแห่งชาติ นอกจากนั้น พคท. 

                                                             
114 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ,และคณะ.ใต้ธงปฏิวัติ ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจากค า

บอกเล่าของ ธง แจ่มศรี และสหาย (พ.ศ. 2464-2537), 337. 
115 เร่ืองเดียวกนั, 350-351. 
116 สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล, "ประวติั พคท. ฉบบั พคท. (1)," ฟ้าเดียวกัน 1, 1 (มกราคม-เมษายน 2546 

2546): 185. 
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ยงัไดจ้ดัตั้งสหภาพครูโรงเรียนราษฎร์โดยมีครูฝ่ายกา้วหน้าเป็นแนวร่วมของพรรค เช่น นายนิยม 
รักษาข า นายขจร วจันดิลก เป็นต้น ซ่ึงครูฝ่ายก้าวหน้าได้เคล่ือนไหวสนับสนุนการต่อสู้ของ
กรรมกรอีกดว้ย117         

อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดการรัฐประหารในพ.ศ. 2500 จนน าไปสู่การใชม้าตรการปราบปราม
คอมมิวนิสต ์อยา่งเขม้งวด การเคล่ือนไหวในเมืองของ พคท. ทั้งหมดไดย้ติุลง สมาชิกบางส่วนถูก
จบักุมและประหารชีวิต ส่วนท่ีเหลือต่างถอนตวัลงสู่ชนบท การกวาดลา้งในคร้ังน้ีพรรคไดบ้ทเรียน
ว่า การต่อสูใ้นเมืองผา่นกรรมกรและปัญญาชนคงจะท าไดย้ากล าบาก พรรคจึงตอ้งสนใจงานชนบท

อยา่งจริงจงั ในขณะท่ีผูป้ฏิบติังานในจีนไดเ้ปิดเจรจาสร้างแนวร่วมกบัฝ่ายนายปรีดี พนมยงค ์โดยมี 
พคจ. ช่วยประสานงาน จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อตา้นอ านาจเผด็จการของจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ โดยมีการประกาศตั้ง “แนวร่วมประชาชนแห่งประเทศไทย” เมื่อวนัท่ี 17 
เมษายน พ.ศ. 2502118 แต่ก็ไม่ไดม้ีบทบาทใดมากนกั เพราะต่อมา พคท. กบันายปรีดี มีความคิดเห็น
ท่ีไม่ตรงกนัในเร่ืองแนวทางการท างาน ดงันั้น การสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. จึงไดยุ้ติลง 

เพราะหลงัจากน้ี พคท. ไดมุ่้งไปท่ีการสร้างแนวร่วมในชนบท โดยการจดัตั้งองค์การแนวร่วมท่ี
อาศยับทบาทของชาวนา และเนน้การเคล่ือนไหวขององคก์ารแนวร่วมในเวทีต่างประเทศ 

ระยะที่ส่ี การเคล่ือนไหวขององค์การแนวร่วมในต่างประเทศ พ.ศ. 2504 – 2511 การ

ประชุมสมชัชาพรรคคร้ังท่ี 3 ในพ.ศ. 2504 พคท. ไดเ้สนอค ารายงานการเมืองมีเน้ือหาส าคัญคือ 
“สร้างแนวร่วมรักชาติรักประชาธิปไตยใหก้วา้งใหญ่ ใหด้  าเนินการต่อสูทุ้กรูปแบบกบัศตัรู”119 การ
เคล่ือนไหวในช่วงแรก พคท. ด าเนินการในนามขบวนการเอกราช โดยโฆษณาว่าเป็นขบวนการ
ของผูรั้กชาติท่ีต่อสู้เพ่ือเอกราชของชาติ และต่อตา้นรัฐเผด็จการท่ีกดข่ีประชาชน จดัตั้งเป็นองคก์ร

ชาวนากูช้าติ พร้อมกบัคดัเลือกผูป้ฏิบติังานชาวนาเพื่อส่งไปศึกษาการเมืองการทหารท่ีเวียดนาม 
นอกจากนั้น เม่ือมีการประชุมคณะกรมการเมือง ในพ.ศ. 2506 ท่ีประชุมไดต้กลงให้คงการสร้าง

                                                             
117 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ,และคณะ.ใต้ธงปฏิวัติ ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจากค า

บอกเล่าของ ธง แจ่ม ศรี และสหาย (พ.ศ. 2464-2537), 356-357. 
118 เร่ืองเดียวกนั, 366-367. 
119 สมศกัดิ์  เจียมธีรสกุล. “ประวติั พคท. ฉบบั พคท. (1).” ฟ้าเดียวกัน 1, 1 (มกราคม – เมษายน 2546): 

187. 
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แนวร่วมกบันายปรีดีต่อไป โดยใชห้ลกัการ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เพื่อสร้างความสามคัคี 
และก่อใหเ้กิดผลดีแก่ขบวนการแนวร่วมรักชาติ-รักประชาธิปไตยต่อไป120  

ขณะเดียวกนัความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัสหรัฐอเมริกายงัคงด าเนินไปอยา่งแน่นแฟ้น แม้
ไดเ้ปล่ียนผา่นสู่รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ในพ.ศ. 2506 ซ่ึง พคท. ไดว้ิเคราะห์สถานการณ์ใน
ประเทศและเห็นว่า ประเทศไทยตกอยู่ในฐานะเมืองข้ึนแผนใหม่จากอิทธิพลครอบง าของ
สหรัฐอเมริกา พคท. จึงไดจ้ดัตั้ง “ขบวนการเอกราชประเทศไทย” เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 
โดยมีมงคล ณ นคร เป็นประธานมีเป้าหมายเพื่อสร้างองคก์ารแนวร่วมเป็นองคก์ารน าการปฏิวติั121 

ต่อมา “แนวร่วมรักชาติไทย” ไดถื้อก าเนิดในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2508 มี พ.ท. โยม จุฬานนท ์เป็น
ผูแ้ทน เป้าหมายขององคก์ารแนวร่วมรักชาติคือ ปลดแอกประชาธิปไตย สนัติภาพ ความเป็นกลาง 
และความรุ่งเรืองของชาติ โดยใชก้ระแสชาตินิยมต่อตา้นสหรัฐอเมริกาโฆษณาแสวงหาแนวร่วม
จากทุกฝ่าย122 องคก์ารแนวร่วมทั้งสองแมจ้ะมีนโยบายของตนเองแต่แทจ้ริงแลว้เป็นองคก์ารท่ีจดัตั้ง
โดย พคท. ทั้งน้ีการเคล่ือนไหวช่วงแรก “ขบวนการเอกราชประเทศไทย” และ “แนวร่วมรักชาติ

ไทย” แสดงท่าทีเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัฝ่ายใด แต่ต่อมา “แนวร่วมรักชาติไทย” มีบทบาทท่ีโดดเด่นกวา่ 
“ขบวนการเอกราชประเทศไทย” จึงเขา้เป็นสมาชิกของ “แนวร่วมรักชาติไทย” โดยให้มงคล ณ 
นคร เขา้มาเป็นผูช่้วยผูแ้ทน ขณะท่ี พ.ท. โพยม จุฬานนท ์เป็นผูแ้ทนถาวร มีส านกังานอยูท่ี่ปักก่ิง123  

แม ้“แนวร่วมรักชาติไทย” เนน้เคล่ือนไหวในต่างประเทศ แต่การเสนอนโยบายท่ีต่อสู้เพื่อ

ประชาธิปไตย ต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการและสหรัฐอเมริกา จึงมีองคก์ารอ่ืนๆในประเทศไทยเขา้ร่วม
เป็นสมาชิก ไดแ้ก่ กลุ่มคณาจารยรั์กชาติไทย กลุ่มนักกฎหมายไทย องค์การเยาวชนรักชาติไทย 
สมาคมเกษตรกรปลดแอกตนเอง กลุ่มผูย้ากไร้ กลุ่มกรรมกรสวนยางภาคใต ้กลุ่มสงฆไ์ทยกูช้าติ 
เป็นตน้ โดยทั้งหมดต่างสนับสนุนนโยบายของ “แนวร่วมรักชาติ” ในการคดัคา้นสหรัฐอเมริกา 
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเอกราชของประเทศไทย124 ส่วนการเคล่ือนไหวต่างประเทศ “แนวร่วม

รักชาติไทย” ได้รับการสนับสนุนจากจีน เวียดนามเหนือ แนวร่วมปลดแอกเวียดนามใต้ และ
                                                             

120 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ,และคณะ.ใต้ธงปฏิวัติ ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจากค า
บอกเล่าของ ธง แจ่มศรี และสหาย (พ.ศ. 2464-2537), 398-400. 

121 เร่ืองเดียวกนั, 403. 
122 โอนลัด ์อี วีเทอร์บี, แนวร่วมปลดแอกประชาชนชาวไทย, แสงเพลิง.  (มปท: มปท, มปป), 30-31. 
123 เร่ืองเดียวกนั, 106-121. 
124 เร่ืองเดียวกนั, 126-129. 
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ขบวนการปะเทดลาว ในการเคล่ือนไหวต่อสู้และประสานสัมพนัธ์กบันานาชาติ รวมทั้งแนวร่วม
ปลดแอกเวียดนามใต ้และแนวลาวรักชาติ ยงัแสดงเจตนาท่ีตอ้งการรวมกบั “แนวร่วมรักชาติไทย” 
โดยถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกนั นอกจากนั้น “แนวร่วมรักชาติไทย” ยงัไดก้า้วเขา้ไปมีบทบาทใน

เวทีการเมืองระหว่างประเทศ เช่น ร่วมในการประชุมสภาความเป็นปึกแผน่ของกลุ่มอาโฟร-เอเช่ียน 
คร้ังท่ี 4 ท่ีเมืองวินนีบา ประเทศกานา เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2508125  

อยา่งไรก็ดี “แนวร่วมรักชาติไทย” ตอ้งยติุบทบาทเมื่อถูกยุบรวมเขา้สู่ขบวนการปฏิวติัโดย 
พคท. ประกาศเป็นผูน้  าการปฏิวติัแทนองคก์ารแนวร่วมในปลายปี 2510 โดย พคท. เห็นว่าการต่อสู้

ดว้ยอาวุธเป็นงานส าคญัอนัดบัแรก จึงจ  าเป็นตอ้งสร้างสถานการณ์ปฏิวติัให้เกิดการต่อสู้ มากกว่า
การท างานแนวร่วมซ่ึงไม่มีอิทธิพลพอท่ีจะท าให้เกิดสถานการณ์ปฏิวติั ในประเทศได้126 อุดม สี
สุวรรณ ไดเ้ล่าในเวลาต่อมาผ่านบนัทึกท่ีเล่าเร่ืองราวของ “ลุงค าตนั” หรือ พ.ท. พโยม เร่ือง “ไป
เมืองหาง” โดยสาเหตุเกิดจาก พคท. ตอ้งการจ ากดับทบาทของ พ.ท. โพยม จุฬานนท ์ท่ีก  าลงัไดรั้บ
ความสนใจและกลายเป็นสัญลกัษณ์ของขบวนการต่อตา้นรัฐบาล หาก พ.ท. โพยม สามารถเปิด

ส านักงานใหญ่ขององค์การในเมืองใหญ่ๆ จะสามารถใช้ส านักงานเหล่านั้นออกแถลงการณ์ 
แจกจ่ายข่าวสาร และสร้างความสัมพนัธก์บัชาวต่างประเทศ ตลอดจนคนไทยในต่างประเทศ ช่วง
ชิงความเห็นอกเห็นใจและรับความช่วยเหลือ ทั้งหมดน้ีย่อมกระทบต่อการขยายตวัของก าลงัใน
ประเทศ127 ซ่ึง อุดม สีสุวรรณ เล่าผา่นมุมของตนเอง ความว่า 

...ผมมารู้เอาทีหลงัว่า แถลงการณ์เมื่อปลายปีพ.ศ. 2510 ท่ีประกาศว่าพรรค
จะตอ้งน าทุกส่ิงทุกอย่างนั้น แทท่ี้จริงเกิดจากความหวาดกลวัผลงานแนวร่วมของ
ลุง กลวัว่าแนวร่วมของลุงจะน าพรรค กลวัว่าบทบาทของลุจะเด่นดงักว่า “สหาย
น า” ผมจะเขา้ใจเป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ไดน้อกจากเห็นว่าลุงตกอยูใ่นฐานะอยา่งท่ีหลวง
วิจิตรวาทการไดเ้คยกล่าวไวคื้อ “จงท าดีแต่อยา่ใหเ้ด่น...” 

ในท่ีสุด เหตุการณ์ท่ีน่าสมเพชท่ีสุดในประวติัศาสตร์ก็อุบติัข้ึนอยา่งเงียบๆ 
นั่นก็คือพวกเขาไดฉุ้กลากลุงลงจากเวทีท่ีพวกเขาสร้างให้ลุงเอง ปลดลุงออกจาก
ต าแหน่ง (ต าแหน่งท่ีพวกเขาอุปโลกน์ให้ลุงเอง) โดยไม่ประกาศ แลว้พวกเขาก็

                                                             
125 เร่ืองเดียวกนั, 141-142. 
126 เร่ืองเดียวกนั, 199. 
127 พ. เมืองชมพู, "บนัทึกผูผ้่านทาง ไปเมืองหาง," บานไม่รู้โรย 1, 6 (กรกฎาคม 2528 2528): 27-28. 
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จ ากดัการเคล่ือนไหวของลุงเพื่อให้เร่ืองค่อยๆเงียบหายไป ส่วนป้ายท่ีแขวนไวใ้น
กลางเมืองหลวงของมิตรประเทศนั้น ก็ปล่อยหุ่นจบัเกรอะกรังจนเจา้ของประเทศ
เขาจ าตอ้งช่วยปลดลงเสียเอง...128 

แม้การเคล่ือนไหวของ “แนวร่วมรักชาติไทย” เป็นไปได้ด้วยดี อีกทั้ งองค์การการ
เคล่ือนไหวของประชาชนอีกหลายประเทศพร้อมสนบัสนุน แต่การตดัสินใจของผูน้  า พคท. ท าให้
บทบาทของ “แนวร่วมรักชาติไทย” ต้องยุติลงไปโดยปริยาย นับจากนั้นองค์การแนวร่วมท่ีเคย
เคล่ือนไหวเป็นอิสระและมีนโยบายของตนเองถูกยบุรวมเป็นส่วนหน่ึงของ พคท. และ พคท. ไม่ได้

จดัตั้งองคก์ารแนวร่วมอ่ืนใดข้ึนอีก จนกระทัง่ พคท. ไดต้อ้นรับแนวร่วมจ านวนมากในตน้ทศวรรษ 
2520 จึงน าไปสู่การจดัตั้งองค์การแนวร่วมท่ีมาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทว่าไม่แตกต่างกบั 
“แนวร่วมรักชาติไทย” ในแง่ของการจดัตั้งและการท างานท่ี พคท. มีอิทธิพลเหนือแนวร่วม 

จากท่ีไดอ้ธิบายมาทั้งหมดขา้งตน้สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า การสร้างแนวร่วมของ พคท. 
ก่อนพ.ศ. 2500 ด าเนินการตามเป้าหมายการเคล่ือนไหว พร้อมกบัการประเมินสถานการณ์ทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนั ดงัจะเห็นไดว้่า การสร้างแนวร่วมช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
(พ.ศ. 2484-2487) พคท. มีเป้าหมายต่อตา้นญ่ีปุ่นจึงเน้นการสร้างแนวร่วมในกลุ่มชาวจีน เพราะ
สามารถใชช้าตินิยมปลุกส านึกชาวจีนโพน้ทะเลและลูกหลานจีนได้ และเมื่อสงครามยุติ พคท. จึง
หันมาสนใจการสร้างแนวร่วมชาวไทย ซ่ึงจะท าให้เป้าหมายการพฒันาประเทศให้รุ่งเรืองประสบ

ผลส าเร็จได ้โดยก่อนพ.ศ. 2504 มุ่งเน้นการสร้างแนวร่วมในเมือง ซ่ึงขยายตวัเป็นอย่างดีในหมู่
กรรมกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน นักการเมืองฝ่ายสังคมนิยม และการสร้างแนวร่วม
ชั้นสูงกบัฝ่ายนายปรีดี พนมยงค ์จนเม่ือ พคท. ประสบบทเรียนจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์ทั้ง
เหตุการณ์ “กบฏสนัติภาพ” และการกวาดลา้งสมยัท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี 
พคท. จึงสรุปว่าควรสนใจการปลุกระดมชาวนาในชนบทซ่ึงเป็นก าลงัหลกัของการปฏิวติั กอรปกบั 

พคท. ไดก้  าหนดใชย้ทุธศาสตร์ “ชนบทลอ้มเมือง” โดยวางใหช้นบทเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการต่อสู ้การ
สร้างแนวร่วมจึงเร่ิมด าเนินการในชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยเป็นหลกั  

ในขณะเดียวกนั “แนวร่วมรักชาติไทย” ไดเ้คล่ือนไหวในต่างประเทศ ทั้งเพ่ือสร้างแนวร่วม
ในทางสากล และเสนอนโยบายต่อคนในประเทศ แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของการเคล่ือนไหวท่ีเนน้ใน

                                                             
128 เร่ืองเดียวกนั, 28. 
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ต่างประเทศ ท าให้ผลสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้นในประเทศไทยมีไม่มากนัก แมจ้ะมีองค์การของ
ประชาชนเขา้ร่วม แต่โดยส่วนใหญ่ก็ตอ้งท างานอย่างปิดลบั ไม่สามารถด าเนินการเคล่ือนไหวได้
โดยสะดวก ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี พคท. เห็นว่า “แนวร่วมรักชาติ” ไม่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ

ปฏิวติั ท าให้ “แนวร่วมรักชาติไทย” ถูกยุบบทบาทในเวลาต่อมา ซ่ึงนอกเหนือจากเหตุผลดา้น
ยุทธศาสตร์แลว้ ยงัมาจากความคิดเห็นภายในพรรคซ่ึงเป็นผลพวงจากการปฏิวติัวฒันธรรมในจีน 
ดงันั้น การสร้างแนวร่วมในเมืองจึงถูกลดบทบาทและความส าคญัลง เน่ืองจากสถานการณ์ทางการ
เมืองไม่เอ้ืออ  านวยให ้พคท. เคล่ือนไหว แมจ้ะเป็นการเคล่ือนไหวแบบปิดลบัในสภาพท่ีรัฐบาลมุ่ง
ปราบปรามคอมมิวนิสตด์ว้ยมาตรการท่ีรุนแรง  

 

2. การปลกุระดมชาวนาและการสร้างแนวร่วมชนชาตส่ิวนน้อยในชนบท พ.ศ. 2515 – 2519 

พคท. เร่ิมลงหลกัปักฐานในชนบทอยา่งมัน่คงภายหลงัเกิดการต่อสู้ดว้ยอาวุธกบัเจา้หนา้ท่ี
รัฐในวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2508129  เดือนต่อมาพรรคไดเ้ปิดประชุมกรมการเมืองขยายวงท่ีบริเวณ
ดงพระเจา้ อ  าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร ประกาศใหว้นัดงักล่าวเป็น “วนัเสียงปืนแตก” และ

มีมติให้ต่อสู้ดว้ยอาวุธในเขตท่ีมีเง่ือนไขได้130  ถือเป็นการเปิดฉากการต่อสู้ของสงครามประชาชน
ในประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ท่ียืดยื้อยาวนานนับสิบปีและเสียหายทั้งสองฝ่าย แต่เหตุการณ์

                                                             
129สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล เสนอว่าการปะทะกนัท่ีเกิดข้ึนท่ีหมู่บา้นนาบวั ต  าบลเรณูนคร อ  าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม ไม่ใช่วนัที่ 7 สิงหาคม 2508 แต่เป็นวนัที่ 8 สิงหาคม 2508 สมศกัดิ์ ไดค้น้หนงัสือพิมพใ์นหอสมุด
แห่งชาติทุกฉบบั และพบว่าไม่มีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายงานข่าวการปะทะที่จังหวัดนครพนมเลย มีเพียง
หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษฉบบัเดียวที่รายงาน คือ บางกองโพสต ์ ซ่ึงออกในวนัที่ 9 สิงหาคม 2508 และในรายงาน
ข่าวยงัมีบทสัมภาษณ์ พ.ต.อ. สงดั โรจนภิรมย ์จากเตียงคนไขใ้นเชา้วนัที่ 9 นั่นเอง สมศกัด์ิเสริมว่าในสมยันั้น
บางกอกโพสตอ์อกวางจ าหน่ายตอนบ่าย จากรายงานข่าวจึงเห็นไดว้่าเหตุการณ์วนัเสียงปืนแตก คือ วนัอาทิตย ์ที่ 8 
สิงหาคม 2508 ไม่ใช่วนัเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2508 อย่างที่เช่ือกนั อย่างไรก็ตาม การก าหนดวนัเสียงปืนแตกเป็น
วนัที่ 7 หรือ 8 ไม่ใช่ปัญหา เพราะ พคท. ไดถ้ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2508 เป็นวนัเร่ิมตน้การต่อสู้ดว้ยอาวุธ มีการจัด
งานฉลองร าลึกทุกปี ถือเป็นอีกวนัส าคญัของ พคท. และการกล่าวอา้งถึงในงานเขียนส่วนใหญ่ยงัคงใชว้นัที่ 7 
สิงหาคม 2508 เป็นหลกั สมศกัด์ิเพียงตอ้งการเสนอขอ้มูลใหม่เพื่อสนองตอบความอยากรู้ หากแต่ไม่ไดก้ระทบ
ต่อประวติัศาสตร์ของ พคท. ดูเพิ่มเติมใน} สมศกัดิ์  เจียมธีรสกุล, "7 สิงหา (2508) ไม่น่าจะใช่วนัเสียงปืนแตก (8 
สิงหา ต่างหาก !," มติชนสุดสัปดาห์ 24, 1252 (13-19 สิงหาคม 2547 2547): 25-26. 

130 สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล, "ประวติั พคท. ฉบบั พคท. (1)." “ประวติั พคท. ฉบบั พคท. (1),” ฟ้าเดียวกัน 
1, 1 (มกราคม – เมษายน 2546): 168. 
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ดงักล่าวถือว่าเกิดข้ึนกะทนัหนั เพราะ พคท. ยงัไม่มีความพร้อมทั้งก  าลงัคนและอาวุธ แมม้ติจากการ
ประชุมสมชัชาพรรคคร้ังท่ี 3 ในพ.ศ. 2504 ไดก้  าหนดให ้“...ด  าเนินการต่อสู้ดว้ยอาวุธ รวมทั้งการ
ต่อสูรู้ปแบบอ่ืน...” แต่ พคท. ขณะนั้นยงัไม่มีเง่ือนไขเพียงพอในการใชก้  าลงัอาวุธต่อสู ้เม่ือเทียบกบั

ก าลงัของฝ่ายรัฐบาลซ่ึงมีความไดเ้ปรียบกว่าในทุกๆดา้น ดงัท่ี ธง แจ่มศรี อดีตเลขาธิการพรรคคนท่ี 
4 กล่าวถึงสาเหตุท่ีน าไปสู่การต่อสูด้ว้ยการใชก้  าลงัอาวุธ ความว่า 

...ท าไมตอ้งต่อสู้ดว้ยอาวุธหรือ ก็สืบเน่ืองตั้งแต่รัฐประหาร 8 พ.ย. 2490 
เป็นตน้มา ท าให้เรามีขอ้คิดหน่ึงว่าเราอยู่ในเมืองต่อสู้แบบสันติอย่างเดียวไม่พอ 

บทเรียนสรุปเป็นอยา่งน้ีตลอดคือ พอมีการกวาดจบั พวกติดคุกก็ติดไป คนหลบก็
หลบไป พอเหตุการณ์เงียบสงบ พวกท่ีเหลืออยู่ก็หาช่องทางเขา้มาท างานในเมือง 
ท าไดไ้ม่นานก็ถูกทางการกวาดจบัไปอีก เราอยูใ่นฐานะแบบน้ีตลอด ท ายงัไง มีทาง
อ่ืนไหม... ทีน้ีพอมาถึงปี พ.ศ. 2495 กฎหมายคอมมิวนิสต์ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ัง 
เพราะฉะนั้นมติของพรรค สมชัชาพรรค 3 จึงเขียนค าท่ีกินความกวา้งไวว้่า จะใช้

รูปแบบการต่อสู้ทุกชนิดท่ีเป็นไปไดใ้ห้เป็นประโยชน์ กินความ รวมทั้งการต่อสู้
ดว้ยอาวุธท่ีมีเง่ือนไข แต่ว่ายงัไม่เปิดเผย เด๋ียวรัฐบาลรู้ทนั เตรียมงาน เตรียมตั้ง
สถานีวิทยุ เตรียมหมอ พยาบาล เตรียมคนท่ีจะมาเป็นผูบ้ญัชาการทหาร ทยอยส่ง
กนัเป็นรุ่นๆไปฝึกทุกแห่ง ท่ีลาว เวียดนาม จีน เขมร กระทัง่มลายกู็มี...131 

นอกจากน้ี ธง แจ่มศรี ยงัไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีน าไปสู่วนัเสียงปืนแตกอยา่งกะทนัหนั ความว่า 

...ความจริงในช่วงนั้นศูนยก์ลางของพรรค ยงัมีมติว่า พยายามหลีกเล่ียง
การปะทะกบัฝ่ายเจา้หนา้ท่ี รักษาสภาพท่ีสงบเสง่ียม เพื่อท าใหเ้ราเคล่ือนไหวใตดิ้น

ไดส้ะดวก เคล่ือนไหวมวลชนไดง่้ายกว่า แต่เหตุปะทะข้ึนท่ีบา้นนาบวั อ  าเภอเรณู
นคร เกิดข้ึนเพราะสหาย 6-7 คน ลงไปท างานมวลชนท่ีนัน่ แลว้เขตน้ีไม่มีป่าก  าบงั 
เสียลบัถูกสายรายงาน ต ารวจก็เลยระดมกันมาปิดลอ้ม มีการสู้รบกัน สหายช่ือ

                                                             
131 วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ,์ "ธง แจ่มศรีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย," สารคดี 20, 232 

(มิถุนายน 2547 2547): 80. 
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เสถียรถูกยงิตาย สหายคนน้ีเขามีความรู้ดา้นการทหาร เพราะไปเคล่ือนไหวในลาว
มาก่อน พอกระแสปฏิวติัในไทยสูงข้ึนเขาก็กลบัมา พอถูกปิดลอ้มก็ยงิสูก้นั... 132 

อย่างไรก็ดี การปะทะกนัดว้ยก าลงัอาวุธท่ีเกิดข้ึนอย่างฉบัพลนั เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้ขต
งานของ พคท. ขยายพ้ืนท่ีมากข้ึนพร้อมกบัการเติบโตของจ านวนคนท่ีเขา้ร่วมกบั พคท. ในชนบท 
พ้ืนท่ีท่ีขยายตวัมากท่ีสุดคือภาคอีสาน เพราะเป็นบริเวณท่ีเกิดเสียงปืนแตกเป็นแห่งแรก ต่อมาพ้ืนท่ี
อ่ืนๆในภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัตกก็ขยายตวัตาม มีการสะสมก าลงัคนและอาวุธ จนน าไปสู่
การปะทะกบัเจา้หนา้ท่ีในหลายจงัหวดั นบัว่าการต่อสูข้องประชาชนไดลุ้กลามไปทัว่ ยกระดบัการ

ต่อสูร้ะหว่าง พคท. กบัรัฐบาลไปอีกขั้น  การรวบรวมสถิติการปะทะกนัระหว่าง พคท. กบัเจา้หนา้ท่ี
รัฐของบญัชา สุมา จากหนังสือพิมพ ์นิวส์เซอร์วิส ตั้งแต่พ.ศ. 2508 – 2512 พบว่าการปะทะเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ืองและสถิติพุ่งสูงข้ึนในทุกปี รวมทั้งหมดระยะกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วนัเสียงปืนแตกมีการ
ปะทะกนัทั้งหมด 2,198 คร้ัง133 ขณะท่ีขอ้มูลจากกองอ านวยการป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสต ์
หรือ กอ.ปค. เก็บรวบรวมสถิติท่ีอา้งว่าเป็นการก่อเหตุการณ์รุนแรงของฝ่าย พคท. แบ่งได้ 10 

ประเภท ไดแ้ก่ การเขา้ตี การซุ่มโจมตี การยงิรบกวน การข่มขู่ การก่อวินาศกรรม การโฆษณาชวน
เช่ือโดยการปิดลอ้มหมู่บา้น การยิงต่อสู้อากาศยาน การปะทะ การจดัหาส่ิงอุปกรณ์โดยใชก้  าลงั
บงัคบัและเหตุการณ์รุนแรงอ่ืนๆ ในระยะเวลา 4 ปี ระหว่างพ.ศ. 2511 – 2514 จ  านวนเหตุการณ์
ทั้งหมดรวม 4,613 คร้ัง134 แมข้้อมูลจากทั้งสองแหล่งมีการจ าแนกประเภทท่ีต่างกนั โดยบัญชา
รวบรวมสถิติเฉพาะการปะทะ ขณะท่ี กอ.ปค. ไดจ้  าแนกเหตุการณ์ท่ีอา้งว่าก่อเหตุโดย พคท. ไวถึ้ง 
10 ประเภท ครอบคลุมถึงการปะทะเช่นเดียวกนั ท าให้ผลสรุปจากสถิติมีจ  านวนท่ีมากกว่า อีกทั้ง

ขอ้มูลทั้งสองแหล่งไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกนัแต่ก็เป็นช่วงท่ีต่อเน่ืองกนั คือ ตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2508 – 
2514 สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มการปะทะกนัระหว่างกองก าลงั พคท. และรัฐบาลจะทวีความ
รุนแรงและเพ่ิมจ านวนข้ึน ขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ียืนยนัไดว้่าช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ของ พคท. 
เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง  

                                                             
132 เร่ืองเดียวกนั, 82. 
133 บญัชา สุมา, "การเคลื่อนไหวของพวกคอมมิวนิสต์กบันโยบายป้องกนัและปราบปรามของรัฐบาล" 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2528), 49. 
134 กองอ านวยการป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสต์, การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย, 

(พระนคร: โรงพิมพก์ารศาสนา, 2515), 9-10. 
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การต่อสูด้ว้ยอาวุธท่ีเพ่ิมจ านวนสูงข้ึนสะทอ้นใหเ้ห็นความส าเร็จในการปลุกระดมในพ้ืนท่ี
ชนบท ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัท่ีน าไปสู่สงครามประชาชน ประกอบกบัรัฐบาลใชม้าตรการทหาร
เป็นนโยบายหลกัในการต่อสู ้ ใชก้  าลงัทหารเขา้กวาดลา้งและจบักุมผูท่ี้ตอ้งสงสยัว่ามีความเก่ียวพนั

กบัคอมมิวนิสต ์หรือแมก้ระทัง่ใชว้ิธีการโหดร้ายทารุณในการปราบปราม เช่น กรณีถงัแดง จงัหวดั
พทัลุง กรณีเผาหมู่บ้านนาทราย เป็นต้น กลายเป็นว่าการปราบปรามของรัฐบาลได้กวาดตอ้น
ประชาชนให้เขา้ร่วมกบั พคท. ยิ่งเป็นการขยายฐานก าลงัของ พคท. ในชนบทให้มีความแข็งแกร่ง
ข้ึน เพราะเม่ือ พคท. ได้ก  าลังคนเพ่ิมจึงมีโอกาสสร้างผูป้ฏิบัติงานให้แก่พรรคในด้านต่างๆ 
ผูป้ฏิบติังานเหล่านั้นไดข้ยายงานให้แก่ พคท. โดยการปลุกระดมมวลชน ในทางกลบักนัการปลุก
ระดมของ พคท. คงไม่ส าเร็จหากรัฐไม่ปราบปรามประชาชน พคท. จึงใชป้ระเด็นดงักล่าวโฆษณา

ชวนเช่ือเพ่ือโจมตีรัฐ จนท าให้พ้ืนท่ีบางแห่งกลายเป็นฐานท่ีมัน่ท่ีกองก าลงัของรัฐบาลไม่สามารถ
เขา้ถึงได ้เน่ืองจาก พคท. มีกองก าลงัติดอาวุธและมวลชนในพ้ืนท่ีให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี 
จากพ.ศ. 2508 -2515 การต่อสู้ดว้ยอาวุธของ พคท. ไดข้ยายตวัออกไปอย่างรวดเร็ว มีเขตจงัหวดัท่ี
อยูภ่ายใตก้ารปฏิบติัการทางทหารของกองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยถึง 30 จงัหวดั ยิง่
รัฐบาลใชม้าตรการไล่ปราบ ก็ยิง่ท าใหช้าวนาและชนชาติส่วนน้อยในชนบทเขา้ร่วมกบั พคท. มาก

ข้ึน ทั้งในเขตภาคอีสาน ภาคใต้135 และภาคเหนือ การท่ี พคท. สามารถตั้งหลกัปักฐานในชนบทได้
เป็นเพราะไดรั้บการยอมรับจากชาวนาและชนชาติส่วนน้อยซ่ึงเป็น “แนวร่วมพ้ืนฐาน” หรือ “แนว
ร่วมมวลชน” นอกจากมาตรการของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบดา้นดีแก่ พคท. แลว้ การไดรั้บก าลงั
สนับสนุนจากผูค้นในชนบทคงเป็นไปไม่ได้หาก พคท. ไม่มีวิธีการในการท างานชักจูงคน 
โดยเฉพาะการชกัจูงทางความคิดซ่ึงเป็นการเปล่ียนความรับรู้หรือความเช่ือท่ีเคยมีมาสู่แนวคิดแบบ 

พคท. ฉะนั้นแลว้ กว่า พคท. จะมีท่ีทางในชนบทย่อมตอ้งผ่านกระบวนการชกัจูงประชาชนให้เห็น
ดว้ยและเขา้ร่วมการต่อสูซ่ึ้งวิธีการหน่ึงท่ี พคท. ใชด้  าเนินการสร้างแนวร่วมในชนบท คือ การปลุก
ระดมมวลชน 

1.1 การปลกุระดมมวลชนในชนบท 

 ทศวรรษ 2510 พคท. สามารถสร้างฐานท่ีมัน่ เขตงาน และเขตจรยุทธ โดยได้รับการ
สนับสนุนท่ีส าคญัจากชาวนาและชนชาติส่วนน้อย หากพิจารณาการลงสู่ชนบทในตน้ทศวรรษ 
2500 จากช่วงระยะเวลา 10 ปี การเคล่ือนไหวของ พคท. ในชนบทมีขอบเขตท่ีกวา้งและมัน่คงข้ึน 

                                                             
135 ประจวบ อมัพะเศวต. พลิกแผ่นดิน ตอน ขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทย, 75. 



  112 

ทั้งน้ีแมจ้ะมีการเคล่ือนไหวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 
2485-2488) โดยเฉพาะการน าของโฮจิมินห์และชาวเวียดนามในไทย จนกระทัง่การเคล่ือนไหวของ
ขบวนการเสรีไทย และกลุ่มผูส้นับสนุนขบวนการปะเทดลาว แต่ พคท. มิได้มีบทบาทท่ีมัน่คง

เท่าท่ีควรเน่ืองจากยงัมีผูป้ฏิบติังานจ านวนไม่มาก และเป้าหมายของการเคล่ือนไหวท่ีผ่านมามิใช่
เพ่ือการปฏิวติัดงัเช่นท่ี พคท. ก  าลงักระท า ดงันั้นการลงสู่ชนบทซ่ึงจะเร่ิมเคล่ือนไหวอย่างชดัเจน
ภายหลงัพ.ศ. 2504 จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ฉากใหม่ของการสร้างแนวร่วมในชนบท โดยสานต่อการ
เคล่ือนไหวจากกลุ่มการเมืองต่างๆท่ีเคยมีบทบาท ผูป้ฏิบติังานจึงแยกยา้ยฝังตวัท างานในชนบทกบั
มวลชนและแนวร่วมท่ีมีอยูก่่อนในภูมิภาคต่างๆท่ีเง่ือนไขอ านวย 

การปลุกระดมมวลชน เป็นงานส าคญัในการขยายฐานก าลงัและความร่วมมือจากชนชั้น
ต่างๆ ดว้ยวิธีโฆษณาโนม้นา้วความคิดและแนวทางของพรรคใหป้ระชาชนเห็นดว้ย เกิดความรู้สึก
ร่วมบางประการ และตอ้งการใชแ้นวทางดงักล่าวในการต่อสู้โดยมี พคท. เป็นผูน้  า การปลุกระดม
มวลชนเป็นวิธีท่ีจะน าไปสู่การสร้างแนวร่วมในพ้ืนท่ีชนบท การสร้างแนวร่วมจึงตอ้งผ่านขั้นตอน

การปลุกระดมมวลชนก่อนเป็นอนัดบัแรกตามยทุธวิธีของ พคท. อยา่งไรก็ดี ในพ.ศ. 2515 พคท. ยงั
ไม่มีการก่อตั้งแผนกแนวร่วมท่ีจะมอบหมายใหด้  าเนินงานสร้างแนวร่วมโดยเฉพาะ (หรือเคยมีแต่
ยุติบทบาทไปแลว้ คือ องค์การแนวร่วมรักชาติ มี พ.ท. พโยม จุฬานนท์ เป็นผูน้  า ถูกยุบรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของ พคท. ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2511) ผูท้  าหนา้ท่ีในการสร้างแนวร่วม จึงเป็นสมาชิกและ
ผูป้ฏิบติังานพรรคซ่ึงผา่นการบ่มเพาะทางดา้นความคิด วิธีการท างาน เป็นผูท่ี้ต่ืนตวัมีความกา้วหนา้
ทางการเมือง สามารถน าประสบการณ์ของตนเองมาปรับใชใ้นการเคล่ือนไหวในแต่ละพ้ืนท่ี การลง

พ้ืนท่ีเคล่ือนไหวในชนบทของผูป้ฏิบติังานจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อเป้าหมายในการสร้าง “แนวร่วม
ประชาชาติ ประชาธิปไตย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวร่วมพ้ืนฐานท่ี พคท. ตอ้งการรวบรวมก าลงัให้
เป็นทพัหลวงของการปฏิวติั นั่นคือ ชนชั้นชาวนา รวมทั้งชนชาติส่วนนอ้ย ท่ีมีเง่ือนไขสามารถเขา้
ร่วมสนบัสนุนการปฏิวติัเช่นเดียวกนั การท าความเขา้ใจวิธีการท างานของผูป้ฏิบติังานในชนบทจะ
ท าให้เห็นจุดเร่ิมตน้ในการก่อรูปความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ จนกระทัง่ 

พคท. มีอิทธิพลต่อแนวร่วมและสามารถช้ีน าใหป้ฏิบติัตามแนวนโยบายของพรรคได ้ 

วิธีการปลุกระดมมวลชนของ พคท. คือ การเข้าไปสัมพนัธ์กับมวลชนเพื่อดึงกลุ่มคน
เป้าหมายให้มาเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนการปฏิวติั โดยวิธีดงักล่าวปรากฏในเอกสาร “เร่ง
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ปฏิบติั – เร่งศึกษา – เร่งเขา้ไปสมัพนัธก์บัมวลชน” ในประเด็นท่ีว่าดว้ย “ท่วงท านองในการท างาน
แนวร่วม” มีวิธีการดงัน้ี 

1. ท่วงท านองสามคัคี สนใจจุดร่วมแสวงและขยายจุดร่วมสงวนจุดต่าง 

2. ท่วงท านองถ่อมตน ไม่เหยอ่หยิง่ทะนงตนมีการวิจารณ์ตนเองอยา่งเหมาะสม 

3. ท่วงท านองประชาธิปไตย มีความอดทนต่อความเห็นท่ีต่างกั้น มีความอดทนต่อลกัษณะ
ลา้หลงัของแนวร่วม 

4. ท่วงท านองมีลกัษณะพลิกแพลง พิจารณา และจดัการปัญหาอยา่งหลกัการ ไม่ล  าเอียง ไม่

โลเล มีตน้มีปลาย ในการณ์เดียวกนัก็มีลกัษณะพลิกแพลง ท าใหแ้นวร่วมรู้สึกสบายใจและรับได ้ 

5. ท่วงท านองท่ีเป็นแบบอยา่งในการต่อสูท่ี้ทรหดอดทน136  

ท่วงท านองดงักล่าวเป็นวิธีการท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งยึดกุมและน าไปใชใ้นการสร้างสัมพนัธ์
กบัแนวร่วมมวลชน และตอ้งยึดถือทศันะการน าท่ีว่า “ในแนวร่วมชนชั้นกรรมาชีพตอ้งเป็นผูน้  า 
การน าของชนชั้นกรรมาชีพมีลกัษณะช้ีขาดความถูกตอ้งของแนวทางการต่อสู ้หรือทิศทางการต่อสู้
จนถึงท่ีสุดของการปฏิวติั” 137  

การด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งยดึกุม “ท่วงท านองในการท างานแนวร่วม” และตอ้ง
ยึดมัน่เสมอว่าชนชั้นกรรมาชีพเป็นผูน้  า ในท่ีน้ีก็คือ พคท. จะตอ้งเป็นผูน้  าในแนวร่วมเท่านั้น หาก
น าวิธีการดงักล่าวมาพิจารณาผลจากการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานแลว้ ในทางปฏิบติัการสร้าง
แนวร่วมของผูป้ฏิบติังานจะเป็นไปตามแนวทางท่ีระบุไวใ้นเอกสาร “ท่วงท านองในการท างานแนว
ร่วม” ทั้ง 5 ขอ้ หรือไม่? ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งค านึงถึงคือการน าทฤษฎีไปประสานกบัสภาพท่ีเป็น

จริง ในสถานการณ์ท่ีผูป้ฏิบติังานแต่ละคนตอ้งเผชิญอาจจะท าไดห้รือไม่ไดเ้ลย นัน่ข้ึนอยูก่บัสภาพ
พ้ืนท่ีท่ีเคล่ือนไหว ปัจจยัแวดลอ้มเอ้ืออ  านวยหรือไม่ และฝีมือของผูป้ฏิบติังานเองก็เป็นส่ิงช้ีวดั
ความส าเร็จเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีผูศึ้กษาพบว่า มีการกล่าวถึงความส าเร็จของผูป้ฏิบติังานจากการยดึกุม
หลกัการ แนวทาง และจุดยืนของพรรค ท่ีน าไปสู่การขยายงานของพรรคให้ก้าวหน้า อีกทั้ ง

                                                             
136 "เร่งปฏิบติั – เร่งศึกษา – เร่งเขา้ไปสัมพนัธ์กบัมวลชน," เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย 

งานแนวร่วม, A5/16, 1, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
137 เร่ืองเดียวกนั. 
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ผูป้ฏิบติังานคนดงักล่าวยงัเป็นตน้แบบท่ีดีในการน ามวลชนและแนวร่วม ดงัท่ีปรากฏจากการบอก
เล่าของสหายชาญชยั  

สหายชาญชยั ผูป้ฏิบติังานพรรค สงักดักองทพั 514 เขตงานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดก้ล่าวถึง
บทพิสูจน์ของการยึดกุมหลกัการ แนวทาง และจุดยืนของพรรค ในการท างานแนวร่วมโดยยดึวิธี 
“สร้างจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ซ่ึงถือเป็นวิธีท่ียากและตอ้งพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุภารกิจ ดว้ย
การยดึกุมหลกัการของพรรคจึงท าใหก้องทพั 514 ยนืหยดัอยูไ่ดภ้ายใตส้งัคมท่ีล่อแหลม และมีความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน แมผู้ป้ฏิบติังานหลายคนไม่อดทนพอท่ีจะแบกรับภารกิจ แต่บางคน

ก็สามารถน ามวลชนใหเ้ห็นความส าคญัของการต่อสูภ้ายใตก้ารน าของ พคท. ได้138   

กรณีของสหายชาญชัยถือเป็นตัวอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นความส าเร็จจากการยึดกุม
หลกัการ และแนวทางของพรรค ดงัท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งค  าถามไว ้นอกจากน้ีความส าเร็จดงักล่าวอาจมา

จากการมีผูน้  าท่ีดีในทางความคิดและการวางตวัจนท าให้เป็นท่ียอมรับและสร้างความเช่ือมัน่แก่
แนวร่วม การมีแบบอยา่งท่ีดีจะน าไปสู่การหล่อหลอมผูป้ฏิบติังานให้ออกมาอยา่งท่ีพรรคคาดหวงั
ได ้ดงัท่ีสหายชาญชยั ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากพรรค ซ่ึงสร้างใหเ้ขากลายเป็นสหายท่ีมีจิตใจรับ
ใชป้ระชาชน ความว่า 

...พรรคตอ้งสอนทุกอย่าง เพราะสหายเรามาจากลูกคนยากคนจน จากครู
ประชาบาลบางส่วน สอนให้เรารู้จักตั้ งแต่จารีตประเพณี ว ัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง การปกครอง การท างานร่วมกัน การจัดสรร
ผลประโยชน์ประชาชน สอนใหรู้้ว่าประชาชนเดือดร้อนเร่ืองอะไร และท่ีพิเศษสุด 

                                                             
138 กลุ่มเพื่อนมิตร 514, ศรัทธาม่ันคง...ป้ันดินเป็นดาวแดง, (กรุงเทพฯ: กลุ่มเพื่อนมิตร 514, 2551), 120-

121. การเล่าเร่ืองของสหายชาญชยัเป็นเพียงมุมมองดา้นเดียวจากคนที่เห็นความส าคญัของ พคท. และคุณค่าที่
พรรคท้ิงไวใ้ห้ย่อมร าลึกถึงความหลงัอย่างมีความสุข และเห็นแต่ดา้นท่ีดีงามหรือตั้งใจจะเสนอในดา้นท่ีดีงาม
เท่านั้น อีกทั้งไม่มีหลกัเกณฑว์ดัระดบัความส าเร็จจากการยดึกุมหลกัการของพรรคจึงท าใหก้รณีของสหายชาญชยั
ไม่อาจที่จะสรุปไดว้่าการยดึกุมตามหลกัการและแนวนโยบายของพรรคจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานทุก
ดา้นและทุกพื้นท่ี แต่ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏจากการสร้างแนวร่วมและขยายการเคลื่อนไหวของพรรคในพื้นท่ีท่ี
กวา้งขวางข้ึน ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิภาพการท างานของผูป้ฏิบติังานท่ีมาจากการหล่อหลอม บ่มเพาะของ
พรรค และความสามารถของผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากการปลุกระดมมวลชนไม่ใช่งานที่ง่าย และยงัมีความเส่ียงสูง 
หากด าเนินการผิดพลาดกอ็าจตอ้งสละชีวิตในขบวนการปฏิวติั ทว่าปฏิเสธไม่ไดว้่านอกจากการท างานอยา่งแข็ง
ขนัของผูป้ฏิบติังานแลว้ ยงัมีปัจจยัอื่นๆในแต่ละพื้นท่ีผลกัดนัใหก้ารขยายงานของ พคท. เป็นไปไดก้วา้งขวางข้ึน 
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คือให้รู้จกัอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผูใ้ห้ มากกว่าผูรั้บ รู้จกัอดทนอดกลั้น เคารพมติ
ส่วนขา้งมาก สงวนความเห็นส่วนขา้งนอ้ย แลว้ค่อยใหก้ารศึกษาซ่ึงกนัและกนั...139  

 อย่างไรก็ตาม การสร้างแนวร่วมในแต่ละพ้ืนท่ียอ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง แต่โดย
ภาพรวมผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้ไปสมัพนัธก์บัแนวร่วมดว้ยการพูดคุยท าความรู้จกั รวมถึงการใหค้วาม
ช่วยเหลือท่ีสามารถกระท าได ้นัน่เป็นวิธีการท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งหมดกระท าเหมือนกนั ความแตกต่าง
จึงอยูท่ี่การกุมสภาพพ้ืนท่ีในเขตเคล่ือนไหว และการเขา้ใจปัญหาของชนชั้นท่ีเขา้ไปปลุกระดม การ
ท่ี พคท. สามารถสร้างแนวร่วมในชนบทได้เป็นจ านวนมากส่วนหน่ึงมาจากการประยุกต์ใช้

หลกัการและแนวนโยบายของพรรคใหเ้หมาะสมกบัสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง แต่เง่ือนไขเฉพาะของแต่ละ
ชนชั้นและพ้ืนท่ียอ่มเป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานของ พคท. ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกนั 
ต่อไปน้ีผูศึ้กษาจะอธิบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ในชนบท โดยมุ่งศึกษา ชนชั้นชาวนา และ
ชนชาติส่วนนอ้ย ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้อธิบายว่า พคท. เขา้ไปปลุกระดมกบัชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยได้
อยา่งไร และเกิดผลส าเร็จในพ้ืนท่ีใดบา้ง 

1.2 การปลกุระดมชาวนา  

การวิเคราะห์ลกัษณะทางชนชั้นของชาวนา พคท. เสนอว่า “ดว้ยสภาพท่ีถูกกดข่ีขูดรีดอยา่ง
หนักท าให้ชาวนามีความตอ้งการปฏิวติัเช่นเดียวกบัชนชั้นกรรมาชีพ ในขั้นแรกของการสร้างแนว
ร่วมจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งพนัธมิตรชาวนาให้แน่นแฟ้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของแนวร่วมปฏิวติัอัน
กวา้งขวางต่อไป”140 ชาวนาจึงเป็นชนชั้นท่ี พคท. ใหค้วามสนใจในการปลุกระดม เพราะเช่ือว่าหาก
สามารถปลุกระดมชาวนาไดแ้ลว้ ก็จะน าไปสู่หนทางในการสร้างแนวร่วมกบัชนชั้นอ่ืนๆต่อไป 
เน่ืองจากชาวนามีจ  านวนมากและทุกฝ่ายต่างช่วงชิงพนัธมิตรชาวนาใหส้นบัสนุนฝ่ายของตน 

 เมื่อเง่ือนไขต่างๆสุกงอมต่อการเคล่ือนไหวในชนบท ผูป้ฏิบติังานของพรรคไดด้  าเนินการ
ปลุกระดมชาวนาโดยสานต่อจากการเคล่ือนไหวของขบวนการทางการเมืองท่ีมีมาก่อน ทั้งในภาค
อีสานและภาคใต้ โดยเฉพาะในภาคอีสานชาวนามีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง เน่ืองด้วย

ประสบการณ์การเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีด  าเนินมาก่อนทศวรรษ 2500 ท าใหภ้าคอีสานมีลกัษณะ
โดดเด่น คือ มีขบวนการทางการเมืองท่ีต่อต้านรัฐบาล รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นตน้แบบในการน า
ประชาชนต่อสู้เคล่ือนไหวทางการเมือง เช่น นายเตียง ศิริขนัธ์ ครูครอง จนัดาวงศ ์ซ่ึงลว้นแต่เป็น
                                                             

139 เร่ืองเดียวกนั, 121-122. 
140 "แนวร่วม," 3. 
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บุคคลท่ีชาวอีสานให้ความเคารพนับถืออย่างสูง หลายคนเขา้ป่าเพื่อต่อสู้กบัความอยุติธรรมตาม
อุดมการณ์ของทั้งสองท่าน ส่วนในภาคใตผู้ป้ฏิบติังานไดส้านต่อจากเครือข่ายเดิมของพรรคท่ีสร้าง
ไวต้ั้งแต่ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และบุกเบิกเขตงานใหม่ในภาคใตต้อนบนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช จนสามารถประสานเช่ือมต่อกบัเขตงาน 3 จงัหวดั พทัลุง-ตรัง-สตูล และต่อมาก็
เร่ิมขยายการเคล่ือนไหวลงไปยงัจงัหวดัสงขลา 

การเร่ิมตน้สงครามประชาชนท่ีเกิดข้ึนในพ.ศ. 2508 กระทัง่เร่ือยมาในพ.ศ. 2515 นับเป็น
ระยะเวลากว่า 7 ปี ท่ี พคท. ท าการเคล่ือนไหวส่วนใหญ่ในชนบท ขณะท่ีรัฐบาลใชก้  าลงัทหารเขา้

โจมตีเขตการเคล่ือนไหวของ พคท. ทุกพ้ืนท่ี เขา้กวาดลา้งกองก าลงัของ พคท. ดว้ยความเหนือกว่า
ทั้งดา้นก าลงัคน และอาวุธยทุโธปกรณ์ แต่ยงัไม่สามารถท าลายการเติบโตของ พคท. ใหส้ิ้นซากได ้
สาเหตุหน่ึงก็คือ พคท. มีรากฐานท่ีมัน่คงในชนบท ดงัตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนท่ีบา้นบ่อแกนอ้ย อ  าเภอส่อง
ดาว จงัหวดัสกลนคร คนในหมู่บา้นต่างใหค้วามสนบัสนุนแก่ พคท. ท่ีพวกเขาเรียกว่า “ทหารป่า” 
พวกเขามิไดม้ีความรู้สึกว่าเป็นการสนบัสนุนคอมมิวนิสตห์รือเป็นผูท้  าลายสถาบนัชาติ แมช้าวบ้าน

จะขาดแคลนเร่ืองของข้าวปลาอาหาร แต่ก็พยายามเจียดแบ่งปันเท่าท่ีท าได้ โดยเร่ิมให้การ
สนบัสนุนตั้งแต่พ.ศ. 2509 จนกระทัง่เหตุการณ์สงบ (น่าจะหมายถึงคนท่ีเขา้ร่วมกบั พคท. ออกจาก
ป่ากนัหมดแลว้คือ พ.ศ. 2525 – ผูศ้ึกษา) โดยอาศยัการเร่ียไรขา้วสารจากชาวบา้น ประมาณหลงัคา
ละถว้ยหรืออาจมากกว่านั้น มีคร้ังหน่ึงไดข้า้วสาร 100 กิโลกรัม หรือ 2 กระสอบ ซ่ึงจะมีทหารป่ามา
ล าเลียงไปเดือนละ 2-3 เท่ียว ส่วนเวชภณัฑแ์ละเส้ือผา้นั้น ทางทหารป่าจะฝากเงินลงมาใหช้าวบา้น
ไปหาซ้ือให้ ส าหรับบางคนพ่อแม่ท่ีอยู่ทางบา้นก็ส่งเส้ือผา้ไปให้141  ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็น

ความร่วมมือท่ีแนวร่วมชาวนามอบให้ พคท. และยิ่งกว่านั้นพวกเขามีความเช่ือมัน่ต่อภารกิจการ
ปฏิวติัท่ีน าโดย พคท. จึงให้การสนับสนุนด้านเสบียงแก่ พคท. ตั้ งแต่พ.ศ. 2509 – 2525 ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่พ.ศ. 2515 – 2519 จึงเป็นประวติัศาสตร์การเคล่ือนไหวของ พคท. ท่ีน่าสนใจ
ช่วงหน่ึง เพราะนอกจากการท าสงครามยืดเยื้อกบัรัฐบาลแลว้ ในช่วงเวลาน้ีสถานการณ์ทางการ
เมืองในประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ถือเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการส้ินสุดของระบอบเผด็จ

การทหารและจุดเร่ิมตน้ของบรรยากาศทางการเมืองแบบใหม่  

 อยา่งไรก็ดี การอธิบายประเด็น “การสร้างแนวร่วมชาวนา พ.ศ. 2515-2519” มีขอ้จ  ากดัดา้น
ขอ้มูลหลกัฐาน 3 ประการ ประการแรก ขอ้มูลท่ีมาจากบนัทึก การเรียบเรียง และการศึกษาของ

                                                             
141 ธนัวา ใจเที่ยง, หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน, (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค,์ 2546), 126. 
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นกัศึกษาปัญญาชน เป็นเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดจากบุคคลท่ีสาม จึงไม่ใช่เร่ืองเล่าของชาวนาโดยตรงแต่
ผ่านการคดักรองมาแลว้ ประการท่ีสอง ขอ้มูลท่ีมาจากการบนัทึกและเรียบเรียงของสหายชาวนา
มกัจะเล่าเหตุการณ์โดยไม่ระบุช่วงเวลาท่ีชดัเจน ท าใหต้อ้งวิเคราะห์เน้ือหาและบริบทเพ่ือคาดคะเน

ช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึน ประการสุดท้าย ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล่าวถึงช่วงพ.ศ. 2515-2519 ผูศ้ึกษา
สนันิษฐานว่าช่วงเวลาดงักล่าว พคท. ก  าลงัขยายตวัในเชิงพ้ืนท่ีและผูค้นท่ีเขา้ร่วมก็มีจ  านวนเพ่ิมข้ึน 
ในช่วงน้ีจึงพบว่ามีการส่งสหายชาวนาไปศึกษาอบรมในประเทศลาว จีนและเวียดนาม เพราะ
หน่วยงานบางดา้นตอ้งศึกษาเฉพาะทางก่อนท่ีจะกลบัมาท างาน จากขอ้จ ากดัขา้งตน้ท าให้ตอ้งใช้
ขอ้มูลก่อนช่วงเวลาท่ีศึกษาเพื่ออธิบายการสร้างแนวร่วมในพ.ศ. 2515-2519 ทั้งน้ีแมไ้ม่ใช่ขอ้มูลท่ี
กล่าวถึงช่วงเวลาท่ีศึกษาโดยเฉพาะ แต่ก็ท าให้เห็นภาพรวมของการสร้างแนวร่วมชาวนาเร่ือยมา

จนถึงปีท่ีศึกษาไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการสร้างแนวร่วมชาวนาไม่ไดม้ี
ความเปล่ียนแปลงมากนกั แต่ยงัคงใชว้ิธีการเดิมในการปลุกระดมมวลชนเร่ือยมาจนถึงพ.ศ. 2519  

 อย่างไรก็ดี สภาพการณ์ทางการเมืองไม่ไดท้  าให้ พคท. เบนทิศทางการเคล่ือนไหวหลกั

ออกจากชนบท แต่ย ังคงด าเนินการปลุกระดมและขยายพ้ืนท่ีการปฏิวัติต่อไป โดยยึดถือ
แนวนโยบาย แนวทาง และหลกัการของพรรคในการลงมือปฏิบติั และรับมือกบัการปราบปรามทาง
ทหารของรัฐบาลไปด้วยพร้อมๆกนั การสร้างแนวร่วมชาวนาจึงด าเนินต่อเน่ืองมาตั้งแต่กลาง
ทศวรรษ 2500 ซ่ึงเป็นช่วง “สร้างแกน” ในกลุ่มชาวนา โดยการลงไปอาศยัในหมู่บา้น ฝังตวัท างาน
ต่างๆ เม่ือเร่ิมรู้จกัคุน้เคยกบัชาวนา เขา้ใจสภาพพ้ืนท่ี และปัญหาท่ีชาวนาประสบ ก็เร่ิมพูดคุยปัญหา
ของชาวนาและยกระดบัสู่เร่ืองการเมือง โดยช้ีใหเ้ห็นว่าปัญหาดงักล่าวมีความเก่ียวพนักบัการเมือง 

และชนชั้นปกครองผูซ่ึ้งมีอ  านาจแกไ้ขแต่กลบัไม่ไดช่้วยอะไรนอกจากหาประโยชน์บนความ
ยากล าบากของชาวนา การพูดคุยเร่ืองการเมืองกบัชาวนาอาจดูเหมือนเป็นเร่ืองท่ียาก แต่ผูป้ฏิบติังาน
มกัมีวิธีการพูดท่ีท าให้ชาวนาเขา้ใจง่ายจนเกิดความคลอ้ยตามค าช้ีน า เพราะผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่
ลว้นมีรากฐานมาจากครอบครัวชาวนา ตั้ งแต่แกนในหมู่บ้านจนถึงผูป้ฏิบติังานระดบักลางและ
ระดบัสูง ลว้นแต่มีรากฐานมาจากครอบครัวชาวนาหรือนายทุนนอ้ยท่ีมกัประสบปัญหาไม่แตกต่าง

กนั เพียงแค่ส่วนหน่ึงมีโอกาสทางการศึกษาจึงมีความรู้ความเขา้ใจต่อสภาพการเมืองและสงัคมไทย 
รวมทั้งไดรั้บอิทธิพลทางอุดมการณ์ในการปฏิวติั คนกลุ่มน้ีจึงมีความคิดกา้วหนา้และข้ึนมาเป็นหัว
ขบวนในการเคล่ือนไหว 



  118 

การต่อสู้ดว้ยอาวุธท่ีด  าเนินอยูใ่นพ.ศ. 2515 – 2519 ส่งผลให้การสร้างแนวร่วมชาวนาของ 
พคท. มีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถฝังตวัในหมู่บา้นเพื่อสร้าง
แกนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากกองก าลงัทหารเร่ิมเขา้ไปตั้งมัน่ในหมู่บ้านท่ีมีข่าวการเคล่ือนไหว 

ผูป้ฏิบติังานท่ีเสียลบั (โดนจบัไดว้่าเป็นคอมมิวนิสต)์ ไม่สามารถอยูใ่นหมู่บา้นไดเ้ช่นเดิม ตอ้งใชป่้า
เขาเป็นท่ีอาศยัหลบเล่ียงภยัจากการปราบปราม จึงปรับเปล่ียนรูปแบบจากการใหก้ารศึกษาทางการ
เมืองรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยๆสู่การโฆษณาชวนเช่ือคร้ังเดียวในปริมาณมาก โดยใชก้องก าลงัติด
อาวุธท าการปิดล้อมหมู่บ้านโฆษณาชวนเช่ือแนวนโยบายของพรรค จัดให้มีการแสดง
ศิลปวฒันธรรม ในขณะเดียวกนัผูป้ฏิบติังานอาจหาซ้ือส่ิงของจ าเป็นจากชาวบา้นไปดว้ย การปิด
ลอ้มหมู่บา้นจะเลือกท าในช่วงกลางคืน คร้ังละ 2-3 ชัว่โมง การใชว้ิธีน้ีช่วยแกปั้ญหาผูป้ฏิบติังาน

เสียลบัท าให้การเคล่ือนไหวไม่หยุดชะงกัและท่ีส าคญัยงัสามารถประสานระหว่างป่ากบับ้านได้ 
อุดม สีสุวรรณ สมาชิกพรรคระดบัสูง ไดก้ล่าวถึงวิธีการโฆษณาดว้ยกองก าลงัติดอาวุธแบบใหม่ท่ี
ใชเ้ป็นแห่งแรกบริเวณดงพระเจา้ จงัหวดัสกลนคร ปรากฏว่าการโฆษณาดว้ยกองก าลงัติดอาวุธได้
ออกเป็น “มติกรมการเมือง พ.ศ. 2509” อนัเป็นแนวทางการท างานท่ี พคท. ช้ีแนะแก่ทุกเขตงาน ซ่ึง
ต่อมาเขตงานอ่ืนๆก็น าวิธีน้ีไปใชเ้ช่น เขตงานในจงัหวดันครพนม เขตงานในจงัหวดัสกลนครและท่ี

จงัหวดัอื่นก็เช่นเดียวกนั142 อุดม สีสุวรรณ ไดเ้ล่าวิธีการโฆษณาดว้ยกองก าลงัติดอาวุธดงัน้ี 

...วิธีการก็คือ ก  าหนดหมู่บา้นท่ีเป็นเป้าหมายของการโฆษณา ลงมือส ารวจ
ภูมิประเทศทางเขา้-ทางออกของหมู่บา้น วนัท่ีลงมือปฏิบติัการให้รวมพลวางแผน
แบ่งหรือก าหนดภาระหนา้ท่ีของแต่ละหน่วย พอฟ้ามืดแลว้ประมาณทุ่มหรือสอง

ทุ่ม ก็เคล่ือนก าลงัเขา้ปิดลอ้มอยา่งรวดเร็วไม่ใหค้นในบา้นรู้ตวั สกดัทางเขา้ออกทุก
เสน้ คนในไม่ใหอ้อกคนนอกไม่ใชเ้ขา้ ถา้มีก็ใหจ้บักุมตวัไวก่้อน จะปล่อยก็ต่อเมื่อ
ปฏิบติัการไดเ้สร็จส้ินแลว้เท่านั้น ส่วนก าลงัท่ีเขา้ไปในหมู่บ้านจะประกอบด้วย
หน่วยโฆษณาทางการเมืองกบัหน่วยศิลปิน โดยเขา้ไปหาผูใ้หญ่บา้น ขอใหร่้วมมือ
ตี “กะลอ” เรียกชุมนุมคนในบา้นทั้งหมด เม่ือมาพร้อมแลว้ก็โฆษณาตามหัวขอ้ท่ี

ก  าหนดมา ตอบขอ้ซกัถาม แลว้ก็แสดงการละเล่นท่ีเตรียมมาให้ชาวบา้นชม เสร็จ
แลว้ก็รีบถอนตวัออกจากหมู่บา้นนั้นโดยเร็ว โดยใชเ้วลาทั้งหมดประมาณ 2 ชัว่โมง 

                                                             
142 พ. เมืองชมพู (นามแฝง). สู่สมรภูมิภูพาน, 184. 
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ผลท่ีได้จากการน้ี แน่นอนส าคัญท่ีสุดอยู่ท่ีผลทางการเมือง แต่ในทาง
ปฏิบติัแต่ละคร้ัง ชาวบา้นอาจจะให้ขา้วสารและหน่วยพลาฯ (พลาธิการ-ผูศ้ึกษา) 
อาจหาซ้ือส่ิงของจ าเป็นจากร้านคา้ได.้..143  

วิธีการโฆษณาด้วยกองก าลังติดอาวุธกลายเป็นวิธี ท่ีหลายเขตงานได้น าไปปฏิบัติ  
โดยเฉพาะเขตงานท่ีถูกตดัขาดจ าเป็นตอ้งเร่ิมบุกเบิกพ้ืนท่ีใหม่ เพราะหมู่บา้นเก่าท่ีมีการเคล่ือนไหว
มาก่อนมกัจะอยูใ่นท่ีราบห่างไกลป่าเขา การเดินทางไปติดต่อสมัพนัธจึ์งยากล าบาก ยิง่มีอาสาสมคัร
คุม้ครองหมู่บา้น หรือ อส. และต ารวจมาควบคุมการไปมาหาสู่กนัก็กระท าไดย้าก ผลจากการขาด

การติดต่อท าใหค้นป่าขาดแคลนขา้วและเกลือส าหรับบริโภค ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งท างานมวลชนตาม
หมู่บา้นต่างๆบริเวณริมชายป่าเชิงภูเขา เพื่อโฆษณาแนวคิดของพรรคและขอซ้ือขา้วกบัเกลือ144 แต่
การท างานมวลชนในพ้ืนท่ีใหม่ค่อนขา้งยากล าบาก เพราะชาวนาไม่มีความเขา้ใจต่อ “คอมมิวนิสต”์ 
และภาพลกัษณ์ท่ีชาวนาจดจ าคือการโฆษณาจากฝ่ายรัฐบาล ดังกรณีของลุงนักสู้ ผูป้ฏิบัติงาน
มวลชน เคล่ือนไหวในเขตรอยต่อระหว่างอ  าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธรกบัอ  าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอุบลราชธานี เล่าถึงประสบการณ์คร้ังท างานมวลชนในยุคกองป่าแรกเร่ิมว่ามีความ
ยากล าบากมาก ด้วยชาวบ้านไม่เคยสัมผสัการเคล่ือนไหวทางการเมืองมาก่อน จะไม่รู้จกัค  าว่า 
“คอมมิวนิสต์” คืออะไร ส่วนใหญ่จะรู้จากทางเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลน าเอาใบโฆษณาไปปิดไวต้าม
โรงเรียนหรือวดั เป็นรูปยกัษรู์ปมาร รูปคนผอมแห้งแรงน้อย ดงันั้น การท างานมวลชนในช่วงนั้น 
จึงมุ่งไปท่ีการสร้างภาพพจน์ท่ีดีในหมู่ชาวบา้น โดยเฉพาะหมู่บา้นใหม่ๆ145    

ต่อมาการโฆษณาดว้ยกองก าลงัติดอาวุธกลายเป็นขอ้เสียเพราะเป็นการชกัชวนกองก าลงั
ทหารให้เข้ามาตั้งมัน่ในหมู่บ้าน และยงัเป็นการช้ีเป้าให้รู้ว่าเป็นแหล่งเคล่ือนไหวของ พคท. 
จนกระทัง่พ.ศ. 2512 เขตงานอีสานไดเ้สนอยทุธวิธี “สามเกาะติด” เพื่อแกส้ภาพการควบคุมหมู่บา้น 
คือ “เกาะติดมวลชน เกาะติดศตัรู เกาะติดพ้ืนท่ี” วตัถุประสงค์เพื่อช่วงชิงการเป็นฝ่ายกระท า และ

ท าลายก าแพงขวางกั้นระหว่างคนป่ากบัคนบา้น146 ด  าเนินการโดยส่งหน่วยย่อยเกาะติดชาวบ้าน 
คอยหาโอกาสพบปะพูดคุยกับชาวบ้านเป็นรายคน อาศยัใช้เวลายาวนานจึงสามารถโน้มน้าว

                                                             
143 เร่ืองเดียวกนั. 
144 แคน สาริกา, เปลือยป่าแดง, พิมพค์ร้ังท่ี 3,  (นนทบุรี: สาริกา, 2544), 16-17. 
145 เร่ืองเดียวกนั, 14-16. 
146 พ. เมืองชมพู (นามแฝง). สู่สมรภูมิภูพาน, 185. 
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ชาวบา้นได ้และค่อยๆขยายการจดัตั้งไปทีละคนสองคน ทีละหน่วยสองหน่วย วิธีการน้ีไดใ้ชม้าโดย
ตลอดนับจากนั้น147  เขตงานอีสานจึงใชยุ้ทธวิธีสามเกาะติดในการสร้างแนวร่วมชาวนาแทนการ
โฆษณาดว้ยกองก าลงัติดอาวุธ การเคล่ือนไหวในภาคอีสานขยายตวัไปอย่างรวดเร็วในพ.ศ. 2516 

สามารถเช่ือมต่อเขตงานต่างๆถึงกนัได ้ไดแ้ก่ เขตอีสานเหนือ เขตอีสานตะวนัตก และเขตอีสานใต ้
นอกจากน้ีหน่วยงานและหน่วยทหารสามารถเดินทางจากเขตภูพยคัฆ ์จงัหวดัน่านมายงัเขตงานใน
ภาคอีสานไดโ้ดยไร้อุปสรรค148  และในปีเดียวกนัเขตงานอีสานเหนือไดส้ร้างฐานท่ีมัน่แห่งแรก
ตามมติของศูนยก์ลางฯ เรียกว่า “ฐานท่ีมัน่สระบุรี” แต่ในระหว่างพ.ศ. 2516-2517 ฐานท่ีมัน่ถูกลอ้ม
ปราบอยา่งหนกัท าใหม้วลชนหนีเขา้ป่าเขา้มาในฐานท่ีมัน่นบัพนัคน149 ดูเหมือนว่าในช่วงน้ีเขตงาน
อีสานเหนือตอ้งเนน้รับมือทางการทหารและจดัการมวลชนในฐานท่ีมัน่ซ่ึงเป็นปัญหาเร่งด่วนกว่า 

การปลุกระดมมวลชนและขยายเขตงานใหม่จึงอาจซบเซาไปบา้ง  

ในภาคใต้ราวพ.ศ. 2514 การปลุกระดมมวลชนด าเนินการโดยใช้การโฆษณาชวนเช่ือ
เช่นเดียวกัน มีการส่งผูป้ฏิบัติงานไปเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีท่ีมีเครือข่ายของ พคท. อยู่ก่อนแลว้ 

หลงัจากนั้นจึงท าการขยายพ้ืนท่ีและจดัตั้งชาวนา ดงัเช่นการเคล่ือนไหวในอ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ผูป้ฏิบติังานแบ่งก าลงัเป็นหน่วยยอ่ยท าการเคล่ือนไหวพร้อมกนัในหมู่บา้นต่างๆ ส่งผล
สะเทือนแก่มวลชนและท าให้เขตงานเช่ือมติดต่อกนัเป็นแนวยาว พ้ืนท่ีใกลเ้คียงเม่ือรับรู้ข่าวการ
เคล่ือนไหวของ พคท. ดว้ยการเล่าปากต่อปาก เกิดความสนใจจึงอยากเขา้ร่วมภายใตก้ารน าของ 
พคท. นอกจากน้ีการเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงของผูป้ฏิบติังาน ก็ท าให้การ
เคล่ือนไหวปลุกระดมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 150 ดังท่ี สหายทิวา ได้เล่าถึงผลจากการแบ่งหน่วย

ผูป้ฏิบติังานออกไปเคล่ือนไหวปลุกระดมมวลชน ความว่า 

...ผูป้ฏิบัติงานปลุกระดมมวลชน เช่น คุณสมศกัด์ิ สุวิทย ์คุณระวงั คุณ
สุนันท์ คุณสมควร คุณค าสี คุณชวน ลว้นเป็นคนถ่ินเดิม การเคล่ือนไหวงานจึงมี

                                                             
147 เร่ืองเดียวกนั, 17. 
148 เร่ืองเดียวกนั, 86. 
149 เร่ืองเดียวกนั, 313-315. 
150 กลุ่มเพื่อนมิตร 514. ศรัทธาม่ันคง...ป้ันดินเป็นดาวแดง, 92-93. 
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ความคล่องตวัมาก นอกจากการเคล่ือนไหวในหมู่บา้นของตนเองแลว้ พวกเขายงั
เคล่ือนไหวไปสู่หมู่บา้นขา้งเคียงดว้ย...151  

นอกจากน้ี สหายทิวายงัไดเ้ล่าถึงผลสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวปลุกระดมพร้อมๆ
กนัทุกหมู่บา้นไว ้ความว่า “...เน่ืองจากผลสะเทือนจากการเคล่ือนไหวของเรา ส่งผลใหง้านมวลชน
ในช่วงน้ีท าได้ง่ายมาก เพราะคนต่ืนตัว มองเห็นรู้เองเป็นส่วนใหญ่ เราเพียงแต่ไปท าให้
เขา้ร่องเขา้รอยเท่านั้น ใชเ้วลาไม่นาน มวลชนตั้งแต่พรุหวาย น ้ ายาวจนถึงบา้นทบัใหม่ ก็กลายเป็น
คนของพรรค...”152  

ในระหว่างพ.ศ. 2515-2519 พคท. ใชว้ิธีการปลุกระดมมวลชนทั้งในภาคอีสานและภาคใต ้
ทั้งน้ีแต่ละภาคยอ่มมีความแตกต่างในเร่ืองเน้ือหาท่ีใชใ้นการปลุกระดมมวลชน ดว้ยเง่ือนไขทางภูมิ
ประเทศ ภาษา ประเพณีและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาชวนเช่ือของพรรค ข้ึนอยูก่บั

ผูป้ฏิบติังานท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวใหเ้กิดผลสะเทือนแก่ชาวนาอยา่งไร ดว้ยเง่ือนไขเฉพาะของ
พ้ืนท่ีผลลพัธบ์างส่วนจึงอาจแตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดว้่า ในภาคอีสานการขยายเขตงานยงัไม่มีความ
ต่อเน่ืองและเช่ือมต่อถึงกนัดงัท่ีเกิดข้ึนในภาคใตท่ี้อ  าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เน่ืองจาก
ลกัษณะภูมิประเทศท่ีมคีวามแตกต่างกนัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก  าหนดสภาพการเคล่ือนไหวอยา่งเป็น
รูปธรรม  

นอกจากการโฆษณาชวนเช่ือแนวทางของพรรคแลว้ ผูป้ฏิบติังานยงัให้การศึกษาทางการ
เมืองควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงถือเป็นกระบวนการส าคญัในการหล่อหลอมความคิดของชาวนาท่ีต้องท า
อย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่แค่โน้มน้าวใจชาวนาให้เขา้ร่วมหรือสนับสนุนพรรคเท่านั้น แต่ตอ้งปลูกฝัง
ความคิดของชาวนาให้ยกระดับข้ึน ผลจากการปลุกระดมมวลชน ชาวนาหลายคนมีความคิด

กา้วหนา้และเขา้ร่วมเป็นผูป้ฏิบติังานของพรรค ท าใหช้าวนามีโอกาสเติบโตเล่ือนเป็นสมาชิกพรรค 
และเป็นหวัหนา้ประจ าเขตงานช้ีน าการเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีท่ีดูแล สะทอ้นใหเ้ห็นว่า พคท. ยอมรับ
ชนชั้นชาวนาเป็นก าลงัส าคญัในการปฏิวติัตามท่ีไดก้ล่าวไว ้จนชาวนายกระดบัสถานะของชาวนา
จาก “มวลชน” หรือ “แนวร่วม” สู่ “ผูป้ฏิบัติงาน” และ “สมาชิกพรรค” ท าให้ชาวนามีอ  านาจ
ตัดสินใจในเขตท่ีรับผิดชอบ ข้อดีคือประสบการณ์ท างานหลายปีท าให้ชาวนาเข้าใจสภาพ
เคล่ือนไหวอย่างลึกซ้ึง และหากเป็นคนในพ้ืนท่ีนั้ นก็อาจสร้างเครือข่ายกับชนชั้นอ่ืนๆเพ่ือ
                                                             

151 เร่ืองเดียวกนั, 101. 
152 เร่ืองเดียวกนั, 113. 
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สนบัสนุนการท างาน อยา่งไรก็ตาม ชาวนาบางส่วนไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบั พคท. เพราะการต่ืนตวัจากการ
ปลุกระดม แต่เพราะแรงบีบบงัคบัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงสร้างความหวาดกลวั ไม่
มัน่คงปลอดภัยให้แก่ชีวิต การตัดสินใจเข้าป่าจึงท าเพ่ือเอาตัวรอด แต่เม่ือได้รับการศึกษาทาง

การเมืองและคลุกคลีกบั พคท. ก็ท าให้เขา้ใจแนวทางของ พคท. ชาวนาส่วนน้ีไดย้กระดบัตนเอง
เป็นผูป้ฏิบติังานของพรรค และใชจุ้ดเด่นในการเป็นคนในพ้ืนท่ีสร้างงานแนวร่วมให้แก่ พคท. อีก
ดว้ย ดงัท่ีปรากฏในกรณีของนา้ขาว ซ่ึงให้สัมภาษณ์ไวใ้นวิทยานิพนธ์ของ จุฬารัตน์ ด  ารงวิธีธรรม 
เร่ือง “ถงัแดง : การซ่อมสร้างประวติัศาสตร์และความทรงจ าหลอนในสงัคมไทย” ซ่ึงปรากฏเน้ือหา
ความว่า 

...เขา้ไปเป็นทหาร ไปอยู่แนวหลงั ช่วยวางยุทธศาสตร์และฝังสหายท่ีตาย
ระหว่างการสู้รบและเป็นฝ่ายประสานงานแลว้ก็ท าหน้าท่ีสอดแนมตามโรงพกั/
สถานท่ีราชการ ก่อนท่ีจะใหก้  าลงัในป่าบุกโจมตีเพ่ือยดึอาวุธ ในพ้ืนท่ีกบัเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ินเราก็ไม่ไดโ้กรธเกลียด แต่ดึงมาเป็นแนวร่วม เพราะก็คือ ญาติพี่น้องกัน

ทั้งนั้น แต่ถา้พวกเขาไปท างานรับใชภ้าครัฐ เราก็จบั แต่เราก็จะตกัเตือนก่อน ก่อน
จะเก็บ การสั่งฆ่าแต่ละคร้ังเราก็ตอ้งประชุมกนัก่อน เราเคยใชไ้มอ่้อนมานาน ตอ้ง
ใชไ้มแ้ข็ง มนัก็เหมือนกบัท่ีภาครัฐท ากบัเรา ส่วนกบัลูกหลานของคนท่ีเราฆ่าก็จบ
ลงแค่นั้น ไม่มีอะไรต่อกนัอีกเพราะเราไม่ไดสู้ร้บกบัคนเหล่าน้ี แต่เราสูก้บัรัฐ พวก
เขาเป็นเพียงคนแบกเหลก็จา้งใหก้บัรัฐ...153  

 จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า พคท. มีวิธีการในปลุกระดมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เร่ิม
จากการพูดคุยและรับฟังปัญหาของชาวนา จนกระทัง่น าไปสู่การหล่อหลอมทางความคิดจากเร่ือง
เล็กไปสู่เร่ืองใหญ่ โดยเร่ิมจากพูดคุยในเร่ืองใกลต้วัและส่ิงท่ีเป็นปัญหารูปธรรม ชาวนาสามารถ
เขา้ใจไดง่้าย จากนั้นจึงยกระดบัไปสู่เร่ืองการเมืองท่ีสมัพนัธก์บัชีวิตของชาวนา และเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ขปัญหาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวนายงัหาทางออกไม่ได ้การท่ีพรรคช้ีให้เห็นสภาพความเป็นจริง
และหนทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เข้าใจความ
เดือดร้อนของชาวนาอยา่งถ่องแท ้ เสนอตวัเขา้ช่วยเหลือเพ่ือปลดเปล้ืองความทุกขย์ากให้แก่ชาวนา 
จึงท าใหพ้รรคสามารถเขา้ไปถึงจิตใจของชาวนาได ้และนัน่ยอ่มน าไปสู่ผลส าเร็จในการชกัจูงคนสู่

                                                             
153 จุฑารัตน์ ด  ารงวิถีธรรม, ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจ าหลอนในสังคมไทย, 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2559), 227. 
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การใหค้วามร่วมมือกบัพรรค ทั้งในดา้นความร่วมมือ สนบัสนุนช่วยเหลือในดา้นต่างๆ และท่ีส าคญั
คือความศรัทธาท่ีชาวนามอบให้แก่ พคท. ผูเ้ป็นความหวงัในการเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีงาม 
ปราศจากการกดข่ีขูดรีดดงัท่ี พคท. ไดโ้ฆษณาชวนเช่ือไว ้

การขยายการต่อสู้ในพ้ืนท่ีชนบทตั้งแต่พ.ศ. 2515 – 2519 สะทอ้นให้เห็นความส าเร็จส่วน
หน่ึงในการปลุกระดมของ พคท. โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคใต้ ขณะท่ีในภาคเหนือไม่
สามารถปลุกระดมชาวนาได ้เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานเร่ิมเคล่ือนไหวในเขตภูดอยซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของชน
ชาติส่วนนอ้ยเผา่ต่างๆ จึงไม่สามารถขยายตวัลงสู่พ้ืนราบได ้เพราะรัฐบาลใชก้  าลงัทหารเขา้ปิดลอ้ม 

และก าหนดมาตรการต่างๆเพ่ือป้องกนัการขยายตวัของ พคท. ในเขตพ้ืนราบ เม่ือการขยายเขตงาน
ถูกปิดกั้น พคท. จึงไม่สามารถปลุกระดมชาวนาในพ้ืนท่ีราบไดอ้ยา่งเต็มท่ี อีกทั้ง พคท. ฝึกอบรมให้
ชนชาติส่วนน้อยท างานปลุกระดมมวลชน ซ่ึงส่งผลเสียมากกว่าผลดีเพราะในสายตาชาวพ้ืนราบ
มองว่าชาวเขาชนชาติส่วนนอ้ยไม่ใช่ชาวไทย จึงไม่อาจสร้างการยอมรับได้154 นอกจากน้ี ชาวนาใน
ภาคเหนือมีการเคล่ือนไหวดว้ยตนเองมาก่อน เม่ือมีโอกาสในการจดัตั้งองคก์รของตนเองเพ่ือต่อสู้

เรียกร้องความเป็นธรรม ภายหลงับรรยากาศเสรีหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 ขบวนการชาวนาใน
ภาคเหนือจึงก  าเนิดข้ึนดว้ยการขบัเคล่ือนโดยชาวนาและความช่วยเหลือจากนักศึกษาปัญญาชน 
องคก์ารดงักล่าวไม่สมัพนัธก์บัการปลุกระดมของ พคท. อยา่งไรก็ตาม ขบวนการทางการเมืองของ
ชาวนาถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่คงของรัฐ และมีภาพลกัษณ์ท่ีแยกไม่ออกจากการ
เคล่ือนไหวของคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น ด้วยเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกนั รัฐจึงให้ภาพขบวนการ
ชาวนาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ผูน้  าชาวนาหลายคนถูกลอบสังหาร ต่อมาชาวนาในภาคเหนือจึงเขา้

ร่วมกบั พคท. หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นั่นเป็นสถานการณ์บีบคั้นในภาวะท่ีไม่มีทางเลือก 
มากกว่าจะเป็นเพราะการปลุกระดมของ พคท. เอง 

1.3 การสร้างแนวร่วมชนชาตส่ิวนน้อย  

ชนชาติส่วนนอ้ย เป็นกลุ่มคนท่ี พคท. สนใจตอ้งการสร้างแนวร่วมเพื่อดึงก าลงัของคนกลุ่ม
น้ีซ่ึงห่างไกลจากอ านาจรัฐให้ร่วมสนับสนุนการปฏิวติั โดยใชป้ระเด็น “การกดข่ีข่มเหง” เป็นจุด
ร่วม และเสนอหนทางแกไ้ขปัญหาความทุกขย์ากของชนชาติส่วนนอ้ย ผา่นการต่อสูด้ว้ยก  าลงัอาวุธ

ท่ีมี พคท. เป็นผูน้  า อย่างไรก็ตาม การสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อยไม่ได้มีการกล่าวถึงใน

                                                             
154 สินธ์ุสวสัด์ิ ยอดบางเตย, บันทึกความทรงจ าบางเร่ือง พ.ศ. 2497-2550, (เชียงใหม่: รักและเมตตา

วรรณกรรม, 2551), 102. 
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นโยบายหรือมติใดๆ ของ พคท. มาก่อนเฉกเช่นกบัชนชั้นอ่ืนๆ จนกระทัง่ในพ.ศ. 2519 จึงมีการ
กล่าวถึงใน“มติการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ในกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519 
หรือ มติ 19” และ “นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ปรับปรุงใหม่ ประกาศวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2519” 

จะเป็นเพราะ พคท. เพ่ิงเห็นความส าคญัท่ีตอ้งบญัญติัชนชาติส่วนนอ้ยไวใ้นแนวนโยบายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือเพราะชนชาติส่วนนอ้ยมีความส าคญัดงัท่ี พคท. กล่าวไวจ้ริงๆ แต่การเพ่ิมชนชาติ
ส่วนนอ้ยเขา้สู่กลุ่มคนท่ีตอ้งสร้างแนวร่วม ถือเป็นแนวนโยบายท่ีกา้วหนา้ในการยอมรับกลุ่มคนท่ีมี
ความแตกต่าง จัดอยู่ในชายขอบของสังคม แมจ้ะเพียงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัก็ตาม ซ่ึงท าให้ 
พคท. ไดเ้ปรียบรัฐบาลหากสามารถสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนนอ้ยในพ้ืนท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งมัน่คง 

แมน้โยบายท่ีมุ่งสร้างแนวร่วมต่อชนชาติส่วนน้อยจะเพ่ิงปรากฏในกลางปี 2519 แต่ความ
สนใจต่อชนชาติส่วนนอ้ยนั้นมีมาตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 2510 ในช่วงดงักล่าวผูป้ฏิบติังานของพรรคได้
เคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีชนบทภาคเหนือ และตระหนกัว่าชนชาติส่วนนอ้ยท่ีอาศยัตามป่าเขามีเง่ือนไขท่ี
สามารถเขา้ร่วมการปฏิวติัได ้ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังาน

ไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดัอยู่ในกรอบของแนวนโยบายพรรค การส ารวจสภาพท่ีเป็นจริงและประเมิน
ความเป็นไปไดส้ามารถน าไปสู่การปฏิบติัและให้ผลส าเร็จเช่นเดียวกนั แนวนโยบายจึงเป็นเพียง
แบบแผนท่ีวางไวส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายแต่สามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได ้ดว้ยการกุมสภาพ
ของผูป้ฏิบติังานท่ีเลง็เห็นความส าคญัของชนชาติส่วนนอ้ย 

ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาตอ้งการอธิบาย การสร้างแนวร่วมของ พคท. กบัชนชาติส่วนนอ้ย ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2515 - 2519 โดยมุ่งเนน้อธิบายใน 2 พ้ืนท่ี คือ ภาคเหนือและภาคใต ้ตามล าดบัเวลาท่ี 
พคท. เขา้ไปเคล่ือนไหว สาเหตุท่ีมุ่งเน้นเฉพาะภาคเหนือกบัภาคใต ้เน่ืองจากการสร้างแนวร่วมใน
พ้ืนท่ีดงักล่าวเกิดผลท่ีเห็นไดช้ดัเจนอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีส าคญัชนชาติส่วนน้อยทั้งสองภาคมีอตั
ลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มีแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ศาสนาและวิถีชีวิตท่ีเฉพาะตวัซ่ึง

แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ในขณะท่ีภาคอีสานซ่ึงมีชนชาติส่วนนอ้ยอยูเ่ช่นเดียวกนั เช่น ชาวโซ่ ชาว
ภูไท ไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากชนชาติส่วนนอ้ยในภาคอีสานมีความกลมกลืน
กนัจึงดูเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด แมจ้ะมีความแตกต่างดา้นภาษา ขนบธรรมประเพณีและ
วฒันธรรมบางประการ แต่โดยภาพรวมชนชาติส่วนน้อยในภาคอีสานมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั 
ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเลือกศึกษาการสร้างแนวร่วมชนชาติส่วนนอ้ยในภาคเหนือและภาคใต ้ซ่ึงจะท าให้
เข้าใจว่า พคท. สามารถสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อยได้อย่างไร เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็น
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อุปสรรคในการสร้างความสมัพนัธ ์ และช้ีน าชนชาติส่วนนอ้ยใหย้อมรับแนวทางของพรรคหรือไม่ 
ทั้งน้ีเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถของผูป้ฏิบติังานในการสร้างแนวร่วมชนชาติส่วนนอ้ยให้
สัมฤทธ์ิผล อีกทั้งยงัท าให้เห็นวิธีคิดและวิธีท างานของ พคท. ท่ีมีต่อชนชาติส่วนน้อยว่ามีความ

แตกต่างต่อการปฏิบติักบัชนชั้นอ่ืนๆหรือไม่ อยา่งไร 

1.3.1 แนวร่วมชาวม้ง 

ชาวมง้มีลกัษณะเฉพาะตวัคือเป็นนักสู้และมีความอดทนอย่างมาก เดิมชาวมง้อาศยัใน
แผน่ดินจีนแต่ถูกทางการจีนปราบปรามหลายคร้ังท าใหต้อ้งถอยร่นลงมาทางใต ้กระจดักระจายกนั
ไปอยูต่ามป่าทึบและดอยสูงทั้งในอินโดจีน พม่า และไทย ส านกังานสถิติแห่งชาติไดส้ ารวจจ านวน
ชาวมง้ ในพ.ศ. 2509 รายงานว่ามีชาวมง้ประมาณ 53,031 คน อาศยัเกือบทัว่ไปในภาคเหนือของไทย 
ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล  าปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และน่าน ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมี

ชาวมง้มากกว่าจงัหวดัอ่ืนๆ เพราะพ้ืนท่ีแถบนั้นเป็นภูเขาติดต่อกบัแขวงไชยะบุรี ในประเทศลาว155 
ลกัษณะพิเศษของชาวมง้ท่ีสะทอ้นจากการต่อสูไ้ม่ยอมอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีนจนตอ้งอพยพ
ยา้ยถ่ินฐาน คือ เป็นคนรักเสรีภาพ แมร้บพุ่งกบัจีนมาโดยตลอด แต่จุดมุ่งหมายคือการอยู่อย่างสงบ
และสนัติ เสกสรรค ์ประเสริฐกุล156 กล่าวถึงความหวงัของชาวมง้ไวว้่า “คือชนส่วนนอ้ยน่ีเขามีอดีต
ท่ีพยายามด้ินรนหา ออโตโนมีของตวัเองมาโดยตลอด คนมง้ท่ีอพยพร่อนเร่มา... เขามีความใฝ่ฝัน

ในรูปต านานท่ีว่า กษตัริยม์ง้จะมาเกิดในสกัวนัหน่ึง เพ่ือพาเขาไปอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน...” จากค ากล่าว
ข้างต้นสอดคลอ้งกับลกัษณะของชาวมง้ในไทย คือ รักเสรีภาพ และไม่ชอบการถูกบีบบังคับ 
เจา้หน้าท่ีรัฐจึงมกัเห็นชาวมง้เป็นพวกหัวร้ัน และเอะอะวุ่นวายมากกว่าชนชาติส่วนน้อยเผ่าอ่ืนๆ 
การท่ีรัฐเขา้ไปแทรกแซงจดัระเบียบวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมง้ และใชว้ิธีการท่ีไม่เป็นมิตร ท า
ใหช้าวมง้รู้สึกว่าพวกเขาถูกข่มเหงรังแก157   

ภาคเหนือเป็นพ้ืนท่ีแรกท่ีเร่ิมมีการสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนนอ้ย พคท. เร่ิมด าเนินการ
สร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนนอ้ย คือ ชาวมง้ ในตน้ทศวรรษ 2510 พคท. สามารถสร้างฐานท่ีมัน่
ในพ้ืนท่ีภูดอยท่ีอยูอ่าศยัของชาวมง้ไดห้ลายจงัหวดั โดยผูป้ฏิบติังานของพรรคไดเ้ร่ิมท างานในเขต
ชนชาติส่วนนอ้ยบริเวณชายแดนจงัหวดัน่านและเชียงรายตั้งแต่พ.ศ. 2507 โดยเห็นว่าพ้ืนท่ีดงักล่าว

                                                             
155 สังคีต จนัทนะโพธิ, ชมชุนคนแม้ว, (นนทบุรี: ธารบวัแกว้, 2543), 9-11. 
156 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล, ปากค าประวัติศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 3,  (กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2538), 89. 
157 มอ็ตแตง็ ยงั, ประวัติของชาวม้ง (แม้ว), (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2520), 55. 
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มีเง่ือนไขในการเขา้ร่วมการปฏิวติัมากท่ีสุด บริเวณนั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ “ชาวมง้” พวกเขาเป็นชน
ชาติส่วนนอ้ยท่ีมีความเป็นอยูอ่ยา่งยากล าบาก ขาดโอกาสในการเขา้ถึงระบบการศึกษา สาธารณสุข 
และทางเลือกในทางเศรษฐกิจ ท่ีส าคญัพวกเขาถูกกดข่ีข่มเหงจากการท างานของเจา้หน้าท่ีรัฐ ท่ี

มุ่งหวงัรีดไถพวกเขาเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงให้
การศึกษาดา้นการเมือง น าเร่ืองจริงจากชีวิตชาวมง้มาอธิบายถึงความไม่ยติุธรรมในสังคมท่ีอ  านาจ
รัฐและชนชั้นนายทุนเป็นผูเ้อารัดเอาเปรียบข่มเหงรังแกประชาชน หากตอ้งการหลุดพน้จากความ
ทุกขย์ากมีแต่ตอ้งโค่นลม้อ  านาจรัฐเก่าแลว้สถาปนาอ านาจรัฐใหม่ข้ึนมา ชาวมง้ในจงัหวดัน่านและ
เชียงรายต่างไม่ลงัเลต่อการเข้าร่วมการปฏิวติั เพราะพวกเขาต่างปรารถนาอยากมีชีวิตท่ีดีก ว่า 
เร่ืองราวเหล่าน้ีร ่ าลือไปถึงชาวมง้ในเขตรอยต่อสามจงัหวดั พิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ์ โดยผา่น

ทางญาติพี่นอ้งของพวกเขาว่ามีการเคล่ือนไหวเพื่อปฏิวติัเปล่ียนแปลงสังคม เช่นเดียวกบัการต่อสู้
เพื่อกูช้าติในประเทศลาว จึงมีชาวมง้สนใจเขา้ร่วมดว้ยจ านวนมาก158 โดยเฉพาะท่ีผาจิซ่ึงประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี เน่ืองจาก พคท. ใชผู้ป้ฏิบติังานชาวมง้เขา้ไปท างานดา้นความคิด เร่ิมจากการ
พูดคุยทุกข์สุขทัว่ไปจนถึงปัญหาต่างๆ และยกระดบัเป็นเร่ืองการเมือง การโฆษณาชวนเช่ือของ 
พคท. ก็เร่ิมเป็นท่ียอมรับจากชาวมง้ส่วนใหญ่ ขณะท่ีพ้ืนท่ีผาช้างการปลุกระดมของ พคท. ไม่

ประสบผลส าเร็จมากนกั เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานพูดภาษามง้ไม่ได ้ท าใหไ้ม่สามารถโฆษณาโน้มน้าว
ทางความคิดได้โดยตรง หลายคร้ังท่ีไปดักพบชาวม้งมกัหลีกเล่ียงด้วยการหลบหนีหรือไม่ก็
หวาดกลวัจนตวัสัน่ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความอดทนพยายามและการปรับแนวทางการเคล่ือนไหวให้
เหมาะสมกบัเง่ือนไข พคท. ก็ประสบผลส าเร็จในการชกัจูงชาวมง้ ชาวมง้ผาช้างเร่ิมพูดคุยดว้ย 
ประกอบกบัผูป้ฏิบติังานชาวมง้จากผาจิเขา้มาช่วยความสมัพนัธจึ์งดีข้ึนมาก แต่สถานการณ์ดงักล่าว

เป็นไปไดไ้ม่นานเพราะเจา้หน้าท่ีรัฐส่งผูใ้หญ่บา้นชาวเยา้มาสั่งชาวมง้ผาชา้งห้ามติดต่อกบั พคท. 
ไม่เช่นนั้นจะน าก  าลงัเขา้มาปราบปราม ชาวมง้ผาชา้งเร่ิมหวาดกลวัและปฏิเสธท่ีจะพบกบัคนของ 
พคท. แม ้พคท. จะโฆษณาชวนเช่ือว่าการปฏิวติัจะตอ้งส าเร็จภายใน 10 ปี แต่ก็ไม่สามารถชกัจูงใจ
ชาวมง้ผาชา้งไดซ่ึ้งแตกต่างกบัท่ีเคยใชไ้ดผ้ลมาแลว้กบัชาวมง้ผาจิ159    

ในพ.ศ. 2511 รัฐบาลเร่ิมเปิดยุทธการปราบปราม พคท. ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยส่งก าลงั
ทหารข้ึนภูดอยและโจมตีทางอากาศทุกทิศทางเพ่ือหาท่ีตั้งของ พคท. เม่ืออยูใ่นสถานการณ์การต่อสู้

                                                             
158 กลุ่มเพื่อน 3 จงัหวดั, ร่องกล้า ภูผา และผองเพ่ือน, (มปท: มปท, มปป), 10-11. 
159 จนัทนา ฟองทะเล, จากดอยยาวถึงภูผาจิ, พิมพค์ร้ังท่ี 4,  (กรุงเทพฯ: แพรว, 2556), 189-191. 
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ชาวมง้ในพ้ืนพ่ีต่างหวาดกลวัไม่กลา้อยู่ในหมู่บา้นจึงอพยพหนีเขา้ป่าร่วมกบั พคท. ทั้งหมู่บา้น เมื่อ
เสร็จส้ินยุทธการเขตภูแว จงัหวดัน่าน ไดก้ลายเป็นเขตปลดปล่อยแห่งแรกของ พคท. ก่อนท่ีเขต
อ่ืนๆจะปลดปล่อยตามมาในช่วงเวลาไล่เล่ียกนั เช่น ภูพยคัฆ ์ขุนน ้ าปัว ภูแหลมทอง น ้ าวา้ น ้ าตวง 

น ้ าพาง เขตปลดปล่อยของ พคท. ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ต่อมาเรียกว่าฐานท่ีมัน่น่านเหนือและ
น่านใต้160   

ต่อมาในพ.ศ. 2513 พคท. สามารถขยายเขตงานในภาคเหนือได ้5 แห่ง ไดแ้ก่ เขตงาน 52 
ดอยหลวง เขตงาน 24 ดอยยาว ดอยผาหม่น ทั้งสองเขตงานอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย เขตงาน 14 ภูแว ภู

พยคัฆใ์นจงัหวดัน่าน เขตงาน 54 บา้นแมว้หว้ยชา้งใหญ่ในจงัหวดัเลย และเขตงาน 23 ภูหินร่องกลา้
ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ พิษณุโลก161 และในปีเดียวกนันั้น พคท. สามารถสร้างเขตปลอดอ านาจรัฐแห่ง
แรกในเขตสามจงัหวดั พิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นเขตปลอดอ านาจรัฐแห่งแรกของการ
เคล่ือนไหวในขอบเขตทัว่ประเทศ โดยมาจากความเห็นชอบของประชาชนในฐานท่ีมัน่ท่ีตอ้งการ
ความมัน่คง เห็นชอบ จึงมีมติใหจ้ดัตั้งอ  านาจรัฐของประชาชน ฐานท่ีมัน่เขตสามจงัหวดัพิษณุโลก-

เลย-เพชรบูรณ์จึงไดถื้อก าเนิดข้ึนข้ึนตามระบอบประชาธิปไตย162   

อยา่งไรก็ดี อาจกล่าวไดว้่า ตน้ทศวรรษ 2510 พคท. สามารถสร้างฐานท่ีมัน่ในภาคเหนือได้
อย่างมัน่คง การเคล่ือนไหวของ พคท. มีการขยายตวัข้ึน ทั้งการปะทะกนัดว้ยอาวุธกบัก  าลงัของ
ทางการ และการปลุกระดมมวลชนเพื่อสร้างความต่ืนตัวทางการเมืองให้แก่ชาวม้ง แต่

นอกเหนือจากการปลุกระดมของ พคท. แลว้ สาเหตุส าคญัท่ีท าใหช้าวมง้เลือกขา้ง พคท. เป็นเพราะ
การปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีรัฐมีลกัษณะกดข่ีข่มเหงชาวมง้ และมกัใช้ต  าแหน่งทางราชการหา
ผลประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบชาวมง้ต่างๆนานา ซ่ึงผลการศึกษาจากหนงัสือรวมบทความเร่ือง 
“ชีวิตบนดอย”163 ของชมรมศึกษาและวิจยัชาวเขา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ตีพิมพใ์นพ.ศ. 2517 
วรรณรักษ ์ชยัชาญกุล ผูศ้ึกษาประเด็น “การแทรกซึมและบ่อนท าลายของคอมมิวนิสตใ์นหมู่ชาวเขา 

ปัญหาทางดา้นสังคมและการเมือง” ในช่วงพ.ศ. 2511 - 2514 ไดอ้ธิบายสาเหตุท่ีชาวมง้เขา้ร่วมกบั 
                                                             

160 คณะกรรมการอนุสรณ์สถานภูพยคัฆ์, อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ คู่มืออนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ จ.น่าน 
รวมประวัติ เน้ือหา และภาพ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพด์วงกมล, มปป). 

161 สินธ์ุสวสัด์ิ ยอดบางเตย. บันทึกความทรงจ าบางเร่ือง พ.ศ. 2497-2550, 92. 
162 กลุ่มเพื่อน 3 จงัหวดั. ร่องกล้า ภูผา และผองเพ่ือน, 19. 
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,และชมรมศึกษาและวิจัยชาวเขา, ชีวิตบนดอย, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2517), 58-59. 
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พคท. ว่า เพราะรัฐออกกฎหมายหา้มการปลูกฝ่ิน ซ่ึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชาวม้
งอย่างงาม จึงท าให้ พคท. สามารถชกัจูงชาวมง้ให้เขา้ร่วมต่อตา้นอ านาจรัฐได ้ในทางตรงกนัขา้ม
งานเขียนของ “กลุ่มเพื่อน 3 จงัหวดั ร่องกลา้ ภูผา และผองเพื่อน” กลบัโตแ้ยง้ค าอธิบายดงักล่าวว่า 

สาเหตุหลกัท่ีชาวมง้เขา้ร่วมกบั พคท. เพราะการถูกกดข่ีไม่ใช่เพราะชาวมง้ถูกห้ามสูบฝ่ิน ขายฝ่ิน 
อยา่งท่ีโดนกล่าวหา และยงักล่าวว่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐบางคนเป็นคนส่งเสริมใหช้าวมง้ปลูกฝ่ินดว้ยซ ้า 
หากพบเห็นก็ท าเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพ่ือเป็นช่องทางหาผลประโยชน์ รอจนกระทัง่ขายฝ่ิน
และไดเ้งินมา เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นก็ตั้งศาลเต้ียจบัปรับรีดไถเอาเงินทอง164 ค  าอธิบายของกลุ่มเพื่อน 3 
จงัหวดัฯ ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของเสกสรรค ์ประเสริฐกุล ซ่ึงเคยคลุกคลีกบัชาวมง้
และรับรู้ความเดือดร้อนท่ีชาวมง้ประสบจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ กล่าวว่า “...มง้น้ีโดยพ้ืนฐานแลว้ เป็นชน

ชาติส่วนน้อยท่ีค่อนข้างมีฐานะ นั่นคือการค้าฝ่ิน ดังนั้นเขาจึงตกเป็นเป้าหมายการรีดไถของ
ขา้ราชการในชนบท ทั้งต  ารวจหรือขา้ราชการปกครองอะไรในสมยัก่อน...”165   

สินธุส์วสัด์ิ ยอดบางเตย นกัศึกษาซ่ึงเขา้ร่วมกบั พคท. ในฐานท่ีมัน่ภาคเหนือหลงั 6 ตุลาคม 

2519   ไดก้ล่าวถึงปัญหาท่ีชาวมง้ตอ้งเผชิญในท านองเดียวกนัว่า  

...ชาวมง้มกัจะถูกเจา้หน้าท่ีของทางราชการในขณะนั้นกลัน่แกลง้รังแก 
โดยเฉพาะการปลูกฝ่ินท่ีเจา้หน้าท่ีบางส่วนบีบบงัคบัเอาค่าคุม้ครอง แทนการให้
ความรู้ในเร่ืองผลร้ายของการปลูกฝ่ินกลบัสร้างอิทธิพลกดข่ีครอบง า ซ ้ายงัส่งเสริม

ให้ปลูกฝ่ินเพ่ือตนเองจะไดมี้ส่วนรับผลประโยชน์ ขณะเดียวกนัไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้ง
ส าหรับการของบประมาณเพ่ิมเติมจากเบ้ืองบนเพ่ือปราบปราม...166   

และกรณีของ ฮวั ทหารชาวมง้วยั 19 ปี เล่าถึงความยากล าบากท่ีผลกัดนัใหเ้ขา้ร่วมกบั พคท. 

ว่า  

...ผมช่ือฮวั มีพ่ีชายคนหน่ึงเป็นทหารเหมือนกนั ผมจ าหนา้พ่อแม่ไม่ได ้พ่อ
ตายเพราะ อ.ส. มาปลน้บา้น ชิงเอาเงินเอาทองไป หมูไก่ในเลา้มนัก็ไล่จับ พวก
ผูห้ญิงถูกฉุดไปข่มขืน จนคนในหมู่บา้นตอ้งหนีไปนอนในป่า...พ่อแคน้ใจมากเลย

                                                             
164 กลุ่มเพื่อน 3 จงัหวดั. ร่องกล้า ภูผา และผองเพ่ือน, 12. 
165 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวัติศาสตร์, 89. 
166 สินธ์ุสวสัด์ิ ยอดบางเตย. บันทึกความทรงจ าบางเร่ือง พ.ศ. 2497-2550, 92. 
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สู้จนถูกยิงตาย ส่วนแม่เป็นไขม้าเลเรียตายทีหลงัพ่อสองปี ผมกบัพี่ชายยงัเด็กมาก
ตอ้งอาศยัอยูก่บัป้า....ไม่มีใครช่วยท าไร่ เราอดอยากกนัมาก ขา้วมีกินไม่ครบม้ือ....
จนกระทัง่พรรคเขา้มาน าพาการต่อสู้ ผมกบัพ่ีชายโตกว่าใครจึงเขา้เป็นทหารทนัที 

ผมมีชีวิตใหม่ ผมกบัพี่ชายจะเป็นทหารอยู่ภายใตก้ารน าของพรรคไปตลอดชีวิต
...167   

การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปล่อยปละละเลยไม่จัดการเร่ืองการปลูกฝ่ิน แต่กลบัใช้ต  าแหน่งทาง
ราชการเป็นช่องทางลดัในการแสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้งข่มเหงรังแกชาวมง้รูปแบบต่างๆ ถือ

เป็นการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ การกดข่ีทางการเมือง และการดูถูกเหยียดหยามทางชาติ
พนัธุ์168  ซ่ึงการเคล่ือนไหวปลุกระดมมวลชนของ พคท. ในภาคเหนือตอนบนระยะแรกมกัใช้
ประเด็นดงักล่าวปลุกระดมช้ีน าทางความคิดให้ต่อตา้นอ านาจรัฐ และสร้างจิตส านึกทางการเมือง
เพ่ือให้ชาวมง้ตอ้งการปลดปล่อยตนเองดว้ยการกา้วเดินบนเส้นทางการปฏิวติั ดงันั้น การเลือกเขา้
ร่วมกบั พคท. จึงกลายเป็นทางเดียวท่ีชาวมง้เห็นว่าสามารถแกปั้ญหาท่ีพวกเขาเผชิญ ความคบัแคน้

ท่ีถูกสะสมไวน้านปีกลายเป็นแรงผลกัดนัให้ชาวมง้ตดัสินใจเขา้ร่วมขบวนการปฏิวติัเพื่อต่อตา้น
อ านาจรัฐ เมื่อ พคท. พูดถึงการต่อสูเ้พื่อความชอบธรรมและอนาคตท่ีทุกคนจะอยูอ่ยา่งเท่าเทียมใน
สงัคม และช้ีทางออกดว้ยการหยบิยืน่อาวุธใหลุ้กข้ึนต่อสู ้ชาวมง้บางส่วนจึงตอบรับต่อแนวทางของ 
พคท. ดว้ยความเต็มใจ ดงัเช่นค ากล่าวของ จง้มะ เยาวชนมง้ท่ีเขา้ร่วมกบั พคท. เขาแสดงความ
มุ่งมัน่ตอ้งการเป็นทหารออกไปสูร้บอยา่งแรงกลา้ว่า “...ผมไม่เป็นหรอกทหารช่างน่ะ นัง่ท าระเบิด
อยูแ่ต่ในส านกัจะไปดีอะไร ผมจะอยูแ่นวหนา้”169   

การท่ี พคท. สามารถชกัชวนชาวมง้ใหร่้วมต่อสูไ้ดน้ั้น เป็นเพราะ พคท. ตีประเด็นปัญหาท่ี
ชาวมง้ก  าลงัเผชิญไดอ้ย่างตรงจุด อีกทั้งภาพลกัษณ์ของ พคท. ท่ีเป็นมิตร อ่อนน้อม เขม้แข็ง และช้ี
ทางออกของปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน ท าให้ พคท. มีความน่าเช่ือถือและน่าพึ่งพิง ผิดกบั

เจ้าหน้าท่ีรัฐซ่ึงท าตัวเป็นเจ้านายใช้อ  านาจข่มเหงรังแกชาวมง้ พคท. จึงกลายเป็นทั้งผูน้  าและ
ความหวงัในการต่อสูเ้พื่อยุติการคุกคามจากอ านาจรัฐท่ีไม่เป็นธรรม น าพาชาวมง้ไปสู่เสรีภาพและ

                                                             
167 ภาณุมาศ ภูมิถาวร, สหาย, (กรุงเทพฯ: ม่ิงมิตร, 2545), 40-41. 
168 ชาญวิทย์ อร่ามฤทธ์ิ, เส้นทางเพลงชีวิต ความคิด และความฝัน , (ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2559), 150-152. 
169 ภาณุมาศ ภูมิถาวร. สหาย, 111. 
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พฒันาคุณภาพชีวิตชาวมง้ให้ดีข้ึน ดงัความเช่ือในต านานของชาวมง้ พคท. จึงอาจเปรียบได้กับ
กษตัริยท่ี์จะน าพาชาวมง้ไปสู่ส่ิงท่ีเขารอคอยมาตลอด การสร้างแนวร่วมชาวมง้และขยายเขตงานใน
ภาคเหนือจึงใช้เวลาไม่นานนัก แมรั้ฐบาลได้เปิดยุทธการปราบปราม พคท. ไปพร้อมกัน แต่

สถานการณ์สู้รบท่ีเกิดข้ึนกลับผลักดันให้ชาวม้งเข้าร่วมกับ พคท. เพราะเกรงว่าอาจจะถูก
ปราบปรามไปดว้ย เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีรัฐมกัใชอ้  านาจข่มขู่คุกคามการเป็นชนชาติส่วนนอ้ยอยู่เสมอ 
การอยู่ในหมู่บา้นของชาวมง้จึงไม่ปลอดภยัอีกต่อไป ดงันั้นฐานท่ีมัน่ของ พคท. ในภาคเหนือจึง
ก  าเนิดข้ึน ไม่เพียงแต่จะเป็นผลจากการปลุกระดมของ พคท. เท่านั้ น แต่ยงัเป็นผลจากการ
ปราบปรามของรัฐบาลอีกดว้ย 

1.3.2 แนวร่วมชาวมลายูมุสลมิ 

การสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อยในภาคใตเ้ร่ิมด าเนินการกลางทศวรรษ 2510 ก่อน

การขยายก าลงัของ พคท. ลงไปยงัจงัหวดัสงขลานั้น ในพ้ืนท่ีดงักล่าวไดมี้การเคล่ือนไหวในเขต

ขาว170อยูก่่อนแลว้เพื่อหาการสนบัสนุนทางเศรษฐกิจแก่พรรคคอมมิวนิสต์มลายา หรือ พคม.171 ใน

พ้ืนท่ีอ  าเภอเทพา อ  าเภอนาทวี และอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต่อมา พคท. ไดท้ าการเคล่ือนไหวต่อตา้นญ่ีปุ่น

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าใหพ้อมีฐานมวลชนของตนเองอยูบ่ริเวณน้ีดว้ย จนเม่ือการต่อสู้ดว้ย
                                                             

170 เขตขาว หมายถึง พื้นท่ีท่ีกลไกอ านาจรัฐควบคุมไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ เขตแดง หมายถึง พื้นท่ีการยดึครอง
ของฝ่ายคอมมิวนิสต์ และเขตชมพู หมายถึง รอยตะเข็บของทั้งสองฝ่าย หรือเขตจรยุทธ์ท่ีทั้งสองเคลื่อนไหวเพื่อ
ช่วงชิงพื้นท่ีกนั, กลุ่มเพื่อน 3 จงัหวดั, ร่องกล้า ภูผา และผองเพ่ือน, 3. 

171 พรรคคอมมิวนิสต์มลายา หรือ พคม. ก่อก  าเนิดในคาบสมุทรมลายจูากการเผยแพร่อุดมการณ์ปฏิว ัติ
และชาตินิยมจีนของพรรคก๊กมินตัง๋ จนกระทัง่เกิดการแตกแยกระหว่างจีนคอมมิวนิสตก์บัจีนก๊กมินตัง๋ ก่อใหเ้กิด
ผลสะทอ้นต่อชาวจีนในมลายาท าใหมี้การแตกแยกเป็นสองฝ่าย เดิมใชช่ื้อว่าพรรคคอมมิวนิสตน์านยาง (Nanyang 
Communist Party) ในปี ค.ศ.1928 โดยศูนยก์ลางอยูท่ี่สิงคโปร์ ก่อนจะเปลี่ยนช่ือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ใน
พ.ศ. 2473 พรรคคอมมิวนิสต์มลายามีบทบาทเด่นในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่นในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
จึงท าใหไ้ดรั้บการสนับสนุนจากชาวจีนเป็นอยา่งมาก ขณะที่ชาวมลายแูละอินเดียเขา้ร่วมเป็นส่วนนอ้ย  ภายหลงั
สงครามอังกฤษกลับเข้ามาในมลายาอีกคร้ัง พรรคคอมมิวนิสต์มลายาได้มีโอกาสจัดตั้ งพรรคการเมืองและ
เคลื่อนไหวอยา่งเปิดเผยเป็นผลจากการเป็นพนัธมิตรกบัองักฤษเพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่ น แต่ภายหลงัเม่ือพรรคเปลี่ยนแนว
ทางการเคลื่อนไหวโดยเนน้การต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธท าใหอ้งักฤษตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อท าการปราบปราม
พรรคคอมมิวนิสต์มลายา จึงท าให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายาถอยร่นเขา้มากบดานในแนวตะเข็บชายแดนไทย -
มาเลเซียตั้ งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ทางการไทยกับมาเลเซียจึงได้ร่วมมือกันเพื่อปราบปรามพรรค
คอมมิวนิสต์มลายา โดยที่ทางการไทยใชค้  าเรียกว่า โจรจีนคอมมิวนิสต์,กิตติ รัตนฉายา, ดับไฟใต้ กับพรรค
คอมมิวนิสต์มลายา, (กรุงเทพฯ: ดวงแกว้, 2538), 1-3. 
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อาวุธของ พคท. ขยายมากข้ึน และ พคม. เห็นว่าตนล่วงล ้าอาณาเขตเขา้มาในประเทศไทยมากแลว้ 

จึงมีการตกลงทางนโยบายโอนพ้ืนท่ีบริเวณจงัหวดัสงขลาให้ พคท. รับผิดชอบแทนในพ.ศ. 2508 

ซ่ึงทาง พคท. ได้ส่งก  าลงัพลจ านวนหน่ึงไปเคล่ือนไหวในเขตขาว โดยให้ไปท างานฝังตัวตัด

ยางพาราในเขตอ าเภอเทพา เพ่ือท างานโฆษณาให้แก่คนไทยเช้ือสายจีนและคนพ้ืนเมือง (ผูศึ้กษา

คาดว่าหมายถึงชาวมลายูมุสลิม) ในพ.ศ. 2510 พรรคมีมติให้สร้างกองทพัสงขลาข้ึนเพ่ือขยายเขต

เคล่ือนไหวในการท าการรบ และสามารถสร้างฐานท่ีมัน่บนเขาสนักาลาคีรีไดส้ าเร็จในพ.ศ. 2515172 

ความส าเร็จในการขยายพ้ืนท่ีและก าลงัในขั้นแรกน้ีไดก้ลายเป็นแรงผลกัดนัต่อไปท่ีท าให้ พคท. มี

จุดมุ่งหมายท่ีจะขยายแนวร่วมและกองก าลงัไปยงัจงัหวดัชายแดนภาคใตอ่ื้น ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส 

ปลายปี 2515 พคท. ไดส่้งสหายจ านวนหน่ึงไปร่วมกบักลุ่มติดอาวุธชาวมลายูมุสลิมท่ีน า

โดยครูเปาะซู หรือเปาะซู วาแมดีซา173 ท่ีจงัหวดัปัตตานี โดยใชน้โยบาย “แสวงจุดร่วม สงวนจุด

ต่าง” โดยคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานน้ีจะตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถ ท างานไดอ้ยา่งอิสระและมีความ

มัน่ใจ แต่สหายท่ีถูกส่งไปเกิดปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีท าให้ทางพรรคต้องส่งสหายกลุ่มใหม่ไปแทน

ร่วมกบัสหายอีกกลุ่มหน่ึงของกองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย หรือ ทปท. สงขลา 174 

                                                             
172 โครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทัด , บนเส้นทางภูบรรทัด : ต านานการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของ

ประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล, (กรุงเทพฯ: อาร์ต เอจ็ กราฟฟิค, 2545), 149-150. 
173 ครูเปาะซู หรือ เปาะซู วาแมดีซา เป็นครูอยูท่ี่โรงเรียนบา้นจะรังตาดง อ  าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เป็นผู ้

ที่มีอิทธิพลและเป็นที่ศรัทธาของชาวบา้นเป็นอย่างมาก จากขอ้มูลของรัฐซ่ึงสามารถจับกุมสมุนคนส าคญัของ
เปาะซู ไดก้ล่าวถึงเปาะซูว่า เป็นคนสั่งการให้ท  าการปลน้ราษฎรในหลายทอ้งท่ี เงินท่ีไดม้าจะแบ่งเฉลี่ยกนัและ
ส่วนท่ีเหลือน าไปรวบรวมซ้ืออาวุธ จุดประสงคห์ลกัของการปลน้ไม่ใช่แค่ทรัพยสิ์นเท่านั้น นอกจากตอ้งการเงิน
ซ้ืออาวุธแลว้ อาจจะเจตนาเพื่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ป่ันป่วน ระส าระส่ายข้ึนในบา้นเมือง, กมัปนาท จินตวิโรจน์
, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, (กรุงเทพฯ: มณเฑียร สมหอม, 2517), 96-97. ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังาน
เขียนเร่ืองปาตานีในโลกมลลายู ซ่ึงเล่าว่าเปาะซูเป็นคนของ BRN ไดเ้ขา้โจมตีสถานต ารวจภูธรอ าเภอรามัน 
จังหวดัยะลา สามารถยึดอาวุธจากราชการและปล่อยตวัผูต้อ้งการที่ควบคุมอยู่บนสถานีต ารวจหลบหนีไดเ้ป็น
จ านวนมาก และไดท้  าการฝึกอาวุธให้แก่ชาวมลายูมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ไดส้มาชิกเพิ่มข้ึนเป็น
จ านวนมาก, อารีฟิน บินจิ,และคณะ, ปัตตานี ดารุสสลาม, (ยะลา: ศูนยว์ฒันธรรมชายแดนภาคใต,้ 2543), 347. 

174โครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทัด. , บนเส้นทางภูบรรทัด : ต านานการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของ
ประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล, 155. 
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อยา่งไรก็ตาม การสร้างความสมัพนัธก์บัเปาะซูเกิดข้ึนไดไ้ม่นานนกัเพราะภายหลงั พคท. ไดแ้ยกตวั

ออกมา เน่ืองจากความไม่เขา้ใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และการไม่ค่อยมีอิสระในการ

เดินตามแนวนโยบายท่ีตอ้งติดตามพลพรรคของเปาะซูไปตลอด จึงไดแ้ยกตวัออกมาราวพ.ศ. 2518 

หลงัจากนั้นไดมี้การปลุกระดมมวลชนพ้ืนฐานของตนข้ึนมาได ้ ก่อตั้งเขตจรยุทธ์เล็กๆเขตหน่ึง 

ต่อมาสามารถก่อตั้งกองก าลงัของตนเองไดใ้นกลางพ.ศ. 2520175 

 ในช่วงปลายปี 2515 – 2518 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี พคท. พยายามสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายูมุสลิม

โดยผา่นเปาะซูนั้นเกิดอะไรข้ึนบา้ง การเคล่ือนไหวของทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างไร ยงัไม่มีหลกัฐานท่ี

ให้รายละเอียดในส่วนน้ีไดอ้ย่างชดัเจน เ นื่ องจ ากข ้อมูล ที่กล่า วถึงความสัมพันธ์ด ังกล่าว

ปรากฏในงาน เขียน 2 เ ร่ือง  คือ “บนเส้นทางภูบรรทดั : ต  านานการต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธของ

ประชาชน พทัลุง-ตรัง-สตูล” และ วารสาร “ตะวนัแดง” ส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ พคท. ส าหรับ “บน

เส้นทางภูบรรทดั : ต  านานการต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธของประชาชน พทัลุง-ตรัง-สตูล” เน้นอธิบาย

อุปสรรคในระหว่างการเดินทางไปหาเปาะซูของสหายกลุ่มแรกท่ีเกิดการปะทะกบัเจา้หน้าท่ี โดย

ช้ีให้เห็นว่าสหายท่ีเดินทางมีความมุ่งมัน่ อดทน เสียสละ และความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนไดส้ร้างผล

สะเทือนแก่จิตใจของสหายเป็นอย่างมาก ก่อนท่ีจะเล่าต่อไปว่าไดส่้งผูป้ฏิบติังานอีกกลุ่มหน่ึงมา

แทนและสามารถก่อตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยไดป้ระสบผลส าเร็จในพ.ศ. 2520 

โดยเล่าขา้มความทรงจ าท่ีเคยร่วมงานกบัเปาะซู ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวมาจากความทรงจ าของสหายท่ี

เคยท างานแนวร่วมกบัเปาะซู แต่เนน้อธิบายความรู้สึก ความภาคภูมิใจ มากกว่าการใหข้อ้มูลท่ีเป็น

รายละเอียดว่าทั้งสองฝ่ายร่วมงานกันอย่างไร เช่นเดียวกนัในงานเขียนอีกเร่ืองหน่ึงท่ีให้ข้อมูล

ความสัมพนัธร์ะหว่าง พคท. กบัเปาะซู คือ วารสาร “ตะวนัแดง” ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 7 เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2523 กล่าวถึงการส่งสหายไปร่วมกับเปาะซู ในพ.ศ. 2516176 และเช่นเดียวกนัขอ้มูลจาก

                                                             
175 ดุนยา บิน อาคีเราะห์, "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย," พฤศจิกายน 2523 เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย ตะวนัแดง D22/8, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 26. 
176 ขอ้มูลดงักล่าวขดัแยง้กบับนเส้นทางภูบรรทดั : ต  านานการต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธของประชาชน พทัลุง-

ตรัง-สตูล เร่ืองปีที่สหายเดินทางไปร่วมกลุ่มกบัเปาะซู แต่เม่ือพิจารณาขอ้มูลทั้งสองดว้ยกนัจะเห็นไดว้่าสหายกลุ่ม
แรกถูกส่งไปในปลายพ.ศ. 2515 ก่อนท่ีจะมีการส่งสหายกลุ่มใหม่ไปอีกคร้ัง ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรในการ
เดินทางและติดต่อกบัมวลชน จึงเป็นไปไดว้่ากว่าที่สหายกลุ่มใหม่จะเดินทางไปถึงปัตตานีเพื่อเขา้ร่วมกบัเปาะซู
น่าจะล่วงเขา้พ.ศ. 2516 ไปแลว้ ความสัมพนัธ์จึงไดเ้ร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ 
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วารสาร “ตะวนัแดง” ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดในส่วนของความสัมพนัธ์ว่าเป็นอย่างไร นอกจาก

สรุปว่าการร่วมงานกบัเปาะซูไม่ประสบผลส าเร็จ ต่อมา พคท. จึงแยกตวัออกมาและสามารถก่อตั้ง

กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยไดใ้นพ.ศ. 2520  

อย่างไรก็ดี แมส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวจะยงัไม่แน่ชดั แต่ก็พอสันนิษฐานไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีมีอยูว่่าการด าเนินงานในขั้นแรกของ พคท. คือการพยายามสร้างแนวร่วม โดยพึ่งพาเปาะซู 

ผูมี้อิทธิพลในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภายหลงัเม่ือแยกออกมาจากกลุ่มเปาะซูแลว้จึงไดเ้ร่ิมสร้าง

กองก าลงัของตนเองข้ึน แต่การสร้างกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนในทนัที 

ตอ้งใชร้ะยะเวลาถึง 2 ปีกว่าท่ีพรรคจะสามารถก่อตั้งกองก าลงัข้ึนอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงปัญหาท่ีท า

ให ้พคท. ไม่สามารถสร้างกองก าลงัไดท้นัทีภายหลงัแยกจากเปาะซูอาจเป็นเพราะความไม่พร้อมใน

ดา้นก าลงัคน จึงตอ้งใชเ้วลาในการสร้างแนวร่วมชาวมลายมูุสลิม ซ่ึงอาจพิจารณาไดว้่าการท่ี พคท. 

สามารถก่อตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยในพ.ศ. 2520 เป็นความส าเร็จขั้นหน่ึงท่ีท า

ใหช้าวมลายมูุสลิมส่วนหน่ึงยอมรับการน าของ พคท.  

อยา่งไรก็ตาม นอกจากตอ้งการสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายูมุสลิมท่ีเป็นชาวบา้นทัว่ไปแลว้ 

พคท. ยงัใหค้วามสนใจแก่กลุ่มติดอาวุธของชาวมลายมูุสลิมท่ีรัฐเรียกขานว่า ขบวนการโจรก่อการ

ร้าย หรือ ขจก. ซ่ึงมีหลกัฐานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า พคท. กบักองก าลงัติดอาวุธของชาวมลายมูุสลิมได้

เคยท างานร่วมกนั โดยมีการติดต่อใหม้ีความร่วมมือในทางทหาร ซ่ึงสนันิษฐานว่าเปาะซู วาแมดีซา

เป็นสะพานเช่ือมในความร่วมมือดงักล่าวก่อนท่ีเปาะซูจะยุติความสัมพนัธ์กบั พคท. ทั้งน้ีปรากฏ

ขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์ของ เจริญพงศ ์พรหมศร เร่ือง “กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : 

การศึกษาปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกองก าลงัติดอาวุธมลายมูุสลิมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย” 

โดยเจริญพงศใ์ชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ แบฮูแต นักศึกษาชาวมลายูมุสลิมท่ีเคยเขา้ร่วมกบั พคท. 

และกลุ่ม BRN ซ่ึงแบฮูแตได้ให้ข้อมูลไวว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กับ BRN มีความเป็น

พนัธมิตรในระดบัหน่ึง จุดร่วมของทั้งสองฝ่ายในช่วงแรกคือการต่อสูต้ามแนวทางสังคมนิยม โดย 

พคท. มีเป้าหมายเพื่อไปสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต ์ขณะท่ีขบวนการมุสลิมหลงัยุคการปฏิวติัรัสเซีย

ได้รับแนวคิดสังคมนิยมมาเป็นหน่ึงในเป้าหมายด้วยเช่นกัน ในองค์กรติดอาวุธมลายูมุสลิมท่ี

เคล่ือนไหวในจงัหวดัชายแดนภาคใตช่้วงนั้นมีเพียง BRN ท่ีประกาศยอมรับแนวทางสงัคมนิยมเป็น
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เป้าหมายทางการเมือง เรียกว่า Nasol หรือ นาโซซ่ี หมายถึง ความเป็นชาติมลายูปตานี ความเป็น

สังคมนิยม และความเป็นอิสลาม แต่จุดร่วมท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนกว่าก็คือ การมีศตัรูร่วมกนัเป็น

รัฐบาลเผด็จการ177 ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้่า พคท. ไดส้ร้างแนวร่วมกบั BRN ซ่ึงเป็นองค์กรติด

อาวุธมลายูมุสลิม ในระหว่างพ.ศ. 2516 – 2518 ซ่ึง เจริญพงศ ์พรหมศร ไดส้รุปว่า ความสัมพนัธท่ี์

เกิดข้ึนดงักล่าวมาจากการเป็นสะพานเช่ือมของเปาะซู วาแมดีซา อย่างแน่นอน โดยเร่ิมจากการ

ประสานให ้พคท. สามารถขยายเขตงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีชาวมลายูมุสลิมเป็นชน

กลุ่มใหญ่ ต่อมาจึงไดน้ าไปสู่ความสัมพนัธ์กบักลุ่ม BRN แมจ้ะเกิดข้ึนเพียงระยะเวลาสั้นๆ เพราะ

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่สามารถน าไปสู่สงครามปฏิวติัร่วมกนัได ้แต่ก็ช่วยให ้พคท. ไดเ้รียนรู้วิถี

ชีวิตและการปฏิบติังานขององค์กรติดอาวุธมลายูมุสลิมท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้มื่อมีการ

ก่อตั้งกองก าลงัติดอาวุธมลายูมุสลิมของตนเอง อีกทั้ง พคท. ยงัช่วยฝึกฝนดา้นการทหารใหแ้ก่กลุ่ม 

BRN สะทอ้นให้เห็นว่าชาวมลายูมุสลิมยอมรับต่อ พคท. ในระดบัหน่ึง อย่างน้อยในฐานะท่ี พคท. 

เป็นขบวนการท่ีต่อสู้กบัรัฐบาลในจุดยืนเดียวกบั BRN อีกทั้งยงัมีกองก าลงัติดอาวุธท่ีมีขอบเขต

เคล่ือนไหวทัว่ประเทศ และมีประสบการณ์การต่อสู้ตามแบบสงครามจรยุทธ์ ดงัท่ีแบฮูแตไดใ้ห้

ขอ้มูลว่า 

...เป็นท่ีแน่นอนว่าความสมัพนัธร์ะหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ

ไทยกบัครูเปาะสู เป็นสะพานเช่ือมไปสู่ความสมัพนัธร์ะหว่างพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทยกบั BRN อย่างแน่นอน สัมพนัธ์ถึงขั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย ค่ายสะบา้ยอ้ย เคยฝึกทหารใหก้บั BRN เพื่อท าสงครามจรยุทธต์าม

                                                             
177 เจริญพงศ์ พรหมศร, "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกอง

ก า ลัง ติ ดอ า วุ ธมล า ยู มุ สลิ มกับพรรคคอม มิว นิสต์แ ห่ งประ เทศ ไทย "  ( ศิ ลปศ าสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2556), 79. เจริญพงศ์ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า แมแ้บฮูแตจะให้ขอ้มูลความสัมพันธ์
ระหว่าง พคท. กบั BRN แต่ขอ้มูลดงักล่าวกไ็ม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีแบฮูแตประสบดว้ยตนเอง เขาไดรั้บฟังจากการเล่าของ
กลุ่ม BRN เม่ือเขา้ร่วมกบัองคก์รในพ.ศ. 2521 ภายหลงัจากท่ีทั้งสองฝ่ายยุติความสัมพนัธ์ต่อกนั ขอ้มูลดงักล่าวจึง
ถูกถ่ายทอดโดยฝ่าย BRN เพียงดา้นเดียวเป็นหลกั แมว้่าจะไม่มีรายละเอียดจาก พคท. ในประเด็นความสัมพนัธ์
ของทั้ งสองฝ่ายในระดับท่ีชัดเจนกว่าน้ี ทว่าข้อมูลดังกล่าวก็ช่วยสะท้อนภาพความสัมพันธ์ในภาพของ 
“พนัธมิตร” ไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะเม่ือทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดร่วมในแนวทางสังคมนิยมและการต่อสู้กบัรัฐบาล
เช่นเดียวกนั 
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แบบยทุธศาสตร์ชนบทลอ้มเมืองของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย 1-2 รุ่น 

รุ่นละ 20-30 คน ในปี 2517 – 2518...178 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสนใจว่าท าไม พคท. จึงไดฝึ้กฝนการต่อสู้ตามยุทธวิธีของตนเอง

ให้แก่ BRN ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายในพ.ศ. 2516 – 2518 อนัเป็นช่วงเวลาท่ี 

พคท. ยงัเป็นแนวร่วมกบัเปาะซู วาแมดีซา การฝึกทหารใหก้บั BRN เป็นเพราะ BRN มีสถานะเป็น

องค์กรแนวร่วมของ พคท. โดยมีจุดร่วมกนัในอุดมการณ์สังคมนิยมท่ีจะน าไปสู่การก าหนดการ

เคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งน้ีผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าการท่ี พคท. ฝึกทหารใหก้บั 

BRN เพื่อคาดหวงัว่า BRN จะช่วยเหลือการเคล่ือนไหวของตนเองในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โดยเฉพาะความเป็นองค์กรมลายูมุสลิม เป็นคนในท้องถ่ินท่ีมีความช านาญในพ้ืนท่ี จึงท าให้

สามารถเช่ือมโยง พคท. ไปยงัชาวมลายมุูสลิมได ้หรือมิเช่นนั้น พคท. อาจจะตอ้งการยกระดบั BRN 

ใหเ้ป็นองคก์รแนวร่วมติดอาวุธ โดยใหม้ีบทบาทหลกัในการท าการสูร้บในบริเวณจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้เพื่อท าการรุกทางการทหารไดอี้กทางหน่ึง อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏเอกสารของ พคท. ท่ี

กล่าวถึงความร่วมมือกับ BRN จึงท าให้ไม่มีรายละเอียดท่ีจะช่วยให้เข้าใจและขยายภาพ

ความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายไดช้ดัเจนข้ึน นอกจากขอ้มูลจากการศึกษาของเจริญพงศ์ท่ีได้

สมัภาษณ์แบฮูแตเท่านั้น ท่ีช้ีใหเ้ห็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึง ก่อนท่ีทั้งสองฝ่ายจะแยก

ทางกนัเพราะตระหนักถึงเป้าหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ต่างฝ่ายจึงต่างเคล่ือนไหวและไม่มีความ

ร่วมมือใดๆหรือการต่อสูร้ะหว่างกนัเกิดข้ึนนอกจากการต่อสูก้บัรัฐบาลเท่านั้น 

อยา่งไรก็ดี ในระหว่างพ.ศ. 2515 – 2519 การสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายมูุสลิมไม่ไดท้ าให้ 

พคท. มีบทบาทท่ีจะสร้างผลสะเทือนทางการต่อสู้ในจังหวดัชายแดนภาคใต ้นอกจากไดฝึ้กฝน

ทหารซ่ึงจ  ากดัอยู่ในค่ายซ่ึงเป็นฐานท่ีมัน่ของ พคท. เท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ดา้น

การทหารของ พคท. ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ยงัไม่ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลเท่ากับการ

เคล่ือนไหวทางทหารในเขตงานอ่ืนของภาคใต้ เพราะการสร้างกองก าลงัชาวมลายูมุสลิมยงัอยู่

ในช่วงการเร่ิมตน้ อยา่งไรก็ตาม การสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายมุูสลิมและการก่อตั้งกองทหารปลด

แอกประชาชนมุสลิมไทยตอ้งยกผลงานให้กบัผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมและด าเนินการ

                                                             
178เร่ืองเดียวกนั, 83-84. 
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ทั้งหมด เน่ืองจากภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากศูนยก์ารน าพรรคในภาคเหนือ ดงันั้น การก าหนด

แนวทางการเคล่ือนไหวจึงเป็นหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังานท่ีจะตอ้งประเมินรูปแบบให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ในทา้ยท่ีสุด พคท. จึงสามารถชกัจูงชาวมลายมุูสลิมไดบ้างส่วนจนสามารถก่อตั้งกอง

ทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยไดส้ าเร็จในพ.ศ. 2520 ซ่ึงสมาชิกระดบัน าของ พคท. ไดใ้ห้

ความเห็นในการสร้างกองก าลงัอาวุธของชาวมลายมูุสลิม ความว่า  

...เราก็รักชาติและไม่ตอ้งการให้มีการแบ่งแยกดินแดน เพียงแต่เราก็ไม่

อาจต่อสู้กนัได ้เพราะทั้ง พคท. และขบวนการนอกกฎหมายเหล่าน้ีในเวลานั้น

ต่างก็มีศตัรูตวัเดียวกนัคือรัฐบาลไทย ดงันั้นบทบาทและภาระหน้าท่ีส าคญัของ 

พคท. ท่ีปัตตานีก็คือ จะต้องท าแนวร่วมกบัขบวนการแบ่งแยกดินแดนเหล่าน้ี 

และโฆษณานโยบายใหป้ระชาชนเช้ือสายไทยไดเ้ขา้ใจนโยบายของ พคท. ต่อชน

ชาติส่วนนอ้ยและคนพ้ืนเมืองท่ีเป็นคนไทยดว้ย...179 

การสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนน้อยของ พคท. ซ่ึงไดแ้ก่ ชาวมง้และชาวมลายูมุสลิม 

เกิดข้ึนในช่วงการต่อสู้ดว้ยอาวุธ ซ่ึง พคท. มีแนวนโยบายในการสร้างฐานท่ีมัน่ในชนบท และ

รวบรวมก าลงัคนทุกชนชั้นและทุกชนชาติเพ่ือเป็นพลงัในการปฏิวติัตามแนวทางชนบทลอ้มเมือง 

ชนชาติส่วนน้อยทั้งสองกลุ่มซ่ึงอาศยัในชนบทจึงเป็นหน่ึงในเป้าหมายของการสร้างแนวร่วม แม้

ในช่วงตน้ทศวรรษ 2510 แนวนโยบายการสร้างแนวร่วมยงัไม่ปรากฏเน้ือหาออกมาอยา่งชดัเจน แต่

เม่ือผูป้ฏิบติังานประเมินสถานการณ์ในพ้ืนท่ีและหาเง่ือนไขท่ีจะสร้างแนวร่วมชนชาติส่วนน้อยได ้

ผูป้ฏิบติังานจึงเร่ิมเขา้ไปปลุกระดมชนชาติส่วนนอ้ย โดยเร่ิมจากชาวมง้ในภาคเหนือ ซ่ึงมีจ  านวน

มากและมีเง่ือนไขในการเขา้ร่วมการปฏิวติั อีกทั้งท่ีอยูอ่าศยัของชาวมง้ในเขตป่าเขาก็เหมาะสมท่ีจะ

เป็นท่ีพกัพิงแก่ผูป้ฏิบติังานของพรรค จึงท าใหภู้ดอยสูงในภาคเหนือกลายเป็นฐานท่ีมัน่ท่ีส าคญัใน

การบ่มเพาะก าลงัคน และ พคท. ยงัใชป้ระโยชน์จากปราการทางธรรมชาติช่วยป้องกนัภยัจากการ

ปราบปรามของเจา้หนา้ท่ีรัฐไดด้ว้ย ในช่วงต่อมาเม่ือผูป้ฏิบติังานในภาคใตเ้ร่ิมเคล่ือนไหวเพ่ือขยาย

พ้ืนท่ีและก าลงัคนไปยงัจงัหวดัสงขลาตามมติใหส้ร้างกองทพัสงขลาในพ.ศ. 2510 และสามารถเขต

                                                             
179 โครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทัด., บนเส้นทางภูบรรทัด : ต านานการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของ

ประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล, 155-156.  
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งานไดใ้นพ.ศ. 2515 จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้ พคท. เร่ิมสนใจชาวมลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ต่อมา พคท. จึงไดส้ร้างแนวร่วมกบัเปาะซู วาแมดีซา ชาวมลายูมุสลิมท่ีมีอิทธิพลในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงเปาะซูไดป้ระสานให ้พคท. ร่วมมือกบั BRN แต่เป็นเพียงการฝึกทหารให ้

BRN เท่านั้น ทั้งสองฝ่ายไม่ไดพ้ฒันาความร่วมมือในระดบัท่ีจะเป็นภยักบัรัฐบาลได ้ต่อมา พคท. 

ไดย้ติุความสมัพนัธก์บัเปาะซูและ BRN เน่ืองจากความไม่เขา้ใจกนับางประการ จึงท าให ้พคท. เร่ิม

รวบรวมก าลงัคนเพ่ือก่อตั้งกองก าลงัของชาวมลายมุูสลิมดว้ยตนเอง 

อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษาตั้งขอ้สงัเกตว่าในระหว่างพ.ศ. 2515-2519 พคท. อาจยงัไม่มีความคิด

ท่ีตระหนกัถึงลกัษณะเฉพาะตวัของแนวร่วมชนชาติส่วนนอ้ยอยา่งจริงจงั การสร้างแนวร่วมกบักลุ่ม

น้ีในขั้นแรกเพียงเพ่ือเพ่ิมก าลงัคนและขยายพ้ืนท่ีการเคล่ือนไหวใหก้วา้งขวางข้ึนเท่านั้น ดงัสะทอ้น

ไดจ้ากประเด็นการสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยในแถลงการณ์ 30 ปี ซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึง

การสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนนอ้ยไว ้ ดงันั้นสถานะของชนชาติส่วนนอ้ยจึงอาจยงัไม่ส าคญัเม่ือ

เทียบกบัชาวนา กรรมกร กลุ่มการเมือง ท่ี พคท. ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และมีสัดส่วนท่ีมากกว่า

ชนชาติส่วนนอ้ย  

การเคล่ือนไหวให้สัมฤทธ์ิผลตรงกนัทุกพ้ืนท่ีตามแนวนโยบายของ พคท. นั้นไม่ใช่เร่ือง

ง่าย เน่ืองจากแต่ละพ้ืนท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและจ าเป็นต้องท าความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง หาก

ผูป้ฏิบติังานไม่ปรับเปล่ียนแนวทางและกุมสภาพพ้ืนท่ีไม่ได ้การสร้างแนวร่วมกบัชนชาติส่วนนอ้ย

อาจถูกมองขา้มไป ดงันั้นในกลางทศวรรษ 2510 พคท. จึงมีฐานท่ีมัน่ท่ีมัน่คงในพ้ืนท่ีของชาวมง้ใน

ภาคเหนือ ขณะท่ีผูป้ฏิบติังานในภาคใตเ้ร่ิมเขา้ไปปลุกระดมชาวมลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยท าแนวร่วมกบัผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ินเพ่ือโฆษณาแนวทางของพรรค โดย พคท. ใชก้าร

ปลุกระดมเช่นเดียวกบัท่ีใชต่้อแนวร่วมกลุ่มอ่ืนๆ ตามหลกัการ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ทั้งน้ีจะ

เห็นไดว้่าชาวมง้และชาวมลายมุูสลิมต่างสั่งสมความไม่พอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้ท่ีรัฐ ดงันั้น

เมื่อ พคท. น าปัญหาท่ีเป็นจุดร่วมดงักล่าวมาใช้ในการโฆษณาชวนเช่ือจึงเป็นการจุดประเด็นให้

ชาวมง้และชาวมลายูมุสลิมมองเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมาท างานในทอ้งถ่ินดว้ยภาพท่ีเป็นศตัรู และยิ่งเพ่ิม

ความรู้สึกเกลียดชังท่ีมีอยู่แลว้เป็นทุนเดิมให้ทวีคูณยิ่งข้ึน ทั้งน้ีพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐใน

ทอ้งถ่ินบางส่วนท่ีใชอ้  านาจบาตรใหญ่ก็สะทอ้นออกมาเป็นเช่นนั้น จึงกล่าวไดว้่า พคท. สามารถจบั
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ปัญหาไดต้รงประเด็นและน ามาขยายผลต่อเพื่อสร้างความรู้สึกต่อตา้นและตอ้งการโค่นลม้รัฐบาลท่ี

กดข่ีข่มเหงรังแกประชาชน วิธีการดงักล่าวเป็นวิธีเดียวกบัท่ี พคท. ใชใ้นการปลุกระดมแนวร่วม

กลุ่มอ่ืนๆ เพียงแค่แตกต่างกนัในเร่ืองเน้ือหาท่ีเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มและพ้ืนท่ีเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ชาวมง้ส่วนใหญ่ไดใ้ห้การตอบรับท่ีดีแก่ พคท. ในขณะท่ีการโฆษณาชวน

เช่ือในกลุ่มชาวมลายูมุสลิมดูจะไม่ไดผ้ลมากนัก เพราะ พคท. ตอ้งใชเ้วลาถึง 5 ปีกว่าจะสามารถ

สร้างกองทพัของชาวมลายมุูสลิมข้ึนมาได ้ซ่ึงแตกต่างกบัชาวมง้ท่ียินดีเขา้ร่วมกบั พคท. โดยทนัที 

และหลายคนไดรั้บการฝึกฝนให้เป็นทหาร สามารถท าการสู้รบและมีภาระหนา้ท่ีดา้นอ่ืนๆท่ีพรรค

มอบหมายให้ ผูศ้ึกษามีความเห็นว่า ขอ้แตกต่างดงักล่าวมีสาเหตุมาจากความเช่ือและศาสนาเป็น

ส าคญั ทั้งชาวมง้และชาวมลายูมุสลิมต่างมีความเช่ือเฉพาะกลุ่มของตนสืบเน่ืองกนัมาจากบรรพ

บุรุษ ชาวมง้นั้นนบัถือผแีละมีความผกูพนักบัธรรมชาติอยา่งลึกซ้ึง แต่ไม่ไดมี้กฎบญัญติัหรือขอ้หา้ม

อนัเคร่งครัดในการประพฤติตวัเฉกเช่นชาวมลายูมุสลิมท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ความแตกต่างทาง

ความเช่ือและศาสนาจึงเป็นกรอบท่ีจ ากดัให้ชาวมลายูมุสลิมเพิกเฉยหรือไม่อาจแน่ใจต่อ พคท. 

นอกจากน้ีชาวมลายมุูสลิมมีขบวนการเคล่ือนไหวต่อสูข้องตนเองมาก่อน180 จึงไม่เห็นความจ าเป็น

                                                             
180 ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคใตท้ี่ส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มแรก แนวหน้าปลดปล่อยประชาชาติปาตานี 

(Barisan Nasional Pembebasan Patani หรือ BNPP) ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2502 ถือเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนปา
ตานีกลุ่มแรกท่ีไดจ้ัดตั้งกองก าลงัติดอาวุธ พร้อมกบัการประกาศเป้าหมายเพื่อสถาปนารัฐปาตานีเป็นอิสระแทน
แนวทางการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพมลายา โดยการน าของตนกู อบัดุล จาลนั บิน ตนกู อบัดุล มุตตาลิบ 
เป็นหัวหน้าขบวนการ ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น Barisamn Islam Pembebasan Patani หรือ BIPP กลุ่มที่สอง แนวร่วม
ปฏิวัติแห่งชาติ (Barisan Revolusi Nasioanl หรือ BRN) ซ่ึงแยกตวัมา BIPP ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2506 สาเหตุท่ีแยกตวั
ออกมาเพราะ BIPP มีอุดมการณ์อนุรักษนิยมจึงท าให้กลุ่มมุสลิมหัวกา้วหน้าปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมดว้ยจึงไดก้่อตั้ง
ขบวนการของตนเอง โดยการน าของอุสตาส การีม ฮัสซัน มีเป้าหมายเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐปาตานีข้ึนเป็นรัฐ
เอกราช และกลุ่มที่สาม องค์กรกู้ เอกราชสหปาตานี (Patani United Liberation Organization หรือ PULO) ซ่ึงเป็น
กองก าลงัติดอาวุธที่แยกตวัจาก BRN โดยการน าของตนกู บีรา โกตานีลา ยงัคงมีเป้าหมายเช่นเดียวกนัเพียงแต่
กลุ่ม PULO อาศยัแนวคิดชาตินิยมปลุกเร้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวปาตานีรุ่นใหม่ และ PULO ไดรั้บการสนบัสนุน
จากกลุ่มนักศึกษาในประเทศมาเลเซีย ปากีสถาน และประเทศกลุ่มอาหรับอย่างกวา้งขวางมากที่สุด ขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัมีอีกหลายกลุ่ม และโดยส่วนใหญ่กเ็ป็นการแบกตวัออกจากกลุ่ม
ใหญ่ ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มไม่ใช่ชาติพนัธ์ุและศาสนา แต่เป็นความขดัแยง้ในอุดมการณ์และแนวทางที่จะ
ต่อสู้ ซ่ึงทุกกลุ่มยงัคงมีเป้าหมายเดียวกนัคือการปลดปล่อยดินแดนปาตานีเป็นรัฐเอกราช, ดูเพิ่มเติม ใน วนั การ
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ในการเขา้ร่วมกบั พคท. ท่ียดึถืออุดมการณ์และแนวทางท่ีแตกต่างกนั ในช่วงพ.ศ. 2515 – 2519 การ

สร้างแนวร่วมกบัชาวมง้จึงประสบผลส าเร็จชดัเจนท่ีสุด เพราะ พคท. สามารถสร้างฐานท่ีมัน่และ

เขตปลอดอ านาจรัฐในบริเวณท่ีอยู่ของชาวมง้ได ้และบริเวณดงักล่าวยงัเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัใน

การต่อสู้ของ พคท. กับฝ่ายรัฐบาล ซ่ึงรัฐต้องใช้เวลาปราบปรามฐานท่ีมัน่ในภาคเหนือมาอย่าง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 2510 จนตอ้งมาหยุดชะงกัชัว่คราวเม่ือเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

สะทอ้นให้เห็นความเขม้แข็งในการป้องกนัฐานท่ีมัน่ รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัแนว

ร่วมท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบในเขตป่าเขา ในขณะท่ีการสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายูมุสลิม

เป็นไปอย่างล่าชา้และไม่เห็นผลเท่าท่ีควร ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานกระท าต่อไปก็คือพยายามปลุกระดม

อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่พ.ศ. 2520 กองทหารของชาวมลายมุูสลิมจึงไดก้  าเนิดข้ึนอยา่งเป็นทางการ 

 

2. การสร้างแนวร่วมในเมือง พ.ศ. 2515 – 2519 

ในการอธิบาย “การสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท.” ผูศ้ึกษาจ ากดัขอบเขต “เมือง” ท่ี

หมายถึงพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวของนกัศึกษา

ปัญญาชน กรรมกรและชาวนา เพ่ือสะท้อนให้เห็นการสร้างแนวร่วมในเมืองในหลายพ้ืนท่ีใน

ช่วงเวลาเดียวกนั โดยในพ.ศ. 2515 พคท. แสดงเจตจ านงท่ีตอ้งการสร้างแนวร่วมในเมืองออกมา

ชดัเจน ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้น “แถลงการณ์ 30 ปีฯ” ซ่ึงปรากฏแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมเป็นคร้ัง

แรก โดยกล่าวถึงความสนใจต่อการสร้างแนวร่วมกบักลุ่มท่ีนอกเหนือไปจากกรรมกรและชาวนา 

คือ บุคคล กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง ท่ีสามารถสร้างพนัธมิตรร่วมกนัไดแ้มจ้ะมีทศันะ

บางอยา่งท่ีไม่เหมือนกนั ดงัปรากฏเน้ือหาความว่า 

...เรายนิดีท่ีจะร่วมมือกบับุคคลกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองทั้งปวง

บรรดาท่ีคดัคา้นจกัรพรรดินิยมอเมริกาและกลุ่มขายชาติถนอมซ่ึงเป็นศตัรูของ

เรา 

                                                             

เดร์ เจ๊ะมาน, "ความเป็นมาของปัญหาการต่อสู้ของปัญหาภาคใตแ้ละทางออกขบวนการปลดปล่อยปาตานี ," ฟ้า
เดียวกัน 3, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2548): 92-93.  
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...ระหว่างพนัธมิตรย่อมมีทรรศนะท่ีต่างกันได้ เราไม่เรียกร้องให้

พนัธมิตรเหมือนกบัเราเสียทุกส่ิงทุกอยา่ง ส่วนเรานั้นตอ้งรักษาความเป็นอิสระ

และความเป็นตวัของตวัเองในแนวร่วมจึงจะเป็นผลดีต่อการ เติบใหญ่ และ

มั่นคงของแนวร่วมและต่อการปฏิวัติ . . . 181 

 ขอ้ความใน “แถลงการณ์ 30 ปีฯ” ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า พคท. สนใจสร้างแนว

ร่วมกบักลุ่มคนซ่ึงโดยส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเมือง และกรณีของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองถือ

เป็นกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวอยา่งเปิดเผย การสร้างแนวร่วมกบักลุ่มดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อ พคท. ใน

การประสานงานแบบปิดลบัและเปิดเผยให้ด  าเนินควบคู่กนัได ้ทว่าปัญหาในการสร้างแนวร่วมกบั

กลุ่มน้ีคือ ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ของ พคท. ด  าเนินงานในชนบท รวมทั้งสมาชิกพรรคระดบัสูงก็ไม่

มีใครใกลชิ้ดกบัเมืองเลย ดงันั้น แนวนโยบายการสร้างแนวร่วมกบักลุ่มคนท่ีอยูใ่นเมืองจะท าไดจ้ริง

หรือไม่ ในเม่ือความเป็นจริง พคท. ประสบทั้งปัญหาขาดแคลนผูป้ฏิบติังาน การเคล่ือนไหวตอ้งท า

แบบปิดลบั และศูนยก์ารน า พคท. ยงัห่างไกลจากสถานการณ์ในเมืองเป็นอย่างมาก ทั้งหมดน้ีลว้น

เป็นอุปสรรคขดัขวางการสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. โดยเฉพาะเมื่อ พคท. ไม่สามารถเสนอ

นโยบายของตนเองไดอ้ย่างเปิดเผยดงัเช่นท่ีพรรคการเมืองอ่ืนๆไดส่ื้อสารกบัประชาชนโดยตรง 

พคท. จะท าอยา่งไรเพ่ือใหพ้รรคเป็นท่ีรับรู้และเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีตอ้งการสร้างแนวร่วมได  ้

ในการศึกษาประเด็นน้ี ผูศึ้กษาตระหนักดีว่ามีข้อจ  ากัดดา้นข้อมูลหลกัฐานฝ่าย พคท. 

เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวการเคล่ือนไหวในเมืองเป็นไปอย่างปิดลบั ผูป้ฏิบติังานของพรรคตอ้ง

ท างานอย่างรอบคอบและรัดกุม เอกสารเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานในเมืองจึงเผยแพร่ในวงจ ากดั และ

กาลเวลาก็อาจท าใหข้อ้มูลเหล่านั้นสูญหายไป ขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานในเมืองจึงไม่ชดัเจนในทุก

ประเด็น แต่ทว่าหลายสิบปีท่ีผ่านมา อดีตผูป้ฏิบัติงานของพรรคได้เขียนเล่าความทรงจ าและ

ประสบการณ์ชีวิตในช่วงพ.ศ. 2515-2519 ท าใหส้ามารถหยบิยกขอ้มูลเหล่านั้นมาศึกษาและอธิบาย

การสร้างแนวร่วมในเมืองได ้นอกจากนั้นในเอกสารของ พคท. บางฉบบัยงัสะทอ้นความคิดของ 

พคท. ท่ีมีต่อสถานการณ์ กลุ่มคน และการสร้างแนวร่วมในเมือง แมอ้าจมีขอ้อ่อนท่ีว่า ผูน้  า พคท. 

                                                             

 181 พุทธพล มงคลวรรณ. ““แถลงการณ์ 30 ปี” ผลึกแห่งความคิดปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย,” 222. 



  141 

หลายคนไม่ไดมี้ความใกลชิ้ดกบัเมืองมากพอท่ีจะท าความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดถู้กตอ้ง 

นอกจากการรับข้อมูลข่าวสารมาอีกทีหน่ึง แต่ก็พอท่ีจะท าให้มองเห็นวิธีคิดของ พคท. ต่อการ

วิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะก าหนดทิศทางการปฏิวติัโดยใชเ้ง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนให้เป็นประโยชน์ได้

อยา่งไร   

2.1 นักศึกษาปัญญาชนกบัความคดิทีป่ฏิวตัแิบบ พคท.  

 ในพ.ศ. 2515 การเมืองไทยพลิกผนักลบัสู่การยึดอ  านาจของรัฐบาลทหารเป็นคร้ังท่ีสอง 

ภายหลงัจากท่ีจอมพลถนอม กิตติขจร ท ารัฐประหารรัฐบาลตนเองในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2514 ท า

ให้ความหวงัในการสร้างระบอบประชาธิปไตยของประเทศดูเลือนลางไปอีกคร้ัง แต่อย่างไรก็ดี 

บรรยากาศทางการเมืองในช่วงน้ีไม่ไดก้ดดนัเหมือนกบัรัฐบาลจอมพลถนอมในช่วงแรก เพราะ

นักศึกษาปัญญาชนยงัสามารถจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ถกเถียงปัญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง

บรรยากาศดงักล่าวเป็นผลจากการจุดประกายประชาธิปไตยช่วงสั้นๆ ซ่ึงไดส้ร้างผลสะเทือนแก่

ผูค้นท่ีตั้งค  าถามและตอ้งการท าอะไรสักอยา่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อส่ิงท่ีพวกเขาเห็นว่าเป็น

ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ ความสนใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษา

ปัญญาชนเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหพ้วกเขาแสวงหาแนวทางท่ีน่าจะเป็นทางออก และแนวทางของ พคท. 

ซ่ึงมุ่งเนน้การท าเพื่อประชาชนก็เป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ แมใ้นขณะนั้นกระแสสงัคมนิยมยงัไม่

เฟ่ืองฟู แต่ก็มีร่องรอยท่ีสะทอ้นให้เห็นว่านักศึกษาปัญญาชนตอ้งการต่อสู้ตามแนวทางของ พคท. 

ดังท่ี จรัล ดิษฐาอภิชัย ซ่ึงเป็นนักศึกษาคนหน่ึงท่ีสนใจแนวทางปฏิวติัแบบ พคท. ได้เขียนเล่า

บรรยากาศช่วงนั้นไวว้่า 

...แมรั้ฐประหารจะผ่านไป 1 เดือนแลว้ คณะปฏิวติัก็ไม่ไดล้งมือจบักุม

ผูใ้ด แต่การล้มเลิกระบอบประชาธิปไตยและกลับมาด าเนินระบอบเผด็จ

การทหาร ท าให้บรรดาผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย และนักต่อสู้เพื่อเปล่ียนแปลง

สงัคมส่วนใหญ่รู้สึกหมดหวงักบัแนวทางรัฐสภาและสนัติ หลายคนเร่ิมคิดถึงการ

ปฏิวติัภายใตก้ารน าของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยท่ีก  าลงัด าเนินอยูใ่น

ชนบทอยา่งจริงจงั...182 

                                                             
182 จรัล ดิษฐาอภิชยั, ก่อนจะถึง 14 ตุลา, (กรุงเทพฯ: เมฆขาว, 2546), 106. 
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ความคิดเช่นน้ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีนกัศึกษาปัญญาชนเร่ิมมีความหวงัทางการเมืองภายหลงัท่ี

รัฐบาลจอมพลถนอมให้มีการเลือกตั้งในพ.ศ. 2512 แต่ความหวงักลบัถูกดบัลงไปอย่างรวดเร็ว

เพราะรัฐบาลจอมพลถนอมไดรั้ฐประหารยกเลิกการท างานในรัฐสภา ท าให้บางคนหรือบางกลุ่ม

เร่ิมท่ีจะมองหาหนทางอ่ืนอนัเป็นวิธีให้ไดม้าซ่ึงประชาธิปไตยท่ีไม่ใช่การเลือกตั้ง กระนั้นก็ตาม 

ความคิดความตอ้งการปฏิวติัดงักล่าวย่อมไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเองอย่างลอยๆ หรือผ่านการเรียนรู้

จากห้องเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ตอ้งผ่านการรับรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงท าให้เกิดค าถาม

ว่า ความคิดในการปฏิวติัของนกัศึกษาปัญญาชนบางส่วนนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  

ผูศ้ึกษาวิเคราะห์ว่า ความคิดในการปฏิวติัของนกัศึกษาปัญญาชน เกิดจากกระบวนการหล่อ

หลอมทางความคิดแบบ พคท. ดว้ยตนเอง ผา่นกระบวนการ 3 ประการ ไดแ้ก่ การอ่าน การฟัง และ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กระบวนการดังกล่าวเป็นปัจจัยหล่อหลอมให้นักศึกษาปัญญาชนมี

ความคิดแบบ พคท. กล่าวคือ มองเห็นปัญหาทางชนชั้นและความไม่เท่าเทียมในสังคม จึงตอ้งการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลง แต่รัฐบาลกลับ ปิดกั้ นมิ ให้ประชาชนได้ต่ อสู้ตามวิถีประชา ธิปไตย  

นักศึกษาปัญญาชนจึงมองว่าหนทางการต่อสู้ดว้ยอาวุธ ด  าเนินการปฏิวติั เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ

และดึงดูดส าหรับคนท่ีแสวงหาสังคมในอุดมคติ ทั้งน้ี นักศึกษาปัญญาชนท่ีเกิดกระบวนการหล่อ

หลอมทางความคิดไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ภายใตจ้ดัตั้งของ พคท. เพราะกระบวนการดงักล่าวเป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนจากการรับรู้ ซึมซบั ปฏิบติั และการตกผลึกทางความคิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง แนวทางการปฏิวติัของ พคท. จึงสอดรับต่อความคิดและความสนใจของนกัศึกษาปัญญาชน 

ท่ีตอ้งการเห็นความเปล่ียนแปลงของสงัคมในทิศทางท่ีกา้วหนา้และเท่าเทียม ดงัเช่น ประสบการณ์

ของจรัล ดิษฐาอภิชยั ซ่ึงเขาไดบ้รรยายว่า 

. . .ผมถู กกล่ าวหาว่ าหั วรุ นแรง  เ ป็ น ค อ ม มิ ว นิ ส ต์ ตั้ ง แ ต่ อ ยู่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้งๆท่ียงัไม่เคยติดต่อกบั พคท. เลย เม่ือผมยา้ยมาเรียน

ธรรมศาสตร์ ก็เร่ิมไดย้นิข่าวเก่ียวกบั พคท. บ่อยข้ึน... ในสมยันั้น พคท. เป็นส่ิงท่ี

น่ากลวั ล้ีลบั แต่ทว่ากลบัมีเสน่ห์ มีแรงดึงดูดต่อนกัศึกษา ปัญญาชนค่อนขา้งมาก 

ทั้งน้ีคงเป็นเพราะพวกเขาท าส่ิงท่ีเสียสละ เป็นอุดมการณ์ กลา้ต่อสู้กบัรัฐบาล

เผด็จการเช่นเดียวกบัขบวนการนกัศึกษา หลายคนรวมทั้งผม จึงพยายามติดตาม



  143 

การเคล่ือนไหวของ พคท. ด ้ว ยก า รฟังสถานี ว ิท ย ุเ สี ย งประช าชนไทย 

( สปท . )  อ่านเอกสาร หนังสื อล ัทธิค อมมิวนิสต ์  และค าบอกเล่าของคน

มหาวิทยาลยัรุ่นก่อนปี พ.ศ. 2500...183 

แนวทางของ พคท. ท่ีมีจุดยืนเพื่อประชาชน สร้างความสนใจต่อการคน้หาขอ้เท็จจริงของ

นกัศึกษาปัญญาชน อีกทั้งสถานะท่ีอยูน่อกกฎหมายจึงท าให ้พคท. ดูลึกลบัและน่าสนใจ เคร่ืองมือ

ในการโฆษณาชวนเช่ือของ พคท. จึงเป็นวิธีท่ีนักศึกษาปัญญาชนพยายามเขา้ถึงเพื่อท าความรู้จกั

และเขา้ใจ พคท. ดงัท่ีจรัล ไดเ้ล่าเพ่ิมเติมว่า เขาเร่ิมแอบฟังสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศ

ไทย (สปท.) แมจ้ะรู้ว่าเป็นส่ิงผิดกฎหมาย แต่เขาก็ท าเพ่ือตอบสนองความใคร่รู้ว่า พคท. ท่ีแทจ้ริง

เป็นอยา่งไร เพราะการเสนอขอ้มูลของ พคท. ในยคุนั้นมาจากรัฐบาลเป็นหลกั ภาพท่ีไดรั้บเก่ียวกบั 

พคท. จึงเป็นมิติเดียวท่ีรัฐบาลตอ้งการส่ือสารกบัประชาชนเท่านั้น ซ่ึงจรัล ไดบ้รรยายไวค้วามว่า  

...เมื่อยา่งเขา้ปี 2515 ความคิดทางการเมืองโนม้เอียงไปทางลทัธิมาร์กซ-

เลนินมากข้ึนอย่างเห็นไดช้ัด เพราะนอกจากไดอ่้านหนังสือรวมนิพนธ์ของเล

นินจากห้องสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แลว้ หากยงัไดอ่้านขอ้เขียนของนัก

ปฏิวัติไทยหรือคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ท่ีเขียนกันในปี 

2500.… และท่ีส าคัญผมเร่ิมลกัลอบฟังสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศ

ไทย (สปท.) ของพรรคคอมมิวนิสต์ฯ และสถานีวิทยุปักก่ิงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนซ่ึงถือว่ าต้องห้าม ผิดกฎหมายป้องกันการกระท าอัน เ ป็น

คอมมิวนิสต.์..184  

นอกจากการอ่านและการฟังได้เป็นเคร่ืองมือในการจุดประกายความคิดปฏิวัติของ

นกัศึกษาปัญญาชนจ านวนหน่ึงแลว้ การก่อตั้งกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มอิสระต่างๆ ไดน้ าพานกัศึกษา

ปัญญาชนไปสู่กระบวนการหล่อหลอมทางความคิด การร่วมท ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษาทั้ง

ภายในและนอกมหาวิทยาลยัท่ีนกัศึกษาด าเนินการกนัเอง ไดส่้งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสสัมผสั

กบัชีวิตท่ีเป็นจริงของคนหลากหลายกลุ่ม การรับรู้ สมัผสัสภาพท่ีเป็นจริงของสงัคม มีอิทธิพลต่อ

                                                             
183เร่ืองเดียวกนั., 218-219.  
184 เร่ืองเดียวกนั., 111. 
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การพฒันาความคิดภูมิปัญญาเป็นอย่างมาก ซ่ึง สุธาชยั ยิ้มประเสริฐ ไดเ้สนอว่า ฐานส าคญัท่ีได้

รองรับการเคล่ือนไหวของนักศึกษาตั้งแต่ก่อนกรณี 14 ตุลาคม มาจากการเฟ่ืองฟูของกิจกรรม

นักศึกษาในลกัษณะใหม่ คือ มีการจัดตั้งกลุ่มอิสระต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายทางการเมืองและสังคม

เกิดข้ึนแทบทุกมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ กลุ่มสภาหนา้โดม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กลุ่มฟ้ืนฟูโซตสั

ใหม่  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภากาแฟ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวลัญชทัศน์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ชมรมคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยกลุ่มอิสระเหล่าน้ีเป็นตวัการ

ส าคญัในการสร้างกระแสทางการเมืองในหมู่นักศึกษา ดงัเช่น กรณีการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์

เมื่อคราวท่ีจอมพลถนอม ท ารัฐประหารรัฐบาลตนเอง ก็มีนักศึกษาจ านวนหน่ึงน าหรีดไปวางท่ี

อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเป็นการไวอ้าลยั185 

นอกจากน้ีกลุ่มอิสระในมหาวิทยาลยัยงัผลกัดนัการท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อช่วยเหลือสังคม ซ่ึง ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้เสนอว่า ในกลุ่มนักศึกษากา้วหน้ายงัไดย้อมรับ

กระแส “หน้ีสังคม” ซ่ึงมองว่าพวกตนมีโอกาสดีกว่าเพื่อนร่วมชาติท่ีเหลือ เพราะได้รับการ

อุดหนุนช่วยเหลือจากเงินภาษีอากรของประชาชน จึงเกิดวาทกรรมว่านกัศึกษาตอ้งใชอ้ภิสิทธ์ิของ

ตนเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้นไม่ใช่เพื่อตนเอง นักศึกษามีภารกิจตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา

ให้กับประชาชนตั้งแต่ปัญหาปากท้อง ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เป็นปากเสียงให้กับ

ประชาชน และเป็นผูน้  าในการสร้างระบบการปกครองท่ีมีสิทธิเสรีภาพ 186 จากความคิดท่ีว่า

ประชาชนเป็นผูเ้สียภาษี นกัศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บอานิสงคจ์ากภาษีของประชาชน จึงควร

ท าอะไรบา้งเพื่อตอบแทนประชาชน ท าให้ความคิดในการมองสังคมพฒันาเป็นการต่ืนตวัเร่ือง

เสรีภาพ ประชาธิปไตย และการเมือง หลายคนเร่ิมมีเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าการช่วยเหลือสังคม และ

พยายามเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัความเปล่ียนแปลงของสังคมอย่างมีนยัส าคญั ดงัท่ีปรากฏใน

กิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนก่อนกรณี 14 ตุลาคม 2516 เช่น การเดินขบวนต่อตา้นสินคา้ฟุ่ มเฟือย 

                                                             
185 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ. 2513 – 2519 

ศึกษาจากผูป้ฏิบติังาน, (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั, 2556), 10-11. 
186 ประจักษ์ ก้องกีรติ, และแล้วความเคล่ือนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและ

ปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), 97. 
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ในปลายปี 2515 การจดันิทรรศการสงครามอินโดจีน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 12-16 กุมภาพนัธ์ 

2516 เป็นตน้ 

2.2 พคท. กบัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เกิดข้ึนโดยท่ีนักศึกษาปัญญาชนเป็นหัวขบวนในการน า

ประชาชนเรือนแสนเรียกร้องทวงคืนประชาธิปไตยใหแ้ก่ประชาชน ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนสัง่สมมา

จากการการเคล่ือนไหวท ากิจกรรมทางสังคมและการเมืองของนกัศึกษาปัญญาชน กระแสความคิด

หน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลร่วมกบักระแสความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย คือ ความคิดปฏิวติั ดงัท่ีไดก้ล่าวมา

ก่อนหน้าน้ีแลว้ว่าความคิดปฏิวติัสามารถหล่อหลอมให้เกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ผ่านการจดัตั้ง

ของ พคท. แต่ปฏิเสธไม่ไดว้่า พคท. ยงัคงมีผูป้ฏิบติังานของพรรคเคล่ือนไหวอยู่ในเมือง แมจ้ะมี

จ  านวนไม่มากนัก แต่ผูป้ฏิบติังานกลุ่มน้ีก็เป็นตวัแทนส่งผ่านความคิดแบบ พคท. ไปยงันักศึกษา

ปัญญาชนจ านวนหน่ึง ทั้งโดยการเช่ือมต่อทางความคิดภูมิปัญญาในประเด็นท่ีสนใจร่วมกนัโดยท่ี

นักศึกษาปัญญาชนอาจไม่รู้ตัว และการเข้าสู่จัดตั้งของ พคท. ท่ีจะท าให้นักศึกษาปัญญาชน

กลายเป็นแนวร่วมมวลชนของพรรคท่ีตอ้งคอยรับมติ แถลงการณ์ ค  าช้ีแนะ ค  าช้ีแจงต่างๆ ในการ

เคล่ือนไหวท ากิจกรรมตามทิศทางท่ีพรรคก าหนด อย่างไรก็ตาม การเขา้สู่จดัตั้งของพรรคไม่ได้

เกิดข้ึนในกลุ่มนกัศึกษาปัญญาชนท่ีท ากิจกรรมทั้งหมด เพราะผูป้ฏิบติังานของ พคท. ยึดกุมเข็มมุ่ง

ท่ีว่า “ปิดลบั อ  าพราง แก่นแกน ซุ่มซ่อน ยาวนาน” เพื่อป้องกนัการถูกจบักุม จึงท าให้ผูป้ฏิบติังาน

เลือกเฟ้นและทาบทามเฉพาะคนท่ีมีความคิดกา้วหนา้ทางการเมือง และแสดงบทบาทชดัเจนว่ามี

ความคิดท่ีสอดคลอ้งกบั พคท. กระบวนการหล่อหลอมตนเองให้มีความคิดแบบ พคท. จึงเป็นส่ิงท่ี

ตอ้งเกิดข้ึนก่อนในตวันกัศึกษาปัญญาชนไม่ว่าจะเขา้จดัตั้งหรือไม่ก็ตาม ดงักรณีของ ไขแสง สุกใส 

นักการเมืองท่ีต่อสู้กบัความอยุติธรรมมาตลอด เขาถูกชกัชวนเขา้จดัตั้งของพรรคหลายคร้ัง แต่ไข

แสงก็ปฏิเสธไม่เขา้ร่วมดว้ย โดยให้เหตุผลว่า “ถา้ไม่รู้จริงก็ไม่เขา้อาสา” เน่ืองจากไขแสงมองว่า

ตนเองไม่มีความรู้ในเร่ืองลทัธิคอมมิวนิสต ์ลทัธิมาร์กซ-เลนิน แต่กระนั้น ไขแสงก็ไม่ปฏิเสธการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัคนของ พคท. เลือกรักและนบัถือเป็นรายบุคคล187 ดงันั้น ในแง่น้ีจึงอาจกล่าวไดว้่า 

ไขแสง จดัอยูใ่นกลุ่มแนวร่วมของ พคท. การท่ีไขแสงถูกทาบทามและปฏิเสธไปหลายคร้ัง สะทอ้น

                                                             
187 วฒัน์ วรรลยางกูร, ไขแสง สุกใส ลูกผู้ชายหัวใจไม่ผูกเชือก, (กาญจนบุรี: ปลายนา, 2543), 190. 
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ว่าไขแสงพบปะพูคุยกบัคนของพรรค แมจ้ะไม่ทราบรายละเอียด แต่สันนิษฐานว่าคงให้ความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะลกัษณะนิสัยของไขแสงท่ีเป็นคนใจใหญ่ รักพวกพอ้ง รักความ

เป็นธรรม อาจใหค้วามร่วมมือบางประการแก่ พคท.  

แมจ้ะมีผูป้ฏิบติังานแฝงตวัเคล่ือนไหวในเมืองเพื่อเผยแพร่แนวคิดของพรรค แต่นโยบาย

การสร้างแนวร่วมในเมืองช่วงก่อนกรณี 14 ตุลาคม 2516 ไม่ได้เป็นท่ีสนใจของ พคท. มากนัก 

ชยัวฒัน์ สุรวิชยั อดีตสมาชิกพรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย และแนวร่วมชั้นสูงของ พคท. สงักดั

คณะกรรมการประสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย หรือ กป.ชป. ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อค าถาม

ท่ีว่า “ท าไมงานในเมืองจึงไม่ได้อยู่ในความสนใจของ พคท.” ทั้งท่ีกระแสการเคล่ือนไหวของ

นักศึกษาปัญญาชนเร่ิมก่อตวัข้ึนเป็นพลงัทางสังคมท่ีน่าจบัตา จนน าไปสู่การเคล่ือนไหวคร้ังใหญ่

ของนกัศึกษาประชาชนเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 

...ก่อน 14 ตุลาคม ถือเป็นขอ้ดีท่ีทางพรรคคอมมิวนิสตไ์ม่ไดมุ้่งหมายมา

จดัตั้งนักศึกษาแบบเป็นกิจลกัษณะ... พคท. มีลกัษณะรวมศูนย ์แต่ละท่ีแมว้่าจะ

เช่ือพรรคเช่ือจดัตั้ง แต่มนัก็มีความคิดอิสระ ถา้ยิ่งอยู่ในเมืองอะไรต่างๆ... คือ 

แนวความคิดในการจดัตั้งก็ยงัจ  ากดั เพราะหลกัคิดในการใชช้นบทลอ้มเมือง... 

ก  าลงัส าคญัคือเกษตรกร จากการวิเคราะห์ลกัษณะสังคมไทย เป็นก่ึงเมืองข้ึนก่ึง

ศกัดินา เพราะฉะนั้นแนวคิดจึงเนน้ในชนบท ในกลุ่มเกษตรกร และชนชาติส่วน

น้อย โดยหลกั พคท. เน้นชนบท แต่ในเมืองอาจจะมีบางคนบางส่วน โดยเป็น

ลกัษณะของการจดัตั้งเพ่ือท่ีจะสร้างงานในเมืองข้ึนมา แต่งานหลกัคือการต่อสู้

ดว้ยอาวุธและงานในชนบท เพราะฉะนั้น ลกัษณะเช่นน้ี พคท. จึงไม่ไดมี้เข็มมุ่งท่ี

จะท างานจดัตั้งในเมือง... กลุ่มท่ีต่อสูใ้นเมืองมกัจะถูกมองว่าเป็นพวกลทัธิแก.้..188 

 ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นว่า พคท. ไม่ไดส้นใจการสร้างแนวร่วมในเมืองก่อนกรณี 14 ตุลาคม 

แมใ้นปลายปี 2515 “แถลงการณ์ 30 ปีฯ” ไดก้ล่าวถึงการสร้างแนวร่วมในเมืองกบักลุ่มการเมือง และ

บุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย ทว่าผูเ้ขียนแถลงการณ์คือศูนยก์ารน าพรรคฯท่ีพ  านักห่างไกลจาก

ความเคล่ือนไหวในเมือง อาจท าให้ประเมินสถานการณ์ไม่รอบดา้น แนวนโยบายท่ีออกมาจึงเป็น
                                                             

188 ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2562. 
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เน้ือหาท่ีก  าหนดแนวทางกวา้งๆส าหรับผูป้ฏิบติังานเท่านั้น เพราะฉะนั้น แนวนโยบายจะเกิดผลเป็น

รูปธรรมหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูป้ฏิบติังาน ท่ีเป็นคนก าหนดการเคล่ือนไหวในเมือง ว่า

ควรจะมีทิศทางสมัพนัธก์บัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงอยา่งไร  

 แมผู้ป้ฏิบติังานในเมืองเมื่อพ.ศ. 2516 มีจ  านวนน้อย และการสร้างแนวร่วมยงัท าไดจ้  ากดั 

แต่ก็เร่ิมเห็นการเคล่ือนไหวของ พคท. ในขบวนการนกัศึกษาชดัเจนมากข้ึนเป็นล าดบั โดยในพ.ศ. 

2515 เร่ิมมีขอ้เขียน บทความ และบทกวีของนกัคิดนกัเขียนชาวคอมมิวนิสตม์าตีพิมพใ์นหนงัสือเล่ม

ละบาทของนักศึกษา เช่น “ลอมฟาง”189 มีการน าบทกวีการเมือง (จิตร ภูมิศกัด์ิ) มาอ่านในท่ีชุมนุม

ของนักศึกษาคดัคา้นประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 299 อนัเป็นผลมาจากผูป้ฏิบติังานในเมืองในหมู่

นักศึกษาในมหาวิทยาลยัต่างๆกลา้ท างานเปิดมากข้ึน ไม่เอาแต่ท างานลบัเหมือนหลายปีท่ีผ่านมา 

และในพ.ศ. 2516 ผูป้ฏิบติังานนกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัตั้งจาก พคท. ไดน้ าเอกสาร และหนังสือของ 

พคท. มาอ่านเผยแพร่กนัในกลุ่มกิจกรรมของตน เช่น บทความของ สปท. บทวิพากษปั์ญญาชนของ

หลู่ช่ิน ชีวทัศน์ของเยาวชน สรรนิพนธ์และคติพจน์ของเหมา เจ๋อ ตุง และบางกลุ่มพิมพป์ระวติั

ของเชกูวาราออกเผยแพร่ ซ่ึงไดรั้บความนิยมและเป็นแบบอย่างจิตใจการปฏิวติัมากท่ีสุดในหมู่

นกัศึกษา แนวความคิดและแนวทางการเมืองของ พคท. ท่ีมีอิทธิพลต่อขบวนการนกัศึกษามากท่ีสุด 

คือ การช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นก่ึงเมืองข้ึนก่ึงศกัดินาของจกัรพรรดินิยมอเมริกา ไม่มีเอกราช

แทจ้ริง ตามค าขวญัของพรรค “เอกราช ประชาธิปไตย และเจริญรุ่งเรือง” ประชาชนไทยจะตอ้งต่อสู้

ต่อตา้นจกัรพรรดินิยมอเมริกาดว้ย มิใช่ต่อสู้กบัเผด็จการซ่ึงเป็นลูกสมุนเท่านั้น ค  าขวญัเช่นน้ีท าให้

                                                             
189 สมศกัด์ิ เจียมธรสกุล เล่าว่า ประโยชน์ เมธางกูร หรือ ลุงประโยชน์ จดัตั้งในเมืองของ พคท. ซ่ึงมีฐาน

ก าลงัอยูใ่นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการตีพิมพ์ประวติัเชกูวาราเป็นตอนๆ ในหนงัสือ “ลอมฟาง” 
มหาวิทยาลยัเกษตรฯ ก่อนที่จะน าไปจดัพิมพ์รวมเล่มโดยกลุ่มอิสระ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ใน ชูวสั ฤกษศ์ิริ
สุข, "แลไปขา้งหนา้ (2516-2519) ขบวนการนกัศึกษากบัซ้ายไทย," เนช่ันสุดสัปดาห์ 9, 473 (16-22 ตุลาคม 2544 
2544): 30. . จากขอ้มูลขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูป้ฏิบติังานของ พคท. มีความพยายามในการเผยแพร่ความคิด
ของพรรคในกลุ่มนักศึกษา กระท าอย่างปิดลับมิให้ผิดสังเกต เพราะนักศึกษาบางส่วนเร่ิมท่ีจะอ่านหนังสือ
แนวทางสังคมนิยม จึงใชง้านเขียนโฆษณาทางออ้มแต่ซึมลึกในความคิดของนักศึกษา และสะสมภูมิปัญญา
ความคิดเกี่ยวกบัแนวทางสังคมนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ 
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นักศึกษาบางส่วนเห็นด้วยกับภารกิจของขบวนการนักศึกษาท่ีมิใช่แค่ต่อสู้กับเผด็จการเพื่อ

ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเท่านั้น190 

ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 พคท. จึงไม่มีบทบาทในการช้ีน าการเคล่ือนไหวของนกัศึกษา

ปัญญาชน นอกจากการสังเกตการณ์อย่างระแวดระวงั และให้ผูป้ฏิบติังานท่ีใกลชิ้ดกบัขบวนการ

นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเคล่ือนไหว ดงัท่ี จรัล ดิษฐาอภิชยั ไดบ้รรยาย

ว่า 

...ผูน้  าหรือจดัตั้งของผม (ผูป้ฏิบติังานของ พคท.) ก็มิไดใ้ห้ความสนใจ

เท่าท่ีควรแนะน าใหผ้มเขา้ร่วมอย่างห่างๆ ไม่ใหแ้สดงบทบาท เช่น ไม่ร่วมลงช่ือ 

100 คนแรกๆ ทั้ งท่ีผมกับกลุ่มน้ีสนิทชิดเช้ือกัน ร่วมท ากิจกรรม และการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองมาร่วมกนัตั้งแต่เป็นนกัศึกษา และไดท้ าหนา้ท่ีไปติดต่อ

กบับุคคลส าคญัๆ ให้ร่วมลงช่ือเรียกร้องรัฐธรรมนูญดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เหตุผล

ท่ีส าคัญ เพราะจัดตั้งคาดคะเนสถานการณ์ว่า กลุ่มน้ีจะถูกติดตาม และจับกุม 

อยา่งแน่นอน...191 

แมจ้รัลไม่ไดเ้คล่ือนไหวในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากค าช้ีแนะของจดัตั้ง ท่ีประเมิน

สถานการณ์ว่านกัศึกษาจะถูกปราบปราม แต่เขาก็ยงัติดตามข่าวสาร พบปะเพื่อนฝงูในกลุ่มเรียกร้อง

รัฐธรรมนูญ และเขา้ร่วมการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพียงแต่

ไม่ไดมี้บทบาทเป็นหัวขบวนช้ีน าการเคล่ือนไหว อย่างไรก็ตาม จรัล ถือเป็นตวัอย่างหน่ึงของแนว

ร่วมในเมืองท่ีอยูภ่ายใตก้ารช้ีน าของจดัตั้ง มีความคิดในการปฏิวติัตามแบบ พคท. และพยายามท่ีจะ

เผยแพร่ความคิดของพรรคส่งต่อไปยงักลุ่มนกัศึกษาปัญญาชนท่ีท ากิจกรรมทางการเมืองร่วมกนั จึง

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ภายใตก้ารเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษามีการเคล่ือนไหวของ พคท. แทรก

ซึมและสนบัสนุนกิจกรรมของขบวนการนกัศึกษาอยู ่เพียงแต่คนของ พคท. ไม่ข้ึนมามีบทบาทเด่น 

                                                             
190จรัล ดิษฐาอภิชยั., ก่อนจะถึง 14 ตุลา, 219 - 220.  
191 เร่ืองเดียวกนั, 220-221. 
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จึงดูกลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงในขบวนการนักศึกษาโดยรวม ซ่ึงผูศ้ึกษาสันนิษฐานว่ายงัมีการแทรก

ซึมของ พคท. ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ ดว้ยเช่นเดียวกนั  

อยา่งไรก็ตาม แม ้พคท. ไม่ไดม้ีบทบาทน าในขบวนการนกัศึกษา แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้่า

ความคิดของ พคท. อยู่ในความสนใจและมีอิทธิพลต่อนักศึกษาปัญญาชนอยู่เช่นกนั ซ่ึง สมศกัด์ิ 

เจียมธีรสกุล ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าความคิดในขบวนการนกัศึกษาท่ีน าไปสู่กรณี 14 ตุลาคม มีอยู ่5 กระแส 

ซ่ึงคนหน่ึงอาจจะรับกระแสความคิดมากกว่าหน่ึงก็ได ้ไดแ้ก่ กระแสวรรณกรรม-แสวงหา กระแส

หลกั กระแสอิสระ กระแสเสรีนิยม และกระแส พคท. และสมศกัด์ิ ยงัเสนออีกว่า พคท. เป็นกระแส

หน่ึงท่ีมีอิทธิพลทางความคิดในขบวนการนกัศึกษามาตั้งแต่ก่อนกรณี 14 ตุลาคม ไม่ใช่เพ่ิงมาฉวย

โอกาสทีหลงัอย่างท่ีเคยเขา้ใจกนัมา อย่างเช่น การสังเกตการเลือกตั้งของนักศึกษา พ.ศ. 2512 ซ่ึง

เป็นการเคล่ือนไหวคร้ังแรกของนักศึกษา มีคนของ พคท. แฝงตัวอยู่ มีการท าหนังสือในนามผู ้

สงัเกตการเลือกตั้ง แลว้ใส่บทกวีซา้ยๆ สมยัช่วงทศวรรษ 2490 ลงไป รวมทั้งกลุ่มอิสระต่างๆ ก่อน 

14 ตุลาคม ก็มีคนของ พคท. เขา้ไปมีบทบาท กลุ่มผูห้ญิง และกลุ่มนกัศึกษาในมหาลยัธรรมศาสตร์ 

ลว้นแต่ไดรั้บกระแสอิทธิพลทางความคิดของ พคท. ควบคู่กบักระแสความคิดอื่นๆดว้ย192  

ดังนั้น การสร้างแนวร่วมในเมืองก่อนกรณี 14 ตุลาคม 2516 จึงไม่ได้เป็นท่ีสนใจของ

ผูป้ฏิบัติงานในเมือง ท าให้แนวร่วมในเมืองยงัไม่ขยายตัวอย่างท่ีศูนยก์ลางพรรคคาดหวงัไวใ้น 

“แถลงการณ์ 30 ปีฯ” ซ่ึงจรัล ดิษฐาอภิชยั ไดอ้ธิบายสาเหตุท่ี พคท. ไม่ใหค้วามสนใจต่อขบวนการ

นกัศึกษาประชาชนท่ีก  าลงัขยายตวั และมีบทบาทการเคล่ือนไหวทางการเมืองว่า เน่ืองจากลกัษณะ

ของแนวทางการปฏิวติัไทยเนน้ท่ีการท าสงครามประชาชน พคท. จึงไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัฐานะ

ทางยุทธศาสตร์ของการเคล่ือนไหวในเมือง ในฐานะเป็นแนวรบเพื่อการปฏิวติัไดอี้กแนวรบหน่ึง 

พคท. จึงไม่ได้ประเมินหรือเข้าใจภาพของการเติบใหญ่ของขบวนการนักศึกษาท่ีก  าลงัสะสม

ปริมาณ ในฐานะพลงัของการต่อสู้ท่ีจะสามารถเปล่ียนไปสู่การโค่นลม้เผด็จการและสถาปนา

ประชาธิปไตยได ้นอกเหนือไปจากการท าสงครามเท่านั้น บทบาทของนกัศึกษาท่ีอยูใ่นจดัตั้งของ 

พคท. ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม จึงมิไดเ้ป็นบทบาทน าในการเคล่ือนไหว และก าหนดยุทธศาสตร์

ยุทธวิธีในการต่อสู้แต่อย่างใด หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า พคท. มิได้ เก่ียวข้องโดยตรงกบั

                                                             
192 ชูวสั ฤกษศ์ิริสุข., แลไปขา้งหนา้ (2516-2519) ขบวนการนกัศึกษากบัซ้ายไทย, 28.   
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ภารกิจใหเ้กิดหรือสนบัสนุนใหเ้กิดกรณี 14 ตุลาคม ทั้งๆท่ีรัฐบาลถนอม – ประภาส พยายามโยงการ

เคล่ือนไหวของนกัศึกษาเขา้กบั พคท. ก็ตาม193 

นอกจากน้ีจากขอ้มูลในเอกสาร “บนัทึกรายงานสรุปผลการสัมมนา สรุป วิเคราะห์และ

ประเมินกรณี 14 ตุลาคม 16” ซ่ึง พคท. ไดจ้ดัการสมัมนาเก่ียวกบักรณี 14 ตุลาคม 2516 ในฐานท่ีมัน่

แห่งหน่ึงในพ.ศ. 2521 เพื่อสรุปสภาพการท างานท่ียากล าบากในเมือง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า พคท. 

ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนต่อการน านักศึกษาปัญญาชนในกรณี 14 ตุลาคม ดงัท่ีปรากฏเน้ือหาในเอกสาร

ความว่า 

...ก่อนกรณี 14 ตุลาคม ชนชั้นปกครองปฏิกิริยาไดก้วาดลา้งปราบปราม 

พคท. ในเมืองคร้ังใหญ่ๆถึง 3 คร้ัง คือ เมื่อ พ.ศ. 2510,2513 และ 2515 ตามล าดบั 

หลงัถูกปราบใหญ่คร้ังสุดทา้ย ท าให้การท างานของ พคท. เสียหายไปส่วนหน่ึง 

ผปง.จ านวนหน่ึงตอ้งหลบเขา้เขตต่อสูด้ว้ยอาวุธ ส่วนท่ีเหลือยงัยนืหยดัท างานใน

เมืองต่อไป แต่เปล่ียนยุทธวิธีท างานใหม่โดยอาศยัมวลชนให้มีบทบาทมากข้ึน 

ซ่ึงวิธีน้ีก็มีทั้งขอ้ดี,ขอ้อ่อน กล่าวคือ ขอ้ดี-สามารถปิดลบัอ  าพรางแก่นแกนไดดี้ 

ส่วนขอ้อ่อน-ท าใหง้านกา้วไปค่อนขา้งชา้ เพราะบางคร้ังเรากุมมวลชนไม่ไดม้าก 

งานท่ีเราสนใจมากคือ ในสถาบนัการศึกษา ในหมู่แนวร่วมชั้นสูง ในส านกัพิมพ์

และหนงัสือพิมพ.์..194 

ขอ้สรุปในเอกสารขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า แมก้ารท างานในเมืองจะมีอุปสรรคแต่ พคท. ก็

ไม่ได้ยุติการเคล่ือนไหวในเมืองแต่ไดป้รับเปล่ียนยุทธวิธีการท างานให้ “แนวร่วมมวลชน” มี

บทบาทแทนผูป้ฏิบติังาน โดยเอกสารฉบบัเดียวกนัน้ียงัไดใ้หข้อ้มูลว่า พคท. สามารถสร้างแนวร่วม

ในเมืองในสภาพการท างานท่ียากล าบากได ้ความว่า 

...1. การท างานของ พคท. ในสถาบันการศึกษา หลงัปีพ.ศ. 2515 ได้

เคล่ือนไหวจดัตั้งมวลชนตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยใชว้ิธีไปประสานและ

                                                             
193 จรัล ดิษฐาอภิชยั., ก่อนจะถึง 14 ตุลา, 221.  
194 "บนัทึกรายงานสรุปผลการสัมมนาสรุป วิเคราะห์และประเมินกรณี 14 ตุลาคม 16," เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบติั นกัศึกษา, A8.6/52, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 25. 
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สนับสนุนการเคล่ือนไหวของนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ ส่วนใหญ่มักขยาย

บทบาทของมวลชน จนบางคร้ังเกิดความโนม้เอียงท่ีไม่ค่อยกลา้ขยายบทบาทของ

ตวัเองดงักล่าวมาแลว้ 

2. การท างานของ พคท. ในหมู่แนวร่วมชั้นสูง พคท. ไดเ้ขา้ไปสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกับหมู่ปัญญาชนชั้นสูง อาจารยแ์ละนักวิชาการหัวใหม่ท่ีก้าวหน้า ใน

สถาบนัการศึกษาไดจ้  านวนหน่ึง นอกจากน้ียงัไดเ้ขา้ไปสัมพนัธก์บัเจา้หนา้ท่ีใน

วงการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐบาล 

3. การท างานของ พคท. ในส านกัพิมพแ์ละหนงัสือพิมพ ์พคท. ไดเ้ขา้ไป

จดัตั้งและสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบับุคคลในวงการหนังสือพิมพแ์ละส านักพิมพต่์างๆ 

ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีนกัเรียนนกัศึกษาเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

จากการท างานเราสรุปบทเรียนไดว้่า การท่ีเราเกาะติดมวลชนได ้ท าให้

ชนชั้นปกครองปฏิกิริยาไม่อาจท าลายกองบัญชาการของเราได ้ซ่ึงผิดกับการ

ท างานช่วงแรกของเราท่ีถูกท าลายทุกคร้ัง เม่ือชนชั้นปกครองด าเนินการ...195 

นอกจากน้ีในเอกสาร “บนัทึกรายงานสรุปผลการสัมมนาสรุป วิเคราะห์และประเมินกรณี 

14 ตุลาคม 16” ยงัไดส้รุป “บทบาทของ พคท. ในกรณี 14 ตุลาคม 2516” โดยท่ีกล่าวว่า “พคท. เขา้

ร่วมในการเคล่ือนไหว 14 ตุลาคม ทั้งทางตรงและทางออ้มมาตั้งแต่ตน้จนกระทัง่ 3 ทรราชออกนอก

ประเทศ เพียงแต่มิไดมี้บทบาทถึงขั้นช้ีขาดการเคล่ือนไหว” โดยบทบาท “ทางตรงและทางออ้ม” 

ท่ีว่ามีดงัต่อไปน้ี 

...1. ในการเคล่ือนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีคนของ พคท. ส่วนหน่ึง

ร่วมผลกัดันอยู่ดว้ยในการลงช่ือเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็มีคนของ พคท. ซ่ึงคน

ทัว่ไปรู้จกัดีรวมอยูด่ว้ย 

                                                             
195 เร่ืองเดียวกนั, 25-26. 
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2. ตามสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง มีมวลชนและแกนของ พคท. จ  านวน

หน่ึง แกนของ พคท. จ  านวนน้ีสามารเขา้ไปสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบักลุ่มแกนน าการ

เคล่ือนไหวในมหาวิทยาลยัได ้และเขา้ร่วมการเคล่ือนไหวโดยตรง เช่น การเสนอ

ความคิดเห็นเพื่อผลกัดนัการเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีถูกต้องและมีเป้าหมาย

ชดัเจน 

3. ภายนอกสถาบนั พคท. ไดผ้ลกัดนัให้มวลชนไดจ้ดัตั้ง เช่น กรรมกร 

และประชาชนในจดัตั้ง รวมทั้งแนวร่วมชั้นสูงใหช่้วยสนบัสนุนการเคล่ือนไหว

ของขบวนการนกัเรียนนกัศึกษาประชาชน ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

4. มีส่วนผลกัดนัให้หนังสือพิมพบ์างฉบบั เผยแพร่ข่าวการเคล่ือนไหว

อยา่งคึกโครม และเป็นผลดีแก่ฝ่ายประชาชน 

5. หาข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐบาล สนองแก่กลุ่มแกนน าการ

เคล่ือนไหวอีกทอดหน่ึง ฯลฯ 

สรุปไดว้่า การเคล่ือนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษา ประชาชน

กรณี 14 ตุลาคม มวลชนเป็นผูริ้เร่ิม และก่อการเคล่ือนไหวตลอดทั้งขบวน ตั้งแต่

ต้นจนจบ พคท. มิได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรง แต่ก็ได้ระดมก าลังทั้ งหมด

ช่วยเหลือการเคล่ือนไหวเกือบทุกดา้น ทั้งร่วมมีส่วนแสดงความคิดเห็นอย่าง

ใกลชิ้ดกบักลุ่มแกนน าการเคล่ือนไหว โดยผา่นแกนของ พคท. ...196 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากเกิดกรณี 14 ตุลาคม 2516 พคท. ก็ไดเ้คล่ือนไหวอยา่งฉบัไวทนั

ต่อสถานการณ์ เพราะในวันท่ี 16 ตุลาคม 2516 พคท. ได้ออกประกาศ “ค าแถลงของพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (14 ตุลาคม 16)”197 ท่ีเขียนโดยคณะกรรมการกลางของ พคท. แสดง

จุดยืนอยู่ขา้งประชาชน ซ่ึงผูศ้ึกษาสันนิษฐานว่า แถลงการณ์ดงักล่าวคงเผยแพร่ผ่าน สปท. ซ่ึงถือ

                                                             
196 เร่ืองเดียวกนั, 26. 
197 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย , "ค าแถลงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย (14 ตุลาคม 16)," 1. 
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เป็นกระบอกเสียงเพียงอย่างเดียวของ พคท. ท่ีผูค้นสามารถรับรู้ได้อย่างกวา้งขวาง ทั้งในพ้ืนท่ี

ชนบทและในเมือง โดยเน้ือหาส าคญัในค าแถลง พคท. ไดก้ล่าวสนบัสนุนการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน

ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พร้อมกบัประณามบทบาทของรัฐบาลท่ีใชค้วามรุนแรงต่อผูร่้วมชุมนุม อนั

น าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต และ พคท. ยงัไดว้ิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัว่า การท่ีขบวนการ

นักศึกษาและประชาชนสามารถขับไล่รัฐบาลทหารออกไปได้ยงัไม่ใช่ทางส้ินสุดของปัญหา 

เน่ืองจากรัฐบาลใหม่ยงัคงเป็นตวัแทนของจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง ไม่ถือว่า

เป็นรัฐบาลท่ีแทจ้ริงของประชาชน ดงันั้น พคท. จึงเสนอว่ารัฐบาลควรมาจากตวัแทนของประชาชน 

มีแนวนโยบายท่ีเขา้ถึงประชาชนอยา่งเท่าเทียม การจะไดม้าซ่ึงรัฐบาลของประชาชนจึงตอ้งท าการ

ปฏิวติัเท่านั้น ดงันั้น ประชาชนควรผนึกก าลงักนัและประสานการต่อสูด้ว้ยอาวุธ เพ่ือสนบัสนุนการ

ปฏิวติัในชนบท  

ขอ้เรียกร้องในค าแถลงกรณี 14 ตุลาคมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาปัญญาชนยอมรับ

และเห็นดว้ยกบัความคิดของ พคท. เพราะในเวลาต่อมา พคท. ไดเ้ขา้มามีบทบาทในขบวนการ

นกัศึกษา ท าให ้พคท. ไดม้าซ่ึงแรงสนบัสนุนของนกัศึกษาปัญญาชน โดยท่ี พคท. ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้

ไปจดัตั้งตามวิธีการแนวทางมวลชน เน่ืองจากการเติบใหญ่ของกระแสสงัคมนิยม ไดช้กัน านกัศึกษา

ปัญญาชนสู่กระบวนการหล่อหลอมทางความคิดแบบ พคท. แมไ้ม่อาจกล่าวไดว้่าทุกคนจะไดรั้บ

อิทธิพลทางความคิดจาก พคท. ในรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด แต่ย่อมมีจุดร่วมท่ีทุกคนมีความเห็น

ตรงกนั คือ ความไม่เป็นธรรมในสังคม ท่ีปรากฏให้เห็นในสังคมไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม อีก

ทั้งการวิเคราะห์ลกัษณะสงัคมไทยท่ี พคท. เสนอตามกรอบลทัธิมาร์กซเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ส าหรับ

นกัศึกษาปัญญาชน และสามารถอธิบายส่ิงท่ีด  ารงอยู่ในสงัคมไทยไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ ซ่ึงนบัว่าเป็น

ความคิดท่ีกา้วหน้า แปลกใหม่ และเป็นหนทางในการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีด ารงอยู่ใน

สงัคมไทยได ้

2.3 พคท. กบัการสร้างแนวร่วมในเมืองหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นประเด็นท่ีผา่นมา ก่อนกรณี 14 ตุลาคม 2516 พคท. ไม่ไดม้ีความสนใจท่ี

จะสร้างแนวร่วมในเมืองอยา่งจริงจงั เพราะยทุธศาสตร์การปฏิวติัก  าหนดให ้พคท. เลือกชนบทเป็น

ฐานก าลงัในการต่อสู้ เมื่อสามารถครอบครองชนบทไดทุ้กพ้ืนท่ี พคท. จึงจะรุกเขา้มาในเมืองตาม
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แนวทาง“ป่าลอ้มเมือง” และเม่ือนั้นก็จะน าไปสู่การยึดอ  านาจรัฐ ความคิดดงักล่าวจึงท าให้ พคท. 

ละเลยกลุ่มคนในเมือง ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัอ  านาจรัฐ และอยู่ในสถานะผูถู้กกดข่ีไม่ต่างจากชาวนา

ในชนบท พคท. จึงไม่ได้มีบทบาทช้ีน าในกรณี 14 ตุลาคม 2516 เน่ืองจากผูป้ฏิบัติงานในเมือง

ประเมินสถานการณ์แลว้ว่านักศึกษาจะตอ้งถูกปราบปราม จึงไม่มัน่ใจในความปลอดภยั ท่ีส าคญั

อาจไม่เป็นผลดีหากผูป้ฏิบติังานระดบัน าถูกจบักุม จะท าใหส้ายงานจดัตั้งในเมืองไดรั้บผลกระทบ

เสียหายได ้จึงเล่ียงท่ีจะเขา้ร่วมโดยตรงนอกจากเป็นผูส้ังเกตการณ์ ดงัปรากฏในกรณีของ ธง แจ่ม

ศรี สมาชิกระดบัน าของ พคท. เขาพกัอยู่ในกรุงเทพฯ ในช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหวของขบวนการ

นักศึกษา จึงมีความคิดท่ีจะเขา้ร่วมการชุมนุมแต่ทา้ยท่ีสุดเขาตดัสินใจไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียว เพราะเขา

เพ่ิงพน้โทษจากการจ าคุกในขอ้หามีการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์ และยงัมีเจา้หน้าท่ีติดตามอยู่

ตลอด การเขา้ร่วมชุมนุมยอ่มไม่ส่งผลดีต่อตวัเขาและขบวนการนกัศึกษา ธงไดเ้ล่าประสบการณ์ใน

ช่วงเวลานั้นความว่า 

...ระยะเร่ิมตอนท่ี 13 คนถูกจบั แลว้เขาเร่ิมชุมนุม ผมก็เร่ิมเดินวนๆท่ี

สนามหลวง ตอนนั้นถือว่าผมเป็นคนถูกกฎหมายแลว้.... เพราะฉะนั้นในแง่น้ีช่วง

นั้นผมก็รออย่างเดียว.... ทีน้ีพอถึงช่วงท่ีเดินขบวนกนั ผมก็ไปดูรอบๆ ผมเตรียม

จะเขา้ร่วมขบวนกบัเขาเหมือนกนั แต่ทางการกล่าวหาว่ามีมือท่ีสามแทรกแซง เรา

เขา้ไปท าให้พวกเขาล าบาก มีหลกัฐานกล่าวหามาได ้เพราะฉะนั้นอย่าเลย ถอย

ออกมาดีกว่า...198   

ในขณะเดียวกนัธงก็ไม่ปฏิเสธว่า มีคนของ พคท. เขา้ร่วมในขบวนการนักศึกษาดว้ย แต่

ไม่ใช่แกนน าส าคญั เขาเล่าไวด้งัน้ี 

...สายในเมืองเขามีคนเขา้ร่วมแน่ แต่เป็นระดบัล่าง ไม่ใช่แกนน าส าคญั 

คุณต้องเข้าใจ สายงานในเมืองเขามีเข็มงานท่ีว่ า อ  าพราง แก่นแกน ซุ่มซ่อน 

ยาวนาน คือให้รอโอกาส ให้กองทพัมาปลดปล่อยเมือง ไม่ใช่ว่าในเมืองจะลุก

ข้ึนมาก่อน เพราะบทเรียนแบบน้ีเวียดนามก็เจอมาแลว้ พอลุกข้ึนมาโดนปราบ

เรียบ เสียหายมาก เพราะไม่มีก  าลงัคุม้กนั แบบจีนเขาก็ถือว่ารอ พอกองทพัแดง
                                                             

198 วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ.์, “ธง แจ่มศรีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย,” 75. 



  155 

เขา้มาปลดปล่อยปุ๊บ พวกท่ีอยู่ในเมืองรักษาก าลงัของตนเองไวใ้ห้ดี อย่าให้มนั

ท าลายก็นบัว่าเป็นผลดีต่อการสร้างสรรคต่์อไป เพราะฉะนั้นในแง่หน่ึงการต่อสู้

ดว้ยอาวุธ ชนบทลอ้มเมือง ก็มีจุดท่ีต่างไปจากยโุรป...199 

อย่างไรก็ตาม กรณี 14 ตุลาคม ไดเ้ปิดโอกาสการท างานในเมืองให้แก่ พคท. โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การเคล่ือนไหวอย่างคึกคกัของประชาชน ท่ีนกัศึกษาปัญญาชนเขา้ไปคลุกคลี ช่วยเหลือ ให้

ความรู้ และเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่กรรมกรและชาวนา โดยไดเ้สนอปัญหาท่ีตนเองประสบ

มาเป็นเวลานานเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาขอ้เสนอท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ข สภาพดงักล่าวดูเหมือนจะ

เป็นผลดีแก่ พคท. ทั้งในการเขา้ไปแทรกแซงช้ีน าทางความคิด การเคล่ือนไหว และขยายการจดัตั้ง

ในกลุ่มนักศึกษาปัญญาชน กรรมกร และชาวนา ค  าถามคือ การสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. 

ภายหลงักรณี 14 ตุลาคม ซ่ึงบรรยากาศทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตย มีความเปล่ียนแปลง

ไปจากก่อนหนา้น้ีอยา่งไรบา้ง  

ใน “แถลงการณ์ 30 ปีฯ” พคท. ไดก้ล่าวว่า การท่ีรัฐบาลเป็นเผด็จการ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน เป็นเง่ือนไขท่ีดีในการสร้างแนวร่วม แต่ภายหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 บรรยากาศ

ทางการเมืองของไทยไดเ้ปิดกวา้งข้ึน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ สามารถชุมนุมและท ากิจกรรม

ทางการเมืองไดต้ามวิถีของระบอบประชาธิปไตย ในสภาพท่ีการเมืองไทยเปล่ียนไปอยา่งยิ่งน้ี แต่ 

พคท. ก็ยงัคงวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองภายในประเทศภายหลงักรณี 14 ตุลาคม ว่า “สภาพการณ์

ทางการเมืองเปล่ียนมากแต่ยุคสมยัยงัไม่เปล่ียน” ดังปรากฏในเอกสาร “การสร้างแนวร่วมและ

นโยบายของแนวร่วม” ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 เมื่อ พคท. วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง

เช่นน้ี การก าหนดแนวทางการสร้างแนวร่วมจะเป็นอยา่งไร เม่ือไม่มีเง่ือนไขของรัฐบาลเผด็จการ 

พคท. จะพลิกแพลงสถานการณ์ และสร้างเง่ือนไขอนัเป็นผลดีแก่การสร้างแนวร่วมในเมืองได้

อย่างไร ซ่ึงหากพิจารณาบรรยากาศเสรีประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในกลุ่ม

นกัศึกษาปัญญาชน ผูม้ีความต่ืนตวัและกระหายใฝ่รู้ ตอ้งการศึกษาหาความรู้เพื่อพฒันาและต่อยอด

ทางความคิด บรรยากาศท่ีเปิดเสรีภาพให้แก่ผูค้นได้น าไปสู่การตีพิมพ์งานเขียนจ านวนมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนฝ่ายซา้ยในทศวรรษ 2490 ซ่ึงเคยเป็นส่ิงตอ้งห้ามในยุคเผด็จการ ถูก

                                                             
199 เร่ืองเดียวกนั. 
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น ามาตีพิมพซ์ ้ าหลายคร้ัง เช่น โฉมหน้าศกัดินาหนา้ไทย ของจิตร ภูมิศกัด์ิ ตีพิมพซ์ ้ าในพ.ศ. 2517 

เป็นงานท่ีมีอิทธิพลทางความคิดจนกลายเป็นจุดศูนยก์ลางของการอภิปรายทางการเมือง และเน้ือหา

ท่ีวิเคราะห์ลกัษณะสังคมไทยไดรั้บความนิยมจากนกัศึกษาปัญญาชนท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสงัคม

เป็นอยา่งมาก200 มีการตีพิมพง์านเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาลทัธิมาร์กซ ์หลกัลทัธิเลนิน สรรนิพนธ์

เหมาเจ๋อตุงทั้งชุด เผยแพร่ในพ.ศ. 2518 รวมทั้งหนงัสือพิมพอ์ธิปัตยก์บัเสียงใหม่ซ่ึงมีบทความทาง

ทฤษฎีเกือบทุกฉบบัก็ถูกตีพิมพใ์นช่วงเดียวกนั201 นักศึกษาปัญญาชนฝ่ายกา้วหน้าไม่เพียงเผยแพร่

งานเขียนฝ่ายซา้ย แต่พวกเขายงัศึกษางานเหล่านั้นอย่างเข้มขน้ ซ่ึงบรรยากาศเช่นน้ีเป็นผลดีต่อ 

พคท. ในการเผยแพร่ความคิดและสร้างแนวร่วมในเมือง  

อย่างไรก็ตาม แมดู้เหมือนว่าเง่ือนไขความเป็นประชาธิปไตยจะเป็นผลเสียต่อการสร้าง

แนวร่วมของ พคท. ทว่าโครงสร้างเดิมของสงัคมไทยไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป นอกจากการเปล่ียนผูน้  า

รัฐบาลเท่านั้น กลไกของรัฐยงัท างานเช่นเดิมภายใตร้ะบบราชการท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐเป็นใหญ่ ขณะท่ี

ผูค้นกลุ่มต่างๆต่างคาดหวงัการท างานของรัฐบาลชุดใหม่ให้แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้น

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงักรณี 14 ตุลาคม จึงท าให้เกิดการรวมตวัชุมนุมประทว้งเสนอประเด็น

ปัญหาของประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อเรียกร้องใหรั้ฐบาลเขา้ช่วยเหลือและแกไ้ขอยา่งเป็นธรรม  

การชุมนุมประท้วงของประชาชนท่ีเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง อนัเป็นผลพวงจากการเปิด

เสรีภาพทางการเมือง จึงกลายเป็นเง่ือนไขท่ี พคท. จะน าปัญหาเหล่านั้นรุกทางการเมือง เน่ืองจาก

ความขดัแยง้ทางชนชั้นท่ี พคท. เสนอมาโดยตลอดยงัด ารงอยูใ่นสังคมไทย แมจ้ะผ่านการต่อสูใ้น

กรณี 14 ตุลาคม แต่ปัญหาของประชาชนยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ทางออกท่ี พคท. เสนอในการปฏิวติั

สงัคมและจดัตั้งรัฐบาลของประชาชนจึงยงัเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ ทรงพลงั และเป็นความหวงัใน

การยุติปัญหาทั้งหมด เพราะฉะนั้นกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวในเมืองจึงเป็นกลุ่มส าคญัท่ี พคท. เพ่ิมความ

สนใจมากข้ึน โดยเฉพาะหัวขบวนในการเคล่ือนไหวท ากิจกรรมต่างๆ คือ นักศึกษาปัญญาชน ดงั

สะทอ้นจากค าสัมภาษณ์ของอนุช อาภาภิรม ในนิตยสาร “สู่อนาคต” ฉบบั 7-13 มิถุนายน 2524 ท่ี

                                                             
200 ผาสุก พงษไ์พจิตร,และคริส เบเคอร์., เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 386. 
201 ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น, "ขบวนการนักศึกษาไทย: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของขบวนการ

นักศึกษาไทยในเมืองช่วงระหว่าง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2531" (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2554), 138. 
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กล่าวถึงการท างานของ พคท. ในเมืองหลงั 14 ตุลาคม ว่า “...พคท. ถือว่าขบวนการนักศึกษาเป็น

แหล่งทรัพยากรส าคัญ ท่ีต้องขยายและยึดกุม ซ่ึง พคท. เคยกระท าอย่างได้ผลมาแล้วหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2...”202 ขณะท่ีชัยว ัฒน์  สุรวิชัย ได้แสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกัน

ว่า  “...หลงัจาก 14 ตุลา เขา (พคท. – ผูศึ้กษา) ก็เร่ิมมีเข็มมุ่งในการจดัตั้งนักศึกษา เพราะนักศึกษา

ต่ืนตวัและก็เติบโตมาเยอะ...”203 

ดงันั้น หลงักรณี 14 ตุลาคม พคท. จึงมีเข็มมุ่งท่ีจะเขา้ไปจดัตั้งนกัศึกษาอยา่งจริงจงั ซ่ึงต่าง

จากสถานการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ี พคท. ไม่ไดใ้หค้วามสนใจการสร้างแนวร่วมในเมืองมากนกั อยา่งไรก็

ตาม ไม่ไดห้มายความว่า พคท. ไม่มีการสร้างแนวร่วมก่อนกรณี 14 ตุลาคมเลย เพียงแต่ผูป้ฏิบติังาน

เคล่ือนไหวอย่างระมดัระวงั ไม่แสดงบทบาทอยา่งชดัเจนดงัเช่นภายหลงักรณี 14 ตุลาคม ซ่ึงจะได้

กล่าวถึงต่อไป ท่ีส าคญัชยัชนะจากการเคล่ือนไหวของนกัศึกษาจากกรณี 14 ตุลาคม ท าใหน้กัศึกษา

เป็นก าลงัส าคญัท่ี พคท. ตอ้งการสร้างแนวร่วมเพื่อสนบัสนุนงานและเผยแพร่แนวคิดของ พคท. ใน

เมือง อีกทั้งลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา ท่ีมีอุดมการณ์ จิตส านึก และความกระตือรือร้นท่ีตอ้งการ

ช่วยเหลือสังคม จึงเป็นคุณสมบติัอนัดีท่ี พคท. สามารถไวว้างใจในการสร้างแนวร่วมกบันกัศึกษา

ตามหลกัการท่ีว่า “ชนชั้นนายทุนน้อยเป็นพนัธมิตรท่ีไวใ้จไดข้องชนชั้นกรรมาชีพและชาวนา” 

ค  าถามท่ีตามมาก็คือ พคท. จะใชว้ิธีการใดในการสร้างแนวร่วมกบันกัศึกษาปัญญาชน  

ดงัท่ีผูศ้ึกษาไดเ้สนอในประเด็น “นักศึกษากบัความคิดท่ีปฏิวติัแบบ พคท.” ว่า นักศึกษา

ก่อน 14 ตุลาคม ส่วนหน่ึงมีความคิดแบบ พคท. โดยผา่นกระบวนการหล่อหลอมทางความคิดแบบ 

พคท. ด้วยตนเอง พคท. จึงมีโอกาสใช้ช่องทางน้ีเช่ือมโยงความคิดของตนเองเข้ากบันักศึกษา

ปัญญาชนไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยโฉมหนา้ของผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากการรับขอ้มูลผา่นการอ่านเป็น

วิธีท่ีนกัศึกษาปัญญาชนสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง การตีพิมพผ์ลงานของ พคท. ออกสู่สาธารณะหลงั

กรณี 14 ตุลาคม จึงเปิดโอกาสให้ความคิดของ พคท. เข้าถึงนักศึกษาปัญญาชนไดโ้ดยง่ายและ

สะดวก การเผยแพร่ความคิดผา่นงานเขียนของ พคท. ไปยงันกัศึกษาปัญญาชนจึงเป็นการเช่ือมโยง

                                                             
202 วิจกัษณ์ นนัทยทุธ์, เส้นทางชีวิตและโลกทัศน์ทางการเมือง ผิน บัวอ่อน หรือ อ านาจ ยทุธวิวัฒน์ ผู้ชู

ธงทฤษฎีการต่อสู้สองแนวทางในการปฏิวัติไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการหนงัสือ 25 ปี 6 ตุลา, 2544), 77-78. 
203 ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2562. 
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ทางความคิดของทั้งสองกลุ่ม ทั้งน้ีพบว่าภายหลงักรณี 14 ตุลาคม งานเขียนฝ่ายกา้วหน้าไดรั้บการ

ตีพิมพอ์ย่างแพร่หลาย และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในกลุ่มนกัศึกษาปัญญาชน ซ่ึงผูศ้ึกษาได้

จ  าแนกงานเขียนท่ีออกมาจ านวนมากจาก 2 แหล่งใหญ่ ไดแ้ก่ นกัศึกษาปัญญาชนฝ่ายกา้วหนา้ และ

สายของ พคท. ในเมือง  

บทความของ พรภิรมย ์เอ่ียมธรรม เร่ือง “ขบวนการประชาธิปไตยท่ีน าโดยนกัศึกษาหลงั 

14 ตุลาคม 2516 และความสัมพนัธ์กบั พคท.” ไดก้ล่าวถึงงานเขียนท่ีจดัท าโดยนกัศึกษาปัญญาชน

ว่า หลงัเกิดกรณี 14 ตุลาคม การเผยแพร่ความคิดสงัคมนิยมเป็นไปอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผย ขยาย

ไปยงันักศึกษาปัญญาชนทัว่ประเทศ หนังสือฝ่ายก้าวหน้ามกัจะขายดีคืออยู่ในระหว่าง 3,000 – 

5,000 ฉบบั และหนังสือหลายเล่มจะพิมพห์ลายคร้ังและมียอดหลายหม่ืน รวมทั้ง พรภิรมย ์ยงัตั้ง

ขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจดว้ยว่า การเผยแพร่แนวคิดและการรับแนวคิดสงัคมนิยมในช่วงน้ีของนกัศึกษา

ปัญญาชนในเมือง เป็นผลงานของนกัศึกษาปัญญาชนเอง ไม่ใช่ พคท. ซ่ึงผลิตหนงัสือเก่าๆมาเพียง

ไม่ก่ีเล่ม204 ซ่ึงบทความเร่ือง “ขบวนการประชาธิปไตยท่ีน าโดยนกัศึกษาหลงั 14 ตุลาคม 2516 และ

ความสัมพนัธ์กบั พคท.” ไดส้ะทอ้นให้เห็นการต่ืนตวัทางความคิดแบบสังคมนิยมของนักศึกษา

ปัญญาชนในช่วงหลงักรณี 14 ตุลาคม โดยกิจกรรมทั้งหมดด าเนินไปตามคล่ืนความสนใจของ

นักศึกษาปัญญาชน ดว้ยการทลายก าแพงกั้นองคค์วามรู้ท่ีเคยเป็นส่ิงตอ้งห้ามในรัฐบาลชุดก่อน ท า

ให้เกิดปรากฏการณ์เผยแพร่งานเขียนอย่างกวา้งขวาง ทั้งการตีพิมพซ์ ้ า เขียนใหม่ และแปลจาก

ภาษาต่างประเทศ ผลงานท่ีเผยแพร่ในหลงักรณี 14 ตุลาคมต่างได้รับความสนใจจากนักศึกษา

ปัญญาชนเป็นอย่างมาก ดงัตวัอย่างท่ี ฤดี เริงชยั ไดเ้ล่าไวว้่า มีการตีพิมพห์นงัสือ “จีนแผ่นดินแห่ง

การปฏิวติัตลอดกาล” ในพ.ศ. 2517 โดยชมรมหนงัสืออิสระ เป็นจ านวนหมื่นเล่ม205 ซ่ึงนับว่าเป็น

ยอดพิมพท่ี์สูง การตีพิมพห์นังสือ “จีนแผ่นดินแห่งการปฏิวติัตลอดกาล” จึงสะทอ้นให้เห็นความ

สนใจและความตอ้งการอ่านหนงัสือฝ่ายกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก แมสุ้ดทา้ยฤดีจะเล่าว่าขาดทุนเพราะ

นักศึกษาเอาไปแจกกนัหมด จนแทบเก็บเงินไม่ไดเ้ลยก็ตาม  นอกจากน้ีในปีเดียวกนั ยงัมีการจดั

นิทรรศการจีนแดง โดยนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บกระแสตอบรับจากประชาชน

                                                             
204 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม , "ขบวนการประชาธิปไตยที่น าโดยนักศึกษาหลัง 14 ตุลาคม 2516 และ

ความสัมพนัธ์กบั พคท.," เอเชียปริทัศน์ 4, 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2526): 18. 
205 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 140. 
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ในการเข้าชมเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะความรู้เก่ียวกบัประเทศจีนเป็นส่ิงใหม่ต่อสังคมไทย 

โดยเฉพาะการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ท่ีสร้างความสนใจใคร่รู้ จึงนับว่าการเผยแพร่งาน

เขียนฝ่ายกา้วหนา้และการจดันิทรรศการของนกัศึกษาไดจุ้ดกระแสสงัคมนิยมใหมี้พลงัยิง่ข้ึน  

งานเขียนฝ่ายกา้วหนา้อีกส่วนหน่ึงเผยแพร่จากสายจดัตั้งของ พคท. ในเมือง ผู ้ปฏิบัติ งาน

ในเมืองของ พคท. ได้เ ร่ิมตีพิมพ์ผลงานตั้ งแต่ก่อนกรณี 14 ตุลาคม สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล 

ไดก้ล่าวว่า เดือนเมษายน พ.ศ. 2516 สายงานกรุงเทพฯ ของ พคท. สายหน่ึงไดเ้ร่ิมตีพิมพนิ์ตยสาร 

“เอเชีย” ซ่ึงไดก้ลายเป็นแหล่งข่าวสารประจ าท่ีส าคญัท่ีสุดในเร่ืองจีนจากจุดยืนของทางการจีนเอง 

ต่อมาหลงักรณี 14 ตุลาคม นิตยสารเอเชียเร่ิมมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองไทย โดยเฉพาะการ

เคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาในขณะนั้น ถึงขั้นท่ี “บทน า” และ “เร่ืองจากปก” กลายเป็น

เอกสารในลกัษณะช้ีน าท่ีส าคญัท่ีสุดของขบวนการหลงั 14 ตุลาคม ผูรั้บผดิชอบ คือ ธวชั มนูธรรม

ธร โดยมี ระวี โดมพระจนัทร์ (ยทุธพงศ ์ภูริสมับรรณ) ร่วมอยูใ่นทีมงานดว้ย206  

ต่อมากลางปี 2517 เ กิดกรณีวิวาทะระหว่างผิน บัว อ่อน อดี ตกรมการเมืองและ

คณะกรรมการกลางของ พคท. กบั พคท. ในประเด็นการวิพากษ์แนวทางของพรรค และการช้ีน า

ขบวนการนกัศึกษา สายงานพรรคในกรุงเทพฯ ไดอ้อกเอกสารมาตอบโตผ้นิทางนิตยสาร “ปิตุภูมิ” 

และหนังสือพิมพ์ “เสียงใหม่” ต้นปี 2518 ผินยงัคงตีพิมพ์งานเขียนวิจารณ์ พคท. โดยคร้ังน้ีมุ่ง

ประเด็นไปท่ีงานเขียนของเหมาเจ๋อตุง “ว่าดว้ยการศึกษา” และ “ว่าดว้ยนโยบาย” ซ่ึงมุ่งโจมตีลทัธิ

คมัภีร์ และ “พวกฉวยโอกาสเอียงซา้ย” ในพรรคจีน ออกเป็นรูปเล่มขนาดเลก็พร้อมค าน าของผนิเอง 

ในคร้ังน้ีชมรมหนงัสือแสงตะวนัของสายงาน พคท. ออกมาโจมตีผินว่า “ถ่อยปัญญา นกสองหวั” 

และประกาศจะตีพิมพส์รรนิพนธ์เหมาเจ๋อตุง ฉบบัสมบูรณ์ออกมาทั้ง 8 เล่ม ในเดือนพฤษภาคมปี

นั้น สรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตุง เล่ม 1 ตอนตน้ ของชมรมหนังสือแสงตะวนั ซ่ึงถ่ายจากตน้ฉบบัของ

ส านกัพิมพภ์าษาต่างประเทศปักก่ิง ออกวางตลาดในกรุงเทพฯ สมศกัด์ิ เสนออยา่งน่าสนใจว่า การ

ตีพิมพส์รรนิพนธ์เหมาเจ๋อตุง ถือว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความส าคญัยิ่งกว่าการตีพิมพห์นงัสือทัว่ไป 

                                                             
206 สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล, ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเก่ียวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา, 

(กรุงเทพฯ: 6 ตุลาร าลึก, 2544), 93. 
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เพราะนัน่คือ สญัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกการครอบง าของ “ความคิดเหมาเจ๋อตุง” ต่อขบวนการนกัศึกษา207 

ซ่ึงจุดเร่ิมต้นในการเผยแพร่คือ พคท. ท่ีรับความคิดเหมาเจ๋อตุงมาเป็นแนวทางช้ีน าการปฏิวติั

สังคมไทย เพราะฉะนั้น การครอบง าทางความคิดในขบวนการนักศึกษา จึงแยกไม่ออกระหว่าง

ความคิดของเหมาเจ๋อตุงและ พคท. ซ่ึงฝ่ายหลงัรับความคิดเหมาเจ๋อตุงมาโดยไม่มีการปรับใชใ้ห้

สอดคลอ้งกบัสงัคมไทย 

การอ่านงานเขียนฝ่ายกา้วหนา้ดงักล่าวขา้งตน้ไม่ว่าไดจ้ดัท าโดยกลุ่มนกัศึกษาหรือสายงาน

ของ พคท. ก็ตาม แมแ้หล่งท่ีมาต่างกันแต่ผลท่ีได้เหมือนกันคือ ท าให้นักศึกษาปัญญาชนเกิด

กระบวนการหล่อหลอมทางความคิดแบบ พคท. ดว้ยตนเอง จึงท าใหย้อมรับความคิดของ พคท. เขา้

มาช้ีน าการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จนดูเหมือนว่า พคท. สามารถจดัตั้งขบวนการนกัศึกษาได้

ทั้งหมด แต่ในทางปฏิบติันกัศึกษาโดยส่วนใหญ่รับมาเพียงแนวความคิดและกระท าเองโดยมองว่า

ความคิดของ พคท. เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง สมควรปฏิบติัตาม โดยท่ี พคท. เป็นฝ่ายท่ีมีอิทธิพลครอบง า

นักศึกษาปัญญาชนแต่ไม่ไดช้ี้น าการเคล่ือนไหว เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจกล่าวไดว้่า พคท. สามารถสร้าง

กลุ่มคนท่ีมีความคิดแบบเดียวกนัข้ึนมาเป็น “แนวร่วมทางความคิด” ท่ีเห็นด้วยและยอมรับกบั

ความคิดของ พคท. จนกระแสความคิดแบบ พคท. ไดข้ยายไปสู่ผูค้นในวงกวา้งมากข้ึนนอกเหนือ

จากนกัศึกษาปัญญาชนท่ีอยูใ่นจดัตั้งของ พคท.  

โดยในกรณีน้ี สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล ได้เสนอว่า พคท. สามารถครอบง านักศึกษาทาง

ความคิดไดจ้  านวนมาก โดยมาจากการอ่าน การฟังเพลง และการประสบสถานการณ์ แมน้กัศึกษาท่ี

เข้าสู่จัดตั้งของ พคท. อาจมีจ  านวนไม่มาก แต่กระแสความคิดของ พคท. ได้เป็นท่ียอมรับใน

ขบวนการนกัศึกษาโดยส่วนใหญ่ ซ่ึงสมศกัด์ิ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

...พคท. ครอบง าศูนยนิ์สิตได ้เพราะอะไร ก็แลว้แต่คนจะอธิบาย ถา้ไป

ถามบางคนๆ จะบอกว่า เป็นเพราะเร่ืองจดัตั้งเขาแข็งกว่า โดยส่วนตวัผมคิดว่า

ไม่ใช่ ท่ีครอบง าจริงๆเป็นเร่ืองความคิด เอาเขา้จริงๆ จนกระทัง่ถึง 6 ตุลา คนท่ีอยู่

ในจดัตั้ง พคท. ในแง่จ  านวนเป็นตวัเลขชดัๆ มนัอาจจะไม่สูง แต่ทางความคิดน่ีสูง

มาก คนท่ีไม่รู้จกัพรรค ไม่รู้จกัจดัตั้ง ไม่รู้จกัอะไรเลย แต่เช่ือวิธีคิดแบบน้ี อ่าน
                                                             

207 เร่ืองเดียวกนั, 94-95. 
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หนงัสือแลว้เช่ือ ฟังเพลงแลว้เช่ือ หรือเจอสถานการณ์การเมืองแลว้เช่ือ ผมว่ามนั

เป็นอยา่งน้ีเป็นเร่ืองความคิดเป็นหลกัมากกว่า เร่ืองจดัตั้งในความหมายท่ีว่า มี ย. 

(สนันิบาตเยาวชนแห่งประเทศไทย) มี ส. (สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย) ผมว่าไม่ใช่ประเด็นหลกั อาจจะมี ย. มี ส. ท่ีมีบทบาทส าคญั เป็นท่ียอมรับ

ในขบวนการนั้นใช่ แต่ถา้ไม่มีกระแสความคิดบางอยา่งท่ีคนในขณะนั้น สมยันั้น

คิดว่า มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น ผมว่ามนัครอบง าไม่ได้208 

การเคล่ือนไหวและท ากิจกรรมของขบวนการนักศึกษาหลงักรณี 14 ตุลาคม สะท้อน

ความคิดของ พคท. ออกมาชดัเจน โดย สมศกัด์ิ ยงัช้ีใหเ้ห็นอีกว่า ความคิดของ พคท. ในขบวนการ

นักศึกษาเร่ิมปรากฏจากการจดันิทรรศการจีนแดง ในพ.ศ. 2517 โดยนักศึกษากลุ่มอิสระเก่าท่ีมา

ทางซา้ยจดัท าข้ึนเอง ในคร้ังนั้น พคท. จึงไม่ไดช้กัน าการจดันิทรรศการดงักล่าวโดยตรง อีกทั้ง

กระแส พคท. ยงัไม่ไดค้รอบง าขบวนการนักศึกษา กิจกรรมท่ีจดัข้ึนจึงเหมือนกบัการระเบิดความ

สนใจท่ีโดนกดก่อนหนา้ 14 ตุลาคม มากกว่า209 อยา่งไรก็ดี เมื่อความคิดของ พคท. เขา้มามีอิทธิพล

ในขบวนการนักศึกษาในลกัษณะเป็นเคร่ืองช้ีน าทางความคิด จึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้

ชีวิตของนกัศึกษาท่ีตอ้งดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบัหลกัคิดแบบ พคท. กระบวนการหล่อหลอมทาง

ความคิดจึงเปล่ียนไปสู่การดดัแปลงตนเองให้เป็นชนชั้นกรรมาชีพ อนัเป็นกระแสท่ีไดรั้บความ

นิยมในขบวนการนกัศึกษาท่ีโนม้เอียงไปทางฝ่ายซา้ย 

นอกจากน้ี พรภิรมย ์เอ่ียมธรรม ไดอ้ธิบายปรากกฎการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า พคท. ไดเ้ขา้ไป

มีอิทธิพลในขบวนการนกัศึกษาปัญญาชน ช่วงพ.ศ. 2518 – 2519 โดยกล่าวว่า ขบวนการนกัศึกษา

ได้จ  าลองยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และค่านิยมท่ีถือปฏิบัติของพรรคในชนบทมาใช้กับขบวนการ

กา้วหนา้ในเมือง ท าใหข้บวนการนกัศึกษาในช่วงน้ีมีภาพพจน์ออกมาในลกัษณะซา้ยจดั รุนแรง เถร

ตรง ติดคมัภีร์ ขาดการประนีประนอมเพื่อผลทางการเมือง ท าให้เกิดภาวะถูกโดดเด่ียวเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเม่ือรัฐเร่ิมโจมตี ดว้ยการใชก้ลไกของรัฐทุกประเภท ซ่ึง  พรภิรมย ์ไดเ้สนอปรากฏการณ์ “ซา้ย

จดั” ของขบวนนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก การดดัแปลงชีวทศัน์ โลกทศัน์ 

                                                             
208ชูวสั ฤกษศ์ิริสุข., แลไปขา้งหนา้ (2516-2519) ขบวนการนกัศึกษากบัซ้ายไทย, 29.  
209 เร่ืองเดียวกนั. 
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ให้เป็นแบบชนชั้นกรรมาชีพ ประการท่ีสอง อุดมการณ์สังคมนิยมแบบเหมาเจ๋อตุงเขา้ครอบง า

ขบวนการนกัศึกษาผา่น พคท. และประการสุดทา้ย ยทุธศาสตร์ ยทุธวิธีและนโยบายของ พคท. ใน

ชนบทถูกน ามาใชเ้ป็นเป้าหมายในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนกัศึกษากา้วหน้าใน

เมือง210  

นอกจากความคิดของ พคท. ซ่ึงสะทอ้นจากการจดักิจกรรม การเปล่ียนรูปแบบการใชชี้วิต 

และการยดึถือแนวคิดเหมาเจ๋อตุงแลว้ ยงัพบว่ามีการน าแนวคิดของ พคท. ไปใชใ้นการเคล่ือนไหว

ของกลุ่มและองค์กรนักศึกษาท่ีก้าวหน้าในมหาวิทยาลยัต่างๆ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความนิยมต่อ

ความคิดท่ี พคท. เสนออยา่งแพร่หลายในเวลาอนัสั้น ดงัเช่น กรณีของ น.พ. พรหมินทร์ เลิศสุริยเ์ดช 

หรือ หมอม้ิง ไดเ้ล่าถึงการน าแนวคิดของ พคท. มาใชใ้นการท างานของพรรคแนวร่วมมหิดล ซ่ึง

ตนเองเป็นเลขาธิการฯ คนท่ีสองต่อจาก น.พ. เหวง โตจิราการ ในพ.ศ. 2518 ความว่า “...ยอมรับว่า

อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย มีอิทธิพลในทางความคิดท่ีท าใหเ้รามีจิตใจท่ีจะ

ท างานเพ่ือส่วนรวมอยา่งมุ่งมัน่เด็ดเด่ียว แต่อิทธิพลในทางจดัตั้งท่ีเป็นการช้ีน ามาโดยตรงนั้น คิดว่า

ไม่มี...”211  

ค าบอกเล่าของหมอม้ิงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล ซ่ึงมองว่า พคท. 

เขา้ไปน าทางความคิดในกลุ่มนกัศึกษาปัญญาชนสูงมาก โดยเฉพาะในพ.ศ. 2518 ท่ีสมศกัด์ิกล่าวไว้

ว่า “พคท. ชนะทุกกระแสในการครอบง าทางความคิดของนักศึกษา” เพราะทุกคนลว้นยอมรับว่า

ปัญหาทั้งหมดไม่สามารถแกไ้ขไดแ้มจ้ะผ่านกรณี 14 ตุลาคม มาแลว้ก็ตาม ดงันั้น ขอ้เสนอของ 

พคท. จึงเป็นส่ิงท่ีน่าดึงดูดใจท่ีสุด212  

นอกจากการเผยแพร่งานเขียนและเสพงานต่างๆดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จนท าให้

นกัศึกษาปัญญาชนเกิดกระบวนการหล่อหลอมทางความคิดแบบ พคท. ดว้ยตนเอง ประเด็นต่อมาท่ี

มีความส าคญั คือ การสร้างแนวร่วมในเมืองของผูป้ฏิบติังาน โดยวิธีท างานมวลชนตามหลกัการท่ี 

                                                             
210พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม., “ขบวนการประชาธิปไตยที่น าโดยนักศึกษาหลัง 14 ตุลาคม 2516 และ

ความสัมพนัธ์กบั พคท.,” 21-22. 
211 แคน สาริกา (นามแฝง), คนตุลาตายแล้ว, (กรุงเทพฯ: สาริกา, 2550), 13-14. 
212ชูวสั ฤกษศ์ิริสุข., แลไปขา้งหนา้ (2516-2519) ขบวนการนกัศึกษากบัซ้ายไทย, 30. 
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พคท. ประกาศไวใ้นเอกสาร “แนวนโยบายการสร้างแนวร่วม”213 ซ่ึงการศึกษาของพรภิรมย ์เอ่ียม

ธรรม พบว่า พคท. เร่ิมต้นจากการจัดตั้ งปัญญาชนลูกจีนเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตเยาวชน

ประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (ส.ย.ท.) องคก์รมือขวาของ พคท. ท างานดา้นขยายความคิดสังคม

นิยมในหมู่เยาวชน นอกจากน้ี พรภิรมยย์งัไดมี้โอกาสสมัภาษณ์อดีตนกัศึกษาผูห้น่ึง ซ่ึงเล่าว่า พคท. 

เขา้แทรกซึมในองคก์รนักศึกษา ยึดกุม การน า ก  าหนดนโยบาย จดัตั้งนักศึกษากา้วหนา้โดยการใช้

สายสมัพนัธส่์วนตวั แบบเพ่ือนฝงู ยกระดบัทางการเมืองดว้ยการตั้งกลุ่มศึกษาหนงัสือกา้วหนา้ เช่น 

ศึกษาปรัชญานิพนธ์ 5 บท นิทานลุงโง่ยา้ยภูเขา จางซือ เต๋อ โดยพวกเขาจะเนน้จริยธรรมอยา่งมาก 

เมื่อเห็นว่านักศึกษาผูใ้ดมีความคิดทางการเมืองสุกงอมมากพอท่ีจะเปิดเผยแสดงตวัเป็นสายจดัตั้ง

ของ พคท. ได ้ก็จะชกัชวนใหร่้วมมือกบั พคท. จากขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ของพรภิรมย ์

ยงัพบอีกว่า บทบาทและนโยบายขององคก์รนกัศึกษาช่วงพ.ศ. 2518 มีน ้ าหนกัมากพอท่ีจะกล่าวว่า 

พคท. ไดเ้ขา้ไปมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย ทิศทางการต่อสูข้องขบวนการนกัศึกษาในเมืองอยู่

ไม่น้อย สายจดัตั้งของ พคท. ไดแ้ทรกเขา้ไปตามจุดต่างๆ เช่น ใน ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย (ศนท.) หนังสือพิมพอ์ธิปัตย ์โดยท าหน้าท่ีน าการศึกษาทฤษฎี ช้ีน าการเคล่ือนไหว 

วิเคราะห์สถานการณ์ให้แก่ผูป้ฏิบติังานในขบวนการนักศึกษา214 ซ่ึงขอ้สรุปของพรภิรมยข์า้งต้น

สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของสมศกัด์ิ ท่ีมองว่า การไดเ้ป็นเลขา ศนท. ของ เกรียงกมล เลาหะไพรโรจน์ 

ในพ.ศ. 2518 มีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ (symbolic) ท่ีสะท้อนการเร่ิมต้นการน าของ พคท. ต่อ

ขบวนการนกัศึกษา215  

                                                             
213 แมเ้อกสาร “แนวนโยบายการสร้างแนวร่วม” จะถูกเขียนข้ึนภายหลงั แต่ยอ่มมีการน าประสบการณ์ท่ี

เคยเคลื่อนไหวไปเป็นขอ้มูลในการเขียน เพราะนอกจากแนวนโยบายจะสะทอ้นความคิดการสร้างแนวร่วมของ 
พคท. แลว้ ยงัอาจมองไดว้่าแนวนโยบายสะทอ้นความคิดและวิธีการของผูป้ฏิบติังานในเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่มีอิสระ
ในการท างานและห่างไกลจากการช้ีน าของศูนยก์ลางพรรค อยา่งไรกต็าม นัน่เป็นเพียงขอ้สันนิษฐานของผู ้ศึกษา 
ท่ีวิเคราะห์จากช่วงเวลาการเขียนเอกสาร และสถานการณ์การสร้างแนวร่วมในเมืองซ่ึงอยู่คนละช่วงกนั ทว่าทั้ง
สองส่ิงต่างสะทอ้นซ่ึงกนัและกนั หรือสุดทา้ยแลว้การเขียนแนวนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. อาจจะไม่
เช่ือมโยงกบัส่ิงใดเลย นอกจากการเขียนข้ึนดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเอกสารศึกษาของผูป้ฏิบติังาน โดยคดัลอก
หลกัการใหญ่มาจากจีน 

214 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม., “ขบวนการประชาธิปไตยที่น าโดยนักศึกษาหลัง 14 ตุลาคม 2516 และ
ความสัมพนัธ์กบั พคท.,” 21-22. 

215สมศกัดิ์  เจียมธีรสกุล, ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเก่ียวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา, 95. 
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แมก้ระแสความคิดแบบ พคท. ไดเ้ร่ิมแพร่หลายและเป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มนกัศึกษาปัญญาชน 

แต่นักศึกษาปัญญาชนส่วนใหญ่ในขณะนั้นไม่ไดอ้ยู่ในจดัตั้งของ พคท. หรือท่ีมีอยู่ก็เป็นจ านวน

นอ้ยมาก เน่ืองจากการเฟ้นหาคนท่ีเขา้สู่จดัตั้งตอ้งกระท าอย่างระมดัระวงั หากประวติัและความคิด

ทางการเมืองไม่แจ่มชดั ผูป้ฏิบติังานจะไม่เส่ียงเปิดเผยตวัตน เพราะเกรงว่าอาจเป็นสายลบัของฝ่าย

ตรงข้าม ด้วยเหตุน้ีการเขา้สู่กระบวนการจัดตั้งจึงพิถีพิถนัและใชร้ะยะเวลานาน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

บทบาทของแต่ละคน รวมทั้งการประเมินความน่าเช่ือถือของผูท่ี้จะเขา้จดัตั้งดว้ย  

ดงัเช่นกรณีของ ฤดี เริงชยั เธอถูกชกัชวนเขา้จดัตั้งในพ.ศ. 2517 สืบเน่ืองมาจากช่ือเสียงใน

การเขียนคอลมัน์ของเธอ โดยเฉพาะการวิพากษรั์กเสรีในขบวนการนกัศึกษา ซ่ึงเธอน าแนวคิดต่างๆ

ของ พคท. มาใช้ในการเขียนเพื่อป้องกันมิให้โดนกล่าวหาว่าเป็นลัทธิ แก้เช่นท่ีหลายคนใน

ขบวนการนักศึกษาก าลงัประสบ แต่กระนั้นก็ตาม ดว้ยการวิพากษค์วามรักท่ีเกิดข้ึนในขบวนการ

นักศึกษาอย่างรุนแรง จึงก่อให้เกิดการต่อตา้นอย่างหนัก ถึงขั้นท่ีฤดีถูกขู่ท  าร้ายร่างกาย แมอ้ยู่ใน

สถานการณ์ท่ีตึงเครียดแต่ฤดีก็มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะ เธอจึงพยายามท าตนเองให้ดูกา้วหนา้ ไป

พูดคุยในกลุ่มและองคก์รต่างๆท่ีนกัศึกษามาเชิญ และยงัใชค้  าสอนของ พคท. โตก้ลบัไป ปล่อยให้

คนเขา้ใจว่าเธออยูใ่นจดัตั้งของ พคท. ทั้งๆท่ีเธอไม่เคยคิดเร่ืองเขา้จดัตั้งเลย216 ซ่ึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี

ท าให ้พคท. สนใจฤดี และชกัชวนเธอเขา้จดัตั้งในเวลาต่อมา ดงัท่ีเธอเขียนเล่าไวว้่า 

...เวลานั้นขา้งนอกฉนัยิม้ช่ืน แต่ขา้งในวา้เหว่เหลือเกิน แต่เลือดเขา้ตาฉนั

เสียแลว้ เร่ิมมีเสียงต่อว่า ว่าฉนัท าลายแนวร่วม ฉนัจึงตั้งป้อมมากข้ึน ถึงตอนน้ีต่อ

ให ้พคท. มาร่วมถล่มฉนั ฉนัก็จะอดักบั พคท. แบบไม่เล้ียงเหมือนกนั รุ่นพี่ท่ีเคย

ช่ืนชมเอ็นดูพากนัมองฉนัอย่างแปลกใจและเกรงขาม ไม่มีใครกลา้ใชส้อยอะไร

ฉนัอีก... ปรากฏว่า พคท. เป็นกลุ่มท่ีเห็นใจฉนั ทั้งสถานการณ์ใหญ่ท่ีฝ่ายขวาเร่ิม

นโยบายขวาพิฆาตซา้ย ท าให้คนถือดีอย่างฉันอ่อนลงมามาก ฉันไม่คิดเปิดโปง

ใครอีกเพราะขบวนการนกัศึกษาถูกคุกคามจากภยัขาวแรงข้ึนทุกที ถา้ฉนัท าอยา่ง

นั้นก็จะกลายเป็นสาวไส้ให้กากินไป ตอนน้ีฉันเร่ิมเป็นมวลชนในจัดตั้งของ 

                                                             
216 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 143-144 
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พคท. แต่ฉันยงัไม่สมคัรเขา้ ส.ย.ท. (สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย)...217 

แมน้ักศึกษาปัญญาชนท่ีอยูใ่นจดัตั้งยงัมีจ  านวนไม่มาก แต่ปรากฏขอ้มูลว่ามีความพยายาม

ในการสร้างแนวร่วมกบันกัศึกษาปัญญาชนในกลุ่มเดียวกนั และมีนักศึกษาท่ีกา้วหน้าตอ้งการเขา้

ร่วมกบั พคท. ทั้งกรณีท่ีเพ่ือนชกัชวนเพ่ือน และเพ่ือนขอเขา้สู่จดัตั้งเอง 

ส าหรับตัวอย่างในกรณีแรก  เ ป็นประสบการณ์ของชัยว ัฒน์  สุรวิชัย  ซ่ึงมีความ

สนิทสนมกบัจรัล ดิษฐาอภิชยั เพื่อนท่ีท ากิจกรรมทางการเมืองร่วมกนั จึงมีการพูดคุยแลกเปล่ียน

ทศันะกนับ่อยคร้ัง ชยัวฒัน์ไดแ้สดงออกทางความคิดทางการเมืองท่ีกา้วหนา้ และเป็นผูด้  าเนินงาน

เคล่ือนไหวในประเด็นต่างๆร่วมกบัธีรยทุธ บุญมี เมื่อส าเร็จการศึกษามีโอกาสเขา้สงักดัพรรคสงัคม

นิยมแห่งประเทศไทย (พสท.) ท างานใกลชิ้ดกบัมวลชน จรัลจึงพยายามชกัชวนชยัวฒัน์เขา้สู่จดัตั้ง

ของ พคท. แต่ชยัวฒัน์ไม่ไดต้กลงเพราะเขาเห็นว่ามีงานอ่ืนท่ีตอ้งท าอีกมากในสถานะสมาชิก พสท. 

ท่ีไดก่้อตั้งเม่ือพ.ศ. 2517 ชยัวฒัน์จึงเห็นว่าไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งเขา้จดัตั้งก็สามารถเคล่ือนไหวท ากิจกรรม

ได ้ดงัท่ีเขาเล่าว่า 

...แบบจรัล ดิษฐาอภิชยัเน่ียกบัผมสนิทกนันะ แลว้ก็ของเขาเน่ียเป็นส

ไตส์แบบท่ีผมบอกคือว่าจิตใจงดงามดี แต่ว่าถา้เป็นเร่ืองการเมืองเน่ียแรงมาก ซดั

กระหน ่ า อะไรต่างๆ เป็นเร่ืองความคิด เพราะงั้นไปไหนกบัเขาเน่ีย บางทีมนั 

สมมติถา้เรายืนอยู่ตรงน้ี จะมาตรงน้ีนะ เขาพาออ้มไป นั่งรถเมล ์นั่งอะไรต่างๆ

ออ้มกนัไป เสร็จแลว้พอเดินๆไป คือมนั คนไม่รู้จะตอ้งรู้กนัว่าจรัลเน่ียจะตอ้งมี

อะไร นัง่คุยกนัจะตอ้งมีท่าทางมีชั้นเชิงอะไรต่างๆ เสร็จแลว้ก็หยบิกระดาษนอ้ย... 

กระดาษนอ้ยเป็นมติหรือเข็มมุ่งของพรรคในเร่ืองนั้น เร่ืองน้ีจะตอ้งท าอะไร สาย

จดัตั้งเขาจะเขียนเป็นขอ้ความสั้นๆ แลว้เขาก็มาอ่านให้ฟัง (แสดงว่าคุณจรัลเคย

                                                             
217 เร่ืองเดียวกนั, 145. 
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ทาบทามคุณชยัวฒัน์? – ผูศ้ึกษา) ใช่ แต่ไม่ส าเร็จ คือ มนัเป็นเพื่อนกนัมากกว่า... 

เราก็ไม่ไดอ้ยากจะเป็น ส. เป็น ย. อะไรต่างๆ อยูแ่บบน้ีเราก็สบายของเรา...218 

อีกตวัอย่างหน่ึง ส าหรับกรณีเพื่อนชกัชวนเพื่อน เป็นประสบการณ์ของสหายโดม อดีต

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดใ้หส้มัภาษณ์แก่ผูส่ื้อข่าวของวอยซที์วี และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตใ์น

วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  สหายโดมเล่าการถูกชกัชวนของเธอว่า 

...ปีสุดทา้ยก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ก็คือ ‘พรรคจุฬา-ประชาชน’ ชนะ

การเลือกตั้ง มีการเคล่ือนไหวกวา้งๆ แบบเปิดเผย ขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวกวา้งๆ 

แบบเปิดเผย แต่ละคนก็จะมีสายของพรรคคอมมิวนิสตม์าติดต่อ โดยท่ีเราแทบไม่

รู้ตวัในตอนแรก เขาชวนไปศึกษากลุ่มยอ่ย เช่น 3 คนบา้ง 2 คนบา้ง มีสถานท่ีนัด

ไปนอกมหาวิทยาลยั อ่านหนงัสือประธานเหมา 

จริงๆ แลว้คือหน่วยย่อยๆ ของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีแทรกเขา้มา คนท่ี

แทรกเขา้มามีนกัศึกษาดว้ย อยา่งหวัหนา้หน่วยของพี่ก็เป็นรุ่นพี่คณะวิทยาศาสตร์ 

ตอนนั้นเขาอยู่ปี 4 ซ่ึงสายตระกูลเขาเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งนั้น คือเป็นสายใหญ่ๆ

...219 

ส าหรับตวัอย่างในกรณีท่ีสอง ฤดี เริงชยั เล่าประสบการณ์ของเธอจากการท่ีมีเพื่อนมาขอ

สมคัรเขา้พรรคกบัเธอ แต่เธอไม่มีอ  านาจตดัสินใจจึงปฏิเสธไป แต่ไดร้ายงานให้จดัตั้งผูมี้อ  านาจ

ตดัสินใจรับรู้ ซ่ึงเธอไดเ้ล่ายอ้นความหลงัว่า 

...ประยทุธเฝ้ารอท่ีบา้นบอกว่ามีเร่ืองส าคญัตอ้งพูดกบัฉนัใหไ้ด.้.. เขาจะ

ขอสมคัรเขา้พรรคกบัฉนัใหไ้ด ้คุยกบัเขาอยูน่านๆเพราะ ส.ย.ท. หรือท่ีเรียกสั้นๆ

ว่า ย. ฉนัก็ยงัไม่ไดเ้ป็นเลย จะรับเขาเป็นสมาชิกพรรคไดย้งัไง... ฉนัรายงานเร่ือง

ประยทุธอยากเขา้พรรคใหจ้ดัตั้งรู้ แต่จดัตั้งติดใจสงสยัเร่ืองท่ีประยุทธไปไต้หวนั 

                                                             
218 ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2562. 
219 วอยซ์ทีวี,"เปิดชีวิต ‘สหายโดม’ เขา้ป่าจับปืนหลงั 6 ตุลา19 หวงัชิงอ  านาจรัฐ," 2561, เขา้ถึงเม่ือ 9 

มีนาคม 2562, https://www.voicetv.co.th/read/529903. 
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ฉันก็ไม่รู้ว่าการไปไตห้วนัมนัเป็นอุปสรรคอะไรนักหนากบัการขอเขา้พรรค แต่

ฉันก็น าความไปบอกประยุทธ ประยุทธหน้าเผือด ฉันจึงรู้ว่า เขาเคยเท่ียวไปขอ

สมคัรเขา้พรรคกบัคนอ่ืนๆ มาแลว้และใครๆ ก็ติดปัญหาน้ี...220 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ภายหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 พคท. ไดเ้ขา้มามี

อิทธิพลทางความคิดต่อนักศึกษาปัญญาชนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเสนอความคิดของ พคท. 

แปลกใหม่และเป็นระบบ อีกทั้งยงัเสนอทางออกท่ีเป็นรูปธรรมต่อการแกปั้ญหาไดอ้ย่างชัดเจน 

พคท. จึงเป็นผูเ้สนอสุดยอดทางความคิดท่ีกระทบอารมณ์ความรู้สึก และอธิบายเหตุผลประกอบท่ี

สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ในสังคมไทย นักศึกษาปัญญาชนจึงยินดีตอบรับความคิดของ พคท. 

รับมาเป็นเคร่ืองช้ีน าในการเคล่ือนไหวและการใชชี้วิต ดงันั้น เม่ือความคิด พคท. มีรากฐานท่ีมัน่คง

ในขบวนนักศึกษาปัญญาชน พคท. จึงเขา้ไปจดัตั้งนกัศึกษาปัญญาชนท่ีเห็นว่ามีความคิดกา้วหนา้

และเป็นผูท่ี้จะส่งเสริมการเคล่ือนไหวของ พคท. ในเมืองได ้ 

2.4 พลงัสามประสาน นักศึกษา กรรมกร และชาวนา  

การสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. ไม่ไดจ้  ากดัอยูใ่นกลุ่มนกัศึกษาปัญญาชนท่ีประเมินวา่

เป็นชนชั้นนายทุนนอ้ยเท่านั้น ทว่าชนชั้นกรรมกรและชาวนา ก็เป็นเป้าหมายหน่ึงในการสร้างแนว

ร่วมเช่นเดียวกัน โดยทั้งสองกลุ่มต่างมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักศึกษาปัญญาชน เพราะการ

ด าเนินงานจะเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหากเกิดความร่วมมือระหว่างกนั ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาจึง

ตอ้งการอธิบาย การสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. ผา่นนกัศึกษาปัญญาชน กรรมกร และชาวนา 

จนเกิดความร่วมมือท่ีเรียกว่า “สามประสาน” ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของทั้งสามกลุ่ม

ร่วมกนั โดยมี พคท. แทรกซึมอยู่ดว้ย ค  าถามส าคญัในประเด็นน้ีคือ พคท. เขา้ไปสร้างแนวร่วม

รูปแบบ “สามประสาน” ไดอ้ยา่งไร 

อย่างไรก็ตาม ก่อนพ.ศ. 2500 พคท. ไดเ้คยมีสายจดัตั้งกรรมกรในเมืองท่ีเขม้แข็ง แต่เม่ือ

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ด  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี การเคล่ือนไหวในเมืองของ พคท. ก็อ่อนแอ

และหยดุชะงกัลงอนัเป็นผลมาจากนโยบายการปราบปรามท่ีเด็ดขาดของรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ท่ีได้

ท าการจับกุม ปราบปราม และประหารชีวิตผูต้ ้องหาว่าด้วยการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ 

                                                             
220 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 149-150. 
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จนกระทัง่ภายหลงักรณี 14 ตุลาคม การจดัตั้งกรรมกรในกรุงเทพฯ ของ พคท. จึงเกิดข้ึนอีกคร้ัง

หลงัจากท่ีขาดตอนไปเป็นเวลานาน ทั้งน้ี พคท. ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในการเคล่ือนไหวของ

กรรมกรในทนัที ซ่ึงผูศ้ึกษาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะสายงานกรรมกรในเมืองคงถูกท าลายไป 

ผูป้ฏิบติังานหลบลงใตดิ้น หรือบางส่วนเดินทางเขา้ฐานท่ีมัน่ในชนบท จึงไม่สามารถติดตามจาก

สายงานเดิมได ้การเร่ิมตน้ใหม่จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาและไม่ไดเ้ห็นผลในทนัที   

อย่างไรก็ดี นอกจากการต่ืนตวัของนักศึกษาปัญญาชนท่ีเป็นดอกผลจากกรณี 14 ตุลาคม

แลว้ ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือ ปรากฏการณ์ก ารรวมก ลุ่ม เค ลื่อนไหวของประชาชน  

โดยเฉพาะในกลุ่มกรรมกรและชาวนา ไดเ้รียกร้องให้รัฐบาลเขา้ช่วยเหลือปัญหาความเดือนร้อน

ของพวกเขาจากความไม่เป็นธรรมท่ีไดรั้บ ซ่ึงนิคม จนัทรวิทุร ไดส้รุปยอดการนดัหยดุงานในพ.ศ. 

2516 เพียงปีเดียวซ่ึงมีจ  านวนถึง 489 คร้ัง นบัว่าเป็นยอดสูงสุดในรอบ 20 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2496-2516) 

ท่ีเกิดการนัดหยุดงานกระจายทั่วไปในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวดั กล่าวกันว่าถือเป็นปีแห่ง

วิกฤตการณ์ทางดา้นแรงงาน โดยท่ีนิคม มองว่า การนัดหยุดงานดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุทางดา้น

แรงงาน เม่ือเกิดการนดัหยดุงานข้ึนในแห่งหน่ึง บริเวณใกลเ้คียงก็จะเกิดข้ึนตามมาเป็นลูกโซ่ การ

ยืน่ขอ้เรียกร้องในระยะแรกๆ แมจ้ะเป็นการเรียกร้องธรรมดาเพ่ือเพ่ิมค่าครองชีพก็ตาม แต่ก็ถือไดว้่า

เป็นการเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนโดยกรรมกรแท้ๆ  มิไดถู้กยยุงหรือมีผูน้  าเตรียมการวางแผนมาใหก่้อนเป็น

ส่วนใหญ่221 เช่นเดียวกบัความคิดของฤดี เริงชยั ซ่ึงมองการเคล่ือนไหวต่อสู้ของกรรมกรหลงักรณี 

14 ตุลาคม ว่ามีลกัษณะเป็นการต่อสูแ้บบเป็นไปเอง222  

นอกจากน้ี สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ ยงัมองไปในทิศทางเดียวกนัว่า การนดัหยดุงานในช่วงแรก

ไม่ใช่การยุยงของฝ่ายซา้ย เพราะในระหว่างปลายปี 2516 จนถึง 2517 ท่ีกรรมกรนดัหยุดงานอยา่ง

มากนั้น ยงัไม่มีขบวนการฝ่ายซา้ยท่ีไหนแข็งแกร่งพอท่ีจะไปยยุงกรรมกรโรงงานนบัพนัโรงงานให้

หยุดงานได ้ปัญหาการนัดหยุดงานเหล่านั้น เกิดจากสภาพความบีบคั้นแร้นแคน้ของกรรมกรท่ีสัง่

                                                             
221 นิคม จนัทรวิทุร, แรงงานไทยกับสหภาพแรงงาน, (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิช, 2526), 103. 
222 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 154. แมก้่อนหน้าน้ีฤดีจะเคยประเมินว่า พคท. คงมีส่วนในการ

ผลกัดนัการต่อสู้ของกรรมกรอยู่ไม่น้อย แต่เม่ือเธอมีโอกาสได้สัมผสักับสายงานกรรมกร เธอจึงตอ้งเปลี่ยน
ความคิดใหม่ ผูศ้ึกษาจะหยบิยกประเดน็ดงักล่าวมาอธิบายต่อไป เม่ือกล่าวถึงการท างานของสายงานกรรมกรใน
เมือง ซ่ึงฤดี เป็นหน่ึงในผูป้ฏิบติังานของพรรค 



  169 

สมตวัมาแสนนาน จนเกิดแรงระเบิดข้ึนในระยะดงักล่าว ขอ้เรียกร้องของกรรมกรโดยมากก็มกัเป็น

เร่ืองขอให้นายจา้งเพ่ิมค่าแรงงานและสวสัดิการ รวมทั้งหลกัประกนัในการท างานต่างๆ กระแส

แห่งการต่อสู้ของกรรมกรท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะน้ีเอง ไดน้ ามาสู่การก่อตั้งองค์กรกรรมกรในรูปของ

สหภาพแรงงานข้ึนมากมายในวิสาหกิจต่างๆ ทั้งในภาครัฐวิสาหกิจและโรงงานเอกชน ซ่ึงการ

รวมตวักนัของกรรมกรเขา้เป็นสหภาพแรงงาน จะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยภายใตร้ะบอบเผด็จการก่อนหนา้

น้ี223 

ในขณะเดียวกนั ชาวนาก็มีการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม โดยเฉพาะในปัญหาท่ี

ชาวนาประสบร่วมกนั 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีดินท ากิน และการถูกรังแกจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

ทั้งสองประเด็นเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ในดา้นหน่ึงคือสัมพนัธ์กบัปากทอ้งของชาวนา ส่วน

อีกดา้นหน่ึงคือการกอบโกยผลประโยชน์จากชนชั้นปกครอง ปัญหาท่ีดินท ากินท าลายระบบการ

ผลิตแบบยงัชีพของชาวนา อีกทั้งยงัยดึโยงชาวนาในชนบทใหข้ึ้นกบัเมือง หากชาวนาสูญเสียท่ีดิน

ท ากินก็ตอ้งขายแรงงานเพื่อแสวงหาทางรอดในชีวิต ปัญหาดงักล่าวท่ีชาวนาประสบไม่เคยไดรั้บ

การเหลียวแล เสียงร้องเรียนของชาวนาไม่เคยดงัพอท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงั ขณะท่ีชาวนา

คาดหวงัว่าระบบราชการจะช่วยแกปั้ญหาความเดือดร้อนได ้แต่ทว่าส่ิงท่ีชาวนาไดรั้บคือการเพิกเฉย 

ไม่ใส่ใจ และการใชอ้  านาจรัฐแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกบันายทุน และเจา้ท่ีดิน ซ ้าเติมใหช้าวนายิง่

ยากจน ไร้ท่ีดินท ากิน ขาดโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวิต “สหพนัธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศ

ไทย” จึงถูกจดัตั้งข้ึนในพ.ศ. 2517 ท่ามกลางกระแสการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนชน

ชั้นต่างๆในขอบเขตทัว่ประเทศ องค์กรของชาวนาท่ีก  าเนิดข้ึนจึงไดรั้บกระแสตอบรับจากชาวนา

เป็นอย่างดี มีสมาชิกเขา้ร่วมหลายจงัหวดัในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน  ซ่ึงไดส้ะทอ้นให้

เห็นถึงปัญหาท่ีชาวนาจ านวนมากประสบร่วมกนั และยงัแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการต่อสู้เพื่อ

เปล่ียนแปลงความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของชาวนา  

กนกศกัด์ิ แกว้เทพ ไดว้ิเคราะห์การเกิดจิตส านึกของชาวนาท่ีเขา้ร่วมสหพนัธช์าวนาชาวไร่

แห่งประเทศไทย หรือ สชท. ท่ีก่อตั้งในพ.ศ. 2517 โดยเขาเสนอว่า ชาวนาไทยมีความตอ้งการท่ีจะ

                                                             
223 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ,"เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เกิดข้ึนได้อย่างไร ," เข้าถึงเ ม่ือ 30 มีนาคม 2562, 

https://doct6.com/learn-about/how/chapter-2/2-2/2-2-1. 
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ต่อสู้อย่างสูง ไม่ว่าการต่อสู้นั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดเพ่ือผลประโยชน์รูปธรรมเฉพาะหนา้และ

อ่ืนๆ ส่ิงท่ีเป็นแรงกดดนัมิใหช้าวนาแสดงพฤติกรรมท่ีต่อสู้ออกมาจึงมิใช่ปัจจยัทางดา้นอุดมการณ์ 

หากแต่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีกดดนัและปราบปรามเอาไว ้ซ่ึงสามารถยืนยนัขอ้สรุปดงักล่าวไดจ้าก

ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนคือ หลงัจากท่ีมีการโยกยา้ยปัจจยัผลกัดนัดา้นการปราบปรามของรัฐออกไป

ชัว่คราวเม่ือหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีไม่มีอ  านาจเผด็จการ ชาวนาชาวไร่จ  านวนมากไดเ้ขา้

ร่วมเป็นสมาชิกกบัสหพนัธฯ์ ในปริมาณมากและรวดเร็ว น่ีเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ

ในการต่อสู้ท่ีแฝงเร้นอยู ่จนกระทัง่ไดเ้กิดปัจจยัปราบปรามชาวนาทั้งจากกลไกอ านาจรัฐและจาก

กองก าลงัท่ีผิดกฎหมาย ขบวนการชาวนาจึงถูกบงัคบัให้สงบเงียบไป อย่างไรก็ตาม มิใช่ชาวนา

ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ท่ีจะเกิดจิตส านึกทางการเมืองสูงข้ึน แต่ถา้เง่ือนไขท่ีเป็นประชาธิปไตยก็

อนุมานไดว้่าโอกาสท่ีชาวนาจะมีจิตส านึกสูงข้ึนนั้นจะมีจ  านวนท่ีเพ่ิมข้ึน และเป็นพลงัท่ีส าคญัท่ีสุด

พลงัหน่ึงของการเปล่ียนแปลงสงัคมอยา่งแน่นอน224   

ดงันั้น เม่ือมองในภาพรวมของกระแสการเมืองไทยท่ีประชาชนผูเ้คยถูกกดทบัจากอ านาจ

รัฐ ไดลุ้กข้ึนมาชุมนุมประทว้งและสะทอ้นปัญหาของตนเองใหส้าธารณชนรับรู้ จึงท าให้พลงัของ

ประชาชนเติบโตขยายตวั โดยเฉพาะเมื่อแต่ละฝ่ายมีปัญหาท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน ขบวนการ

นกัศึกษา กรรมกรและชาวนาในช่วงแรก จึงมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวดว้ยตวัเองตามแรงผลกัดนัของ

สถานการณ์ในแต่ละช่วง หากจะมีขอ้แตกต่างก็คือ นักศึกษาปัญญาชนคือกลุ่มแรกท่ีไดรั้บอิทธิพล

จาก พคท. และนกัศึกษาปัญญาชนสามารถหล่อหลอมความคิดตามอุดมคติของ พคท. ไดด้ว้ยตนเอง 

ในขณะท่ีกรรมกรมีพ้ืนเพ ความคิด และเป้าหมายในชีวิตท่ีแตกต่างกบันกัศึกษาปัญญาชน พวกเขา

จึงสนใจแต่เร่ืองปากทอ้ง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของตนเองในแต่ละวนั ไม่ได้สนใจ

กระแสความรู้ใดๆท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมในสังคมการเมือง ส่วนชาวนา เมื่อตระหนักรู้ถึงปัญหาความ

ทุกขย์าก และเป้าหมายท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสภาพชีวิตใหดี้ข้ึน จึงกลายเป็นพ้ืนฐานในการก่อรูป

ของจิตส านึกการต่อสู้ เมื่อชาวนาผ่านประสบการณ์จากการถูกกดข่ีและความผิดหวงัในการ

ช่วยเหลือของรัฐบาล หนทางท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างอ  านาจท่ีกดข่ีชาวนาไดคื้อการต่อสู้ของ

ชาวนาเอง สาเหตุความแตกต่างน้ีเอง นักศึกษาปัญญาชนจึงเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญั ในการเป็น

                                                             
224 กนกศกัด์ิ แกว้เทพ, บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่า

ด้วยชาวนาสมัยใหม่, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2530), 95-96. 
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ตัวกลางสนับสนุนการต่อสู้ของกรรมกรชาวนา  โดยการสร้างจิตส านึกให้พวกเขาตระหนักว่า

สามารถท่ีจะสร้างประวติัศาสตร์ดว้ยตนเองได ้ 

กระแสการต่ืนตัวของกรรมกรชาวนาในช่วงแรกจึงมิใช่เป็นแรงผลักดันจาก พคท. 

เช่นเดียวกบัการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาปัญญาชนในกรณี 14 ตุลาคม แต่เมื่อบรรยากาศ

ทางการเมืองเปิดเสรีอ  านวยต่อการเคล่ือนไหวท ากิจกรรมทางการเมืองของประชาชน มีการจดัตั้ง

กลุ่มและองค์การของประชาชนข้ึนมากมาย ปรากฏการณ์ เหล่า น้ี ได ้สร้ า ง เ งื่ อนไข ที่ดีแ ก่  

พคท .  ในการสร้ า งแนว ร่วมใน เมือง  ดงัท่ี “กลุ่มเพื่อนไทยในยุโรป” ไดเ้สนอว่า พคท. ได้

ตดัสินใจพยายามเพ่ิมความสามารถในการท างานกบักรรมกรมากข้ึน225 เพราะท่ีผา่นมางานกรรมกร

ถือเป็นงานท่ีอ่อนท่ีสุดของ พคท. เน่ืองจากท าอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์ป่าลอ้มเมือง226 ท่ีใหค้วามส าคญั

กบังานในชนบทเป็นหลกั ยทุธศาสตร์ ยทุธวิธีของ พคท. จึงไม่ไดม้ีส่วนในการผลกัดนังานกรรมกร

ในเมืองใหก้า้วหนา้และขยายตวั เพราะก าลงัคนและทรัพยากรของพรรคส่วนใหญ่อยูใ่นชนบทและ

แนวหลงั โดยด าเนินการปลุกระดมชาวนาตามยทุธศาสตร์ชนบทลอ้มเมือง  

อย่างไรก็ดี การสร้างแนวร่วมในเมืองเกิดข้ึนได้โดยการประเมินสถานการณ์จาก

ผูป้ฏิบติังาน ในการตีประเด็นปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมไปโฆษณาปลุกระดม และหาช่องทางในการ

ช้ีน าการเคล่ือนไหว โดยผ่านนกัศึกษาปัญญาชนซ่ึงเป็นตวัเช่ือมท่ีดีในการแทรกซึมของ พคท. ดงั

ปรากฏขอ้มูลจากเอกสารของ พคท. เร่ือง “การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร 

ชาวนาและการต่อสูด้ว้ยอาวุธ”227 ท่ีกล่าวถึง การท างานช่วยเหลือกรรมกรชาวนาของนกัศึกษาทั้งใน

เมืองและชนบท ซ่ึงส่งผลดีแก่ พคท. ทั้งทางตรงและทางออ้ม ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาจะอธิบาย “การ

ท างานสามประสาน” ระหว่างนักศึกษา กรรมกรและชาวนา โดยวิเคราะห์จากเอกสารของ พคท. 

พิจารณาร่วมกบัการท างานของผูป้ฏิบติังาน การเคล่ือนไหวของผูน้  ากรรมกร เช่น เทิดภูมิ ใจดี 

                                                             
225 กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป, วิกฤติการณ์ของฝ่ายก้าวหน้าไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: วลี, 2525), 20. 
226 เร่ืองเดียวกนั, 52. 
227 "การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ," เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบติั นกัศึกษา, A8.6/7, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1-2. 
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เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ฯลฯ และบริบททางการเมืองไทยในช่วงหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 – 6 

ตุลาคม 2519   

2.4.1 ความหมายของค าว่า “ประสาน” ในทศันะของ พคท. 

ในเอกสารของ พคท. 2 ฉบบั ไดแ้ก่ “การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร 

ชาวนา และการต่อสูด้ว้ยอาวุธ” และ “ขอ้คิดเห็นเลก็ๆนอ้ยๆต่องานดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมอืง 

2523” เขียนข้ึนในพ.ศ. 2523 เพ่ือให้ผูป้ฏิบัติงานใช้ศึกษาและอภิปรายร่วมกนั โดยเน้ือหาของ

เอกสารทั้งสองฉบบัไดว้ิเคราะห์การท างานกรรมกรชาวนาของนกัศึกษาท่ีเรียกว่า “สามประสาน” 

ในช่วงหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 พร้อมทั้งสรุปขอ้ดี ขอ้อ่อน และบทเรียนในการ

ท างาน เพื่อก  าหนดทิศทางการท างานท่ีถูกตอ้งต่อไป เอกสารทั้งสองฉบับไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน 

นอกจากระบุว่าพ.ศ. 2523 คือปีท่ีเขียน แต่เอกสารเร่ือง “ข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆต่องานดา้นการ

เคล่ือนไหวทางการเมือง 2523” มีการเกร่ินน าไวก่้อนเขา้สู่เน้ือหา ความว่า 

...ข้อคิดเห็นท่ีเสนอน้ี มิใช่เสนอวิธีคิดวิธีก  าหนดการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองอย่างรอบดา้นเป็นระบบตั้งแต่ตน้จนจบการเคล่ือนไหวคร้ังหน่ึงๆ แต่

เน้นหนักที่จะสรุปบทเรียนที่ได้จากการท างานในอดีตก่อน 6 ตุลา น ามาถ่ายทอด

ให้แก่ปัจจุบันในประเด็นต่างๆกันไป อาจจะไม่ได้ต่อเน่ืองกนัตลอดนัก และ

หลายประเด็นอาจตอ้งดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสถานการณ์

และวิธีท างานในปัจจุบนั...228 

จากวตัถุประสงคข์องการเขียนเอกสารขา้งตน้ไดร้ะบุถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนไวอ้ยา่ง

ชดัเจนว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการสรุปบทเรียนการท างานในอดีตเพื่อปรับใชก้บัสถานการณ์ใน

พ.ศ. 2523 แมเ้อกสารฉบับดังกล่าวจะเขียนข้ึนภายหลงัก็ตาม แต่ก็เป็นการประมวลขอ้มูลจาก

ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานในเมืองก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นภาพการท างาน

สามประสาน ระหว่างนักศึกษา กรรมกร และชาวนา ท่ีผูป้ฏิบติังานเคยเคล่ือนไหวมาก่อนไดเ้ป็น

อย่างดี และเพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจรูปแบบการท างานสามประสาน เอกสารทั้งสองฉบบัไดอ้ธิบาย

                                                             
228 "ขอ้คิดเห็นเล็กๆน้อยๆต่องานดา้นการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2523 ," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบติั นกัศึกษา, A8.6/20, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1. ตวัเนน้โดยผูศ้ึกษา 
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ความหมายของค าว่า “ประสาน” ระหว่างนักศึกษา กรรมกร และชาวนาว่าควรเป็นเช่นไร ซ่ึง

ความหมายของ “ประสาน” มี 2 ความหมาย ไดแ้ก่ “การประสานตน” คือ การไปใชชี้วิตร่วมทุกข์

ร่วมสุขคลุกคลีกบักรรมกรชาวนา ดัดแปลงตนเองให้เป็นแบบกรรมกรชาวนา เช่น การท างาน

กรรมกร-ชาวนาของสหพนัธน์กัศึกษาเสรีฯ เป็นตน้ และ “การประสานเป้าหมาย” คือ การประสาน

ในเป้าหมายการต่อสู้หรือประสานผลประโยชน์ในการต่อสู้  เช่น ขบวนการนักศึกษาออก

แถลงการณ์สนบัสนุนการต่อสูข้องชาวนา การเขา้ร่วมเคล่ือนไหวเรียกร้องเพ่ิมค่าแรงของกรรมกร 

การเขา้ร่วมเคล่ือนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมของชาวนา เป็นตน้229 

อย่างไรก็ดี เอกสารทั้งสองฉบับไดส้รุปว่าการประสานท่ีแทจ้ริงนั้นควรเป็นเช่นไร ใน
ประเด็นน้ีพบว่ามีขอ้แตกต่างท่ีไม่ถึงกบัขดัแยง้อย่างส้ินเชิง เพียงแต่เป็นการเสนอความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเพ่ือเสนอส าหรับน าไปปรับใชใ้นสถานการณ์พ.ศ. 2523 หลงัจากวิเคราะห์การ
ท างานในอดีตมาแลว้ โดยเอกสารเร่ือง “การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสูข้องกรรมกร ชาวนา 
และการต่อสู้ด้วยอาวุธ” ช้ีชัดว่าความหมายท่ีแท้จริงของการประสานกรรมกรชาวนา คือ การ

ประสานตน และควรเสนอให้เยาวชนทัว่ไปปฏิบติั ต่อเยาวชนคนหน่ึงควรจะพยายามท าให้ไดถึ้ง
ขั้นประสานกบักรรมกรชาวนาในดา้นลึก (การประสานตน) แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของ
บุคคลนั้นๆ ไม่ควรจะเรียกร้องในลกัษณะทัว่ไป230 ในขณะท่ีเอกสารเร่ือง “ขอ้คิดเห็นเลก็ๆนอ้ยๆต่อ
งานดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง 2523” ไดส้รุปว่า การประสานกรรมกรชาวนา คือ การเขา้ร่วม
เคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อสังคมท่ีดีกว่า คือการประสานการต่อสู้ของเราเข้ากบัการเคล่ือนไหวต่อสู้
รูปแบบหลกัของประชาชนนัน่เอง ทั้งน้ี ทิศทางของเยาวชนในความหมายหลกัมิใช่หมายถึงการท่ี

เยาวชนจะตอ้งเอา “ร่างกาย” ไปคลุกคลีท างานกบักรรมกรโดยตรง แต่หากมีเง่ือนไขท่ีจะเขา้ไปคลุก
คลีใชชี้วิตร่วมกบักรรมกรชาวนาได ้ก็จะยิง่ช่วยใหเ้ขา้ใจปัญหาของมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม และ
ช่วยใหห้ล่อหลอมดดัแปลงตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน จึงยงัควรหาทางออกไปท างานร่วมกบักรรมกรชาวนา
เท่าท่ีเง่ือนไขจะอ านวยให้231 

                                                             
229 "การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ.", 8. "ขอ้คิดเห็น

เลก็ๆนอ้ยๆต่องานดา้นการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2523.", 8-9. 
230 "การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ.", 8-9. 
231 "ขอ้คิดเห็นเลก็ๆนอ้ยๆต่องานดา้นการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2523.", 11-12. 
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อยา่งไรก็ดี การประสานกรรมกรชาวนา จะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากขาดนกัศึกษา ซ่ึงเป็นตวักลาง
ในการสนับสนุนกรรมกรชาวนา และประสานทั้งสองกลุ่มให้เช่ือมโยงกนั ทั้งน้ีผูศึ้กษามีความ
คิดเห็นว่า การท างานรูปแบบสามประสานท่ีปรากฏให้เห็นในช่วงพ.ศ. 2517 – 2519 เป็นไปใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีมีการอธิบายไวใ้นเอกสารเร่ือง “การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของ
กรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ” เพราะในช่วงเวลานั้นนักศึกษาต่างมีความเรียกร้องต่อ
ตนเองสูง มีการลงไปท างานคลุกคลีกบักรรมกรชาวนา เพื่อดดัแปลงตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของ พคท. ดงัท่ี เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์การท างานกรรมกรชาวนา
ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะการประสานตน โดยท่ีเขากล่าวไวว้่า 

...ทางฝ่ายความคิดเหมาฯ เขาก็เข้ามา เข้ามาเผยแพร่ในหมู่เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา แต่พวกเขาจริงๆ แลว้ออกชนบท เขา้โรงงานนอ้ยกว่าพวกเรา
เยอะ เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นลกัษณะรูปการจิตส านึก เผยแพร่ดา้นรูปการจิตส านึก 
โลกทศัน์เป็นยงัไง ชีวทศัน์เป็นยงัไง แต่งตวัควรเป็นยงัไง จึงจะถูกตอ้งตามสเป็ค

ของอุดมการณ์ ผมเผา้ควรมีทรงอะไร พูดจาท่าทีเป็นยงัไง แลว้ก็วิพากษก์นัไปทุก
เร่ืองเลย พวกผมก็ร าคาญๆอยูเ่หมือนกนั แต่ก็มองเขาในแง่ดีว่า อย่างน้อยเขาก็มี
ความหวงัดีต่อบา้นเมือง...232 

นักศึกษาท่ีปรากฏลกัษณะดงัท่ีเสกสรรคไ์ดเ้ล่าไวข้า้งตน้เป็นกลุ่มท่ีถูกมองว่า “เอียงซา้ย” 

จากกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนท่ีท ากิจกรรมประสานกบักรรมกรชาวนาท่ีไม่ไดส้นบัสนุน พคท. แต่

อยา่งไรก็ตาม กระแสการเอียงซา้ย หรือซา้ยจดัในกลุ่มนกัศึกษาก็ยงัคงเป็นกระแสท่ีไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งมาก ดงัท่ีมีการวิเคราะห์และสรุปบทเรียนการประสานกรรมกร-ชาวนาจากเอกสารทั้งสอง

ฉบบั ซ่ึงผูศ้ึกษามีความคิดเห็นว่าขอ้สรุปจากเอกสารเร่ือง “ขอ้คิดเห็นเล็กๆน้อยๆต่องานดา้นการ

เคล่ือนไหวทางการเมือง 2523” ท่ีไดว้ิเคราะห์และสรุปบทเรียนการเคล่ือนไหวในอดีต ท าใหเ้ห็นว่า

เกิดขอ้ผิดพลาดใดบา้งในการท างานรูปแบบสามประสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีนักศึกษาต่าง

พยายามดดัแปลงตนเองให้เป็นแบบกรรมกรชาวนา ซ่ึงปรากฏตวัอยา่งจากการท างานของสหพนัธ์

                                                             
232 "ค าบอกเล่าของสามัญชน สัมภาษณ์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ," ปาจารยสาร  11, 1 (ตุลาคม – 

พฤศจิกายน 2527): 51-52. 
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นกัศึกษาเสรี และศูนยป์ระสานงานกรรมกรแห่งประเทศไทย ตามท่ีปรากฏเน้ือหาในเอกสาร ความ

ว่า 

...ในอดีตเคยมีขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัปัญหาน้ีอยา่งมาก คือตีความและเขา้ใจ

ต่างกัน ท าให้ปฏิบัติและเรียกร้องต่างกัน สหพนัธ์นักศึกษาเสรีเคยเรียกร้อง

สมาชิกและเปล่ียนแปลงองค์กรท่ีเคยท างานนักศึกษา ให้เขา้ไปอยู่ชนบทอย่าง

ส้ินเชิง ศูนยป์ระสานงานกรรมกรในระยะหน่ึงก็เรียกร้องและน าผูป้ฏิบติังาน ท่ี

เป็นนกัศึกษา เขา้ไปใชชี้วิตและท างานกบักรรมกรโดยไม่มีส่วนสัมพนัธ์ใดๆกบั

องค์กรของนักศึกษาอีก ยิ่งในระยะท่ีการต่อสู้แหลมคม มีการก่อ “ภยัขาว” ใน

เมือง กระแสเรียกร้องให้นักศึกษา “ไปสู่ชนบท ไปสู่โรงงาน” ยิ่งมีมาก และเกิด

การตีความถกเถียงกนัเป็นปัญหาใหญ่...233 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่า มีนักศึกษาท่ีเข้าไปประสานตนเองกบั

กรรมกรชาวนาตามขอ้เรียกร้องของ พคท. ในการท างานร่วมกบักรรมกรและชาวนา โดยท่ีผูน้  า

องคก์รทั้งสหพนัธน์กัศึกษาฯ และศูนยป์ระสานงานฯ อาจไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการช้ีน าการท างาน

ของนักศึกษาท่ีเอียงซ้าย แต่นักศึกษาได้รับอิทธิพลทางความคิดของ พคท. จากการหล่อหลอม

ความคิดดว้ยตนเอง จึงยอมรับแนวทางของพรรคอนัมีความคิดเหมาเจ๋อตุงเป็นคมัภีร์ช้ีน า ซ่ึงส่งผล

ต่อรูปแบบและวิธีการท างานของนักศึกษาท่ีผิดพลาด เพราะนักศึกษาท่ีมีลกัษณะเอียงซ้ายได้

พยายามดดัแปลงตนเองใหเ้ป็นกรรมกรชาวนา โดยการใชชี้วิตและท างานเป็นกรรมกรชาวนาละท้ิง

บทบาทการเป็นนักศึกษา และตดัสัมพนัธ์กบัขบวนการนักศึกษาซ่ึงเป็นสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ 

ดงันั้น การท่ีนักศึกษาลกัษณะเอียงซา้ยเรียกร้องตนเองและผูอ่ื้นสูง โดยไม่ไดพิ้จารณาสภาพและ

เง่ือนไขท่ีเป็นจริงว่าเหมาะสมหรือไม่ จึงเกิดความเสียหายแก่การเคล่ือนไหวในภาพรวมทั้งต่อ 

พคท. และฝ่ายท่ีไม่ใช่ พคท.  

                                                             
233 "ขอ้คิดเห็นเลก็ๆนอ้ยๆต่องานดา้นการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2523," 11. 
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2.4.2 หลกัการพ้ืนฐานในการก าหนดการเคล่ือนไหว 

ปัญหาการท างานท่ีเคยเกิดข้ึนต่อผูป้ฏิบัติงานในเมือง ผูเ้ขียนเอกสาร “ข้อคิดเห็น

เล็กๆน้อยๆต่องานดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง 2523” จึงไดเ้สนอ “หลกัการพ้ืนฐานในการ

ก าหนดการเคล่ือนไหว” ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า การเคล่ือนไหวในอดีตไม่ไดย้ึดกุมหลกัการอย่าง

เพียงพอ การท างานท่ีผ่านมาจึงเกิดปัญหา การหยิบยกประเด็นน้ีมาเสนอจึงท าให้เห็นบทเรียนใน

อดีต ในดา้นท่ีเป็นขอ้อ่อนในการเคล่ือนไหว และจะสามารถแกไ้ขได้อย่างไร ประเด็นดงักล่าว 

ผูเ้ขียนเอกสารไดเ้สนอหลกัการ 2 ประการท่ีควรยดึกุม ไดแ้ก่ แนวทางมวลชน และแนวทางชนชั้น 

โดยเฉพาะการสร้างแนวร่วมจะต้องยึดกุมแนวทางชนชั้นให้มัน่ กล่าวคือ “แนวทางชนชั้นเป็น

พ้ืนฐานต่องานแนวร่วม เพ่ือจะไดไ้ม่โดดเด่ียว ไม่ตีไปหมดทุกกลุ่ม แต่ก็ไม่สามคัคีโดยไม่เลือกไม่

จ  าแนกธาตุแท”้234 ซ่ึงขอ้มูลจากเอกสารได้สะท้อนให้เห็นภาพการสร้างแนวร่วมในเมืองว่าเป็น

อยา่งไร ดงัท่ีปรากฏเน้ือหาในเอกสาร ความว่า 

...การเคล่ือนไหวของเรายงัขาดแนวร่วมท่ีกวา้งขวางอย่างเป็นรูปธรรม 

จริงอยู่ธรรมะมีคนช่วยมาก อยู่บนจุดยืนท่ีถูกตอ้งชอบธรรม มีมวลชนเขา้ขา้ง

เสมอ แต่ค  ากล่าวน้ีตอ้งอาศยัการปฏิบติัท่ีเป็นจริงไปสร้างข้ึนจึงจะเป็นรูปธรรม 

ปัญหาการสร้างแนวร่วมมิใช่อยูท่ี่ทรรศนะชนชั้นผดิพลาด ขบวนการนกัศึกษามกั

จ าแนกมิตร-ศตัรูไดช้ดัเจน หากแต่ยงัก  าหนดท่าทีไม่ชดัเจน และยงัตอ้งคิดค้น

สร้างสรรคว์ิธีการรูปธรรมท่ีจะเป็น “แนวร่วม” ใหไ้ด ้

ท่ีว่าท่าทีไม่ชดัเจน เช่น ต่ออาจารย ์ปัญญาชนยงัมีลกัษณะโจมตีอยูม่าก 

ในขณะท่ีดา้นสามคัคีไม่เด่นพอ ท าใหดู้เป็น “ขดัแยง้”กบัอาจารยอ์ยูเ่สมอๆ หรือ

ต่อพรรคการเมืองพลเรือนท่ีต่อสู้ทางรัฐสภา หรือต่อกรณีพรรคประชาธิปัตยใ์น

คราวการเลือกตั้ง 22 เมษายน 22 เราก็มีท่าทีท่ีซา้ยไปสกันิด 

ท่ีว่ายงัขาดวิธีรูปธรรม กล่าวในอีกแง่หน่ึงคือการสร้างแนวร่วมกบักลุ่ม

บุคคลใดตอ้งพฒันาจาก “แนวร่วมทางใจ” ไม่มีรูปการหรือแค่ทรรศนะตรงกนั 

                                                             
234 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
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ไปสู่ความร่วมมือท่ีสูงข้ึน มีรูปแบบเหมาะสมระดบัใดระดบัหน่ึงตามแต่ประเด็น

และระดบัของแนวร่วมนั้น นัน่คือหา "เวที" ท่ีจะแสดงออกว่าเป็นแนวร่วมกนั ให้

แนวร่วมไดมี้บทบาทและไดรั้บผลประโยชน์ดว้ยนัน่เอง (ท่ีน่าอภิปรายกนัมากคือ 

แนวร่วมกบัอาจารยใ์นทุกสถาบนั) 

ท่ีผ่านมาขบวนการนกัศึกษา มีเกียรติภูมิและฐานะเป็นท่ียอมรับในแนว

ร่วมต่างๆจนถึงกบัสามารถเป็นเป็นผูน้  าแนวร่วมพ้ืนฐาน เช่น กรรมกร ชาวนา ได้

มากมาย ปัญญาชนวงการต่างๆก็ยอมรับฐานะน าของขบวนการนกัศึกษามาก แต่

ต่อแนวร่วมชั้นสูง เช่น นักวิชาการ พรรคการเมือง เรายงัคงแค่มีฐานะท่ีเขาตอ้ง

สนใจไม่ละเลย แต่ยงัขาดการร่วมกนัและประสานกนัเท่าท่ีควร…235 

จากขอ้มูลในเอกสารขา้งตน้ ผูศ้ึกษาจึงไดว้ิเคราะห์จุดอ่อนการสร้างแนวร่วมในเมืองของ 

พคท. ได ้3 ประการ ดงัน้ี 

ประการแรก การสร้างแนวร่วมในเมืองไม่มีการยึดกุมหลกัการ หรือไม่อาจประยุกต์ใช้

หลกัการใหเ้หมาะสมกบัเง่ือนไข โดยเฉพาะการยดึกุมแนวทางชนชั้น ซ่ึงขบวนการนกัศึกษามกัจะ

เห็นว่าชนชั้นอ่ืนๆท่ีไม่ใช่กรรมกรชาวนาไม่ใช่แนวร่วม จึงไดโ้จมตีมากกว่าหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสม

ไปสามคัคี  

ประการท่ีสอง การสร้างแนวร่วมในเมืองยงัมีจ  านวนนอ้ย เพราะขาดวิธีการท่ีถูกตอ้งในการ

เขา้ไปดึงคนใหเ้ขา้ร่วมกบั พคท. เน่ืองจากพรรคไม่มีบทเรียนการเคล่ือนไหวในเมืองท่ีเพียงพอ และ

กระแสซา้ยจดัท่ีแพร่หลายในขบวนการนกัศึกษาท าใหเ้กิดการโจมตีการต่อสูใ้นเมืองรูปแบบอ่ืนๆท่ี

ไม่ใช่การต่อสู้ดว้ยอาวุธ ว่าเป็นพวกลทัธิแก ้การท างานในเมืองเพ่ือสร้างแนวร่วมกบัทุกชนชั้นจึง

อ่อนประสิทธิภาพมาก  

ประการสุดทา้ย นักศึกษามีบทบาทน าการเคล่ือนไหวในเมือง แต่ไม่สามารถสร้างสามคัคี

กบัแนวร่วมชั้นสูงได ้เช่น นกัวิชาการ พรรคการเมือง ดว้ยลกัษณะของนกัศึกษาท่ีซา้ยจดัและโจมตี

                                                             
235 เร่ืองเดียวกนั. 
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แนวร่วมชั้นสูง ซ่ึงอยูใ่นสถานะน าของสงัคม ท าใหล้ะเลยผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่เกิดการประสาน

ความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเคล่ือนไหว 

2.4.3 รูปแบบและวธิกีารในการประสานกรรมกรชาวนา 

การท างานสามประสานระหว่างนกัศึกษา กรรมกร และชาวนา มีทิศทางการท างานท่ีพฒันา

มาจากความคิดท่ีต่ืนตวัของนักศึกษา และสอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวทางการเมือง จนเกิดเป็น

รูปแบบและวิธีการในการเคล่ือนไหวสนับสนุนกรรมกรชาวนาแต่ละคร้ัง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการ

ท างานสามประสานไม่ไดเ้กิดข้ึนแบบเป็นไปเอง แต่มีการวางแผน รูปแบบ และวิธีการเพ่ือผลส าเร็จ

ในการเคล่ือนไหวแต่ละคร้ัง ดงัท่ีปรากฏขอ้มูลในเอกสาร เร่ือง “การพฒันารูปแบบวิธีการต่อสู้อนั

หลากหลายในแนวรบดา้นต่างๆ (2523)”  ซ่ึงไดอ้ธิบายรูปแบบและวิธีการท างานสามประสานไว ้

ความว่า 

...วิธีการคิดคน้และพฒันารูปแบบนานาชนิดของการเคล่ือนไหวต่อสู้ใน

แนวรบทางการเมืองและวฒันธรรม ดา้นหน่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการพฒันาทาง

ความคิด การเมืองและการจดัตั้งของขบวนการฯ อีกดา้นหน่ึงพฒันาตามระดบั

การหลอกลวงและปราบปรามของชนชั้นปกครองปฏิกิริยา การพัฒนาทาง

ความคิดของขบวนการฯ โดยเฉพาะ “ทศันะมวลชน” และ “ทิศทางท่ีถูกตอ้งของ

เยาวชนไปประสานกบักรรมกรชาวนา” ท าให้การคน้คิดพฒันารูปแบบวิธีการ

ต่อสู้ได้หลากหลายมากยิ่งข้ึน อันเป็นทิศทางท่ีถูกต้องท่ีอาศัยพลังมวลชน

ส่วนมากท่ีสุดเขา้ร่วมการเคล่ือนไหว...236 

จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการท างานสามประสานในขบวนการนักศึกษามี

รากฐานมาจากการพฒันาทางความคิดทางการเมือง และการจดัตั้งขบวนการของนักศึกษาเอง จึง

                                                             
236 "การพัฒนารูปแบบวิธีการต่อสู้อันหลากหลายในแนวรบด้านต่างๆ ( 2523)," เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบติั นกัศึกษา, A8.6/9, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 4. 
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น าไปสู่การคิดคน้และก าหนดรูปแบบและวิธีการเคล่ือนไหวในการสร้างแนวร่วมอนัเป็นรูปธรรม 

ซ่ึงผูศ้ึกษาสามารถจ าแนกได ้3 วิธีการ237 ดงัน้ี 

1. การชุมนุมประทว้งและเดินขบวน เป็นรูปแบบท่ีนกัศึกษาน าไปใชใ้นการเคล่ือนไหวมาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวสนบัสนุนกรรมกรชาวนา สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการเคล่ือนไหว 

14 ตุลาคม ไดใ้ห้แบบอยา่งแก่ขบวนการนกัศึกษา รู้จกัพลงัของ “การรวมพลงัสามคัคี” ว่าสามารถ

ท าใหบ้รรลุขอ้เรียกร้องของตนได้238 

2. การโฆษณาทางความคิด เป็นรูปแบบและวิธีท่ีนักศึกษาสามารถกระท าควบคู่กับการ

ชุมนุม หรือท าแยกส่วนออกมาได ้จุดมุ่งหมายคือการขยายอิทธิพลทางความคิดเพื่อสร้างแนวร่วม

ใหก้วา้งขวาง เช่น โครงการเคาะประตู การท าหนงัสือพิมพก์  าแพง เป็นตน้ ซ่ึงใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

ดงัท่ีปรากฏเน้ือความในเอกสารระบุว่า  

...การใชรู้ปแบบ “โครงการเคาะประตู” และ “หนังสือพิมพก์  าแพง” ท า

ใหเ้ราสามารถแพร่ข่าวสารลงสู่มวลชน พงัทลายการปิดลอ้มทางข่าวสารของศตัรู

ลงไดร้ะดบัหน่ึง โดยเฉพาะโครงการเคาะประตูท าให้สามารถซึมลึกลงสู่มวลชน 

เป็นหน่ออ่อนของการจดัตั้งมวลชนในเมือง ตามเขตท่ีอยู่อาศยัซ่ึงควรจะพฒันา

ต่อไป...239 

                                                             
237 ผูศ้ึกษาประมวลประเดน็ดงักล่าวจากเอกสาร “การพฒันารูปแบบวิธีการต่อสู้อนัหลากหลายในแนว

รบดา้นต่างๆ (2523)” ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของนกัศึกษาในเมือง  
238 "การพฒันารูปแบบวิธีการต่อสู้อนัหลากหลายในแนวรบดา้นต่างๆ (2523)," 4. 
239 เร่ืองเดียวกนั. เน่ืองจากเอกสารฉบบัน้ีเขียนในพ.ศ. 2523 ผูศ้ึกษาจึงตั้งขอ้สังเกตว่า รูปแบบวิธีการ

เคลื่อนไหวดงักล่าวสามารถมองไดส้องดา้น คือ เป็นการเคลื่อนไหวที่เคยกระท ามาก่อนแลว้ในอดีต ในช่วงก่อน 6 
ตุลาคม 2519 และอาจเป็นการเคลื่อนไหวท่ีผูป้ฏิบติังานก าลงัด  าเนินการอยู่ในขณะนั้นคือพ.ศ. 2523 เน้ือหาใน
ประเด็นดงักล่าวไม่สามารถช้ีชดัไดว้่าการกระท านั้นเกิดข้ึนในช่วงใด อย่างไรก็ตาม แมจ้ะไม่ทราบช่วงเวลาท่ี
แน่นอน แต่การโฆษณาทางความคิด ไดเ้ป็นวิธีการที่นกัศึกษาและผูป้ฏิบติังานในเมืองกระท ามาอยา่งต่อเน่ือง จึง
ยงัคงจัดเป็นรูปแบบและวิธีการท่ีใชใ้นการเคลื่อนไหวในเมือง ทั้งน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้
เหมาะสมกบัการเคลื่อนไหวแต่ละคร้ัง  
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3. การหาเงินทุนสนบัสนุนการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวทุกรูปแบบจ าเป็นตอ้งมีเงินทุน

สนับสนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ หากเป็นการเคล่ือนไหวของผูป้ฏิบติังานพรรคย่อมมี

เงินทุนสนับสนุนจากจดัตั้ง แต่หากเป็นนักศึกษาจะหาเงินทุนมาไดจ้ากแหล่งใด ในเอกสาร เร่ือง 

“การพฒันารูปแบบวิธีการต่อสูอ้นัหลากหลายในแนวรบดา้นต่างๆ (2523)”240 ไดก้ล่าวถึงแหล่งท่ีมา

ของเงินทุนท่ีนักศึกษาน ามาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนไหว โดยอธิบายว่า การเคล่ือนไหวทาง

เศรษฐกิจสามารถท าได ้3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีแรก การพึ่งตนเอง เช่น ประหยดัเงินค่าใชจ่้ายส่วนตวัเพื่อ

สะสมไวเ้ป็นทุนในการเคล่ือนไหว ผลิตสินคา้มาขาย ฯลฯ วิธีท่ีสอง   การรับหนุนช่วยจากมวลชน 

เช่น รับการหนุนช่วยจากแนวร่วม เช่น จากพ่อคา้ นกัการเมือง บริษทัหา้งร้าน และวิธีท่ีสาม การเขา้

ไปช่วงชิงองคก์ารท่ีควบคุมการเงิน เช่น เขา้แทรกซึมในศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 

(ศนท.) และองคก์ารนกัศึกษาสถาบนัต่างๆ เป็นตน้ 

รูปแบบและวิธีการเคล่ือนไหวในการสร้างแนวร่วมดงักล่าว ท าใหน้กัศึกษาไดส้มัพนัธ์กบั

กรรมกรชาวนาในทางตรง โดยเฉพาะการชุมนุมประทว้ง และการโฆษณาเผยแพร่ความคิด ซ่ึงจะ

พฒันาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกนัทั้งสามฝ่าย ดงัท่ีไดป้รากฏความร่วมมือข้ึน เม่ือชาวนามาชุมนุม

ท่ีทอ้งสนามหลวง เมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 ในคร้ังนั้นมีนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน

เข้าร่วมด้วยเป็นจ านวนหลายหมื่นคน 241 ต่อมามีการจัดตั้งกลุ่มท างานร่วมกนั ในก า รชุมนุม

ชาวนาท่ีท้องสนามหลวง  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2518242 มีลกัษณะท่ีกา้วหนา้มากข้ึนกว่าเดิม 

ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการจดัตั้งกลุ่ม “กลุ่มสามประสาน” ข้ึน ระหว่างชาวนาชาวไร่ นักเรียนนกัศึกษา 

และกรรมกรในเมืองซ่ึงลว้นเป็นกลุ่มพลงัทางการเมืองและควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกัน

                                                             
240 เร่ืองเดียวกนั, 2-3. 
241 ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ฝ่ายเอกสารและส่ิงพิมพ์, วีรชนหาญกล้า, (กรุงเทพฯ: 

ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2518), 128. 
242 การชุมนุมประทว้งในคร้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีสหพนัธ์ฯ ยื่นขอ้เรียกร้อง 12 ขอ้ แก่รัฐบาล ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช ใหช่้วยเหลือและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา ต่อมาในเดือนพฤษภาคม เม่ือมีการจัด
งานวนักรรมกรที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชาวนานบัพนัจึงมาชุมนุมอีกคร้ังเพื่อเรียกร้องค าตอบจากรัฐบาล ผล
ปรากฏว่าข้อเรียกร้องได้รับการปฏิเสธ โดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ อ้างว่ากฎหมายกีดกันไม่ให้ท  าอะไรได้ การ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาตอ้งด าเนินตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงขณะนั้นรัฐสภายงัไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
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และกัน การป้องกนัตนเองในการชุมนุมก็รัดกุมกว่าเดิม นอกจากน้ี ศนท. ได้ร่วมกบักลุ่มต่างๆ 

ช่วยกนัรณรงคใ์หป้ระชาชนเขา้ใจและเขา้ร่วมกบัการเรียกร้องของชาวนา พรรคการเมืองบางพรรค

ก็สนบัสนุนการเคล่ือนไหวน้ีอย่างแข็งขนั243 ดงันั้น การประสานความร่วมมือของทั้งสามฝ่าย หรือ

การท างานสามประสาน นอกจากจะเป็นการหยิบยื่นความช่วยเหลือใหแ้ก่กนัแลว้ ยงัเป็นการสร้าง

ความรับรู้ใหม่ให้ซ่ึงกันและกัน นักศึกษาได้เข้าใจสภาพชีวิตของกรรมกรชาวนา จึงสามารถ

ประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นการช่วยเหลือสนบัสนุนกรรมกรชาวนา ในขณะเดียวกนักรรมกรชาวนาได้

มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้กบันกัศึกษา จนท าใหเ้ขา้ใจปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจไดแ้จ่มชดัข้ึน 

และท่ีส าคญัคือ กรรมกรชาวนาต่างตระหนกัว่าชีวิตของเขาสมัพนัธก์บัการเมืองอยา่งแนบแน่น การ

ต่อสูเ้พื่อปากทอ้งจึงไม่อาจแยกขาดออกจากการต่อสูท้างการเมืองได ้

2.4.4 การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร  

 เอกสารเร่ือง “การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้

ดว้ยอาวุธ” ไดก้ล่าวถึง การประสานหนุนช่วยของนักศึกษากบักรรมกร โดยเฉพาะในพ.ศ. 2517 ท่ี

กระแสการต่อสู้ของกรรมกรสูงข้ึน การต่อสู้ในหลายเหตุการณ์มีนักศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วม โดย

รูปแบบท่ีนักศึกษาเขา้ไปประสานและหนุนช่วยกรรมกร ไดแ้ก่ การให้ค  าเสนอแนะเก่ียวกบัการ

จดัตั้งสหภาพแรงงานและกฎหมายแรงงาน การเขา้ไปมีบทบาทในการสนับสนุนการชุมนุมของ

กรรมกร การเคล่ือนไหวปลุกระดมนกัเรียนนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ใหเ้คล่ือนไหวทางการเมือง 

และการเขา้ร่วมหนุนช่วยการต่อสูข้องกรรมกร การเผยแพร่ความคิดกา้วหนา้ รวมทั้งการจดัตั้งและ

การน าการเคล่ือนไหว  

ในประเด็น “การจัดตั้งและการน าการเคล่ือนไหว” ท่ีปรากฏในเอกสารเร่ือง “การไป

ประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ” ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ

การจดัตั้งและวิธีการเคล่ือนไหวท่ีนักศึกษาน าไปประสานกบักรรมกร แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

การจดัตั้งองคก์ารมวลชนพ้ืนฐานของกรรมกร คือ การจดัตั้งสหภาพแรงงาน การจดัตั้งองคก์รกลาง

ของกรรมกร เช่น ศูนยป์ระสานงานกรรมกร การจดัตั้งแกนน า โดยเฉพาะการจดัตั้งแกนปิดลบั

                                                             
243 กนกศกัดิ์  แกว้เทพ. บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่า

ด้วยชาวนาสมัยใหม่, 53. 
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ประสานกบัเปิดเผย และการจดัตั้งขณะเคล่ือนไหวนัดหยุดงาน มีการก าหนดผูท่ี้เคยเคล่ือนไหว

เปิดเผย ผูท่ี้ปิดลบัตลอดจนการก าหนดทิศทางการเมืองว่าจะสามคัคีใคร โจมตีใคร รวมทั้งการ

ตระเตรียมทางหนีทีไล่244 

เม่ือพิจารณารูปแบบและวิธีการจดัตั้งขา้งตน้ ผูศึ้กษาพบว่ามีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัการ

เคล่ือนไหวของ พคท. โดยเฉพาะการจดัตั้งแกนน า การประสานแกนปิดกบัแกนเปิดเผย และการ

ก าหนดมิตร-ศัตรู ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการท างานของนักศึกษามีการวิเคราะห์ทิศทางการ

เคล่ือนไหวก่อนท่ีจะลงมือด าเนินการ อย่างไรก็ตามไม่อาจกล่าวอา้งไดว้่าองคก์รกรรมกรหรือการ

เคล่ือนไหวของกรรมกรอยู่ภายใตก้ารช้ีน าของ พคท. เน่ืองจากผูน้  ากรรมกรไม่ไดอ้ยูใ่นจดัตั้งของ 

พคท. ดังเช่น เทิดภูมิ ใจดี245 และเสกสรรค์ ประเสริฐกุล หากแต่ส่ิงท่ีสะท้อนความเป็น พคท. 

ท่ามกลางกระแสการเติบใหญ่ของขบวนการการต่อสูข้องประชาชน คือการเรียกร้องความเป็นธรรม

ให้แก่กรรมกรชาวนา ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า แม ้พคท. ไม่ไดช้ี้น าการเคล่ือนไหวของขบวนการ

กรรมกรทั้งหมด แต่กระแสท่ีก่อหวอดในสงัคมท่ีมาจากความขดัแยง้ทางชนชั้น และความเรียกร้อง

ตอ้งการพ้ืนท่ีให้แก่ประชาชนชนชั้นอ่ืนๆอย่างเท่าเทียม ความตอ้งการปลดเปล้ืองพนัธนาการแห่ง

การเอารัดเอาเปรียบ การเคล่ือนไหวของกรรมกรชาวนาในเมืองจึงเป็นการสนบัสนุนต่อ พคท. โดย

ทางออ้ม กล่าวคือ การเคล่ือนไหวแต่ละคร้ังไดป้ลุกเร้าจิตส านึกการต่อสูข้องของกรรมกรชาวนาให้

สูงข้ึน ในขณะเดียวกนัยงัส่งผลต่อการดดัแปลงตนเองของนกัศึกษาปัญญาชนผูซ่ึ้งเขา้ไปประสาน

และหนุนช่วยการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ให้มีความมุ่งมัน่อดทน และมีจิตใจท่ีเสียสละ โดยท่ี พคท. 

ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปปลุกระดมเพื่อสร้างความคิดท่ีกา้วหนา้ เพราะการเคล่ือนไหวสามประสานได้

ก่อเกิดผลกระทบแก่ผูร่้วมเคล่ือนไหวทั้งหมด ซ่ึงไดก้ลายเป็นเง่ือนไขอนัดีแก่การสร้างแนวร่วมของ 

                                                             
244 "การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ," 2. 
245 แมเ้ทิดภูมิจะเป็นนกัเคลื่อนไหว ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดของฝ่ายซ้าย และฝันถึงการเป็นนกัปฏิวติั

เปลี่ยนแปลงสังคมไทย แต่เทิดภูมิไดป้ฏิเสธกระแสโจมตีการเคลื่อนไหวของเขาว่า “เขาไม่ใช่คอมมิวนิสต”์ แต่เขา
จดัตวัเองอยูใ่นพวก “ซ้ายธรรมดา” ซ่ึงเขายอมรับว่ามีความสนิทสนมกบัเสกสรรค ์ประเสริฐกุล และธงชยั วงศช์ยั
สุวรรณ ทั้งน้ีเทิดภูมิยงักล่าวอีกว่า เขารับรู้ความขดัแยง้ทางความคิดท่ีเกิดข้ึนในขบวนการฝ่ายซ้ายในเมือง ระหว่าง
พวกซ้ายธรรมดากบัซ้ายสุดโต่ง เน่ืองจากไม่เห็นดว้ยกบัแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มท่ีถูกจดัตั้งโดย พคท. ,ใน เทิด
ภูมิ ใจดี, เทิดภูมิ คนรักแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: บา้นพระอาทิตย,์ 2555), 33-35. 
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พคท. โดยในท่ีน้ีผูศึ้กษาจะอธิบายการสร้างแนวร่วมกรรมกรของ พคท. ซ่ึงสามารถจ าแนก ได ้2 

วิธีการ ไดแ้ก่ ผา่นการจดัตั้ง และไม่จดัตั้ง 

1. การสร้างแนวร่วมกรรมกรผ่านการจดัตั้ง  

การสร้างแนวร่วมกรรมกรผา่นการจดัตั้งกระท าเช่นเดียวกบัการสร้างแนวร่วมกบักลุ่มอ่ืนๆ 

โดยการฝังตวัท างานคลุกคลีกบักรรมกรในโรงงาน พูดคุย ใหก้ารศึกษา และสร้างแกนท่ีมีความคิด

กา้วหน้าเคล่ือนไหวสนับสนุนงานกรรมกรตามตามค าช้ีแนะของจดัตั้ง แมจ้ะตอ้งเช่ือฟังจดัตั้ง แต่

ในทางปฏิบติัค  าช้ีแนะของจดัตั้งอาจไม่สามารถน ามาปรับใชใ้นการท างานได ้โดยขอ้มูลจาก ฤดี เริง

ชยั ท่ีเล่าถึงการท างานกรรมกร ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่า ในการด าเนินงานกรรมกรผูป้ฏิบติังานตอ้ง

ประเมินสถานการณ์จากความเป็นจริง เพื่อก  าหนดทิศทางการท างานให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ี

พรรควางไว ้แต่เธอกลบัพบปัญหาในการท างานกรรมกร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแมแ้ต่จดัตั้งก็ไม่สามารถช้ีแนะ

เธอได ้เน่ืองจาก พคท. ละเลยงานในเมืองเป็นเวลานาน จึงขาดบทเรียนในการช้ีน าการเคล่ือนไหวท่ี

เป็นจริง ซ่ึงฤดีไดเ้ล่าปัญหาท่ีเธอพบ ดงัความตอนหน่ึงว่า 

...ฉันพบว่างานจดัตั้งกรรมกรท่ีตนเองก าลงัเขา้ไปท านั้นเวิ้งวา้งมาก ฉัน

ชกัชวนเพื่อนหลายคนเขา้ไปใชชี้วิตในโรงงานดว้ย เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกนัและรุ่น

น้อง แต่ฉันกลบัพบว่า ฉันไม่สามารถน าเอาแนวทางนโยบายของ พคท. มาแปร

ให้เป็นการปฏิบติัของมวลชนได ้ ตอนแรกฉันคิดว่าเพราะฉันมือใหม่ อ่อนทั้ง

ทฤษฏีและงานจัดตั้ง จึงขอบทเรียนในงานกรรมกรไป กลบัไปได้ “สรุปงาน

กรรมกรท่ีออ้มนอ้ย” ซ่ึงเป็นงานส ารวจคน้ควา้เบ้ืองตน้ท่ีคนรุ่นใหม่หลงั 14 ตุลา 

เขา้ไปท าเท่านั้น งานอ่ืนก็มีแต่เร่ืองของศูนยป์ระสานกรรมกรบ้าง หรือเก่าแก่

ของสหอาชีวะกรรมกรบา้ง... มนัสะทอ้นให้เห็นความขาดช่วงของผูป้ฏิบติังาน

กรรมกร... ฉนัอดรู้สึกไม่ไดว้่าความเป็นกองหนา้ของชนชั้นกรรมาชีพของ พคท. 

ไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม แต่เกิดแบบเป็นนามธรรมเพียงเพราะ พคท. ยดึถือ
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อุดมการณ์ลทัธิคอมมิวนิสต์และด าเนินการจดัตั้งพรรคการเมืองท่ีใชช่ื้อว่าพรรค

คอมมิวนิสตเ์ท่านั้น...246 

ปัญหางานกรรมกรท่ีฤดีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ แมจ้ะเป็นเพียงส่วนหน่ึงในการเคล่ือนไหว

ของ พคท. ในเมือง ซ่ึงอาจมีสายจดัตั้งอ่ืนแฝงตวัท างานอยู่อย่างปิดลบัก็ตาม แต่ปัญหาดงักล่าวได้

สะท้อนให้เห็นการท างานกรรมกรของ พคท. ในภาพรวม กล่าวคือ การท า งานกรรมกรไม่มี

ประสิทธิภาพ พคท. ละเลยงานกรรมกรจนขาดความต่อเน่ือง อีกทั้งฤดียงัพบว่าขณะท่ีส ารวจพ้ืนท่ี

จังหวดัสมุทรปราการ เธอได้ไปชนสายจัดตั้งเก่าแก่ท่ีโรงงานเล็กๆเพียงหน่ึงคร้ังเท่านั้น247 นั่น

สะทอ้นให้เห็นสายงานกรรมกรท่ีเป็นสายงานเก่า ซ่ึงแทบจะหยุดน่ิงและไม่มีก  าลงัพอท่ีจะท างาน

ให้ก้าวหน้าได้ นอกจากน้ี ประเด็นท่ีฤดีให้ความส าคัญ คือ พคท. ไม่มีบทเรียนงานกรรมกรท่ี

เพียงพอใหเ้ธอศึกษา กระทัง่ไม่มีการช้ีแนะแนวทางการเคล่ือนไหวว่าควรจะเป็นอยา่งไร ซ่ึงถือเป็น

ขอ้อ่อนของ พคท. ในปัญหาเร่ืองแนวนโยบายและแนวทางท่ีไม่สามารถท าได้จริง ทั้งน้ี ปัญหา

ดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากยทุธศาสตร์ชนบทลอ้มเมืองของ พคท. ท่ีไดด้  าเนินการมาตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 

2500 ซ่ึงบีบบงัคบัให ้พคท. ตอ้งเคล่ือนไหวอยา่งปิดลบั อ  าพรางตวั งานกรรมกรท่ีเคยขยายตวัก่อน

หนา้นั้นไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั พคท. จึงขาดประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีท่ีสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมไทยพฒันาอยา่งกา้วกระโดด  

แมฤ้ดีจะพบปัญหาการท างานกรรมกร แต่เธอก็พยายามสร้างสายงานกรรมกรของตนเอง

จนขยายตวัคืบหนา้ไปพอสมควร ทว่ากรรมกรท่ีอยูใ่นสายกลบัมีจ  านวนนอ้ยกว่านกัเรียนนกัศึกษา

ซ่ึงเข้ามาฝังตัวท างานกับกรรมกร ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการสร้างแนวร่วมกรรมกร ไม่ได้มุ่งไปท่ี

ประเด็นปัญหาของกรรมกรอยา่งจริงจงั นัน่คือ ปัญหาชีวิตความเป็นอยู ่สวสัดิภาพ สวสัดิการ และ

องค์กรจดัตั้งเพ่ือเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ การท่ีจะดึงกรรมกรให้เขา้ร่วมกบัพรรคดว้ยโฆษณา

ปลุกระดมโค่นลม้อ านาจรัฐ เพื่อสร้างสังคมใหม่ท่ีดีงาม จึงดูเป็นเร่ืองท่ีไกลเกินตวั เพราะชีวิตของ

กรรมกรคือตอ้งการหาเงินใหเ้พียงพอต่อค่าครองชีพท่ีขยบัสูงข้ึนทุกวนั กรรมกรท่ีฤดีเขา้ไปสมัพนัธ์

                                                             
246 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 153. 
247 เร่ืองเดียวกนั. 
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ดว้ยจึงอยู่ในฐานะของมวลชนเป็นส่วนใหญ่ เพราะพวกเขายงัไม่ต่ืนตวั การพูดคุยเขา้ใจปัญหาจึง

เป็นขั้นตอนแรกในการกระตุน้ความคิด และดูท่าทีเพื่อชกัชวนกรรมกรต่อไป ดงัท่ีเธอไดก้ล่าวไวว้่า  

...ในหน่วยจดัตั้งของเรามีสมาชิกท่ีเป็นกรรมกรแท้ๆ  คนสองคนเท่านั้น 

นอกนั้นเป็นมวลชนท่ีเป็นเป้าหมายท่ีเราจะขยายเขา้จดัตั้ง ท่ีขยายตวัไดย้ากเพราะ

ส่วนใหญ่ท าไดแ้ค่ ปรับทุกข์ ผกูมิตร และปักหลกั ถึงขั้น ชักชวน และ จัดตั้ง นั้น

ท ายาก แนวทาง พคท. เป็นแนวทางการต่อสูด้ว้ยอาวุธ ใชช้นบทลอ้มเมืองและยึด

เมืองในท่ีสุด สงครามประชาชนถือเป็นงานใจกลาง  งานอ่ืนๆล้วนเป็นงาน

ลอ้มรอบใจกลางของ พคท. ... เราดุ่ยๆ ไปบอกกบัเขาว่าพวกเขามีภารกิจทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีจะต้องสร้างสังคมลทัธิคอมมิวนิสต์ เขาไม่เห็นดว้ยง่ายๆหรอก 

ยิ่งเวลานั้นการจดัตั้งองค์กรมวลชนฝ่ายขวาระบาดไปเร็วมาก ตามโรงงานต่างๆ

ละแวกนั้นเต็มไปดว้ยสมาชิกลูกเสือชาวบา้น ก็ยิง่ไม่ง่ายท่ีจะไปชวนคนมาปฏิวติั

ตามแบบของ พคท. เพราะเป็นเร่ืองคอขาดบาดตายมาก...248 

จากค ากล่าวของฤดีขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า สายงานกรรมกรขยายตวัไดเ้พราะนักศึกษา

ปัญญาชนฝังตวัเขา้ไปท างานมากกว่าท่ีจะเกิดจากการจดัตั้งกรรมกรข้ึนมาเอง วิธีการท างานของ

นักศึกษาปัญญาชนจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ พวกเขาจะปฏิบติัตวัให้กลมกลืนกบักรรมกรไดอ้ย่างไร 

ขอ้มูลจากฤดีไดเ้ขียนเล่าเร่ืองน้ีไวอี้กเช่นกนั โดยเธอไดว้างแผนในการขยายกรรมกรในหน่วยจดัตั้ง

ของเธอ ผา่นการสร้างเครือข่ายกรรมกรในโรงงานต่างๆ และสร้างแนวร่วมกบักรรมกรผา่นนกัเรียน

นักศึกษาหัวกา้วหน้าท่ีฝังตวัท างานในโรงงาน ให้เขา้ไปสัมพนัธ์กบักรรมกรท่ีเอาการเอางานเพื่อ

เผยแพร่ความคิด และดูท่าทีเพ่ือจะชกัชวนในขั้นต่อไป ในขณะเดียวกนั ผูศึ้กษามองว่าวิธีน้ีจะช่วย

ดดัแปลงนักเรียนนักศึกษาให้มีจิตส านึกแบบชนชั้นกรรมาชีพ ดว้ยการใชแ้รงงาน การคลุกคลีใช้

ชีวิตกบักรรมกร ซ่ึงจะช่วยยกระดบัความกา้วหนา้ของนกัเรียนนักศึกษาจากการเคล่ือนไหวท่ีเป็น

จริง ซ่ึงฤดีไดเ้ล่าถึงแผนงานกรรมกรของเธอไวต้อนหน่ึงความว่า 

...ฉันเร่ิมวางแผนให้หน่วยงานสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนคนงานใน

โรงงานต่างๆ ท่ีเป็นโรงงานใหญ่ๆ ส าหรับคนใหม่ๆ มาท างานในสายน้ีเราก็จะส่ง
                                                             

248 เร่ืองเดียวกนั. 154. 
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เข้าโรงงานเล็กๆ ท่ีเรียกว่าโรงงานนรกไปก่อน เพื่อเปล่ียนบุคลิกให้เป็นแบบ

คนงานก่อน เด็กกลุ่มน้ีใหม้องหาคนงานท่ีเอาการเอางานรอเวลาท่ีพร้อม พออายุ

ครบ 18 ถึงวยัท่ีโรงงานใหญ่เปิดรับ ก็ดึงกนัเขา้สู่โรงงานใหญ่ ดึงกนัไปเป็นทอดๆ 

ดงันั้นในขณะท่ีเผยแพร่ความคิด ก็จะท าใหเ้ขามีชีวิตท่ีดีข้ึนดว้ย เพราะในโรงงาน

ใหญ่ค่าแรงดีกว่า ชัว่โมงท างานสั้นกว่าและสวสัดิการก็ดีกว่า เราคิดกนัว่าตอ้งฝัง

ตวัเขา้ไปในสหภาพท่ีมีอยูก่่อนแลว้ และอาศยัองคก์รเหล่าน้ีเคล่ือนไหวส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์กบักรรมกรต่อไป...249 

จากข้อมูลของฤดีข้างต้นซ่ึงเป็นตัวอย่างของการสร้างแนวร่วมกรรมกรโดยการจดัตั้ง 

พอท่ีจะท าใหเ้ห็นภาพกวา้งท่ีว่าสายงานกรรมกรของ พคท. ในเมือง ไดฝั้งตวัคลุกคลีกบักรรมกรใน

โรงงานต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่ความคิดของพรรค ชกัชวน

คนให้เข้าร่วมการต่อสู้ ทั้ งน้ีอาจมีบางส่วนแทรกตวัอยู่ในสหภาพท่ีถูกจัดตั้งโดยกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงผู ้

ศึกษาสนันิษฐานว่าคงมีสายงานกรรมกรอ่ืนท่ีด าเนินการในลกัษณะเดียวกนักบัสายงานของฤดี แต่

เป็นเพราะกฎการปิดลบัของพรรคจึงท าให้ยากท่ีจะรู้จกักบัสายงานอ่ืน นอกจากน้ี ฤดียงัมีความ

พยายามท่ีจะช่วยเหลือยกระดบัชีวิตของกรรมกรในสายงานใหดี้ข้ึนดว้ย แมว้่าในทางนโยบายจะขดั

กบัแนวทางของพรรค ท่ีตอ้งการปลุกระดมกรรมกรใหเ้ป็นกองหนา้ของชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้น แต่

การท่ีเธอไดรั้บรู้ความเดือดร้อนของกรรมกรก็ไม่อาจท าให้เธอน่ิงเฉยได ้อย่างไรก็ดี จากแผนงาน

ของฤดีสะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีแผนท่ีจะแทรกซึมในสหภาพท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือกรรมกร แต่น่าเสียดายท่ีฤดี

ไม่ไดเ้ล่าต่อว่าเป็นองคก์รใด และสายงานของเธอสามารถเขา้ไปเคล่ือนไหวไดถึ้งขั้นไหน  

อย่างไรก็ตาม การท างานกรรมกรท่ีมีขอ้จ  ากดัท าใหก้ารสร้างแนวร่วมกรรมกรไม่ขยายตวั

กวา้งขวาง เมื่อเทียบกบัแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน ซ่ึง พคท. มีอิทธิพลในทางความคิดจึงส่งผลต่อ

พฤติกรรมท่ีนกัศึกษาปัญญาชนแสดงออกในการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมือง แต่การรวมตวั

และเคล่ือนไหวของกรรมกรก็ช่วยบ่มเพาะจิตส านึกการต่อสู้ให้กา้วหนา้มากข้ึน เม่ือนักศึกษาและ 

พคท. เขา้ไปช้ีน าสนบัสนุนการเคล่ือนไหวจึงท าให้มองไดว้่ากรรมกรเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการ

ฝ่ายซา้ยในเมืองเช่นเดียวกนั 
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2. การสร้างแนวร่วมกรรมกรโดยไม่จดัตั้ง  

การท างานกรรมกรโดยไม่ไดจ้ดัตั้ง มิใช่วิธีสร้างแนวร่วมกรรมกรท่ีมาจากการช้ีน าของ 

พคท. ทว่ามาจากการเคล่ือนไหวของนกัศึกษาปัญญาชนซ่ึงมีจุดร่วมเดียวกบั พคท. คือ ต่อตา้นการ

กดข่ีขูดรีดจากนายทุน แสวงหาความยุติธรรมให้แก่กรรมกร ทั้ งน้ี นักศึกษาปัญญาชนอาจ

เคล่ือนไหวโดยมีกระแสความคิดมากกว่าหน่ึงกระแสเป็นแรงผลกัดัน แต่มิอาจปฏิเสธได้ว่า

นกัศึกษาปัญญาชนท่ีเคล่ือนไหวท ากิจกรรมทางการเมืองในช่วงหลงั 14 ตุลาคม ลว้นไดรั้บอิทธิพล

ทางความคิดแบบ พคท. ไม่มากก็นอ้ย นักศึกษาปัญญาชนเหล่านั้นอาจไม่เห็นดว้ยกบัแนวทางของ 

พคท. ในบางประเด็น โดยเฉพาะ “การต่อสู้ดว้ยอาวุธ” ท่ีมีทั้งคนท่ีลงัเลและปฏิเสธท่ีจะยอมรับ

แนวทางน้ี แต่ดว้ยจุดร่วมทางความคิดท่ีเป็นเคร่ืองช้ีน าการเคล่ือนไหว ท าให้นักศึกษาปัญญาชนท่ี

ไม่ไดอ้ยู่ในจดัตั้งของ พคท. เคล่ือนไหวอยู่ในกระแสเดียวกบั พคท. นักศึกษาปัญญาชนท่ีเขา้ไป

สมัพนัธก์บักรรมกร จึงถูกจดัวางท่ีทางใหเ้ป็นฝ่ายซา้ยแบบ พคท. โดยไม่มีพ้ืนท่ีอ่ืนใหก้บักลุ่มคนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นคอมมิวนิสตแ์ต่เรียกร้องความเป็นธรรม การสร้างแนวร่วมกรรมกรโดยไม่ผา่นการจัดตั้ง

จึงไม่ใช่แผนงานท่ีผูป้ฏิบติังานวางไว ้แต่เป็นผลพลอยได้จากการเติบโตของกระแสสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์ท่ีก  าลงัขยายตวัอย่างกวา้งขวาง โดยนักศึกษาปัญญาชนเป็นกลุ่มหลกัในการเผยแพร่

ความคิดและแนวทางของ พคท. แมจ้ะโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม 

การเคล่ือนไหวของกรรมกรในบริบทสังคมการเมืองไทยยคุเผด็จการทหารตั้งแต่สมยัจอม

พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ จนถึงสมยัจอมพลถนอม กิตติขจร นับว่ามีจ  านวนนอ้ยและซบเซาลงอยา่งมาก 

แมก้รรมกรจะประสบกับการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ในเร่ืองค่าแรง ชั่วโมงการท างาน 

สวสัดิการ และการเอาเปรียบในประเด็นอ่ืนๆ แต่การต่อสูข้องกรรมกรไม่ไดเ้กิดข้ึนมากนกั สาเหตุ

ท่ีส าคญัคือไม่มีกฎหมายคุม้ครองแรงงาน และนายจา้งก็เพิกเฉยต่อการเรียกร้องของกรรมกร หากมี

ใครท่ีลุกข้ึนต่อตา้น คนนั้นจะถูกหมายหวัและโดนไล่ออก ในสภาพท่ีกรรมกรตอ้งขายแรงงานเพ่ือ

ค่าตอบแทน มีคนจ านวนไม่มากนกัท่ีจะลุกข้ึนต่อสู ้คนส่วนใหญ่ยงัคงจ ายอมอยูภ่ายใตก้ารจา้งงาน

ท่ีไม่เป็นธรรม ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตวัเป็นอยา่งมากทั้งในเมืองและในชนบทท่ีถูกดึง

ใหข้ึ้นต่อเมืองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดว้ยสภาพทางเศรษฐกิจท่ีก  าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่มี

การประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติในพ.ศ. 2504 ประกอบกบัการสนบัสนุนการลงทุนจาก
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ภาครัฐ น าไปสู่การก่อตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีมาจากทุนต่างชาติ

และทุนในประเทศ ผลดงักล่าวไดเ้พ่ิมจ านวนกรรมกรในระบบจา้งงาน ไม่เพียงแต่กรรมกรในเมือง 

แต่รวมถึงชาวไร่ชาวนาในชนบทซ่ึงอยู่ในสถานะกรรมกรภาคเกษตรกรรม และชาวนาท่ีผนัตวัมา

ขายแรงงานหารายได้เสริมในช่วงท่ีว่างจากฤดูเก็บเก่ียว เน่ืองจากการหาเล้ียงชีพในชนบทไม่

เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ทางเลือกในการขายแรงงานจึงกลายเป็นความหวงัท่ีจะจุนเจือไม่มากก็

นอ้ย ดงักรณีของ สหายก่อ และสหายบรรจบ กรรมกรท่ีเขา้ร่วมการต่อสูด้ว้ยอาวุธกบั พคท. ซ่ึงได้

ใหส้มัภาษณ์ถึงสาเหตุท่ีละท้ิงชนบทเขา้เมืองเป็นกรรมกรตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 2500 ไวใ้น “สามคัคีสู้

รบ” ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2522 ส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ความคิดทางการเมืองของ

คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย หรือ กปชป. องค์กรแนวร่วมท่ีประกาศ

จุดยนืเดียวกบั พคท. ซ่ึงปรากฏบทสมัภาษณ์ของสหายก่อ และสหายบรรจบ ไวด้งัน้ี 

สหายก่อ ...ผมเกิดท่ีจงัหวดัทางภาคใตเ้ป็นกรรมกรสวนยาง ช่วงปี 2505 

ราคายางลดลงฮวบฮาบ กิโลหน่ึงตกในราว 4 บาทกว่าถึง 5 บาท การตดัยางจึงไม่

ค่อยพอกิน ผมก็เลยออกมาท างานในเมือง ฝึกงานอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง

หน่ึง ช่วงแรกท่ีเขา้มาฝึกงานก็ไดว้นัหน่ึง 2 บาท เดือนหน่ึงประมาณ 50-60 บาท

... ท่ีนั่นเป็นโรงกลึงและโรงหล่อ ฝึกเป็นกรรมกรเทคนิค อยู่ท่ีนั่นไดป้ระมาณปี

กว่าก็เรียกว่าเร่ร่อนไปเร่ือยๆ การเร่ร่อนก็เพื่อยกระดบัในดา้นเทคนิค การท างาน 

เพราะว่า งานแต่ละโรงงานนั้ น มันไม่เหมือนกัน สภาพการท างานมันไม่

เหมือนกนั จึงเขา้ไปท าหาบทเรียน แลว้หลงัจากนั้นมา 5 ปี ก็มีความต่ืนตวัข้ึนมา

หน่อยหน่ึง ไดต่้อสูค้ดัคา้นการเอารัดเอาเปรียบของนายจา้งเมื่อปี 2510…250 

สหายบรรจบ ...ผมเป็นคนอีสานมีพ่ีนอ้งดว้ยกนัทั้งหมด 9 คน ผมเป็นคน

ท่ี 3 ปี 2504 อีสานแลง้มาก ผมจึงไปหางานท าในกรุงเทพฯ ตอนแรกท างานอยู่

แถววัดยางสุธาราม แถบนั้ นมีโรงงานท าแป้งผดัหน้า เป็นโรงงานลกัษณะ

ครอบครัว มีกรรมกร 10 กว่าคนบา้ง 7-8 คนบา้ง ท าใหม่ก็ไดว้นัละ 6 บาท... เขา
                                                             

250  "บทสนทนาเร่ือง “อนาคตของกรรมกรไทยภายใตก้ารปกครองของรัฐบาลปฏิกิริยาเกรียงศกัด์ิ ในปี 
2522”," มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2522 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย 
สามคัคีสู้รบ, D712, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 35-36. 
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ให้เป็นรายเดือนๆ ละ 120 บาท ไม่มีวนัหยุด... พอผมอยู่ได ้ 8 เดือนก็ตอ้งกลบั

บา้นไปท านา ผมท างานในโรงงานมนัช่วยเหลือครอบครัวไม่ได ้ เงินมนันอ้ย เลย

กลบัไปช่วยชาวบา้นท านา ท านาเสร็จก็กลบัเขา้เมืองอีก หางานท าต่อกลบัมาที

หลงัก็ไม่ไดท้  าในโรงงานเก่าแลว้ อยากท าท่ีมนัไดเ้งินมากสักหน่อย หนักก็ไม่

เป็นไรคราวน้ีไปท าอยู่ท่ีโรงงานท าเส้นหม่ี งานหนักมากไดว้นัละ 8 บาท ส่วน

ใหญ่โรงงานแบบน้ี มกัจะท างานในเวลากลางคืน... อยู่ได้ไม่ก่ีเดือนผมท าหม่ี

หล่นใส่กลางหัว ปวดหวัมากและนึกว่าหวัน่ียงัตอ้งใชป้ระโยชน์อีกมาก เลยออก

จากโรงงานนั้นไปท างานโรงงานเส้ือยดื โรงงานท าเส้ือยดืน้ี ช่วงแรกก็ไดว้นัละ 8 

บาทเหมือนกัน แต่งานเบากว่าเป็นงานในร่ม อยู่ได้ประมาณปีหน่ึงก็ออกไป

ท างานโรงงานทอผา้ท่ีเปิดใหม่แถวๆชานเมือง ช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีสฤษด์ิส่งเสริม

อุตสาหกรรม มีนายทุนญ่ีปุ่นมาลงทุนจ านวนมาก ผมก็ไปสมคัรท า เร่ิมจาก

กรรมกร 200 คน ผมอยู่นานครับตั้ง 15 ปี เด๋ียวน้ีโรงงานมีกรรมกรประมาณ 4-5 

พนัคนแลว้... ตอนแรกวนัละ 16 บาท จาก 8 มาเป็น 16 บาทนะครับก็รู้สึกว่าดีอยู่ 

แต่อยู่มา 15 ปี ผมเห็นโรงงานของเขาขยายจากโรงเดียวเป็น 5 โรง ก็รู้สึกว่าเรา

แทบไม่ไดอ้ะไรเลย...251 

แมค้  าบอกเล่าของสหายก่อและสหายบรรจบได้เล่ายอ้นเหตุการณ์ไปตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 

2500 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีสหายทั้งสองเร่ิมเขา้มาท างานในเมือง แต่ก็เป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงการผนัตัวของชาวไร่ชาวนามาเป็นกรรมกรในเมือง ในยุคท่ีเศรษฐกิจก าลงัพฒันาอย่าง

เร่งด่วน ซ่ึงสวนทางกบัความเป็นอยูท่ี่ฝืดเคืองของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ประกอบกบัรัฐบาลไม่มี

กฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีจะประกนัคุณภาพชีวิตของกลุ่มกรรมกร จึงท าให้พวกเขากดเก็บความ

ทุกข์ยากไวเ้ป็นเวลานานหลายปี ทั้งสหายก่อและสหายบรรจบท างานเป็นกรรมกรจนกระทัง่

ตดัสินใจเขา้ร่วมการต่อสู้ดว้ยอาวุธกบั พคท. ในช่วงพ.ศ. 2520 เพราะสภาพชีวิตไม่ไดดี้ข้ึนแมจ้ะ

ท างานมาเป็นเวลานานก็ตาม ปัญหาหน่ึงท่ีทั้งสองคนมองเห็นคือกรรมกรไม่มีสิทธิอนัชอบธรรมท่ี

พึงได้รับ ดังเช่นหากมีการเรียกร้องหรือต่อรองกบันายจ้างก็จะถูกสกัดกั้น มองว่ายุยงป่ันป่วน

                                                             
251 เร่ืองเดียวกนั, 36-37. 
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มากกว่าจะเป็นสิทธิพึงมีของกรรมกร ท่ีจะเสนอปัญหาใหแ้ก่นายจา้งพิจารณาและแกไ้ข ดงัท่ี สหาย

ก่อ ไดเ้ล่าถึงการลุกข้ึนต่อสูก้บันายจา้ง แต่กลบัท าใหเ้ขาตอ้งตกงาน เน่ืองจากโรงงานต่างๆหมายหวั

สหายก่อว่าเป็นผูซ่ึ้งน าไปสู่การนดัหยดุงานของกรรมกร ดงัขอ้ความในค าบอกเล่าตอนหน่ึง ความ

ว่า 

... ไดต่้อสูค้ดัคา้นการเอารัดเอาเปรียบของนายจา้งเม่ือปี 2510 จงัหวดันั้น

มีโรงงานไม่มากและเน่ืองจากคร้ังนั้นเป็นการสไตร๊คง์านคร้ังแรก ถูกนายจา้งไล่

ออกและข่าวน้ีก็แพร่สะพดัไปทัว่ทั้งจงัหวดั นายจา้งซ่ึงเขาสมัพนัธก์นัอยูแ่ทบทุก

โรงงานจึงสกดักั้นไม่ให้เขา้ไปท างานตามโรงงานอ่ืนๆ ก็เลยตกงานอยู่ร่วม 6 

เดือน แลว้ก็เท่ียวอยู่ในลกัษณะก่ึงตกงานอยู่ 3 ปี... คือมีงานท ามัง่ไม่มีงานท ามัง่

อย่างนั้ นนะ... หากินไปวันๆหน่ึง อยู่อย่างนั้ นร่วม 3 ปีเศษๆ ก็เดินทางเข้า

กรุงเทพฯ... งานท่ีผมอยู่มาทั้งหมด 53 โรงงาน... ก็เน่ืองจากว่ามนัโดนกีดกนัอยู่

เร่ือย ก็เลยเร่ร่อนอยู่เร่ือยๆ เหตุท่ีเร่ร่อนก็เน่ืองจากว่า เราเคยสไตร๊ค์อยู่โรงงาน

หน่ึง แลว้มาอยู่อีกโรงงานหน่ึง พอนายจา้งมนัรู้ว่าเราเคยสไตร๊ค์จากโรงงานอ่ืน

มา มนัก็ไล่ออก ไล่ออกเราก็ไปหางานท าใหม่ เป็นอยา่งน้ีมาตลอด ระยะหลงัน้ียิง่

หางานท ายากเพราะว่านายจ้างมนัมีรายช่ือคนท่ีเคยสไตร๊ค์ ส่งไปทั่วแทบทุก

โรงงาน เราตอ้งหลบไปท าท่ีนัน่สกัเดือน 2 เดือน แลว้ออก...252 

นอกจากความไม่เป็นธรรมท่ีกรรมกรไดรั้บจากนายจา้ง ดงัสะทอ้นจากตวัอยา่งของสหาย

ก่อท่ีถูกไล่ออกเพราะพยายามก่อกระแสการนัดหยดุงานแลว้ ก่อนการเคล่ือนไหวกรณี  14 ตุลาคม 

2516 กรรมกรยงัตอ้งเผชิญกบัการดูหม่ินเหยียดหยาม กกัขงัให้ท างานเยี่ยงทาส บางแห่งมีการใช้

อนัธพาลซอ้มกรรมกรท่ี “หวัหมอ” ผลจากการกดข่ีขูดรีดจากอ านาจรัฐ (โดยเฉพาะการใชก้ฎหมาย

ว่าดว้ยการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต ์ตลอดจนการคุกคามป้ายสีกรรมกรโดยบุคคลในคณะรัฐบาล 

การสอดส่องติดตามกรรมกรท่ีเป็นแกนน าในการต่อสูข้องต ารวจสนัติบาล) และการกดข่ีขูดรีดของ

นายทุนในแต่ละโรงงาน ได้สร้างความยากแคน้และความกดดันบีบบงัคบัในดา้นต่างๆ ในหมู่

กรรมกรข้ึนมามากและด ารงอยู่เป็นเวลานาน ซ่ึงไดส้ะสมทบัทวีข้ึนและระเบิดออกมาเป็นการต่อสู้

                                                             
252 เร่ืองเดียวกนั, 35-36. 
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ในรูปการต่างๆ253 ก่อนกรณี 14 ตุลาคม จึงปรากฏว่ามีการต่อสูข้องกรรมกรเกิดข้ึน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

การร้องเรียนแก่หน่วยงานท่ีประกนัสิทธิเสรีภาพของกรรมกร ซ่ึงนายเจริญ ศิริพนัธ์ หัวหน้ากอง

คุม้ครองแรงงานและแรงงานสมัพนัธ ์ใหส้มัภาษณ์ต่อหนงัสือพิมพป์ระชาธิปไตยว่า ระหว่างเดือน

สิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2516 มีการร้องทุกข์เฉพาะจากกรรมกรก่อสร้าง มีไม่ต  ่ากว่าวนัละ 1,000 

ราย และอีกรูปแบบหน่ึงท่ีกรรมกรแสดงออก คือการประทว้งนดัหยดุงาน มีจ  านวนเพ่ิมข้ึนและเกิด

การต่อสู้คร้ังใหญ่ๆ หลายคร้ังตั้งแต่ต้นปี 2516 เช่น การนัดหยุดงานของกรรมกรโรงงานทอ

กระสอบป่าน กระทรวงการคลงั จ  านวน 2000 คน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2516254 ปรากฏการณ์

ดงักล่าวจึงเป็นผลสะทอ้นกลบัจากการกดทบัของความสมัพนัธใ์นระบบการผลิตภายใตก้ารแบ่งชน

ชั้น โดยท่ีรัฐให้การสนับสนุนชนชั้นนายทุนและกรรมกรถูกก ากบัไม่ให้เคล่ือนไหวอีกชั้นหน่ึง  

ดังนั้นเม่ือเกิดกรณี 14 ตุลาคม 2516 บรรยากาศประชาธิปไตยจึงเป็นเง่ือนไขในการต่อสู้ของ

กรรมกร การรวมกลุ่มของกรรมกรอย่างกวา้งขวางจึงเกิดข้ึนเพ่ือต่อสู้กบัความขดัแยง้ท่ีด  ารงอยู่

ระหว่างชนชั้น 

การเคล่ือนไหวของกรรมกรท่ีเพ่ิมจ านวนสูงข้ึนและมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองหลงั

กรณี 14 ตุลาคม เป็นปรากฏการณ์ท่ีอยู่ภายใต้กระแสเดียวกบัการเรียกร้องความเป็นธรรมของ

ประชาชนชนชั้นอ่ืนๆ การต่อสู้ส่วนใหญ่ต่างมีเป้าหมายและมีคู่ต่อสู้ร่วมกัน ดังนั้น เม่ือมีการ

เคล่ือนไหวร่วมกันระหว่างกรรมกร และนักศึกษาปัญญาชน จึงได้น าไปสู่การก่อตั้ ง “ศูนย์

ประสานงานกรรมกรแห่งชาติ”255 ในพ.ศ. 2517 โดยความร่วมมือระหว่างผูน้  ากรรมกร และ

นักศึกษาปัญญาชน ท่ีตอ้งการเป็นตวักลางประสานงานระหว่างรัฐกบักรรมกร เช่น ยบัย ั้งไม่ให้มี

การประทว้งหรือหากมีการประทว้งก็ช่วยใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนโดยอิงหลกักฎหมาย เช่น กฎหมาย

แรงงาน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบให้กบักรรมกร ข้อเสนอน้ีเป็นของสหพนัธ์นักศึกษาเสรีแห่ง

                                                             
253 กญัญา ลีลาลยั, "การเคลื่อนไหวต่อสู้ของกรรมกรจาก 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519," ใน อารมณ์ 

พงศ์พงัน ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย,นภาพร อติวานิชยพงศ,์ บรรณาธิการ,  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารมณ์ 
พงศพ์งนั, 2542), 220. 

254 เร่ืองเดียวกนั, 220-221. 
255 งานบางช้ินใชค้  าว่า “ศูนยป์ระสานงานผูใ้ชแ้รงงานแห่งชาติ” ซ่ึงเป็นองคก์รเดียวกนั เช่น ในงานเขียน

ของเทิดภูมิ ใจดี ผูน้  ากรรมกร และผูร่้วมก่อตั้งองคก์รดงักล่าว, ดูเพิ่มเติมใน, เทิดภูมิ ใจดี. เทิดภูมิ คนรักแผ่นดิน, 
32. 
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ประเทศไทย ภายใตก้ารน าของเสกสรรค ์ประเสริฐกุล ท่ีเขา้ไปช่วยจดัตั้งศูนยป์ระสานงานฯ และ

ยงัให้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณตึกโดม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นท่ีท าการ256 ศูนยป์ระสานงานฯ จึงถือ

ก าเนิดข้ึนจากแรงผลกัดนัท่ีกา้วหนา้ โดยมีเทิดภูมิ ใจดี ตวัแทนคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ เป็น

ประธาน ประสิทธ์ิ ไชยโย ประธานสมาคมลูกจา้งอุตสาหกรรมผา้สมุทรสาคร เป็นรองประธาน 

และ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ผูน้  าสหพนัธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการ ซ่ึงเทิดภูมิ 

ไดก้ล่าวถึงการก่อตั้งศูนยป์ระสานงานฯไว ้ความว่า “...ความร่วมมือดงักล่าว นับเป็นผนึกก าลงั

ทางด้านแนวคิด การจัดตั้งและให้การศึกษาแก่ผูใ้ช้แรงงาน นักศึกษาไดข้ยายกิจกรรมลงสู่ผูใ้ช้

แรงงาน ชาวนาในชนบท ท าให้การต่อสู้ทางปัญญาไดข้ยายออกไปอยา่งกวา้งขวางอยา่งท่ีไม่เคยมี

มาก่อน...”257  

นอกจากน้ี แนวทางการเคล่ือนไหวของเทิดภูมิ ในฐานะผูน้  ากรรมกรท่ีผ่านการต่อสู้มา

หลากหลายรูปแบบ ยงัมีทิศทางการเคล่ือนไหวท่ีสอดคลอ้งกบัเสกสรรค ์ในฐานะผูน้  านกัศึกษา นัน่

คือ พยายามหาทางยุติการเคล่ือนไหวของผูใ้ช้แรงงานดว้ยวิธีการต่างๆ นานา 258 จึงน าไปสู่ความ

ร่วมมือในการก่อตั้งองคก์รเพ่ือผลประโยชน์ของกรรมกร แต่มีขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจคือ ในพ.ศ. 2517 

กระแสความต่ืนตวัของกรรมกรเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง สะทอ้นไดจ้ากการประทว้งและนดัหยดุงาน

ของกรรมกร ซ่ึงกลายเป็นช่องทางท่ีกรรมกรใชต่้อรองกบันายจา้งท่ีเอารัดเอาเปรียบ แต่เพราะเหตุ

ใดเทิดภูมิจึงอยากยติุการเคล่ือนไหวของผูใ้ชแ้รงงาน ในสถานการณ์ท่ีการชุมนุม การประทว้ง การ

นดัหยดุงาน ขยายตวัเป็นวงกวา้ง ซ่ึงเป็นเง่ือนไขเหมาะสมท่ีจะผลกัดนัการเคล่ือนไหวของกรรมกร

ได้ดี ในประเด็นน้ีอาจวิเคราะห์ไดว้่า น่าจะมีสาเหตุสืบเน่ืองจากการท่ีเทิดภูมิถูกจับตามองจาก

หน่วยงานของรัฐบาล จึงมีความกงัวลต่อการน ากรรมกรเคล่ือนไหวไม่ว่าในรูปแบบใด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการชุมนุม การประทว้งนดัหยุดงาน อาจเขา้ข่ายปลุกระดมและถูกยดัขอ้กล่าวหาไดท้ั้งต่อ

เทิดภูมิและผูร่้วมชุมนุม ดงัท่ีเทิดภูมิไดเ้ล่าว่า การเคล่ือนไหวของเขาเป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะ

                                                             
256 พชัราภา ตนัตราจิน, ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรร ประเสริฐกุล, (กรุงเทพฯ: ประพนัธ์

สาส์น, 2556), 78. 
257เทิดภูมิ ใจดี. เทิดภูมิ คนรักแผ่นดิน, 32. 
258 เร่ืองเดียวกนั. 
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ถูกเจา้หนา้ท่ีสนัติบาลคอยติดตามรายงานความเคล่ือนไหว และมองว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต ์ดงัท่ีเขา

กล่าวไว ้ความว่า 

...ผมถูกรายงานว่าเป็นพวกซา้ยคอมมิวนิสต์ท่ีฝังตวัเข้าเคล่ือนไหวใน

ขบวนการแรงงาน แต่ผมก็โชคดีมากท่ีขณะนั้นมีอธิบดีกรมแรงงานท่ีหวักา้วหนา้ 

คือ ศ . นิคม จันทรวิทุร  เมื่ ออาจารย์นิคมได้รับการรายงานจากหัวหน้า

ต ารวจสนัติบาล อาจารยนิ์คมจะคอยเตือนผมว่า ใหร้ะมดัระวงัตวัหน่อยน้องชาย 

การใชค้  าพูดและภาษาอยา่ใหม้นัซา้ยไป ผมตอ้งคอยปรับปรุงตวัเอง ผมตอ้งท าตวั

เป็นนักสหภาพแรงงานเต็มตวั ตอนนั้นผมแม่นย  าในกฎหมายแรงงานมาก เป็น

นกัต่อสูเ้พื่อความเป็นธรรมท่ีเนน้ดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั...259 

ในขณะท่ี เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เองก็มีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัเทิดภูมิ 

นั่นคือต้องการยบัย ั้งการประท้วงของกรรมกร หรือมิเช่นนั้นก็ให้การประท้วงอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย เน่ืองจากรูปแบบการชุมนุมประทว้ง รัฐมกัมองว่าเป็นลกัษณะการเคล่ือนไหวของฝ่ายซา้ย 

บุคคลหรือกลุ่มใดท่ีน ารูปแบบดงักล่าวมาใชจึ้งถูกมองเป็นฝ่ายซา้ยทั้งส้ิน ซ่ึงฝ่ายซา้ยในมุมมองของ

รัฐมีเพียงกลุ่มเดียว คือ คอมมิวนิสต ์ดัง ท่ี  เสกสรรค์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว ้ใน “ปาจารยสาร” 

ฉบบัท่ี 11 ปีท่ี 1 ประจ าเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ต่อการเคล่ือนไหวของเขาหลงักรณี 14 

ตุลาคม ซ่ึงไปไกลกว่าการสร้างประชาธิปไตยท่ีเขาตั้งใจไวต้ั้งแต่ตน้ ความว่า 

...ทีน้ีพอหลงั 14 ตุลา ขบวนการลงสู่ชนบทเผยแพร่ประชาธิปไตยน่ี มนั

พาเราไปสู่ทางซา้ยโดยไม่ทนัตั้งตวัเลย เพราะเราจะไปเผยแพร่ประชาธิปไตยน่ี 

มนักลายเป็นของฟุ่ มเฟือยส าหรับคนท่ียากไร้ เขาถูกรุมลอ้มด้วยปัญหาท่ีดิน 

ปัญหาปากท้องนานาประการ ปัญหาไม่เป็นธรรม ถูกข่มเหงรังแกโดยผูท่ี้มี

เคร่ืองแบบมีอ  านาจ พอรู้ปัญหาเหล่านั้น เราก็เอามาเสนอกบัทางรัฐบาลบา้ง มา

เสนอใหแ้กไ้ข มาประสานกบัทางรัฐบาลบา้ง เอะ๊ เสนอไปมากๆ เราชกัเวียนว่าย

อยู่กบัปัญหาเหล่านั้น ไม่มีเวลามาคิดถึงประชาธิปไตย แล้วรูปแบบการประท้วง

หรือการเอาปัญหาเหล่านั้นมาเสนอโดยตัวของมันเองนี่ มันท าให้เรากลายเป็น
                                                             

259 เร่ืองเดียวกนั, 27-28. 
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ซ้ายโดยอตัโนมตั ิเช่น ปัญหาค่าแรง ประชาชน-กรรมกรกห็ยุดงาน หรือว่าปัญหา

ที่ดินอย่างนี ้ในทัศนะของผู้ปกครองเขากว่็าเราเป็นซ้ายไปแล้ว โดยที่เราไม่ทันตั้ง

ตัว น่ีเป็นกระแสของทางผมและกลุ่มท่ีผมสังกดั เราไม่ไดม้ีทฤษฎีอะไรนกัหนา 

แต่เรามีแนวคิดอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์อนัจดัเจนอยูบ่า้ง...260 

ทั้งน้ีทั้งนั้นไม่สามารถยนืยนัไดว้่าการชุมนุมยดืเยื้อทุกกรณีมี พคท. คอยช้ีน าทั้งหมด แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้่านกัศึกษามีส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางการชุมนุมของ

กรรมกร เม่ือขอ้เรียกร้องไดรั้บการยอมรับแต่ยงัคงท าการชุมนุมยดืเยื้อต่อไป จึงอาจมองไดว้่าเพ่ือ

เรียกร้องเป้าหมายท่ีใหญ่ข้ึน หรือหวงัผลทางการเมืองบางประการ ด้วยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่ า

ทั้ ง เ ทิดภูมิ  ใจดี  และเสกสรรค ์ประเสริฐกุล มีความคิดเห็นตรงกนัในการทิศทางการเคล่ือนไหว

ของกรรมกร คือ พยายามไม่ให้เกิดการประทว้งเพื่อป้องกนัการถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต ์อนั

จะเป็นผลเสียต่อการเคล่ือนไหวของกรรมกร อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสเฟ่ืองฟูของความคิด

สังคมนิยมท่ีมีอิทธิพลอย่างสูงในกลุ่มนักศึกษาปัญญาชน จึงยากท่ีจะตา้นทานกระแสซา้ยจดัของ

นกัศึกษาปัญญาชนซ่ึงเขา้ไปหนุนช่วยการเคล่ือนไหวของกรรมกรได ้การเคล่ือนไหวของกรรมกร

ในภาพรวมจึงถูกมองเป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายซา้ยภายใตอิ้ทธิพลของคอมมิวนิสต ์

2.4.5 การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของชาวนา 

ในพ.ศ. 2517 นักศึกษากา้วหน้าหลายมหาวิทยาลยัไดร้วมกลุ่มและกระจายออกสู่ชนบท 

จุดมุ่งหมายคือการเผยแพร่ประชาธิปไตยตามนโยบายของรัฐบาลสญัญา ธรรมศกัด์ิ การลงสู่ชนบท

ท างานในโครงการต่างๆ มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลและความคิดริเร่ิมของนักศึกษาเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจาก “โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน” โดยกลุ่มเผยแพร่

ประชาธิปไตยโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย “โครงการกลบัสู่ชนบท” โดยศูนยนิ์สิตฯ 

“โครงการประชาธิปไตยสญัจร” ของสหพนัธน์กัศึกษาเสรีฯ ตลอดจน “โครงการประชาธิปไตยใน

โรงเรียน” ของศูนยก์ลางนกัเรียนฯ ลว้นแลว้แต่มีเป้าหมายเผยแพร่ประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ 

ตลอดจนถึงขั้นลงมือปฏิบติัจริง มีนกัศึกษากว่า 5,000 คน เดินทางออกไปหาชาวบา้นถึงทอ้งถ่ินเพ่ือ

อธิบายความหมายของประชาธิปไตยใหแ้ก่ทุกคน และเพ่ิมพฒันาจิตส านึกทางการเมืองของชาวนา

                                                             
260 "ค าบอกเล่าของสามญัชน สัมภาษณ์ เสกสรรค ์ประเสริฐกุล,"  51-52. ตวัเนน้โดยผูศ้ึกษา 
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ให้สูงข้ึน261 โครงการดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาท่ีออกไปรับรู้สภาพความเป็นจริง

ของชนบทไทย ท าให้นักศึกษารับรู้สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา เห็นปมปัญหาความอ

ยุติธรรมท่ีด ารงอยู่อย่างเป็นรูปธรรม ดว้ยจิตส านึกรักความเป็นธรรมของนักศึกษาไดผ้ลกัดนัให้

พวกเขาเขา้ไปเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัชาวนา ในการเขา้ไปรับฟังปัญหา ท าความเขา้ใจ ใหค้วามรู้และ

ค าแนะน าแก่ชาวนา จนกระทัง่การไปร่วมทุกขร่์วมสุขกบัชาวนา สนับสนุนยืนหยดัต่อสู้เรียกร้อง

ความเป็นธรรมร่วมกนั ดงัท่ีนกัศึกษาคนหน่ึงบอกเล่าถึงช่วงเวลาท่ีไดไ้ปสมัผสัชนบทจากกิจกรรม

เผยแพร่ประชาธิปไตย ในรายงานวิจยั เร่ือง “จากป่าสู่เมือง: การศึกษาการเปล่ียนแปลงในอุดมการณ์

ของนกัศึกษาไทย จากปี 2519” ความว่า 

...การท่ีศูนยนิ์สิตฯ มีบทบาทเราก็มีโอกาสจะเขา้ร่วมกิจกรรมของศูนย์

นิสิตฯ เช่น การเผยแพร่ประชาธิปไตยในปี 2517 เมื่อปิดเทอมแลว้เขา้ไปเผยแพร่

ประชาธิปไตยท่ีต่างจงัหวดั คราวนั้นไปถึงเขาก็จดัให้นกัศึกษาตามมหาวิทยาลยั

ต่างๆส่วนมากจะเป็นหวัหนา้คณะ แลว้ก็มีพวกนกัศึกษาตามวิทยาลยัครู หรือตาม

หน่วยอ่ืนมาประกอบเป็นทีม ส่วนมากจะเป็นอยา่งน้ี พอดีไดไ้ปอยู ่ชาวบา้นภาค

กลางเขามีปัญหาเดือดร้อนเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน เร่ืองอะไรอย่างน้ีก็เลยไป

ร่วมกบัเขาในการเรียกร้องใหม้ีการจดัสรรท่ีดิน ท่ีเหมาะสมท่ีอุดมสมบูรณ์หน่อย

อะไรอยา่งน้ี ท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกอะไรอยา่งน้ี เราก็ไปร่วม... เราช่วยอะไรเขา

ไม่ได.้..262 

ในขณะเดียวกนั แมน้ักศึกษาท่ีลงสู่ชนบทจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตส านึกประชาธิปไตย

ให้แก่ชาวนา แต่กนกศกัด์ิ แก้วเทพ ได้วิ เคราะห์ว่า การลงสู่ชนบทไม่สามารถท่ีจะประเมิน

พฒันาการทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจากโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม แต่ผลลพัธท่ี์ส าคญัอยา่งยิง่

ของโครงการ คือ “นักศึกษาและประชาชนไดเ้ป็นพนัธมิตรกนั” ทั้งน้ีเขายกทศันะของ ฉัตรทิพย ์

                                                             
261 กนกศกัดิ์  แกว้เทพ. บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่า

ด้วยชาวนาสมัยใหม่, 40.  
262 ชยัอนันต์ สมุทวณิช,และและคนอื่นๆ, จากป่าสู่เมือง : การศึกษาการเปล่ียนแปลงในอุดมการของ

นักศึกษา จากปี 2519 , (กรุงเทพฯ: สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2529), 90-91. 
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นาถสุภา และมนตรี เจนวิทยก์าร มาสนบัสนุนความคิดเห็นดงักล่าวว่า “...เป็นคร้ังแรกในสงัคมไทย

ท่ีความคิดฝ่ายซา้ยไดห้ย ัง่รากลึกลงถึงมวลชนบางส่วน และเร่ิมก่อให้เกิดความส านึกในมวลชน

ส่วนนั้น มิไดเ้ป็นเพียงความคิดของปัญญาชนกลุ่มเล็กๆ อย่างแต่เดิมแลว้...”263 ซ่ึง กนกศกัด์ิได้

ช้ีให้เห็นว่า ชาวนาเกิดการเปล่ียนแปลงบางอย่างหลงัโครงการลงสู่ชนบทของนกัศึกษา คือ เร่ิมรู้

และเข้าใจสภาพต่างๆทางการเมืองและเศรษฐกิจ อย่างน้อยก็ในเร่ืองการมีส่วนร่วมใน

ประชาธิปไตย ท่ีส าคญักว่านั้นคือ เป็นการประสานความคิด ความเขา้ใจ และร่วมปัญหากนัระหว่าง

ชาวนากบันกัศึกษาเป็นคร้ังแรก ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุดมการณ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นอยา่งมาก ชาวนา

จึงมองว่านักศึกษาเป็นคนท่ีเขา้มาช่วยเหลือ และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชาวนา ผิดกบัท่าทีของ

เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบติัต่อชาวนา กนกศกัด์ิ จึงไดส้รุปว่า การเป็นพนัธมิตรท่ีแนบแน่นดงักล่าว เป็น

ปัจจยัส าคญัในการจดัตั้ง “สหพนัธช์าวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” ในเวลาต่อมา264 

ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ชาวนาชาวไร่ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมท่ีทอ้งสนามหลวงเพื่อยืน่

ขอ้เสนอต่อรัฐบาลให้แกไ้ขปัญหาของชาวนา 9 ขอ้ ไดร่้วมกนัจดัตั้ง “สหพนัธ์ชาวนาชาวไร่แห่ง

ประเทศไทย” ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกท่ีชาวนาไดจ้ดัตั้งองค์กรของตนเอง ซ่ึงฮนัท์ ลูเทอร์ กล่าวว่า มี

ชาวนาเขา้ร่วมการประทว้งคร้ังน้ีอยา่งนอ้ย 22,000 คนจากทัว่ประเทศ และยงัไดรั้บการสนบัสนุน

จากกรรมกร ครูอาจารย ์และนกัศึกษาอยา่งแข็งขนั เลขาธิการศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศ

ไทย และประธานสโมสรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีเขา้ร่วมการประทว้งต่อชาวนาคร้ังน้ีประกาศ

ต่อรัฐบาลใหมี้การจดัสรรท่ีดินท ากินแก่ชาวนาโดยด่วน ทั้งปัญหาชาวนาไร้ท่ีดินท ากิน และปัญหา

ท่ีดินถูกยึดจากการน าไปจ านอง หล ังจ ากการชุมนุ มยืด เ ยื ้ อกว่า  17 ว ัน  รัฐบาลได ้ผ ่ า น

กฎหมายบางฉบับออกมา  เช่น กฎหมายควบคุมค่าเช่านา ท่ีประกาศเมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 

2517265  

                                                             
263 กนกศกัดิ์  แกว้เทพ. บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่า

ด้วยชาวนาสมัยใหม่, 41. 
264 เร่ืองเดียวกนั, 41-43. 
265 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ฝ่ายวิชาการ , เศรษฐกิจไทย: โครงสร้างกับการ

เปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพฯ: พ.จิระการพิมพ,์ 2522), 88-89. 
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การจดัตั้งองคก์รของชาวนา กระตุ้นให้ชาวนาท่ีก  าลังเดือดร้อนเข้าร่วมองค์กรด้วย

ความหว ัง  มีก ารจ ัดตั้ งองค์ก รระดับภาค ข้ึน  โดยเฉพาะภาคเหนือไดมี้การจดัตั้ง “สหพนัธ์

ชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ” ในพ.ศ. 2517 เน่ืองจากเป็นภาคท่ีมีปัญหาค่าเช่านามากกว่าภาคอ่ืนๆ 

ขณะเดียวกนั สหพนัธ์ฯ ไดเ้ตรียมก่อตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือช่วยเหลือชาวนาชาวไร่

ระดบัจงัหวดัข้ึนมาทุกจงัหวดั คณะกรรมการน้ีประกอบดว้ย ชาวนาและนิสิตนกัศึกษาจงัหวดัละ 10 

คน มีหนา้ท่ีส าคญั คือ ประสานงานช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัความ

เดือดร้อนของชาวนาชาวไร่เพ่ือเสนอใหรั้ฐบาลด าเนินการแกไ้ข นอกจากน้ี สหพนัธฯ์ ยงัช่วยรักษา

สิทธ์ิของชาวนาโดยการใหค้วามรู้เร่ืองกฎหมายควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2517 เพื่อป้องกนัการถูกเอา

รัดเอาเปรียบจากเจา้ท่ีดินและนายทุน กระนั้น การด าเนินงานของสหพนัธฯ์ ซ่ึงขดักบัผลประโยชน์

ของกลุ่มอิทธิพลในท้องถ่ิน ได้น าไปสู่ความขัดแยง้ระหว่างผูน้  าชาวนา นายทุนเจ้าท่ีดิน และ

ขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั266  ซ่ึงในกรณีน้ี พ่อหลวงอินถา ศรีบุญเรือง ประธาน

สหพนัธช์าวนาชาวไร่ภาคเหนือ กล่าวถึงการใหค้วามรู้แก่ชาวนา และการกีดกนัของผูม้ีอิทธิพลใน

ทอ้งถ่ิน ท่ีไม่ตอ้งการใหช้าวนาไดป้ระโยชน์จากกฎหมายค่าเช่านาไวค้วามว่า 

...เร่ืองน้ีชาวบา้นก็ยงัไม่ค่อยเขา้ใจกนัว่ามนัมีใจความส าคญัอะไร เขาจะ

ไดป้ระโยชน์อะไรจากกฎหมายค่าเช่านา ผมเองไดพ้ยายามอธิบาย และตระเวน

ไปช้ีแจงกับสมาชิกของสหพันธ์ฯ และชาวบ้านทุกต าบลในจังหวัดล  าพูน 

เชียงใหม่ ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีกฎหมายน้ี บางคนก็ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิท่ีจะไม่

ตอ้งเสียค่าเช่านาสูง 30-40 ถงั 

กฎหมายค่าเช่านาออกมา แต่ก  านนัผูใ้หญ่บา้นไม่ยอมบอกชาวบา้น กลบั

เขียนป้ายติดว่าไม่ตอ้งการสหพนัธฯ์ กฎหมายใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการต าบล

ข้ึนด าเนินการควบคุมค่าเช่านา ก็ไม่ไดมี้การตั้ง ท่ีบางแห่งตั้ง ก็ตั้งแต่พรรคพวก

ของก านนัทั้งนั้น วิทย ุหนงัสือพิมพก์็ไม่ลงข่าวหรือพูดถึงกฎหมายค่าเช่านาเลย มี

แต่จะลงข่าวว่าสหพนัธฯ์ ปลุกระดมมวลชน 

                                                             
266 กนกศกัดิ์  แกว้เทพ. บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่า

ด้วยชาวนาสมัยใหม่, 50-51. 
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ในกรณีขอ้พิพาทเร่ืองค่าเช่านา บางแห่งก านนัก็เล้ียงอนัธพาล เอาต ารวจ

หนุ่มๆเขา้มายุ่งเสมอ บางทีก  านันก็ไปบอกทางอ าเภอว่าในทอ้งถ่ินนั้นไม่มีการ

เช่านา ผมเองจะไปประชุมชาวนาเพ่ือช้ีแจงเร่ืองกฎหมายค่าเช่านา และการถูก

ถอดถอนกรรมสิทธ์ิในท่ีนา ก็ถูกกลัน่แกลง้ ไปไม่ได.้..267 

นอกจากนั้น พ่อหลวงอินถา ยงักล่าวถึงอุปสรรคการด าเนินงานของสหพนัธฯ์ ซ่ึงถูก
กล่าวหาว่าปลุกระดมมวลชน เผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต ์ความว่า “...การด าเนินงานในอ าเภอต่างๆ
อยา่งในล าพูน มกัมีปัญหากบัเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองซ่ึงสงสยัว่าเราปลุกระดมมวลชน กล่าวหาว่า
สหพนัธฯ์ ท าใหป้ระชาชนแตกแยก หาว่าเอาลทัธิคอมมิวนิสตม์าเผยแพร่ โดยเฉพาะผูว้่าฯ ล  าพูน 

ไม่เคยใหค้วามร่วมมือกบัสหพนัธเ์ลย แยม่าก...”268 

สหพนัธฯ์ ไดแ้สดงบทบาทในการเป็นตวัแทนชาวนาเพื่อแสวงหาความเป็นธรรมท่ีชาวนา

ควรไดรั้บ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัศึกษาเป็นดา้นหลกั แต่ค  าถามต่อมา พคท. เขา้แทรกแซง

สหพนัธฯ์ ดงัท่ีถูกกล่าวหาว่าการท างานของสหพนัธฯ์ คือการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต์หรือไม่ ซ่ึง

ในประเด็นดังกล่าว เอกสาร เร่ือง “สรุปการท างานของเกษตรกร (คร้ังท่ี 2)” ได้กล่าวว่า การ

ก่อก าเนิดสหพนัธ์ฯ ท่ีเกิดจากการต่อสู้และความตอ้งการของชาวนาเอง ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน

สถานการณ์ท่ีเหมาะสม เอกสารฉบบัน้ีเขียนข้ึนโดย “กลุ่มเกษตรกรเพื่อประชาธิปไตย” ในพ.ศ. 

2523 สรุปมาจากการร่วมอภิปรายของผูป้ฏิบติังานซ่ึงคาดว่าท างานกบั พคท. หรือเป็นกลุ่มใหม่ท่ี

แยกตวัออกมาจากพรรค พวกเขาไดว้ิเคราะห์ประวติัการต่อสู้ของชาวนาตั้งแต่ยุคสร้างบา้นแปง

เมืองจนกระทัง่จดัตั้งสหพนัธ์ฯ ซ่ึง “เป็นผลผลิตจากการต่อสู้ทางชนชั้นของชาวนา” พวกเขาจึง

เสนอใหช้าวนาแยกตวัจาก พคท. เป็นองคก์รเคล่ือนไหวของตนเองท่ีไม่ถูกครอบง า สามารถท างาน

เปิดเผยประสานกบังานปิดลบัได ้และร่วมมือกบัขบวนการต่างๆอยา่งเป็นมิตรเท่าเทียม เพราะเห็น

ว่าการท างานท่ีผา่นมา พคท. ใชช้าวนาเพ่ือสร้างฐานท่ีมัน่ในชนบทเท่านั้น ผูศึ้กษาจึงหยบิยกประวติั

การต่อสู้ของชาวนามากล่าวอา้ง เพื่อให้เห็นความคิดเห็นอีกแง่มุมหน่ึงท่ีไม่ไดม้าจาก พคท. ซ่ึง

สามารถตอบค าถามขา้งตน้ไดค้วามว่า 

                                                             
267 เร่ืองเดียวกนั. 169-170.  
268 เร่ืองเดียวกนั. 
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...การส าแดงพลงัของชาวนาชาวไร่คร้ังนั้นท าให้รัฐบาลต้องยอมรับ

ขอ้เสนอ ถึงแมว้่าจะไดรั้บชยัชนะแต่ชาวนาก็สรุปบทเรียนถึงการต่อสูค้ร้ังท่ีผ่าน

มา... ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือชาวนาไม่เช่ือว่าชนชั้นปกครองท าจริง จึงไดก่้อตั้งสหพนัธ์

ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยข้ึนมา ซ่ึงมีตัวแทนจากภาคต่างๆเข้าร่วม เป็น

กรรมการ ท่ีประชุมยอมรับว่าสหพนัธ์ฯ เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชาวนา

ชาวไร่อยา่งแทจ้ริง การก าเนิดของสหพนัธไ์ดก้  าเนิดข้ึนท่ามกลางสถานการณ์ท่ีดี

ยิ่งและในทางความคิดของชาวนาชาวไร่ก็ตอ้งการนับได้ว่าอตัวิสัยกบัภววิสัย

สอดคลอ้งกัน ด ังนั้ นสหพ ันธ์จึ ง เ ป็ นผลิตผลก ารต่ อ สู้ท า งชนชั้ น ข อง

ชาวนาชาวไร่ ...269 

ขอ้มูลจากเอกสารขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงก  าเนิดของสหพนัธ์ฯท่ีสุกงอมจากเง่ือนไขการต่อสู้

ของชาวนา ผ่านการสรุปบทเรียนหลายคร้ังจนเช่ือว่าการรวมพลงัของชาวนาเท่านั้นท่ีจะสามารถ

ต่อสู้ในระดบัท่ีกวา้งข้ึนได ้โดยเฉพาะประเด็นปัญหาท่ีชาวนาประสบนั้นเก่ียวพนักบัอิทธิพลของ

ผูป้กครองในท้องถ่ิน ซ่ึงหย ัง่รากลึกและเป็นท่ียอมรับกันในสังคมไทย อย่างไรก็ดี ในประเด็น

ดงักล่าวท่ีปรากฏในเอกสาร มุ่งชูบทบาทของชาวนาเป็นหลกั ตั้งแต่การต่อสูข้องชาวนา การรวมตวั

กนั และการจดัตั้งองคก์รเพ่ือผลประโยชน์ของชาวนา โดยไม่กล่าวถึงกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนส าคญัใน

การสนับสนุนการจดัตั้งสหพนัธ์ฯ เช่น นักศึกษา นักกฎหมาย ฯลฯ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ผูเ้ขียน

เอกสารมองเห็นบทบาทของชาวนาเป็นหลกั และในการเคล่ือนไหวท่ีเป็นจริงแลว้ การชุมนุม

ประทว้งของชาวนาท่ีน ามาสู่การจดัตั้งสหพนัธฯ์ ในพ.ศ. 2517 มีจ  านวนชาวนาเขา้ร่วมจ านวนมาก 

ตามท่ีลูเทอร์ประเมินว่ามีถึง 22,000 คน ในขณะท่ีบทบาทของนักศึกษาอาจอยู่ในสถานะผู ้

ประสานงานและให้ค  าปรึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าในจ านวนนักศึกษา หรือบุคคลจากชนชั้น

อ่ืนๆท่ีไปสนับสนุนการชุมนุมของชาวนา มีจ  านวนน้อยกว่าชาวนาท่ีมารวมตวักนั ในแง่น้ีจึงอาจ

มองไดว้่า ชาวนาเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทหลกัในการผลกัดนัการจดัตั้งสหพนัธฯ์ จนมีรูปร่างเป็นองคก์ร

ข้ึนมาได ้

                                                             
269 "สรุปการท างานของเกษตรกร (คร้ังท่ี 2)," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เอกสารของ

พรรคฯ อื่นๆ, A12/87, 3, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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ต่อประเด็นค าถามท่ีว่าการท างานของสหพนัธ์ฯ คือการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต์หรือไม่ 

นอกจากเน้ือหาของเอกสารขา้งตน้ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ พคท. ในการจดัตั้งสหพนัธฯ์ ไทเรล 

ฮาเบอร์คอร์น ผูเ้ขียนหนงัสือ “การปฏิวติัท่ีถูกตดัตอน : ชาวนา นกัศึกษา กฎหมาย และความรุนแรง

ในภาคเหนือของไทย” ยงัไดก้ล่าวถึงการต่อสู้เร่ืองค่าเช่าท่ีนาของชาวนาในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีถูก

กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต ์ทั้งท่ีชาวนาด าเนินการเองโดยท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากคอมมิวนิสต ์

ดงัท่ีปรากฏเน้ือหา ความว่า 

...นับเป็นตลกร้ายท่ีเจ้าท่ีดินและข้าราชการบางส่วนกล่าวหาว่าข้อ

เรียกร้องของชาวนาเร่ืองการจัดการค่าเช่านานั้นเป็น “คอมมิวนิสต์” ชาวนา

เหล่าน้ีไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากขบวนการคอมมิวนิสต์เลยไม่ว่าทั้งใน พ.ศ. 

2494 หรือเม่ือการต่อสู้เ ร่ืองน้ีหวนกลับมาอีกคร้ังใน พ.ศ. 2517 ขบวนการ

คอมมิวนิสต์ไม่ไดม้องว่าการแก้ปัญหาเร่ืองการเช่านาโดยเฉพาะการออกและ

บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแบบปฏิวติัโค่นลม้ตามแนวทาง

ของตน...270 

นอกจากนั้น ไทเรล ไดม้ีโอกาสสมัภาษณ์อดีตสมาชิกสหพนัธฯ์ ในประเด็น “การบงัคบัใช้

กฎหมายค่าเช่าท่ีนา” ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์แสดงทศันะว่า กฎหมายสามารถใชไ้ดผ้ลจริงในบางพ้ืนท่ี

เท่านั้น แต่ไม่ใช่เพราะเจา้ของนากลวัคอมมิวนิสต ์เพราะ พคท. ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการต่อสู้

เร่ือง พรบ. ควบคุมการเช่านา ดงัปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงท่ีไทเรลไดเ้ขียนบรรยายไว ้ความว่า 

...พรบ. ควบคุมการเช่านานั้นยงัไม่ค่อยมีผลเป็นรูปธรรมเท่าไร เม่ือลงมา

ในระดบัอ  าเภอ การปฏิบติัก็เอาแน่เอานอนไม่ได ้ แตกต่างกนัไปในแต่ละท่ี ล. 

มองว่าการท่ีเจา้ของนายอมปฏิบติัตามกฎหมายเพราะกลวัพรรคคอมมิวนิสตน์ั้น

เป็นตลกร้าย เน่ืองจาก พคท. ไม่ไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการเคล่ือนไหวต่อสู่เร่ืองค่า

เช่านาเพราะมองว่าไม่ไดน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบอบหรือโครงสร้าง... การ

                                                             
270 ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์น, การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงใน

ภาคเหนือของไทย, เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว และพงษเ์ลิศ พงษว์นานต,์ (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกนั, 2560), 52-53. 
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ต่อสู้เร่ืองค่าเช่านาเป็นการต่อสู้ท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับชาวนาโดยเฉพาะชาวนา

ภาคเหนือ...271 

 จากค าบอกเล่าของอดีตสมาชิกสหพนัธฯ์ขา้งตน้ พอท่ีจะยนืยนัไดว้่า พคท. ไม่ไดม้ีบทบาท

เขา้ไปแทรกแซงการท างานของสหพนัธ์ฯ เพื่อท่ีจะสร้างแนวร่วมชาวนาผ่านการเคล่ือนไหวของ

สหพนัธฯ์ ดงัท่ีถูกกล่าวหาว่าปลุกระดมมวลชนหรือเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต ์ทั้งน้ีผูศึ้กษาเสนอว่า 

สาเหตุท่ี พคท. ไม่ไดแ้ทรกแซงการด าเนินงานของสหพนัธ์ฯ ในเชิงนโยบายมี 2 ประการ ไดแ้ก่ 

ประการแรก การสร้างแนวร่วมชาวนาของ พคท. มุ่งเน้นในชนบท ในท่ีน้ีหมายถึงพ้ืนท่ีในระดบั

ชุมชน หมู่บา้น ท่ีติดกบัพ้ืนท่ีป่าเขาซ่ึงเป็นเขตจรยทุธแ์ละฐานท่ีมัน่ของ พคท. โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

สร้างแนวร่วมมวลชน ให้การสนับสนุนดา้นเสบียงและข่าวสาร ตลอดจนความช่วยเหลืออ่ืนๆแก่

พรรค ดังจะเห็นไดว้่าการเคล่ือนไหวดงักล่าวมีพ้ืนท่ีจ  ากดั อีกทั้งการท่ีผูป้ฏิบัติงานเสียลบัก็ไม่

สามารถปลุกระดมชาวนาในหมู่บา้นอยา่งเปิดเผย จึงเป็นไปไดย้ากท่ีผูป้ฏิบติังานจะเขา้มาใหค้วามรู้

เร่ืองกฎหมายค่าเช่านา หรือชกัชวนให้ชาวนาไปร่วมชุมนุมท่ีทอ้งสนามหลวง นั่นหมายความว่า 

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งและปิดลบั ซ่ึงกระท าไดย้ากหากด าเนินการจากในป่า

ออกไปยงัภายนอก ท่ีส าคญัคือตอ้งเกาะติดข่าวสารเพื่อรับรู้ความเป็นไปของการบังคบัใชก้ฎหมาย

หรือข่าวสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในแง่น้ีการด าเนินงานของสหพนัธ์ฯ ในฐานะองคก์รเปิดเผยสามารถ

ท าไดง่้ายกว่า พคท. เพราะไม่มีขอ้จ  ากดัในดา้นพ้ืนท่ี และสามารถติดตามข่าวสารไดส้ะดวก 

 ประการท่ีสอง พคท. ไม่สนใจแนวทางการต่อสู้แบบสนัติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบงัคับใช้

กฎหมายของชนชั้นปกครอง ซ่ึง พคท. มองว่ามีแต่ความหลอกลวง รักษาผลประโยชน์ของชนชั้น

ปกครองเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลจากอดีตสมาชิกสหพนัธฯ์ เป็นส่ิงท่ียนืยนัไดช้ดัเจนถึงการบงัคบักฎหมาย

ท่ีไม่ทั่วถึง หรือกรณีท่ีพ่อหลวงอินถา ศรีบุญเรืองกล่าวว่า ก  านันตั้ งพวกพ้องของตนเป็น

คณะกรรมการควบคุมค่าเช่านา นอกจากน้ี การต่อสู้แนวทางสันติยงัเป็นขอ้ขดัแยง้ท่ี พคท. ใชเ้ล่น

งานกนัภายในพรรค หากผูใ้ดใชแ้นวทางดงักล่าวก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นลทัธิแก ้ โดยไม่ไดพ้ิจารณา

ว่าเง่ือนไขในแต่ละพ้ืนท่ีควรเคล่ือนไหวทิศทางใด ความคิดดงักล่าวไดข้ยายทัว่ทั้งขบวนปฏิวติัใน

                                                             
271 เร่ืองเดียวกนั, 159. 
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เขตชนบทและในเมือง จึงลดโอกาสท่ีพรรคจะสนใจการต่อสู้ตามช่องทางท่ีถูกตอ้งของกฎหมาย 

เพราะพรรคยนืยนัใหใ้ชว้ิธีการต่อสูด้ว้ยอาวุธเท่านั้น 

 จากขอ้เสนอท่ีมองว่า พคท. ไม่ไดแ้ทรกแซงการด าเนินงานของสหพนัธ์ฯ ขา้งตน้ จึงอาจ

กล่าวไดว้่า สหพนัธฯ์ เกิดข้ึนจากพฒันาการการต่อสูข้องชาวนาโดยปราศจากการแทรกแซงในทาง

จดัตั้งของ พคท. ดงัท่ีเกิดข้ึนในขบวนการนกัศึกษา แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธไดว้่านกัศึกษามี

ส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวของสหพนัธฯ์ เช่นเดียวกนั ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวในหนงัสือพิมพเ์ดลิไทม ์

เร่ือง “ศูนยนิ์สิตฯ ร่วมกบัสหพนัธน์กักฎหมายแห่งประเทศไทยร่วมกนัจดัสมัมนาและประชุมเลือก

กรรมการบริหารชุดใหม่ในวาระครบรอบ 1 ปีของสหพนัธ์ฯ”272 ซ่ึงถือเป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีสะทอ้น

ให้เห็นการท างานประสานกนัระหว่างนักศึกษากบัชาวนา อย่างไรก็ดี แม ้พคท. ไม่ได้ช้ีน าการ

เคล่ือนไหวของสหพนัธ์ฯ แต่นักศึกษาท่ีเขา้ไปท างานกบัสหพนัธฯ์ อาจเป็นผูป้ฏิบติังานของพรรค 

ทั้งน้ีขอ้มูลในเอกสารของ พคท. เร่ือง “การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสูข้องกรรมกร ชาวนา 

และการต่อสู้ด้วยอาวุธ” ได้กล่าวถึงการประสานหนุนช่วยของนักศึกษากับชาวนา โดยการ

เคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษา คือ การปลุกระดมชาวนา ผลกัดนัให้ชาวนารวมกลุ่มกนัลุกข้ึน

ต่อสูก้บัเจา้ท่ีดินอนัธพาล นายเงินหนา้เลือด และรัฐบาลปฏิกิริยา คดัคา้นการโกงท่ีดิน เรียกร้องให้

ลดค่าเช่า ดอกเบ้ีย และเปิดโปงคดัคา้นกลไกรัฐทอ้งถ่ินท่ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของเจา้ท่ีดินและนาย

เงินหน้าเลือด กดข่ี  ข่มเหง ปราบปรามชาวนา การเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษามี

กระบวนการพฒันาจากไม่แจ่มชดัในเป้าหมาย การแยกมิตรแยกศตัรู สู่แจ่มชดัมากข้ึนเป็นล าดบั 

โดยผ่านโครงการของนักศึกษา ไดแ้ก่ การเผยแพร่ประชาธิปไตยของสหพนัธ์นักศึกษาเสรีแห่ง

ประเทศไทย (สน.สท.) โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยของศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ

ไทย (ศนท.) และโครงการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญของอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ของ ศนท. ซ่ึงในโครงการหลงัน้ียงัปรากฏเน้ือหาว่า “...การเคล่ือนไหวทัว่ไปท่ีการจดัตั้งนกัเรียนใน

เขตภาคเหนือตอนบน นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีจ  านวนมากไดเ้ป็นผูป้ฏิบติังานชาวนาภาคเหนือ

ในเวลาต่อมา ส่วนในภาคอ่ืนๆไม่มีการเคล่ือนไหวท่ีเด่นชดั...”273  

                                                             
272 "ศูนยนิ์สิตช้ีปัญหาชาวนาชาวไร่ให้รัฐบาลแก ้ เร่งจับฆาตกร, สังหารไปแลว้ 23 จับไดแ้ค่ 3 ราย," 

2518, ศูนยนิ์สิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย. ก/ป7/2518/26 ปึกที่ 1, ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
273 "การไปประสานและหนุนช่วยการต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ," 5. 
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จากขอ้มูลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ไดช้ี้ให้เห็นว่านักศึกษามีทิศทางในการเคล่ือนไหวช่วยเหลือ

ชาวนาอยูบ่นฐานความคิดในการต่อสูก้บัเจา้ท่ีดิน นายทุน และรัฐบาล ซ่ึงเป็นส านึกท่ีปรากฏทัว่ไป

ในขบวนการนกัศึกษาท่ีรักความเป็นธรรม แมข้อ้มูลในเอกสาร “การไปประสานและหนุนช่วยการ

ต่อสู้ของกรรมกร ชาวนา และการต่อสู้ดว้ยอาวุธ” ไม่อาจสรุปไดว้่าการเคล่ือนไหวดังกล่าวอยู่

ภายใตจ้ดัตั้งของ พคท. แต่ร่องรอยของเอกสารก็อาจวิเคราะห์ไดว้่า เอกสารฉบบัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงภูมิหลงัของเอกสารซ่ึงมีความส าคญัต่อการศึกษาในประเด็นน้ี เพราะหมายความว่าบริบทของ

เอกสารสามารถเพ่ิมน ้ าหนักแก่เน้ือหาได้ อย่างไรก็ตาม การปราศจากข้อมูลของผูเ้ขียนและ

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีชดัเจน ก็ถือเป็นขอ้จ ากดัท่ีท าให้ตอ้งใชข้อ้มูลอย่างระมัดระวงั ผูศ้ึกษาหยิบยก

เอกสารฉบบัน้ีมาเพ่ือท่ีจะเสนอว่า “นกัศึกษามีการประสานหนุนช่วยชาวนา” และนกัศึกษาอาจเป็น

ผูป้ฏิบติังานของพรรคหรือไม่ก็ได ้การท่ีนักศึกษาเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสหพนัธ์ฯ จึงไม่สามารถมอง

ภาพของสหพนัธ์ฯ ในฐานะองค์กรไม่มีสีสันได ้เพราะนักศึกษาท่ีลงไปท างานกบัชาวนาจะมีชุด

ความคิดรักความเป็นธรรม และความคิดดงักล่าวซอ้นทบักบัแนวทางต่อสู้เพื่อประชาชนของ พคท. 

ผูศึ้กษาจึงสรุปว่า แมส้หพนัธ์ฯ ไม่ไดถู้กแทรกแซงในระดบัท่ีถูกช้ีน าการเคล่ือนไหวและก าหนด

แนวนโยบาย แต่นักศึกษาท่ีเขา้ไปท างานในนามขององค์กรนักศึกษา หรือเป็นคณะกรรมการ

สหพนัธฯ์ อาจมีความคิดท่ีปฏิวติัแบบ พคท. ในท่ีน้ีอาจไม่ไดเ้กิดผลเสียใดแก่การท างาน เพราะเป็น

เพียงการแทรกซึมในระดับผูป้ฏิบัติงานเท่านั้น แต่ในกระแสการต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมของ

ประชาชน สหพนัธฯ์ ถูกเลือกขา้งใหเ้ป็นฝ่ายคอมมิวนิสต ์ดงัเช่นองคก์รหรือบุคคลท่ีเรียกร้องความ

เป็นธรรมอ่ืนๆก าลงัเผชิญ ซ่ึงท าใหเ้กิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์และการเคล่ือนไหวของสหพนัธฯ์ ท่ีถูก

กีดกนัและถูกลอบท าร้ายจากฝ่ายตรงขา้มท่ีเสียผลประโยชน์  

จากท่ีไดอ้ธิบายมาทั้งหมดขา้งตน้สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า การสร้างแนวร่วมในเมือง

ของ พคท. ตั้ งแต่พ.ศ. 2515 – 2519 สามารถขยายขอบเขตไปได้ 3 กลุ่มคือ นักศึกษาปัญญาชน 

กรรมกร และชาวนา โดยมีนักศึกษาเป็นตวักลางเช่ือมประสานระหว่าง พคท. กบักรรมกรชาวนา 

หากแต่การสร้างแนวร่วมท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ป็นผลจากการก าหนดนโยบายหรือ “มติ 19” โดยตรง 

ตามท่ีพรรคได้ประกาศความตอ้งการว่า “....รวบรวมองค์การ บุคคล กลุ่มการเมืองหรือพรรค

การเมืองท่ีมีอยู่ในแนวรบดา้นต่างๆเขา้ดว้ยกนั น าต่อสู้อย่างเป็นเอกภาพกนัตามแนวทางนโยบาย
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ของพรรคเรา....”274 แต่การสร้างแนวร่วมในเมืองเป็นผลจากปัจจยัผลกัดนัอ่ืนๆ โดยเฉพาะบทบาท

ของนักศึกษาผูม้ีสถานะน าในการเมืองไทยหลงักรณี 14 ตุลาคม ทั้งน้ีการสร้างแนวร่วมผ่านการ

จดัตั้งของ พคท. อาจมีจ  านวนไม่มากนกั แต่ พคท. กลบัไดอ้านิสงคจ์ากการเคล่ือนไหวของนกัศึกษา

ท่ีสนใจปัญหาสังคมและการเมือง ท่ีเขา้ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของกรรมกรชาวนา 

และท าการศึกษาหาความรู้เพื่อท่ีจะหาทางแกไ้ขปัญหาของบา้นเมือง ส่งผลให้ พคท. กลายเป็น

กระแสหน่ึงท่ีมีบทบาทครอบง าความคิดของนักศึกษาเป็นอย่างมาก เมื่อนักศึกษาประสานความ

ร่วมมือกบักรรมกรชาวนาในรูปแบบสามประสาน แนวคิดของ พคท. จึงถูกส่งต่อไปยงักรรมกร

ชาวนา ซ่ึงลว้นสอดรับกบัสภาพปัญหาท่ีกรรมกรชาวนาก าลงัเผชิญ กลายเป็นว่ากระแสซา้ยแบบ 

พคท. ขยายตวัในวงกวา้งทั้งในกลุ่มของนกัศึกษาและกรรมกรชาวนา ในแง่น้ีจึงอาจมองไดว้่า พคท. 

สามารถขยายแนวร่วมพ้ืนฐานไดใ้นรูปแบบความคิด หากตอ้งการสร้างแนวร่วมท่ีแข็งแกร่งเพ่ือเป็น

หลกัประกนัความส าเร็จ พคท. จะตอ้งเขา้ไปจดัตั้งแนวร่วมเหล่านั้นให้มีเป้าหมายและแนวทาง

ร่วมกบั พคท. อย่างไรก็ดี แมผู้ศ้ึกษาไม่อาจประเมินไดว้่า จ  านวนผูไ้ดรั้บอิทธิพลทางความคิดจาก 

พคท. มีมากน้อยเพียงใด แต่ละคนยอมรับแนวทางของ พคท. ได้ระดับไหน แต่เมื่อขบวนการ

เคล่ือนไหวของประชาชนถูกคุกคามจากฝ่ายขวา กฎหมายไม่สามารถใหค้วามยติุธรรมและประกนั

ความปลอดภยัแก่ผูน้  าการเคล่ือนไหว กระทัง่น าไปสู่การปราบปรามใหญ่ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 

นักศึกษาปัญญาชน กรรมกรและชาวนาจ านวนมากไดห้ันไปพึ่งพิง พคท. นับเป็นการสะทอ้นให้

เห็นความตระหนกัรู้ต่อบทบาทของ พคท. ในฐานะผูน้  าขบวนปฏิวติัท่ีแทจ้ริงของประชาชน รวมทั้ง

ยอมรับการต่อสูโ้ดยมี พคท. เป็นผูช้ี้น า 

 

 

 

 

 

                                                             
274 "มติการประชุมคณะกรรมการกลาง พคท. ชุดที่ 3 คร้ังท่ี 4," 19. 
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บทที่ 4 

การสร้างแนวร่วมประชาชาต-ิประชาธิปไตยของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย 

และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการแยกแนวร่วม พ.ศ. 2520 – 2525 

ผูศ้ึกษาการเมืองไทยหลายคนมองว่าการเขา้ร่วมของนักศึกษาปัญญาชน และบุคคลผูรั้ก

ชาติรักประชาธิปไตยกบั พคท. ภายหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นช่วงท่ี พคท. มีความแข็งแกร่ง

มากท่ีสุด จนอาจเรียกไดว้่าเป็นยคุทองของ พคท. ตั้งแต่ถือก าเนิดมา หน่ึงในสาเหตุความแข็งแกร่ง

ของ พคท. คือ การสร้างแนวร่วมท่ีมีรูปแบบเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ เป็นคร้ังแรกท่ี พคท. สามารถ

สร้างแนวร่วมอย่างมีรูปการ ก่อตั้งองค์กรแนวร่วมกบักลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายต่างๆเป็นผลส าเร็จ 

และยงัแยกผูป้ฏิบัติงานให้รับผิดชอบงานแนวร่วมโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์

ขยายตัวของแนวร่วมอย่างกวา้งขวางได้เป็นไปตามนโยบาย “การสร้างแนวร่วมประชาชาติ-

ประชาธิปไตย” ดงัท่ีปรากฏในแถลงการณ์ 30ปี รวมทั้งท าใหง้านแนวร่วมมีความส าคญัและได้รับ

ความสนใจอย่างจริงจงัมากในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2520 - 2525 ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากสถานการณ์ทาง

การเมืองท่ีสร้างปัจจยัสนบัสนุนแก่ พคท. ดงันั้นในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาจะอธิบายว่าการสร้างแนวร่วม

ในช่วงน้ีของ พคท. เป็นอยา่งไร  

 

1. การขยายตวัเตบิใหญ่ของแนวร่วมประชาชาติ-ประชาธปิไตย 

การขยายตวัเติบใหญ่ของแนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตยเห็นไดอ้ย่างชดัเจนภายหลงั

การเดินทางเขา้สู่เขตป่าเขาของแนวร่วมจากในเมือง พวกเขาเหล่านั้นเป็นก าลงัส าคญัท่ีริเร่ิมไปสู่

การท างานแนวร่วมรูปแบบใหม่ของ พคท. ซ่ึงผูศ้ึกษาจะอธิบายการขยายตวัเติบใหญ่ของแนวร่วม

ประชาชาติ-ประชาธิปไตยผา่นประเด็นหลกั 4 ประเด็น ไดแ้ก่ คณะกรรมการประสานงานก าลงัรัก

ชาติรักประชาธิปไตย (กป.ชป.) แนวร่วมในต่างประเทศ กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย 

และศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติัและหนงัสือพิมพอ์ธิปัตย  ์

1.1 คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาตรัิกประชาธปิไตย (กป.ชป.) 

ธิกานต ์ศรีนารา ตั้งขอ้สงัเกตว่า พคท. เพ่ิงมาใหค้วามสนใจในการจดัตั้ง “แผนกแนวร่วม” 

เม่ือทราบข่าวการเดินทางเขา้ร่วมการต่อสู้ดว้ยอาวุธของไขแสง สุกใส และธีรยุทธ บุญมี รวมทั้ง
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คณะท่ีร่วมติดตามมา พคท. จึงเร่ิมให้ความส าคญักบังานแนวร่วมอย่างจริงจงั สะทอ้นจากการท่ี 

พคท. สั่งให้อุดม สีสุวรรณ ผูซ่ึ้งเดิมทีท่ีประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ไดเ้ลือกใหเ้ป็น

สมาชิกกรมการเมืองแทนพายพั องัคสิงห์ ท่ีเสียชีวิต พร้อมทั้งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบไปช้ีแจงผลการ

ประชุมท่ีเขต 3 จงัหวดั แต่ขณะท่ีก  าลงัออกเดินทาง ศูนยก์ลางพรรคซ่ึงทราบว่า ไขแสง สุกใส และ

ธีรยุทธ บุญมี เดินทางมาถึงเมืองหลวงพระบางแลว้ ก็เปล่ียนแผนให้ ประสิทธ์ิ ตะเพียนทอง ไป

อภิปรายเร่ือง 3 จงัหวดัแทนอุดม แลว้มีค  าสัง่ด่วนใหอุ้ดมเดินทางไปรับไขแสงและธีรยทุธ ในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2519 พร้อมกับสั่งให้อุดมไปรับผิดชอบงานแนวร่วม275 ซ่ึงอุดม ได้แสดงความ

คิดเห็นต่อการจดัตั้งแผนกแนวร่วมท่ี พคท. ไดม้อบหมายใหเ้ขาเป็นผูรั้บผดิชอบไวว้่า 

...ซ่ึงคิดดูแลว้ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าประหลาดท่ีพรรคๆน้ีไม่สนใจไยดีกบังาน

แนวร่วมไม่มีแผนกงานแนวร่วมจะกล่าวได้ว่าแผนกงานแนวร่วมได้ตั้ งข้ึน

พร้อมๆกนักบัท่ีไดแ้ต่งตั้งผมเป็นผูรั้บผดิชอบ 

ดงันั้น แผนกแนวร่วมจึงไม่มีพนกังาน มีแต่ผมเป็นหวัหนา้ แผนกน้ีไม่มี

ส านกังาน ผมไปท่ีไหนส านกังานแนวร่วมก็อยูท่ี่นัน่  

เมื่อมี “แขก” หรือ “ผูท่ี้จะมาเป็นแนวร่วม” เดินทางมา ผมจ าเป็นตอ้งไป

หาสถานท่ีเพื่อให้พวกเขาอยู่กนั ท่ีน่ีผมคิดว่าน่าจะมีและน่าจะเหมาะท่ีจะเป็น

ส านกัแนวร่วมก็คือท่ีส านกั 5/1 ผมจึงไปท่ีนัน่...276 

 จากค าบอกเล่าของอุดม ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงงานแนวร่วมท่ี พคท. กล่าวถึงในนโยบายมา

ตลอดจนไดก้ลายเป็นเร่ืองใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน โดยเฉพาะการจดัตั้งแผนกแนวร่วมข้ึนมาอย่างเป็น

ทางการ ทว่าอุดมไม่ใช่คนแรกท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานแนวร่วม เพราะ พ.ท. พโยม จุลานนท ์เคยมี

บทบาทเคล่ือนไหวงานแนวร่วมมาก่อน ในช่ือ “องคก์ารไทยรักชาติ” ในระหว่างพ.ศ. 2509 – 2510 

ก่อนท่ี พคท. จะเปล่ียนนโยบายใหม่และน าไปสู่การปรับยุบองคก์ารแนวร่วมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ 

พคท. อยา่งไรก็ดี อุดมผูไ้ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานแนวร่วมจึงตอ้งประกอบสร้างแผนกแนว

                                                             
275 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 107-109. 
276พ. เมืองชมพู (นามแฝง). สู่สมรภูมิภูพาน, 346-347. 
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ร่วมข้ึน เขาหาท่ีพกัส าหรับแนวร่วมและหาผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเขาก็ไดรั้บความช่วยเหลืออย่างดีจาก

ผูป้ฏิบติังาน คือ คุณเพชร อาจารยโ์รงเรียนการเมืองและเป็นผูรั้บผิดชอบแผนกศึกษาส านัก 5/1 

ร่วมกบั คุณไหม แฟนของลุงจ ารัส (เปล้ือง วรรณศรี) และอุดมยงัไดรั้บการแนะน าว่ามีสถานท่ีแห่ง

หน่ึงห่างจากส านัก 5/1 ประมาณ 2 กิโลเมตร แรกเร่ิมตั้งใจจะสร้างเป็นโรงเรียนการเมือง จึงไดมี้

การตดัตน้ไมเ้ล่ือยท าไมก้ระดานและปลูกกระต๊อบไวจ้  านวนหน่ึงแลว้ แต่ต่อมาเลิกลม้แผนการน้ี 

อุดมจึงตกลงท่ีจะใชส้ถานท่ีดงักล่าว โดยเขาใหเ้หตุผลท่ีรับขอ้เสนอไวว้่า 

...ผมเห็นดีเพราะไม่มีท่ีไหนท่ีจะดีไปกว่าน้ี อีกประการหน่ึงท่ีตอ้งเห็นดี

นั้นก็เพราะว่าขณะนั้นผมไดไ้ปรบกวนสถานท่ีตอ้นรับคนเดินทางของเจา้หนา้ท่ี

ทอ้งถ่ินเขามาร่วมเดือนแลว้มีความจ าเป็นตอ้งโยกยา้ยบรรดา “แนวร่วม” ท่ีผม

ฝากไวท่ี้นัน่โดยเร็ว...277 

 ดว้ยเหตุน้ี สถานท่ีเก่าซ่ึงมีแผนจะสร้างเป็นโรงเรียนการเมืองจึงถูกแปลงใหเ้ป็นส านักแนว

ร่วม เพ่ือเป็นท่ีพกัส าหรับแนวร่วมท่ีเดินทางเขา้เขตป่าเขา ต่อมาเรียกสถานท่ีน้ีว่า “ส านกัแนวร่วม A 

30” ตั้งอยู่ท่ีเมืองหลวงน ้ าทา บริเวณชายแดนลาว-จีน ประเทศลาว ซ่ึง พคท. ไดรั้บการสนับสนุน

จากพรรคประชาชนปฏิวติัลาว (พปปล.) และภายหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ส านกัแนวร่วมแห่ง

น้ีไดก้ลายเป็นแนวหลงัของผูล้ี้ภยัการเมือง278 นอกจากน้ี อุดมยงัหาคนมาท างานในแผนกแนวร่วม

เพ่ิม เพราะในระยะแรกเขากล่าวว่า “...แผนกแนวร่วมไม่มีคน มีแค่ผมกับทหารพิทักษ์เพียง 3 

คน…” อุดมจึงขอให ้ลุงมงคล (มงคล ณ นคร) ผูเ้ป็นท่ีปรึกษาของส านกัผา่นทาง 5/1 มาช่วยตอ้นรับ

แนวร่วม ซ่ึงลุงมงคลยินดีช่วยเหลือและได้เดินทางไปต้อนรับคณะของ บุญเย็น วอทอง ท่ี

เวียงจนัทน์ทนัที อีกทั้งยงัได ้คุณไหมและคุณเพชร มาช่วยบริหารงานและการจดัตั้งในส านกั แต่มี

เง่ือนไขคือ ทางพรรคอนุมติัใหท้ างาน 1 คน ส่วนอีกคนยอมใหท้ างานเพียงชัว่คราว นอกจากน้ีอุดม

                                                             
277 เร่ืองเดียวกนั, 347. 
278 วฒัน์ วรรลยางกูร บรรณาธิการ. สายลมเปล่ียนทิศ...แต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและ

เสียงเพลงปฏิวัติไทย, 540. 
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ยงัขอผูป้ฏิบติังานมาไดอี้ก 5 คน เป็นหญิงชาวภูยวน 3 คน ส าหรับฝึกเป็นพยาบาลและบริกรประจ า

ส านกั เป็นชาย 2 คือ คุณเกรียงและคุณประกิจ รับหนา้ท่ีทหารเพื่อรักษาความปลอดภยั279 

 ต่อมาตน้ปี 2520 เมื่อ “ส านักแนวร่วม” มีนักศึกษา ปัญญาชน และนักการเมืองเขา้มาเป็น

จ านวนมากข้ึนแลว้ ไดเ้ร่ิมมีแนวคิดท่ีจะจดัตั้งรัฐบาลเกิดข้ึน โดยเฉพาะจากพวกนกัการเมือง จึงไดมี้

การปรึกษาหารือกนัว่าควรจะตั้งกรรมการประสานงาน โดยให้ทุกฝ่ายปรึกษาหารือร่วมกนั ซ่ึง

มอบหมายให้ พคท. เป็นผูด้  าเนินการ ต่อมา พคท. ไดเ้สนอว่าในช่วงเร่ิมตน้ควรจะตั้งองค์การใน

ลกัษณะของ “คณะกรรมการประสานงาน” ไปก่อน ประเด็นน้ี ธิกานต์ ศรีนารา ตั้งขอ้สังเกตว่า 

ขอ้เสนอของ พคท. ท่ีให้จดัตั้งองคก์ารแนวร่วมในลกัษณะน้ีน่าจะเป็นไปตามหลกัการอนัเดียวกบั 

“มติของคณะกรรมการประจ าของกรมการเมือง” ว่าดว้ยงานแนวร่วมซ่ึงอุดมเล่าไวว้่า 

...โดยมติของคณะกรรมการประจ าของกรมการเมือง 3 คน ซ่ึงเป็น

องคก์ารน าสูงสุด ใหแ้ผนกแนวร่วมจดัตั้งแนวร่วมข้ึนมาในรูปการใดรูปการหน่ึง 

โดยมีหลกัการดงัต่อไปน้ี 1. จดัตั้งเป็นรูปการของการร่วมมือกนัระหว่างพรรค

การเมือง ไม่ใช่เอาพรรคการเมืองท่ีเขา้ป่ามารวมเป็นพรรคเดียวกบัพรรคปฏิวติั 

มนัจะท าใหพ้รรคปฏิวติัไม่สามารถรักษาความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง 2. มนั

เป็นรูปการจัดตั้งในระดับต ่า โดยมีหน้าท่ีเพียง 2 ประการ คือ (1) ท าหน้าท่ี

ประสานติดต่อกบัพรรคฝ่ายต่างๆ และ (2) ศึกษาคน้ควา้ปัญหานโยบายร่วมกนั 

น่ีก็หมายความว่า ให้พิจารณาจดัตั้งเป็นรูปการขั้นตน้ของแนวร่วมอนั

เป็นขั้นตระเตรียม เพ่ือท่ีจะจัดตั้งองค์การแนวร่วมท่ีสูงกว่าและมีสิทธิอ  านาจ

มากกว่า เพ่ือการน้ีจะตอ้งสงวนบุคคลชั้นของพรรคและของแนวร่วมไว ้อย่าพ่ึง

ออกหนา้มารับผดิชอบในรูปการขั้นตระเตรียมน้ี 

ในท่ีสุดก็ออกมาในรูปของ “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติ

ประชาธิปไตย” โดยมีช่ือยอ่ว่า กปชป. ...280 

                                                             
279 พ. เมืองชมพู (นามแฝง). สู่สมรภูมิภูพาน, 347-348. 
280 เร่ืองเดียวกนั, 348-349. 
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นอกจากน้ี ธิกานต์ ศรีนารา ยงัตั้งขอ้สังเกตต่อการจดัตั้ง กป.ชป. อีกประการ คือ กป.ชป. 

ไม่ไดจ้ดัตั้งโดยนกัศึกษา นักการเมือง เท่านั้น แต่ พคท. เองก็มีบทบาทในการเคล่ือนไหวใหม้ีการ

จดัตั้งองคก์ารแนวร่วม ดงัท่ีสะทอ้นความคิดการสร้างแนวร่วมของ พคท. จาก “มติ 19” หรือกระทัง่

บทบาทของอุดม สีสุวรรณ ผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก พคท. ใหรั้บผดิชอบงานแนวร่วม และนอกจากน้ี 

ธีรยทุธ บุญมี ยงักล่าวอยา่งเปิดเผยว่า กป.ชป. คือ “รูปแบบหน่ึง” ของ “องคก์ารแนวร่วม” ท่ี พคท. 

เป็นผูจ้ ัดตั้ งข้ึนเพ่ือสร้างผลสะเทือนในทางโฆษณา281 โดยประเด็นน้ี ชัยวฒัน์ สุรวิชัย หน่ึงใน

กรรมการของ กป.ชป. ไดก้ล่าวถึงท่ีมาของความร่วมมือในการจดัตั้ง กป.ชป. ข้ึนมาว่า 

...มันเป็นความเห็นร่วมกัน.. . กว่าท่ีแต่ละคนจะเดินทางมาก็ปี 20 

เพราะฉะนั้นตอ้งคอยพวกช านิ พรรคสังคมนิยมฯ อ.ผสม ท่ีเขา้มา... มีลกัษณะ

ของการท่ีต้องใช้เวลาเพราะเขา้ไม่พร้อมกัน... ระหว่างนั้นก็ไดคุ้ยกนัว่าจะท า

อะไร ส่ิงท่ีท าได้คือออกแถลงการณ์หลงั 6 ตุลาคม พรรคสังคมนิยมฯก็ออก

แถลงการณ์ พรรคแนวร่วมฯ นักศึกษา อ.ธีรยุทธ... คือ พรรคการเมืองท่ีเขม้แข็ง

มากท่ีสุดนอกจาก พคท. คือ พรรคสงัคมนิยมฯ คือมนัมีคนเยอะ แลว้ผมก็ตอ้งท า

หนา้ท่ีไปประชุมแทนพรรคสงัคมนิยม เพราะพรรคอ่ืนเขาไม่มี... ตอนนั้นผมเป็น

รองประธานพรรค... แต่เขา้ใจว่าคงไม่นอ้ยท่ีเป็นสมาชิกพรรค เป็น ย. เป็น ส...282 

คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตยจัดตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการ 

ภายหลงัจากการประชุมหารือร่วมกนัของผูแ้ทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พรรคสังคม

นิยมแห่งประเทศไทย พรรคแนวร่วมสังคมนิยม กลุ่มการเมือง องค์การมวลชน และผูรั้กชาติรัก

ประชาธิปไตย จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 26-28 กนัยายน พ.ศ. 2520 ณ ฐานท่ีมัน่ปฏิวติัของประชาชนแห่ง

หน่ึง ในค าประกาศจดัตั้งไดก้ล่าวถึงทิศทางการต่อสูข้อง กป.ชป. ในสถานการณ์การปฏิวติัระหว่าง

ความร่วมมือของฝ่ายต่างๆไว ้มีเน้ือหาดงัน้ี 

                                                             
281 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 124. 
282 ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2562. 
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...บนพ้ืนฐานแห่งความเสมอภาค เป็นอิสระและเคารพความคิดเห็นของ

กันและกันและการปรึกษาหารือกันฉันพี่น้อง ท่ีประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า 

สถานการณ์ปัจจุบนั เป็นผลดีต่อการต่อสู้ปฏิวติัของประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง 

ชะตากรรมของรัฐบาลปฏิกิริยาขายชาติฟัสซิสต์มืดมนลงทุกขณะ ไม่ว่าพวกเขา

จะด้ินรนอย่างไร ก็ไม่สามารถพ้นจากการพงัพินาศไปได้ ส่วนพลังรักชาติ

ประชาธิปไตยของประชาชนยิง่ต่อสูก้็ยิ่งมีอนาคตอนัสว่างไสว รุ่งโรจน์ ยิง่ไดรั้บ

การสนับสนุนจากประชาชนทัว่โลกกวา้งขวางยิง่ข้ึน พลงัของประชาชนไทยทั้ง

ในชนบท ในเมือง ในต่างประเทศ ทั้งกองก าลงัท่ีต่อสู้ดว้ยรูปการอ่ืนๆ นับวนัยิง่

เขม้แข็งเติบใหญ่ยิง่ข้ึนทุกที เม่ือพลงัเหล่าน้ี ผนึกกนัเขา้เป็นแนวร่วมประชาชาติ-

ประชาธิปไตยอนักวา้งใหญ่ไพศาลยิ่งข้ึน ประสานการต่อสู้ท่ีเป็นไปไดท้ั้งปวง 

ขยายการต่อสู้ในแนวรบดา้นต่างๆทั้งในชนบท ในเมืองและต่างประเทศออกไป

อยา่งเต็มท่ี การต่อสูข้องประชาชนก็จะตอ้งไดรั้บชยัชนะในท่ีสุดอยา่งแน่นอน 

เบ้ืองหน้าสถานการณ์อันดียิ่ง ท่ีประชุมได้เห็นพอ้งเป็นเอกฉันท์ว่า 

จะตอ้งกระชบัความสามคัคีและความร่วมมือของพลงัท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย

ทั้งปวงใหแ้น่นแฟ้นและ กวา้งขวาง ท่ีประชุมจึงไดต้กลงใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการ

ประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตยข้ึน เพ่ือท าหน้าท่ีติดต่อประสานงาน

และปรึกษาหารือกับบรรดาพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง องค์การมวลชน 

ประชาชนชาติต่างๆ ศาสนิกชนทุกนิกายศาสนา กลุ่มบุคคลและบุคคลท่ีรักชาติ 

รักประชาธิปไตย ทั้งในและนอกประเทศ ขยายแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย 

มีเป้าหมายและปฏิบติัการทางการเมืองร่วมกนัในการต่อสู้กบัศตัรูของชาติของ

ประชาชน เพ่ือใหป้ระเทศไทยและประชาชนไทยกา้วไปสู่ชยัชนะเป็นขั้นๆ และ

ใหไ้ดม้าซ่ึงเอกราชประชาธิปไตย ความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุก...283 

                                                             
283 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 423-424. 
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นอกจากน้ี ในท่ีประชุมหารือร่วมกนัของผูแ้ทนพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยฯ ยงัได้

เลือกบุคคลจ านวนหน่ึง เป็น “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย” โดย อุดม 

สีสุวรรณ เป็นประธาน บุญเยน็ วอทอง เป็นรองประธาน ศรี อินทปันตี เป็นกรรมการและผูแ้ถลง

ข่าว ธีรยุทธ บุญมี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมกนัน้ียงัมีบุคคลอ่ืนๆเขา้ร่วมเป็นกรรมการ

ดว้ย เช่น มงคล ณ นคร เทิดภูมิ ใจดี พ่อหลวงศรีธน ยอดกนัทา ช านิ ศกัดิเศรษฐ ์เป็นตน้284 ธิกานต์ 

ศรีนารา ตั้งขอ้สงัเกตต่อการแต่งตั้งกรรมการของ กป.ชป. ว่า เป็นไปไดว้่าบรรดาผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการของ กป.ชป. ทั้งหมดน้ี น่าจะถูกก าหนดข้ึนไวล่้วงหนา้แลว้โดยคณะกรรมการประจ า

ของกรมการเมือง ซ่ึงในเวลานั้นเป็นไปไดม้ากว่า กระบวนการแต่งตั้งคนใหด้  ารงต าแหน่งต่างๆใน

ลกัษณะน้ี น่าจะเป็นส่ิงท่ียอมรับกนัไดโ้ดยทัว่ไปภายในขบวนการปฏิวติั ซ่ึงสะทอ้นจากค าบอกเล่า

ของอุดม ท่ีใหอุ้ดมรับเป็นประธาน กป.ชป. พร้อมทั้งเสนอใหเ้ลือกบุญเยน็ วอทอง เป็นรองประธาน 

และธีรยทุธ บุญมี เป็นเลขานุการ285 

เมื่อ พคท. มีอ  านาจคัดสรรคนให้ด  ารงต าแหน่งต่างๆในองค์การแนวร่วม จึงท าให้เกิด

ค าถามว่า การกระท าดงักล่าวเป็นความพยายามแทรกแซง กป.ชป. หรือไม่ เพราะผูท่ี้ด  ารงต าแหน่ง

ส าคญั ทั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการ ลว้นเป็นคนท่ี พคท. เสนอช่ือให้รับต าแหน่งผา่น

อุดม สีสุวรรณ การเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวใหรั้บต าแหน่งส าคญัใน กป.ชป. จึงมีนยัยะส าคญั นัน่คือ 

พคท. มีอ  านาจครอบง าเหนือองคก์ารแนวร่วม แมจ้ะอา้งว่าความร่วมมือตั้งอยูบ่นหลกัการความเท่า

เทียมและเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั แต่การเสนอช่ือบุคคลให้รับต าแหน่งส าคญัใน กป.ชป. สะทอ้น

ใหเ้ห็นว่า พคท. มีสิทธ์ิในการตดัสินใจเหนือแนวร่วม ทั้งท่ีตามหลกัการ พคท. เป็นพรรคการเมือง

หน่ึงใน กป.ชป. เช่นเดียวกบัพรรคการเมืองอ่ืน การตดัสินใจจึงตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเห็นร่วมกนั

ของแนวร่วมฝ่ายต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม ตามท่ีธิกานต์ ศรีนารา ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้่า การเสนอช่ือให้รับต าแหน่งใน 

กป.ชป. เป็นท่ียอมรับกนัไดโ้ดยทัว่ไปในเวลานั้น ผูศึ้กษาวิเคราะห์ว่าอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ 

ประการแรก เพราะ พคท. ตอ้นรับแนวร่วมผูล้ี้ภยัทางการเมือง ใหก้ารรับรองและดูแลอยา่งดี ในช่วง

                                                             
284 เร่ืองเดียวกนั, 424. 
285 เร่ืองเดียวกนั, 113. 
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แรกจึงยงัไม่เห็นปัญหาท่ีจะมองว่าการกระท าของ พคท. กา้วก่ายภายในองคก์ารแนวร่วม ประการท่ี

สอง บุคคลทั้งสามท่ี พคท. เสนอ ลว้นเป็นผูมี้ช่ือเสียงและประสบการณ์ทางการเมืองท่ีโดดเด่น ดว้ย

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมจึงท าใหแ้นวร่วมมีความไวว้างใจ และเห็นดว้ยต่อการเสนอช่ือดงักล่าว  

การจดัตั้ง กป.ชป. ถือเป็นคร้ังแรกท่ี พคท. สร้างความร่วมมือระหว่างพรรคการเมือง กลุ่ม

และบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตยอยา่งมีรูปการ จึงมีการน าเสนอข่าวการจดัตั้ง กป.ชป. ผา่นการ

โฆษณาของพรรคในรูปแบบของส่ิงพิมพ์ปฏิวติัในเขตป่าเขา การประกาศในสถานีวิทยุเสียง

ประชาชนแห่งประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลให้ผูร่้วมปฏิวติัในพ้ืนท่ีต่างๆรับทราบ ทั้งในชนบท 

ในเมืองและต่างประเทศ ขณะเดียวกนัก็เป็นการประกาศความเขม้แข็งของ พคท. นบัตั้งแต่แนวร่วม

จ านวนมากไดท้ะลกัเขา้สู่ป่าเขา ดงัปรากฏหลกัฐาน ใน หนงัสือพิมพ ์“อธิปัตยใ์นสถานการณ์สูร้บท่ี

ปฏิวติั” ฉบบัท่ี 2 ปีท่ี 1 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ซ่ึงจดัท าโดย “ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษา

แห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั” องค์การของขบวนการนักศึกษาในป่าเขาท่ีเขา้เป็น

แนวร่วมกบั พคท. ภายหลงั 6 ตุลาคม ซ่ึงจะกล่าวถึงบทบาทของศูนยฯ์ ในประเด็นต่อๆไป 

หนังสือพิมพ์ “อธิปัตยใ์นสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั” ฉบับดังกล่าว รายงานการก่อตั้ ง 

กป.ชป. ไวใ้นบทน า “สถานการณ์การปฏิวติัประชาชาติ-ประชาธิปไตยกา้วรุดหนา้ไปอีกกา้วใหญ่” 

กล่าวถึงการรวมตวัของพรรค กลุ่มและบุคคลต่างๆท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย รักความเป็นธรรม ใน

สถานการณ์สู้รบ สามารถจัดตั้ง กป.ชป. เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2520 พร้อมกับวิเคราะห์

สถานการณ์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาว่าเป็นผลดีแก่ฝ่ายปฏิวติั ไดรั้บการสนับสนุนจากแนวร่วมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในพ้ืนท่ีป่าเขาแนวร่วมต่างรวมก าลงักนัจดัตั้งองค์การต่างๆข้ึน รวมถึง 

“ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั ” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

ขบวนการปฏิวติัผ่านความร่วมมือกบัพรรคฝ่ายต่างๆ และสนับสนุนขอ้เรียกร้องของ กป.ชป. ดงั

ขอ้ความท่ีกล่าวว่า 

. . .ข้อเรียกร้องของ “คณะกรรมการประสานงานก าลังรักชาติรัก

ประชาธิปไตย” ท่ีมีถึงพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง องค์การมวลชน ประชาชน

ชนชาติต่างๆ ศาสนิกชนทุกนิกายศาสนา กลุ่มบุคคล และบุคคลท่ีรักชาติรัก

ประชาธิปไตย ใหผ้นึกก าลงักนัข้ึนมา เป็นแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยนั้น 
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จึงเป็นข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปฏิวัติและเจตนารมณ์ของ

ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ย่อมได้รับการต้อนรับสนับสนุนอย่างกวา้งขวางจาก

ประชาชนชั้นชนต่างๆอยา่งแน่นอน...286 

ในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน ยงัได้เผยแพร่ค าประกาศจัดตั้ง กป.ชป. และบทความ

การเมือง เร่ือง “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติ รักประชาธิปไตย จะตอ้งเป็นธงชยัผนืใหญ่ 

ของขบวนปฏิวติัประชาชาติ ประชาธิปไตยอยา่งแน่นอน” โดยผูเ้ขียนใชน้ามปากกา “ทพัหลวง” ได้

เขียนเน้ือหาในบทความท านองเดียวกับบทน าดังท่ีกล่าวก่อนหน้าน้ี ถึงการรวมตัวของพรรค

การเมือง กลุ่ม และบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย การก่อตั้ ง กป.ชป. เพ่ือสร้างแนวร่วม

ประชาชาติประชาธิปไตย กป.ชป. จะเป็นพ้ืนฐานรองรับอยา่งส าคญัต่อการผลกัดนัจุดมุ่งหมายแนว

ร่วมประชาชาติประชาธิปไตย โดยพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อุดม สี

สุวรรณ มงคล ณ นคร บุญเยน็ วอทอง ช านิ ศกัดิเศรษฐ ์สมคัร ชาลีกุล เทิดภูมิ ใจดี พ่อหลวงศรีธน 

ยอดกนัทา ศรี อินทปันตี และธีรยทุธ บุญมี กป.ชป. จึงเป็นตวัแทนจากประชาชนวงการต่างๆ ท่ีเป็น

จุดเร่ิมตน้ในการสร้างความร่วมมือเพ่ือภารกิจร่วมกนั ดงัท่ีปรากฏขอ้ความในบทความของ “ทพั

หลวง” ตอนหน่ึงความว่า 

...จะเห็นว่าคณะกรรมการประสานฯ ประกอบด้วยตัวแทนพรรค

การเมือง กลุ่มการเมือง องค์การมวลชน กลุ่มบุคคล และบุคคลท่ีรักชาติรัก

ประชาธิปไตยวงการต่างๆไดอ้ยา่งหลากหลาย การผนึกก าลงัคร้ังน้ี จึงนบัเป็นการ

เร่ิมต้น ท่ีมีความหมายยาวไกลทางประวติัศาสตร์ ของการปฏิวติัประชาชาติ-

ประชาธิปไตย เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี ท่ีผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยทั้งมวลจะไดห้ัน

หน้าเข้าปรึกษาหารือกัน สามคัคีกันให้แน่นแฟ้น โจมตีศตัรูร้ายร่วมกันด้วย

                                                             
286 "บทน า สถานการณ์การปฏิวติัประชาชาติ-ประชาธิปไตยกา้วรุดหน้าไปอีกกา้วใหญ่," พฤศจิกายน 

2520 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย อธิปัตย์, D79/1, 4-5, หอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์.  
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รูปแบบและวิธีการท่ีเป็นไปไดท้ั้งปวง โค่นรัฐบาลขายชาติปฏิกิริยาฟัสซิสตล์งถึง

ท่ีสุดและสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงของประชาชนข้ึน...287 

นอกจากนั้นในหนงัสือพิมพ ์“ไฟลามทุ่ง” ซ่ึงเป็นส่ิงพิมพป์ฏิวติั ท่ีจดัท าโดย ทปท. ในเขต

งานจงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีการรายงานข่าวเก่ียวกบั กป.ชป. ในฉบบัท่ี 8 ปีท่ี 1 ประจ าเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2521 ในวาระท่ี กป.ชป. ก่อตั้งครบรอบ 1 ปีไฟลามทุ่งจึงน าเสนอเป็นประเด็นส าคญัในฉบบัน้ี 

ตั้ งแต่หน้าปกท่ีใช้พาดหัวว่า “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย ชูธงชัยน าหน้าเข้าฝ่าฟัน” 

ประกอบกบัภาพหน้าปกท่ีตีความไดถึ้งคนหลากหลายชนชั้นยืนจบักลุ่มกันดว้ยความมุ่งมัน่ใน

เป้าหมายร่วมกนับางประการ พาดหัวในหน้าปกดงักล่าวน าไปสู่ขอ้เขียนของบทน าท่ีกล่าวแสดง

ความยินดีแก่ กป.ชป. ในวาระครบรอบ 1 ปี ความส าเร็จจากการขยายตวัของแนวร่วมประชาชาติ

ประชาธิปไตยท่ีเติบโตเป็นภยัคุกคามชนชั้นปกครอง ช้ีให้เห็นความส าคญัของแนวร่วมเพราะเป็น

พ้ืนฐานอย่างหน่ึงในการต่อสู้ จากการประเมินสถานการณ์ในรอบปีท่ีผ่านมา แนวร่วมประชาชาติ

ประชาธิปไตยต่อสูอ้ยา่งคึกคกั และเติบโตมากข้ึนทั้งในชนบท ในเมือง และต่างประเทศ รัฐบาลไม่

อาจยบัย ั้งกระแสการต่อสู้ของประชาชนได ้พร้อมยงัก  าชบัให้เขตงานสุราษฏร์ธานีให้ความส าคญั

กบังานแนวร่วม ไม่ควรจ ากดัว่าพ้ืนท่ีใดควรเป็นฝ่ายท าเท่านั้น ดงัท่ีปรากฏเน้ือหาตอนหน่ึงความว่า 

...กล่าวในขอบเขตจงัหวดัสุราษฏร์ธานี เรายงัจะต้องสนใจ และเพ่ิม

ความพยายามขยายงานแนวร่วมใหก้วา้งขวางออกไป ทั้งจะตอ้งสนใจผลกัดนัให้

แนวร่วมท่ีเราท าไวแ้ลว้ให้ก่อบทบาทและขยายผลสะเทือนให้สูงยิ่งข้ึนไปอีก 

เพราะงานแนวร่วมนอกจากจะมีบทบาทหนุนช่วยทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัเป็นงาน

โฆษณาปลุกระดมในวงกวา้ง สร้างความสับสนพะวา้พะวงัโดดเด่ียวให้กบัศตัรู 

และเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นผลดีต่อการขยายการจดัตั้งดา้นลึกของเราอย่างได้ผลอีก

ด้วย ทัศนะใดๆท่ีมองว่างานแนวร่วมเป็นเร่ืองเฉพาะของงานในเมืองหรือใน

                                                             
287 เร่ืองเดียวกนั, 6-11. 
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ต่างประเทศลว้นเป็นทศันะท่ีไม่ถูกตอ้ง งานแนวร่วมในชนบทและในหัวเมืองก็

เป็นงานส าคญัท่ีเราจะตอ้งสนใจคิดคน้และขยายออกไป...288 

ในส่วนของบทความประจ าฉบับในหนังสือพิมพ์ “ไฟลามทุ่ง” เสนอในหัวเร่ือง “การ

ขยายตวัเติบใหญ่ของแนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย” เขียนโดย “รวม ประชาชาติ” กล่าวถึง

ความคิดและท่ีมาในการสร้างแนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย โดยหยิบยกแนวนโยบายจาก

แถลงการณ์ 30 ปีฯ และมติ 19ฯ มาอธิบาย ซ่ึงเขามองว่าหลงัประกาศแถลงการณ์ 30 ปีฯ งานแนว

ร่วมไดข้ยายตวัไปรวดเร็วโดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรณี 14 ตุลาคม จวบจนภายหลงักรณี 6 ตุลาคม จึงเกิด

เง่ือนไขท่ีดีในการสร้างแนวร่วมอยา่งมีรูปการ น าไปสู่ความร่วมมือในการจดัตั้ง กป.ชป. นอกจากน้ี

เขายงัวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ในรอบ 1 ปีเป็นช่วงเวลาแห่งการขยายตวัของการต่อสู้ในพ้ืนท่ีต่างๆ 

พร้อมกนันั้นยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากแนวร่วมหลากหลายกลุ่ม ซ่ึงการเคล่ือนไหวดงักล่าวเป็นผล

ประการหน่ึงจากการจดัตั้ง กป.ชป. ดงัท่ีรวม ไดแ้สดงทศันะไวว้่า “...หลงัจาก กป.ชป. ไดก่้อตั้งข้ึน

แลว้ 1 ปีท่ีผ่านมาแนวร่วมประชาติ-ประชาธิปไตย ทั้งท่ีมีรูปการ และไม่มีรูปการหลายรูปหลาย

ระดบัไดข้ยายตวัไปอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในชนบทในเมืองและในทางสากล...”289 

นอกจากขบวนปฏิวติัในพ้ืนท่ีต่างๆจะรับรู้ข่าวการจัดตั้ง กป.ชป. องค์การแนวร่วมของ 

พคท. แลว้ ยงัพบว่าส่ือส่ิงพิมพ์ในเมืองได้รายงานข่าวการจัดตั้งองค์การแนวร่วมของ พคท. 

เช่นเดียวกนั แมจ้ะล่าชา้กว่าส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ พคท. แต่การเผยแพร่ข่าวก็ท าให้ประชาชนทัว่ไป

รับรู้ความเคล่ือนไหวของ พคท. กระทัง่สร้างผลทางจิตวิทยาแก่คนอ่านดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

เน้ือหาว่าจะมีผลชกัน าไปในทิศทางใด ดงักรณีท่ีปรากฏหลกัฐานในนิตยสารการเมืองรายสปัดาห์ 

“โลกใหม”่ และ “ไทยนิกร” 

ในนิตยสาร “โลกใหม่” ฉบบัวนัท่ี 12-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 เสนอบทความเร่ือง “พคท. 

กบัการเร่งขยายแนวร่วม” โดยกล่าวถึงสถานการณ์ของ พคท. ภายหลงั 6 ตุลาคม เกิดเง่ือนไขในการ

ขยายแนวร่วมของ พคท. น าไปสู่การจดัตั้ง กป.ชป. เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2520 และนัน่ท าให้ 

                                                             
288 "บทน า แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย ชูธงชยัน าหน้าเขา้ฝ่าฟัน ," กนัยายน 2521 เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย ไฟลามทุ่ง, D33/1, 6, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
289 เร่ืองเดียวกนั, 28. 
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“...พคท. มีเง่ือนไขท่ีจะขยายแนวร่วม จดัตั้งแนวร่วมท่ีแทจ้ริงข้ึนไดโ้ดยอาศยั บุคคลในวงการต่างๆ 

เป็นตวัเช่ือมประสาน...”290 บทความยงัไดเ้ปิดเผยช่ือและโฉมหนา้ของบุคคลท่ีเขา้ร่วมกบั กป.ชป. 

ไดแ้ก่ อุดม สีสุวรรณ บุญเยน็ วอทอง ช านิ ศกัด์ิเศรษฐ์ สมคัร ชาลีกุล ศรี อินทปันตี ธีรยุทธ บุญมี 

เทิดภูมิ ใจดี และศรีธน ยอดกนัทา พร้อมกบักล่าวถึงประวติัของแต่ละคนอยา่งสงัเขป  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคญัในบทความขา้งตน้ วิเคราะห์ว่าวิธีการดึงแนวร่วมจากวงการ

ต่างๆเขา้ร่วมจดัตั้ง กป.ชป. จะช่วยส่งเสริมงานแนวร่วมของ พคท. ทั้งในเมืองและต่างประเทศ โดย

ผา่นบุคคลต่างๆท่ีเขา้ร่วมใหท้ าหนา้ท่ีชกัจูงคน อาจไม่ใช่การเคล่ือนไหวของบุคคลดงักล่าวโดยตรง 

เพราะขอ้จ  ากดัการพ านกัในเขตป่าเขา แต่ช่ือเสียงของบุคคลต่างๆท่ีสะสมมาตั้งแต่การเคล่ือนไหว

ในเมือง จะสร้างแรงดึงดูดจากคนทัว่ไปใหม้าสนใจ พคท. ดงัท่ีผูเ้ขียนบทความไดว้ิเคราะห์ไวว้่า 

...ดูจากค าประกาศของ “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรัก

ประชาธิปไตย” แลว้เราพอจะวิเคราะห์ไดว้่า พคท. พยายามทุกวิถีทางท่ีจะขยาย

บทบาทบุคคลท่ีเข้าร่วมให้กวา้งท่ีสุดเท่าท่ีเขาจะท าได้ ดูจากตัวบุคคลจนถึง

กรรมการแต่ละคนแลว้ จะเห็นถึงเหตุผลดงักล่าวไดช้ดัเจน...291 

ขอ้สังเกตขา้งตน้ สะทอ้นไดจ้ากรายช่ือบุคคลท่ีเขา้ร่วมใน กป.ชป. ลว้นแลว้แต่มีบทบาท

ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในวงการท่ีบุคคลนั้นๆเคล่ือนไหว โดย

กล่าวถึงความส าคญัของบุคคลต่างๆ ท่ีกลายเป็นเง่ือนไขอนัดีในการขยายแนวร่วมของ พคท. คน

แรก คือ อุดม สีสุวรรณ ผูเ้ขียนหนังสือ “ชีวิตและความใฝ่ฝัน” นักคิดนักเขียนเจา้ของนามปากกา 

“บรรจง บรรเจิดศิลป์” เป็นคนท่ีต่อสูม้าตั้งแต่ทศวรรษ 2500 จนถึงท่ีสุดไดเ้ขา้ร่วมกบั พคท. เช่ือกนั

ว่าการท่ีมอบหมายให้อุดม สีสุวรรณ เป็นประธาน กป.ชป. อาจเพราะอุดม เป็นกรรมการกลาง 

พคท. 292 

บุญเย็น วอทอง  อดีตอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักวิชาการและ

นกัการเมือง ช านิ ศักดิ์เศรษฐ์ อดีต ส.ส. จงัหวดันครศรีธรรมราช ทั้งสองคนเป็นตวัแทนของพรรค
                                                             

290 "พคท. กบัการเร่งขยายแนวร่วม," โลกใหม่ 1, 3 (12-19 กรกฎาคม 2521): 16. 
291 เร่ืองเดียวกนั, 17. 
292 เร่ืองเดียวกนั, 16-17. 



  217 

สังคมนิยมฯ การท่ีทั้งสองเขา้ร่วมเป็นกรรมการใน กป.ชป. ก็อาจอาศยัคนทั้งสองรวบรวมบรรดา

สมาชิกพรรคสงัคมนิยมฯ และมวลชนพ้ืนฐานของพรรคได ้เช่นเดียวกนั สมคัร ชาลกีุล อดีตอาจารย์

แผนกวิศวกรรมเกษตรไทย-เยอรมนั เป็นกรรมการก่อตั้งพรรคแนวร่วมสงัคมนิยมฯ และอดีต ส.ส. 

จงัหวดัชยัภูมิ ก็เป็นผูห้น่ึงท่ีอาจกล่าวไดว้่าสามารถดึงคนจากสมาชิกพรรคแนวร่วมสังคมนิยมฯ 

และมวลชนพ้ืนฐานของพรรคใหส้นบัสนุน พคท. ในฐานะแนวร่วมได ้

นอกจากบุคคลส าคัญทางการเมืองดังกล่าวแลว้ พคท. ยงัได้ ศรี อินทปันตี แนวร่วม

นกัหนงัสือพิมพเ์ขา้ร่วมใน กป.ชป. ดว้ย ศรีเคยรับราชการเป็นผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย ในพ.ศ. 2509   หลงัพ.ศ. 2516 เขาเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเมืองของ พลเอก กฤษณ์ สีวะ

รา ผูบ้ญัชาการทหารบกและผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น เป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานฝ่ายข่าว

ในสมยัรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช และได้ไปปฏิบติังานช่วยราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

ต่อมาเกิดความขดัแยง้กบัรัฐบาลเก่ียวกบัการแถลงข่าว โดยเฉพาะเกิดความขดัแยง้อย่างสูงกบันาย

สมคัร สุนทรเวช เขาจึงลาออกจากราชการไปท างานเป็นผูส่ื้อข่าวของหนงัสือพิมพ ์ “สยามรัฐ” และ

ผูส่ื้อข่าว “เอ.พี” หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม เขาเข้าร่วมกับ พคท. เพราะถูกคุกคามอย่างหนัก 

จนกระทัง่ไดเ้ขา้ร่วม กป.ชป. ในต าแหน่งกรรมการแถลงข่าว เป็นท่ีคาดกนัว่าท่ีเขาไดรั้บต าแหน่งน้ี 

เพราะเขาเป็นผูท่ี้กวา้งขวางในหมู่ผูส่ื้อข่าวทั้งในไทยและต่างประเทศ 

ในส่วนของนักศึกษา ผูน้  ากรรมกรและชาวนา ไดแ้ก่ ธีรยุทธ บุญมี อดีตผูน้  านักศึกษา มี

บทบาทส าคญัในการเคล่ือนไหวต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่น และเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการศูนยก์ลางนิสิต

นักศึกษาแห่งประเทศไทย ต่อมาร่วมจดัตั้งกลุ่มประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย หรือ ปช.ปช. เทิดภูมิ 

ใจดี อดีตผูน้  ากรรมกร และประธานศูนยป์ระสานงานกรรมกรแห่งประเทศไทย ศรีธน ยอดกนัทา 

ผูน้  าชาวนา รองประธานสหพนัธช์าวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย และประธานสหพนัธช์าวนาชาวไร่

ภาคเหนือ บุคคลทั้งสามนับว่ามีช่ือเสียงในวงการท่ีเคยเคล่ือนไหวการประกาศเขา้ร่วมกบั พคท. 

และด ารงต าแหน่งกรรมการใน กป.ชป. จึงอาจจะช่วยดึงมวลชนท่ีสนใจเขา้ร่วมได  ้

นอกจากน้ี ในบทความ “พคท. กบัการเร่งขยายแนวร่วม” ยงักล่าวอีกว่า การขยายแนวร่วม

ของ พคท. ถือเป็นท่ีน่าจบัตา เพราะเง่ือนไขและปัจจยัต่างๆผลกัดนัให้ พคท. มีความพร้อมท่ีจะ

สร้างความเขม้แข็งให้แก่พรรค และน าไปสู่สถานการณ์ท่ีเป็นผลดีต่อการปฏิวติัของ พคท. ได้ 
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ผูเ้ขียนบทความไดท้ิ้งทา้ยใหต้ระหนกัถึงความส าคญัในการสร้างแนวร่วมของ พคท. ท่ีจะเกิดผลเสีย

แก่รัฐบาล หากไม่สามารถแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชน อนัเป็นปัจจยัหน่ึงในการขยายตวั

ของคอมมิวนิสตไ์ด ้ความว่า 

...จะเห็นไดว้่า พรรคคอมมิวนิสตม์ีเง่ือนไข และปัจจยัมากพอสมควรใน

การสร้างงานแนวร่วม ของเขาข้ึนมา หากรัฐบาลไม่ปรับปรุงนโยบายและแกไ้ข

ปัญหาชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ข้ึน ก็แน่นอนว่าการขยายแนวร่วมของ 

พคท. จะตอ้งไดผ้ลสูงข้ึน 

การเผยแพร่ภาพถ่ายคณะกรรมการประสานงานก าลังรักชาติรัก

ประชาธิปไตย ออกมาเม่ือเร็วๆน้ี นบัเป็นอีกกา้วหน่ึง เพ่ือเผยแพร่ผูน้  าแนวร่วมฯ 

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป  

หาก พคท. สามารถบรรลุไดอี้กขั้นหน่ึง คือจดัตั้งแนวร่วมข้ึนส าเร็จ และ

กวา้งขวาง นั่นก็หมายความว่ารัฐบาลจะต้องเผชิญกบัศึกหนัก เพราะแนวร่วม

กวา้งขวาง มีโอกาสสร้างกองทหารไดม้าก และมีโอกาสสร้างพรรคให้เขม้แข็ง

ยิง่ข้ึน...293 

นอกจากบทความดงักล่าวขา้งตน้ ยงัพบการเสนอเร่ืองราวของ กป.ชป. ใน “ไทยนิกร” 

ฉบับวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงเสนอบทความเร่ือง “เส้นทางเดินของอุดม สีสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย”294 โดยวิเคราะห์บทบาทของ 

กป.ชป. ในช่วงท่ีผา่นมาว่าเป็นอยา่งไร ไดส้ร้างผลสะเทือนและความเปล่ียนแปลงใดแก่การปฏิวติั

บา้ง ซ่ึงผูเ้ขียนบทความไดอ้ธิบายว่า กป.ชป. ก  าเนิดข้ึนในเง่ือนไขท่ีเหมาะสมจึงเป็นผลดีท่ีจะสร้าง

แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยตามจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง แต่ในทางปฏิบติัการด าเนินงาน

กลบัมีปัญหาในดา้นแนวทางและนโยบายท่ีเน้นหลกัการต่อสู้ดว้ยอาวุธ แมจ้ะไม่ปฏิเสธแนวทาง

อ่ืนๆแต่ก็มีข้อจ  ากดัในการเคล่ือนไหว ทั้งท่ีตั้ งขององค์การอยู่ในป่า และการตดัสินใจในระดบั

                                                             
293 เร่ืองเดียวกนั. 
294 "เส้นทางเดินของอุดม สีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย," 

ไทยนิกร 3, 30+ (71) (22 กุมภาพนัธ์ 2522): 8-13. 
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นโยบายต้องผ่าน พคท. ด้วยเหตุน้ี จึงจ  ากัดการเข้าร่วมของแนวร่วมท่ีมีความรักชาติรัก

ประชาธิปไตยแต่ไม่สนบัสนุนแนวทางการต่อสู้ดว้ยอาวุธ ขณะท่ีผูน้  าของ กป.ชป. แมจ้ะกา้วหนา้

แต่ก็ขาดการยอมรับในวงกวา้ง อุดม สีสุวรรณ ผูเ้ป็นประธาน เป็นสมาชิก พคท. และด ารงต าแหน่ง

คณะกรรมการกลางฯ จึงจ  ากดัความร่วมมือจากแนวร่วมท่ีไม่สนบัสนุน พคท. ส่วน  ธีรยุทธ บุญมี 

เลขานุการฯ แมจ้ะมีช่ือเสียงในการเคล่ือนไหวทางการเมือง แต่ดว้ยวยัวุฒิจึงอาจไม่เป็นท่ียอมรับใน

กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่นกัเรียน นิสิตนกัศึกษา  

อยา่งไรก็ตาม แมก้ารด าเนินงานของ กป.ชป. ดูเหมือนจะไม่ราบร่ืน แต่ในช่วงระยะเวลา 2 

ปี นบัตั้งแต่พ.ศ. 2520 – 2522 “ไทยนิกร” ก็ประเมินว่า กป.ชป. ไดส้ร้างผลงานไวเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงมี

ทั้งหมด 5 ประการ ไดแ้ก่ 

ประการแรก มีส่วนผลกัดันให้รัฐบาลธานินทร์คว  ่าเร็วยิ่งข้ึน การทะลกัออกสู่ป่าของ

นักศึกษาเป็นเหตุให้ขา้ราชการ ทั้งต  ารวจ พลเรือน และประชาชนทั่วไปมองเห็นได้โดยเร็วว่า

นโยบายของอิทธิพลขวาจดันั้นเป็นท่ีมาของความแตกแยกอย่างร้ายแรงและเป็นอนัตราย เป็นเหตุ

ใหค้นไม่พอใจนโยบายขวาจดัของรัฐบาล  ธานินทร์อยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว 

ประการท่ีสอง มีส่วนท าให้กองก าลงัอาวุธของ พคท. ขยายตัวโดยรวดเร็ว แมว้่าการ

ขยายตวัดงักล่าวจะมีจุดอ่อนอยูม่ากก็ตาม 

ประการท่ีสาม มีส่วนท าใหง้านหลายดา้นของกองก าลงัอาวุธของ พคท. ไดรั้บการปรับปรุง 

เช่น งานดา้นศิลปวฒันธรรม งานดา้นการรักษาพยาบาลและอนามยั การจดัระบบงานบางประการ

เสียใหม่  

ประการท่ีส่ี มีส่วนท าใหง้านแนวร่วมของ พคท. ขยายตวัออกไปกา้วใหญ่กา้วหน่ึง ทั้งแนว

ร่วมภายในประเทศ และแนวร่วมดา้นต่างประเทศ 

ประการสุดทา้ย มีส่วนท าใหก้ารประสานงานระหว่างเมืองกบัชนบทของ พคท. แน่นแฟ้น

ข้ึน และมีขอบเขตกวา้งขวางข้ึนกว่าเก่าอยา่งมากมาย295  

                                                             
295 เร่ืองเดียวกนั, 13. 
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การประเมินผลงานของ กป.ชป. โดย “ไทยนิกร” ดงักล่าวขา้งตน้ ผูศ้ึกษาเห็นว่าเป็นการ

ประเมินท่ีเกินความเป็นจริงในบางขอ้ ทั้งน้ีเพราะ กป.ชป. ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีน าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงปัจจยัเดียว แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงส าคญักว่าบทบาทของ 

กป.ชป. ท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โดยทางตรง ส่ิงท่ี กป.ชป. กระท าอยา่งเห็น

ได้ชัดท่ีสุดคือ การสร้างความเช่ือมัน่ในการขยายแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย ผ่านความ

ร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองกบับุคคลกลุ่มต่างๆ ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นนโยบาย

ท่ีผดิพลาดของรัฐ ในขณะเดียวกนั กป.ชป. กลบัท าใหเ้ช่ือว่า พคท. และแนวร่วมมีความเขม้แข็งเป็น

เอกภาพ และเป็นผลดีแก่การเคล่ือนไหวของ พคท. ดงัท่ีรัฐมีความหวาดกลวั 

นอกจากในประเทศไทยแลว้ในต่างประเทศก็ยงัรับรู้ข่าวการจดัตั้ง กป.ชป. ดว้ยเช่นเดียวกนั 

ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานใน “สาส์นสนับสนุนการจดัตั้ง แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” จากกลุ่ม 

“แนวร่วมชาวไทย 6 ตุลาเพื่อประชาธิปไตย” ในประเทศออสเตรเลีย ลงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2521 

ซ่ึงในเวลาต่อมานิตยสาร “สามคัคีสู้รบ” ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 5 มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ไดน้ ามา

ตีพิมพ์เผยแพร่ในคอลมัน์ “ความเคล่ือนไหวในต่างประเทศ” ความตอนหน่ึงของสาส์นฉบับ

ดงักล่าว แสดงถึงจุดยนืท่ีเห็นดว้ยต่อการสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย รวมทั้งยนิดีท่ีจะ

สนบัสนุน กป.ชป. ในการขยายแนวร่วมต่อไปดว้ย ความว่า 

...ปัจจุบนัการต่อสู้เพื่อเอกราช ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมของ

ประชาชนไทยก าลงัขยายตวัไปอย่างรวดเร็ว และนับวนัจะไดรั้บการสนับสนุน

จากมวลชนอนัไพศาล ถึงเวลาแลว้ท่ีประชาชนไทยผูรั้กชาติรักความเป็นธรรมทั้ง

ในเมืองและชนบท ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สามคัคีผนึกก าลงัขจัด

อิทธิพลจกัรพรรดินิยมอเมริกา โค่นลม้รัฐบาลปฏิกิริยาขายชาติฟาสซิสต์ สร้าง

ประเทศไทยใหม่ท่ีมีเอกราช และประชาธิปไตยของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

เรา “แนวร่วมชาวไทย 6 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย” มีความปิติยินดีเป็น

อยา่งยิง่ท่ีพรรคการเมือง องคก์ร บุคคล และกลุ่มบุคคลท่ีรักชาติ รักประชาธิปไตย 

และรักความเป็นธรรม ไดเ้รียกร้องให้มีการสามคัคีพลงัประชาชนชั้นชนต่างๆ
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เพ่ือจดัตั้งเป็นแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย และเรามีความช่ืนชมยนิดีท่ีไดมี้

การจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตยข้ึน 

เราขอสนบัสนุนการจดัตั้งแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยอย่างสุดจิต

สุดใจ บนพ้ืนฐานแห่งความเสมอภาคเป็นอิสระและเคารพความเห็นซ่ึงกนัและ

กนั และจะยืนหยดัเขา้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบอย่างถึงท่ีสุด เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเอกราช

ของชาติและประชาธิปไตยของประชาชน 

แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย จงเจริญ...296 

การจดัตั้ง กป.ชป. จากความร่วมมือของบุคคล กลุ่มและพรรคการเมืองแนวทางสงัคมนิยม 

เป็นเร่ืองท่ีรับรู้อยา่งแพร่หลายทั้งในและนอกขบวนการปฏิวติั โดยต่างมองว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน

เป็นความกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดดของ พคท. อีกทั้งยงัยกระดบัใหง้านแนวร่วมมีความส าคญัท่ีไม่

อาจเพิกเฉยไดอี้กต่อไป ดงันั้น ขณะท่ีงานแนวร่วมในประเทศขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง งานแนวร่วม

ในต่างประเทศก็ด  าเนินไปในทิศทางท่ีเป็นผลดีแก่ พคท. เช่นเดียวกนั 

1.2 แนวร่วมในต่างประเทศ 

นอกจากแนวร่วมท่ีเขา้ป่าจดัตั้ง กป.ชป. ร่วมกบั พคท. แลว้ ยงัมีแนวร่วมอีกส่วนหน่ึงถึงแม้

จะมีไม่มากนกั แต่สามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ และช่วยเผยแพร่ขอ้มูลของ พคท. ในขอบเขต

ท่ีกวา้งขวางข้ึน นั่นก็คือ “แนวร่วมในต่างประเทศ” จากการประมวลหลกัฐานทั้งหมด ผูศึ้กษา

พอท่ีจะจ าแนกการเคล่ือนไหวของแนวร่วมในต่างประเทศได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเผยแพร่ส่ิงพิมพ์

ไทยในต่างประเทศ และการเคล่ือนไหวของผูท่ี้สนบัสนุน พคท.  

1.2.1 การเผยแพร่ส่ิงพมิพ์ไทยในต่างประเทศ 

เมื่อปลายปี 2521 “ไทยนิกร” ไดเ้สนอข่าวในคอลมัน์ส่ือมวลชน เร่ือง “ส่ิงพิมพไ์ทยใน

ต่างประเทศ พิราบไทยในโลกกวา้ง” กล่าวถึง “ผูล้ี้ภยั” ไทยในต่างแดนท่ีเร่ิมตน้ด าเนินการ “เปิดหู

                                                             
296 "สาส์นสนับสนุนการจดัตั้ง แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย," มิถุนายน-กรกฎาคม 2521 เอกสาร

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย สามคัคีสู้รบ , D71/2, 29-30, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์.  
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เปิดตาประชาชน” พี่นอ้งไทยในต่างแดนอยา่งกวา้งขวาง โดย “ไทยนิกร” ไดป้ระมวลออกมาว่ากลุ่ม

ท่ีท าหน้าท่ีเปิดหูเปิดตาประชาชนมี 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มคนไทยท่ีรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศ

ไทยเผยแพร่ และกลุ่มคนไทยท่ีจดัท าหนังสือออกมาเผยแพร่อย่างสม ่าเสมอ โดยกลุ่มคนไทยท่ี

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยเผยแพร่ในต่างประเทศมีทั้งส้ิน 19 กลุ่ม ใน 11 ประเทศ ไดแ้ก่ 

องักฤษ เดนมาร์ค ฝร่ังเศส ฮอลแลนด ์สวีเดน เยอรมนัตะวนัตก ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา 

ฮ่องกง และญ่ีปุ่น ท าหนา้ท่ีคอยบริการข่าวสาร ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทย (ไม่นบัแนวร่วมฯ ท่ีเกิด

ข้ึนมาเป็นคร้ังคราว)297 

ในส่วนของกลุ่มคนไทยท่ีจดัท าหนงัสือออกมาเผยแพร่อย่างสม ่าเสมอ “ไทยนิกร” ไดอ้า้ง

ขอ้มูลจากจดหมายข่าว “มิตรไทย” โดยกล่าวว่า จดหมายข่าวมิตรไทยของศูนยเ์อกสารมูลนิธิมิตร

ไทย298 ไดร้วบรวมส่ิงพิมพไ์วท้ั้งส้ิน 7 ฉบบัคือ ส านักข่าวประชาชนตุลาคม (สปต.) ข่าวไทย ไทย

สามคัคี สนัติภาพ พิราบขาว มิตรไทย และไทย อิน ฟอร์เมชัน่ บูเลทิน ซ่ึงแยกยา้ยกนัอยูใ่นประเทศ

                                                             
297 "ส่ิงพิมพไ์ทยในต่างประเทศ พิราบไทยในโลกกวา้ง," ไทยนิกร 3, (30) + 59 (4 ธนัวาคม 2521): 37. 
298 มูลนิธิมิตรไทยก่อตั้ งข้ึนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยยื่นค าร้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาล

องักฤษ และในตน้ปี 2521 กไ็ดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลองักฤษใหเ้ป็นมูลนิธิที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย มี ดร. ป๋วย อึ๊ง
ภากรณ์ เป็นประธาน นายสุลกัษณ์ ศิวรักษ ์เป็นกรรมการ ต๋ิว บุนนาค เป็นเลขานุการ มูลนิธิมิตรไทยมีจุดประสงค์ 
3 ประการ ไดแ้ก่ 1. ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ขอ้เทจ็จริงทุกอยา่งที่เกี่ยวกบัเมืองไทยในปัจจุบนั 2. หาทางช่วยเหลือ
คนไทยในต่างประเทศที่ถูกภยัการเมืองในประเทศคุกคามจนตอ้งหนีออกมา ตลอดจนคนไทยที่ถูกคุกคามจากภยั
การเมืองที่ยงัอยู่ในประเทศดว้ย 3. พยายามหาทางช่วยลดความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากความขดัแยง้ในประเทศไทย 
มูลนิธิมิตรไทยไม่ใช่ศูนยห์รือพรรคการเมือง แต่สนบัสนุนงานของพวกกลุ่มศาสนาซ่ึงท างานเพื่อความยุติธรรม
ในสังคม และบรรเทาความทุกข์ยากท่ีก  าลงัเกิดข้ึนในสังคม มูลนิธิเป็นองค์การท่ีไม่แสวงหาผลก าไร กรรมการ
ไม่ไดรั้บเงินเดือนแต่ท าดว้ยความสมคัรใจ แหล่งท่ีมาของเงินมาจากคนที่สนบัสนุนและเช่ือถือในจุดประสงค ์จาก
องคก์ารต่างๆในยโุรปซ่ึงสนใจงานที่จะช่วยลดความขดัแยง้รุนแรงในประเทศไทย และการพิมพจ์ดหมายข่าวมิตร
ไทย ส าหรับกิจกรรมของมูลนิธิ มี 2 ส่วน คือ การประชาสัมพนัธ์และการสนบัสนุนโครงการสัมมนา ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ จัดพิมพ์จดหมายข่าวมิตรไทย เพื่อเป็นเวที เปิดส าหรับแสดงทศันะของทุกฝ่าย ส่วนโครงการ
สัมมนา เป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนค่าใชจ่้ายแก่ผูส้นใจ การสัมมนามีทั้งเร่ือง
วฒันธรรมและการเมือง อาจจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือขวากไ็ด ้แต่ตอ้งไม่มีจุดประสงคเ์พื่อก่อความรุนแรงในสังคมไทย 
มูลนิธิคาดหวงัใหค้นไทยมาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี มูลนิธิยงัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายแก่ผูท่ี้สนใจศึกษา
สถานการณ์ในเมืองไทยดว้ย , "สัมภาษณ์ ต๋ิว บุนนาค กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ “มิตรไทย” ในองักฤษ," ไทย
นิกร 2, (30) + 37 (3 กรกฎาคม 2521): 24-26. 
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ฮอลแลนด์ องักฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และสวีเดน โดยเน้ือหาสาระของข่าวในแต่ละฉบบัเนน้

การเสนอข่าวสารจากขอ้มูลภายในประเทศไทย บา้งก็คดัเลือกจากหนงัสือพิมพภ์าษาไทยท่ีเผยแพร่

ในประเทศและส่งออกจ าหน่าย บา้งก็มี “ผูส่ื้อข่าวพิเศษ” และผูส่ื้อข่าวประจ าในประเทศ แต่อยา่งไร

ก็ตาม “ไทยนิกร” ไดว้ิจารณ์ว่า ดว้ยความจ ากดัดา้นอุปกรณ์และก าลงัคนส่ิงพิมพท่ี์ออกมาจึงยงัขาด

ความสมบูรณ์ในบางส่วน แม้เสรีภาพในการเสนอข้อมูลจะกวา้งขวางเม่ือเทียบกับส่ิงพิมพ์

ภายในประเทศท่ีถูกกฎหมายหา้มไวก้็ตาม  

อยา่งไรก็ดี “ไทยนิกร” ไดว้ิเคราะห์ว่า ดว้ยการเสนอขอ้มูลข่าวสารอยา่งเสรีโดยไม่แบ่งแยก

ลทัธิในส่ิงพิมพต่์างประเทศ เม่ือส่ิงพิมพเ์หล่านั้นเดินทางยอ้นทางกลบัมาให้คนไทยอ่าน จึงท าให้

ส่ิงพิมพไ์ทยจากต่างประเทศกลายเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสตไ์ปอย่างง่ายดาย เพราะมีหลายบทความ

ท่ีน าเสนอข่าวจากฐานท่ีมัน่ปฏิวติัใน “ป่า” ประเทศไทย วรรณกรรมจากศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษา

แห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั บางฉบับก็ลงบทวิเคราะห์อย่างถึงแก่นจน (ผูเ้สีย

ประโยชน์) “รับไม่ได”้ นอกจากน้ี “ไทยนิกร” ยงัตั้ งข้อสังเกตในการเสนอข่าวของส่ิงพิมพใ์น

ต่างประเทศท่ีมีความเหมือนกนัหมด คือ มีลกัษณะต่อตา้นรัฐบาลและสนับสนุนฝ่ายคดัคา้นรัฐบาล 

ท าใหก้ารเสนอข่าวขาดลกัษณะรอบดา้น ทั้งน้ีเพราะกลุ่มผูจ้ดัท าเป็นกลุ่มท่ี “เจ็บปวด” ต่อระบบการ

เมืองไทย ขาดทรัพยากรท่ีเพียงพอ และท่ีส าคญั “ไทยนิกร” กล่าวถึงกลุ่มผูจ้ดัท าว่าเป็น “บุคคลท่ี

เลือกข่าวสารเสนอต่อคนอ่าน (ท่ีจ  ากดัการรับรู้ข่าวสารอยูแ่ลว้) ว่ามีพ้ืนฐานความคิดในแนวทางใด 

ซ่ึงข่าวมกัสะทอ้นแนวความคิดนั้น อาจจะโดยรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม” พร้อมทั้งเสนอให้กลุ่มผูจ้ดัท าท่ี

เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวเองพฒันาข้อบกพร่องดังกล่าว “เพื่อส่ือข่าว” มากกว่าเป็นหนังสือ 

“โฆษณา” ข่าวอยา่งท่ีกลไกของรัฐบางส่วนคิดเช่นนั้น299 

ทศันะของ “ไทยนิกร” ขา้งตน้ท่ีมองว่าส่ิงพิมพใ์นต่างประเทศเป็นฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลและ

มุ่งเสนอขอ้มูลเพียงดา้นเดียวนั้นดูจะเป็นการเหมารวมส่ิงพิมพท์ั้งหมด ดงัเช่นท่ีรัฐมองว่าส่ิงพิมพ์

ดงักล่าวเป็นแนวร่วมของคอมมิวนิสต ์เพียงเพราะการเสนอข่าวของ พคท. จึงถูกจดัให้อยู่ในกลุ่ม

แนวร่วมไปโดยทนัที ทั้งท่ีจุดยนืของส่ิงพิมพบ์างฉบบัอาจมีจุดร่วมท่ีสอดคลอ้งกบั พคท. ตอ้งการ

เพียงแค่น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกปิดกั้นการรับรู้ภายในประเทศ ดังท่ี ต๋ิว บุนนาค เลขานุการ

                                                             
299 "ส่ิงพิมพไ์ทยในต่างประเทศ พิราบไทยในโลกกวา้ง,"  37-38. 
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มูลนิธิมิตรไทย กล่าวถึงจุดยืนทางการเมืองของมูลนิธิท่ีต้องการให้คนรับรู้ความจริง และแสดง

ทศันะไดอ้ยา่งเสรี ความว่า 

...ขอเน้นอีกทีว่ามูลนิธิมิตรไทยไม่อยากตั้งตวัเองเป็นพรรคการเมือง 

คณะกรรมการเห็นว่าคนไทยทุกคนส่วนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ไม่ใช่

ปกครองโดยคนกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด ดงันั้นเราจึงอยากให้คนทัว่ไปรับรู้ความจริง 

การท่ีจะพูดเก่ียวกบัความเป็นจริงให้คนรู้เป็นส่ิงท่ียากล าบากมาก การปกครอง

ประเทศต้องมีความยุติธรรม มีการอนุญาตให้คนแสดงความคิดเห็นกนัอย่าง

เปิดเผย ใหค้นมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลความจริง ใหค้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของ

ตวัเองโดยไม่มีการบงัคบัและไม่มีความกลวั...300 

นอกจากนั้น ต๋ิว บุนนาค ยงัเล่าถึงเหตุผลท่ีจดหมายข่าวมิตรไทยเผยแพร่ขอ้มูลของ พคท. 

เพ่ิมเติมดงัน้ี 

...มูลนิธิฯ เต็มใจท่ีจะเป็นส่ือกลางเสนอความคิดเห็นของทุกพรรคทุก

ฝ่าย มูลนิธิฯ ถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะเสนอข้อมูลให้คนตัดสินใจเอาเอง แล้วแต่

ประสบการณ์ ความคิดเห็น และความเห็นชอบของแต่ละบุคคล แต่ใน

ขณะเดียวกนัเราก็รู้ว่าหลายคนไม่อยากให้เราแสดงความคิดเห็นของพรรคท่ีผดิ

กฎหมายในปัจจุบนั แต่เราไม่อยากบงัคบัใหค้นตดัสินใจอยา่งนั้นอยา่งน้ี ในระยะ

น้ีการท่ีคนไทยจะตอ้งโตเ้ถียงกนัเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม โดยไม่ตอ้งฆ่ากนัจะเป็น

ประโยชน์มาก การโต้แยง้ความคิดเห็นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกใช้ค  าว่า 

“คอมมิวนิสต์” เป็นค าบรรยายพวกคนไทยคนอ่ืนท่ีมีความเห็นผิดจากของเรา 

ในขณะน้ีมีหลายพวกเหลือเกินในสงัคมไทยซ่ึงไม่ฟังกนัเลย น่ีแหละเป็นพ้ืนฐาน

ของสงคราม เป็นความปรารถนาของมูลนิธิมิตรไทยท่ีจะพยายามส่งเสริมใหค้น

                                                             
300 "สัมภาษณ์ ต๋ิว บุนนาค กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ “มิตรไทย” ในองักฤษ,"  25. 
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เห็นว่ามีทางอ่ืนท่ีเราจะแลกเปล่ียนความเห็นกันเพื่อประโยชน์ของประเทศ 

และไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้ น. . . 301 

ไม่เพียงแต่จดหมายข่าวมิตรไทยเท่านั้นท่ีน าเสนอเร่ืองราวของ พคท. แต่ยงัปรากฏหลกัฐาน

ส่ิงพิมพ์ไทยในต่างประเทศท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบั พคท. และกล่าวโจมตีรัฐบาล คือ “ไทย

สามคัคี” จดัท าโดย “สหพนัธ์ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา” พิมพเ์ผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา จ  าหน่าย

ราคา 30 เซนต ์เผยแพร่ข่าวการเมืองในประเทศไทยและในระดบัสากล มีคอลมัน์ “บทบรรณาธิการ” 

“สรุปข่าวในบา้น” “สรุปข่าวนอกบา้น” “ความเรียง” “จดหมาย” “ยิง่มนั ยิง่เกา” และการ์ตูนลอ้เลียน

การเมืองแทรกไวใ้นหนา้ต่างๆ  

ใน “บทบรรณาธิการ” ของ “ไทยสามคัคี” ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 17 ประจ าวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 

2520 สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนทางการเมืองท่ีสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชน และคัดคา้นการ

คุกคามสิทธิเสรีภาพของรัฐบาล ซ่ึงทศันะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ พคท. ดงัท่ีปรากฏ

ขอ้ความในบทบรรณาธิการตอนหน่ึงความว่า 

...การท่ีอาจารย ์และนกัศึกษา ฯลฯ เป็นจ านวนมาก ตดัสินใจเขา้ร่วมต่อสู้

ดว้ยก  าลงัอาวุธ ต่อตา้นรัฐบาลนั้นยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่า พวกเขามองไม่เห็นหนทาง

เลือกอ่ืนใดแลว้ นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม ปีกลายเป็นตน้มา รัฐบาลเผด็จการท่ีเรียก

ตวัเองว่า คณะปฏิรูป ไดอ้อกจบักุม กวาดลา้ง นักศึกษา อาจารย ์และประชาชน

ร่วมหม่ืนคน ออกค าสั่งลิดรอนสิทธิเสรีภาพและปิดโอกาสเขา้มีส่วนร่วมทาง

การเมืองของประชาชนอยา่งเด็ดขาด การผูกขาดอ านาจไวแ้ต่เพียงในกลุ่มบุคคล

กลุ่มเดียวนั้น ก็คือการตอ้งการกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตน และใชอ้  านาจจดัการ

ก าจดัทุกคนท่ีต่อสูเ้พื่อความเป็นธรรมในสงัคม 

รัฐบาลไดต้ั้งขอ้หารุนแรงใหก้บันกัศึกษา ท่ีถูกจบัในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 

แลว้ยงับีบบงัคบัใหก้รมอยัการ ใหส้ัง่ฟ้องนกัศึกษา ทั้งๆท่ีกรมอยัการ มีความเห็น

ว่า ไม่ควรสัง่ฟ้อง เน่ืองจากหลกัฐานไม่เพียงพอ ย่อมแสดงให้เ ห็น เจตนาอัน

                                                             
301 เร่ืองเดียวกนั, 26. 
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ชั่ว ร้ายของรัฐบาลท่ีปากพร ่ าแต่พูดถึงความยุติธรรม และความร่มเยน็เป็น

สุขของประชาชน แต่แทท่ี้จริงแลว้ โกหกทั้งเพ /...302 

แม ้“ไทยสามคัคี” จะไม่ไดแ้สดงตวัว่าสนบัสนุน พคท. แต่การเสนอข่าวสารเก่ียวกบั พคท. 

เช่นเดียวกบัจดหมายข่าวมิตรไทย ก็อาจท าให้มองไดว้่า “ไทยสามคัคี” เป็นแนวร่วมของ พคท. 

โดยเฉพาะบทบาทของ “ไทยสามคัคี” ท่ีต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการและรายงานข่าวเก่ียวกบั พคท. ดงัท่ี

ปรากฏหลกัฐานใน “ไทยสามคัคี” ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 17 ประจ าวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ในฉบบั

ดงักล่าวพบขอ้มูลท่ีน าเสนอเก่ียวกบั พคท. ไดแ้ก่ บทบรรณาธิการท่ีกล่าวถึงการเขา้ร่วมต่อสู้ดว้ย

ก  าลงัอาวุธของ นิสิตนกัศึกษา อาจารย ์และประชาชน การประกาศการต่อสูด้ว้ยอาวุธของบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง คอลมัน์สรุปข่าวในบา้น ไดแ้ก่ “ชยัชนะของกองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย” 

“จดหมายจากอาจารย”์ ซ่ึงแนบเน้ือความในจดหมายของอาจารยช์ลธิรา กลดัอยู ่ทั้งฉบบัไวด้ว้ย  

นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นว่า พคท. ไดน้ าเสนอเร่ืองราวของตนเองให้เป็นท่ีรับรู้

ในระดบัสากล โดยการจดัท าหนงัสือภาษาองักฤษเผยแพร่ในต่างประเทศ ดงัท่ีปรากฏการรายงาน

ข่าวจาก “ไทยนิกร” ฉบบั ประจ าวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 คอลมัน์ “ในบา้น” ซ่ึงน าเสนอ

เร่ือง “โฉมหน้า มิตร สมานันท์ เลขาธิการท่ี 1 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” แมเ้น้ือหาจะ

กล่าวถึงมิตร สมานนัท ์แต่ภายในมีการแนบรูปภาพของ พคท. ในป่าเขา พร้อมกบัอา้งอิงแหล่งท่ีมา

ของภาพดงักล่าวว่ามาจาก “ถนนสู่ชยั” สารคดีภาคภาษาองักฤษของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย จดัพิมพโ์ดย “ส านักพิมพเ์สรีชน” ชิคาโก, อิลลินอยส์303 ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึง

การประสานความร่วมมือของแนวร่วมระหว่างในป่าเขากบัในเมืองและต่างประเทศ ท่ีพยายาม

เผยแพร่เร่ืองราวการต่อสู้ของ พคท. ให้รับรู้ในวงกวา้ง  แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความ

ยากล าบาก โดยเฉพาะการน าฟิลม์ออกมาจากป่าเขาเพื่อผลิตเป็นหนงัสือเผยแพร่ต่อไป 

                                                             
302 "บทบรรณาธิการ," 15 พฤษภาคม 2520 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุล

สารภาษาไทย ไทยสามคัคี, D27, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1. 
303 "โฉมหนา้ มิตร สมานนัท ์เลขาธิการที่ 1 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย," ไทยนิกร 3, (30) + 58 

(27 พฤศจิกายน 2521): 10.  
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1.2.2 การเคล่ือนไหวของผู้ที่สนบัสนุน พคท. 

ผูท่ี้สนับสนุน พคท. มีทั้งชาวไทยท่ีล้ีภัยทางการเมืองและชาวต่างชาติซ่ึงสนใจศึกษา

เก่ียวกับเมืองไทย ผูศึ้กษาประมวลข้อมูลท่ีจะเสนอต่อไปน้ีจากหนังสือพิมพ์ “ไทยนิกร” และ

นิตยสาร “สามคัคีสูร้บ” ซ่ึงไดน้ าเสนอเร่ืองราวของผูท่ี้เคล่ือนไหวสนบัสนุน พคท. ในต่างประเทศ  

ในหนังสือพิมพ ์ “ไทยนิกร” ฉบบัวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2522 ไดน้ าเสนอรายงานเร่ือง 

“กลุ่มคนไทยในสวีเดนยึดอ  านาจรัฐ (ไทย) ท่ีสต๊อคโฮลม์”304 กล่าวถึงกลุ่มคนไทยในสวีเดนท่ีมี

แนวคิดกา้วหนา้และเคล่ือนไหวสนบัสนุน พคท. โดยการคดัคา้นเผด็จการ และสนบัสนุนการต่อสู้

ของขบวนการปฏิวติั ได้แก่ สมาคมคนไทยในสแกนดิเนเวีย มีส่ิงพิมพ์ของกลุ่มเผยแพร่ในช่ือ 

“ไทย” แนวร่วมต่อตา้นเผด็จการไทยในสวีเดน ออกหนังสือช่ือ “พิราบขาว” เป็นภาษาไทยต่อมา

เห็นว่าส่ิงพิมพภ์าษาไทยในต่างประเทศมีจ านวนมากแลว้ จึงหันมาออกเป็นภาษาสวีดิชแทน และ

สหพนัธช์าวไทยเพื่อประชาธิปไตยในสวีเดน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายหลกัเช่นเดียวกบัสองกลุ่มขา้งตน้  

นอกจากนั้น นิตยสาร “สามคัคีสูร้บ” ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2521 มีการ

เผยแพร่บทความเร่ือง “สืบทอดจิตใจสากลชนชั้นกรรมาชีพของศาสตราจารย ์แทเดียส ฟลดั”305 

เขียนโดย “คนไทยในสหรัฐอเมริกา” มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงความคารวะต่อการเสียชีวิตของ

ศาสตราจารย ์แทเดียส ฟลดั และเพื่อใหป้ระชาชนไทยระลึกถึงบทบาทท่ีเคยหนุนช่วยการต่อสู้ของ

ประชาชนไทย ในท่ีน้ีผูศึ้กษาจะไดส้รุปประวติัและบทบาทของ “แท๊ด” โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

ศาสตราจารย ์แทเดียส ฟลดั หรือ ดร. ฟลดั ซ่ึงมิตรใกลชิ้ดมกัจะเรียกว่า “แท๊ด” เกิดเมื่อ

วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2475 ท่ีเมืองซีแอตเต้ิล ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาประวติัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ท่ีน่ีแท๊ดไดพ้บกบัคุณชฏิล กาญจนวนิชย ์ซ่ึงเรียนดว้ยกนัต่อมาไดส้มรสกนั

และมีลูกสาว 1 คน หลงัจากนั้นไดไ้ปศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น อีก 2 ปี สามารถ

อ่าน พูด และเขียนได ้7 ภาษา ไดแ้ก่ องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ละติน จีน ญ่ีปุ่น ไทย และลาว แท๊ด
                                                             

304 "กลุ่มคนไทยในสวีเดนยดึอ  านาจรัฐ (ไทย) ที่สต๊อคโฮลม์," ไทยนิกร 3, (30) + 100 (7 กนัยายน 2522): 
14-18. 

305 คนไทยในสหรัฐอเมริกา, "สืบทอดจิตใจสากลชนชั้นกรรมาชีพของศาสตราจารย ์แทเดียส ฟลดั," 
มีนาคม 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย สามคัคีสู้รบ, D71/1, 68-
71, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.  
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เ ป็นนักประว ัติศาสตร์ท่ีสนใจด้านเศรษฐกิจ การ เมือง  และสังคมของตะว ันออกไกล 

เร่ิมศึกษาประวติัศาสตร์ไทยหลงัจากไดรั้บทุนฟูลไบลท์ให้เขา้มาวิจยัในเมืองไทย ระหว่างพ.ศ. 

2508 – 2509 และอีกคร้ังในพ.ศ. 2517 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดอกไม้ของประชาธิปไตยก าลัง เบ่ ง

บาน จึงมีโอกาสรู้จักกับนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมหลายคน  เช่น ธีรยทุธ บุญมี ดร. สนอง 

บุญโยทยาน นพพร สุวรรณพานิช เป็นตน้ จากความสนใจในประเทศไทยแท๊ดจึงศึกษาภาษาไทย

อย่างจริงจงัดว้ยตวัเอง จนพูด อ่าน และเขียนไดอ้ย่างเช่ียวชาญ แท๊ดยกย่องผลงานคน้ควา้ช้ินเยีย่ม

ของจิตร ภูมิศกัด์ิ คือ “โฉมหน้าศกัดินาไทย” จึงลงมือแปลร่วมกบัภรรยา รวมทั้งผลงานอ่ืนๆของ

จิตรดว้ย306  

การท่ีแท๊ดศึกษาการต่อสูท้างชนชั้นของประชาชนไทยจนกระทัง่ยดึถือการต่อสูข้อง พคท. 

ไวเ้ป็นการต่อสู้ของตนเช่นเดียวกัน ในฐานะประชาชนอเมริกันเขาเช่ือว่าต้องรับผิดชอบต่อ 

“อาชญากรรม” ท่ีรัฐบาลของตนไดก่้อไวใ้นประเทศไทยตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในการ

แทรกแซงบ่อนท าลายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การปราบปรามประชาชนไทย โดยอาศยั

ความร่วมมือของชนชั้นปกครองปฏิกิริยา เขาเห็นว่าตอ้งท าลายจกัรพรรดินิยม สนบัสนุนการปฏิวติั

ในประเทศโลกท่ี 3 ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเปิดโปงให้การศึกษากบัประชาชนอเมริกนัดว้ย ซ่ึงเขาได้

ทุ่มเทจิตใจทั้งหมดให้กบัภารกิจทั้งสองดา้นน้ี307  ทั้งน้ีแท๊ดมองว่า การปฏิวติัของประชาชนไทยมี

ภารกิจ 2 ด้านหลกั ด้านแรก คือการต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธ และด้านรอง คือกระแสหนุนช่วยและ

ผลกัดนัทางสากล ซ่ึงแท๊ดมองว่าเขาเหมาะสมท่ีจะหนุนช่วยการปฏิวติัไทย โดยเป็นผูป้ระสานกบั

องค์กร และนักวิชาการกา้วหน้าผูรั้กความเป็นธรรมทัว่ทั้ งอเมริกาและในยุโรป เช่น ร่วมมือกับ

องคก์รศูนยอิ์นโดจีน (ต่อมาเปล่ียนเป็นศูนยข์อ้มูลเอเชียอาคเนย)์ และคณะกรรมการนกัวิชาการดา้น

เอเชีย จดัท าวารสารฉบบัพิเศษ ซ่ึงน าเสนอเร่ืองการฆาตกรรมหมู่นกัเรียน นักศึกษาและประชาชน 

เมื่อวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 รวมทั้งเสนอขอ้เท็จจริงเก่ียวกับขบวนการต่อสู้ของประชาชนท่ีน าโดย 

พคท. ร่วมมือกับสหพนัธ์ชาวไทยเพ่ือประชาธิปไตย อีกทั้งยงัมีการระดมให้ศาสตราจารยผ์ูมี้

ช่ือเสียงทัว่อเมริกา 40 คน ร่วมลงช่ือเพื่อให้รัฐบาลธานินทร์ เปิดการพิจารณาคดี 6 ตุลาคมอย่าง

เปิดเผย พร้อมทั้งใหมี้ทนายความต่อสูค้ดีได ้และยงัไดเ้ขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีคาร์เตอร์ และ

                                                             
306 เร่ืองเดียวกนั, 68-69. 
307 เร่ืองเดียวกนั, 69. 
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ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสมัพนัธ ์สภาคองเกรส นายโดนลั เฟรเซอร์ ขอใหย้ติุการสนบัสนุน

ความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจต่อรัฐบาลเผด็จการ308 

นอกจากน้ี แท๊ดยงัเป็นผูห้น่ึงท่ีจดัให ้ดร. โทมสั โลป อภิปราย ฉายสไลดแ์ละฉายหนงัเร่ือง 

“จกัจ  าไวจ้นตาย” ท่ีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด รวมทั้งยงัไดเ้ขียนบทความยาวเก่ียวกบัการอพยพของ

ชาวเวียดนาม 4,000 คนในภาคอีสานของไทย นอกจากน้ียงัเขียนบทความท่ีส าคญั คือ “ประวติัความ

เป็นมาของฝ่ายซา้ยในประเทศไทย” ซ่ึงให้ขอ้มูลอยา่งละเอียดแก่ชาวอเมริกนัท่ีสนใจการต่อสูข้อง

ประชาชนไทย อีกทั้ งยงัได้พยายามท่ีจะจัดให้มีการแปลสามัคคีสู้รบออกเผยแพร่เป็นภาค

ภาษาองักฤษดว้ย แต่ต่อมาในพ.ศ. 2518 แท๊ดป่วยเป็นโรคลิวคีเมีย หรือมะเร็งในเมด็เลือดขาว เขาจึง

ตดัสินใจลาออกจากการเป็นศาสตราจารยม์หาวิทยาลยัซานตาคลารา และอุทิศชีวิตท่ีเหลือให้กับ

การศึกษาคน้ควา้และภารกิจสนบัสนุนการปฏิวติัประเทศไทย309 

เร่ืองราวของแท๊ดเป็นส่วนหน่ึงท่ีพบการรายงานจาก “สามคัคีสู้รบ” ส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ 

พคท. เน้ือหาท่ีปรากฏสะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีชาวต่างชาติท่ีสนใจเก่ียวกบัประเทศไทยใหก้ารสนบัสนุน

และหนุนช่วยแก่ พคท. ในทางสากล ในลกัษณะท่ีใชอ้าชีพและความสามารถของตนเองเป็นแรง

สนบัสนุน พร้อมทั้งยงัไดป้ระสานความร่วมมือกบักลุ่ม องคก์ร และบุคคลต่างๆ ท าใหเ้ร่ืองราวของ 

พคท. เป็นท่ีรับรู้ไดม้ากข้ึน แมอ้าจจ ากดัแค่ในกลุ่มนักวิชาการ ผูรั้กความเป็นธรรม หรือผูท่ี้สนใจ

ศึกษาประเด็นดงักล่าวโดยเฉพาะก็ตาม 

อย่างไรก็ดี กล่าวโดยสรุป “แนวร่วมในต่างประเทศ” ของ พคท. มีทั้งกลุ่มท่ีแสดงจุดยืน

สนบัสนุน พคท. แสดงบทบาทหนุนช่วยอยา่งเปิดเผย เช่น การเผยแพร่ส่ิงพิมพไ์ทยในต่างประเทศ

เพื่อใหค้นไทยในต่างประเทศไดรั้บรู้เร่ืองราวอีกดา้นของ พคท. ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวไม่อาจน าเสนอได้

อย่างเปิดเผยในส่ิงพิมพภ์ายในประเทศ พร้อมกนัน้ี “แนวร่วมในต่างประเทศ” ยงัไดข้ยายขอบเขต

การเผยแพร่ให้กวา้งข้ึน โดยน าเสนอเร่ืองราวของ พคท. ในภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ชาวต่างชาติ

รับรู้ข้อมูลแบบเดียวกัน ขณะท่ีคนอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีความคิดก้าวหน้า รักความเป็นธรรม ก็

เคล่ือนไหวเพ่ือหาหนทางยุติการลิดรอนสิทธิประชาชนในประเทศไทย แมก้ลุ่มน้ีไม่ไดย้ืนยนัว่า

                                                             
308 เร่ืองเดียวกนั, 69-70. 
309 เร่ืองเดียวกนั, 70. 
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สนับสนุน พคท. แต่การเผยแพร่ส่ิงพิมพไ์ทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะการน าเสนอเร่ืองราวของ 

พคท. จากฐานท่ีมัน่ในป่าเขา ในแง่มุมท่ีแตกต่างกบัการน าเสนอของส่ิงพิมพใ์นประเทศไทย เม่ือ

พิจารณาโดยภาพรวมจากทิศทางการเสนอข่าวอาจถูกมองว่ามีแนวคิดท่ีสนับสนุน พคท. ด้วย

บทบาทท่ีพยายามถ่ายทอดขอ้เท็จจริงจากทุกฝ่าย และให้พ้ืนท่ี พคท. ในการน าเสนอเร่ืองราวของ

ตนเองต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย ส่ิงพิมพไ์ทยในต่างประเทศจึงถูกมองว่าเป็นแนวร่วมของ พคท. 

โดยไม่ไดพิ้จารณาเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของส่ิงพิมพ ์หรืออาจกล่าวว่าเป็น “แนวร่วมทางความคิด” 

อย่างไรก็ตาม การท่ีมีผูเ้คล่ือนไหวสนับสนุน พคท. ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามย่อมส่งผลดีต่อ พคท. 

เพราะนอกจากจะช่วยรายงานความเคล่ือนไหวและโฆษณาความคิดของ พคท. แลว้ ยงัท าให้ฝ่ายท่ี

ต่อตา้น พคท. เขา้ใจว่า พคท. มีแนวร่วมใหก้ารสนบัสนุนจริงๆ และ พคท. ยงัสามารถกล่าวอา้งได้

ว่าการต่อสูข้องตนเองถูกตอ้งจึงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวางในระดบัสากล  

1.3 กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลมิไทย  

หลงัจากความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัเปาะซู วะแมดีซา ผูน้  าชาวมลายูมุสลิมคนส าคญั

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส้ินสุดลงในพ.ศ. 2518 เน่ืองจากความไม่เข้าใจในศาสนา ภาษา 

ขนบประเพณีของศาสนาอิสลาม และความไม่เป็นอิสระดา้นแนวทางนโยบายท่ีตอ้งด าเนินตาม

เปาะซู พคท. จึงไดพ้ยายามรวบรวมคนจนสามารถจดัตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย

ข้ึนมาไดใ้นพ.ศ. 2520 ตามเป้าหมายท่ีจะสร้างแนวร่วมกบัชนกลุ่มน้อยเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการ

ปฏิวติั เป้าหมายดงักล่าวปรากฏจากหลกัฐาน 2 ช้ิน ไดแ้ก่ มติการประชุมคณะกรรมการกลางชุดท่ี 3 

คร้ังท่ี 4 ในกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519  และนโยบายเฉพาะหน้า 10 ขอ้ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 

2519 ซ่ึงหลกัฐานทั้ง 2 ช้ินดังกล่าวให้ขอ้มูลในการด าเนินงานแนวร่วมท่ีช้ีให้เห็นว่า พคท. ให้

ความส าคญักบัการขยายแนวร่วมควบคู่กบัการด าเนินงานในดา้นอ่ืนๆดว้ย 

อย่างไรก็ดีความตอ้งการก าลงัร่วมในการปฏิวติัโดยการสร้างแนวร่วมและความกงัวลต่อ

การแบ่งแยกดินแดนของขบวนการเคล่ือนไหวในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหช้าวมลายมูุสลิม

เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ พคท. แต่ดว้ยความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม

ระหว่างทั้งสองกลุ่ม จึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานปฏิวติัร่วมกนั ดงัท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้ในกรณี
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบัเปาะซู ทว่าในเวลาต่อมา พคท. ก็สามารถกา้วขา้มอุปสรรคนั้นไป

ได ้ 

ประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจต่อการก่อตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยคือสถานะ

ของกองทหาร ก่อนหน้าน้ี พคท. สามารถก่อตั้งกองทัพของตนเองได้ส าเร็จใน พ.ศ. 2512 คือ

กองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย โดยท่ีมีกองก าลงัติดอาวุธกระจายอยูท่ัว่ทุกพ้ืนท่ีท่ีเป็น

ฐานท่ีมัน่ของ พคท. การสร้างกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยจึงมีลกัษณะเป็นกองร้อยอยู่

ในสังกดัของกองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย ดงัค  ากล่าวของสหายท่ีรับผิดชอบกล่าว

ค าปราศรัยในวนัประกาศก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ความว่า  

...วนัน้ีเป็นวนัปฐมฤกษข์องกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยของ

เราท่ีไดก่้อตั้งข้ึนมา และมีความส าคญัลกัษณะประวติัศาสตร์ของประชาชนชาติ

ของเรา และเป็นก าลงัส่วนหน่ึงของการปฏิวติัประชาชาติไทย ประชาชนชาติของ

เรามีความภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิง่ท่ีกองทหารปลดแอกประชาชน

มุสลิมไทยของเรา ไดอ้ยู่ภายใตก้ารน าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

...310 

                                                             
310 กองบรรณาธิการ, "เม่ือประกายไฟไม่ลามทุ่ง ความลม้เหลวกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย

," ฟ้าเดียวกัน 2, 3 (กรกฎาคม - กนัยายน 2547): 237. ในบทความดงักล่าวกองบรรณาธิการไดแ้นบค าแปลค า

ปราศรัยของสหายรับผิดชอบในพิธีก่อตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยไวด้ว้ย ซ่ึงถือเป็นประโยชน์

อยา่งมากในการศึกษา แต่มีขอ้ที่น่าสังเกตอยา่งหน่ึงคือสหายผูรั้บผิดชอบที่กล่าวค าปราศรัยในงานเป็นใคร นบัถือ

ศาสนาอะไร เพราะก่อนหนา้น้ีทางพรรคไดม้อบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานจากเขตพทัลุง-ตรังด าเนินการประสานงาน

กบัเปาะซู เม่ือลม้เหลวจึงแยกตวัออกมาก่อตั้งกองทหารของตนเอง ผูเ้ขียนจึงเกิดความสงสัยว่าสหายรับผิดชอบ

ดงักล่าวน่าจะมีหนา้ที่น ากองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย แต่ถา้สหายรับผิดชอบนบัถือศาสนาพุทธจะเป็น

ท่ียอมรับของกองทหารหรือไม่ ดงันั้นแลว้ความเป็นไปไดอ้ีกขอ้หน่ึงคือทางพรรคน่าจะส่งมอบหนา้ท่ีน้ีใหค้นท่ี

เหมาะสมเป็นผูรั้บผิดชอบ เน่ืองจากการนบัถือศาสนาเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน ดงันั้นผูรั้บผิดชอบกองทหารจึงน่าจะ

เป็นคนที่ยอมรับได ้ ซ่ึงหลกัฐานประการหน่ึงที่พอจะสันนิษฐานไดว้่าสหายรับผิดชอบนับถือศาสนาอิสลามคือค า

กล่าวปราศรัยที่กล่าวถึงอลัเลาะห์ 
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...ประชาชนชาติของเราจะได้รับการปลดปล่อยท่ีแทจ้ริงนั้น จะตอ้งมี

พรรคท่ีถูกตอ้ง ท่ียืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชาติไทย และประชาชนชาติ

ของเราตอ้งมีกองทหารชนชาติของเราเองท่ีอยูภ่ายใตก้ารน าของพรรคท่ีถูกตอ้ง

เท่านั้น ความหวังของประชาชนชาติ เรา จึงจะปรากฏเป็นจริงข้ึนได้ เรา

ขอคาราวะอลัเลาะห์ ทุพานากุราตาอาลา...311 

ดงันั้น สถานะของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยจึงเป็นกองก าลงัท่ีอยูภ่ายใตก้าร

ช้ีน าของ พคท. อยา่งเต็มรูปแบบดงัค ากล่าวท่ีว่า “กองทหารชนชาติของเราเองท่ีอยูภ่ายใตก้ารน าของ

พรรคท่ีถูกตอ้งเท่านั้น” ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นอิทธิพลของ พคท. ท่ีอยู่เหนือกองทหารของชาวมลายู

มุสลิม นอกจากน้ีส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การใชค้  าว่า “มุสลิมไทย” แทน “มลายูมุสลิม” ในช่ือของ

กองทหารนั้นยอ่มมีนยัส าคญั การใชค้  าท่ีต่างแมจ้ะหมายถึงคนกลุ่มเดียวกนั แต่ในความหมายเชิงอตั

ลกัษณ์ยอ่มมีความแตกต่างอย่างชดัเจน ซ่ึงผูศึ้กษามองว่าการเลือกใชค้  าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่ือถึงการ

ควบคุมของ พคท. รวมถึงการลดทอนส านึกในอตัลกัษณ์ของชาติพนัธุม์ลายดูว้ย 

พคท. ย่อมตระหนักถึงความแตกต่างของชาวมลายูมุสลิมและเขา้ใจปัญหาท่ีน าไปสู่การ

แบ่งแยกดินแดน พรรคจึงไดพ้ยายามสร้างความสมัพนัธก์บัชาวมลายมูุสลิม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า 

พคท. ไม่ตอ้งการใหม้ีการแบ่งแยกดินแดน การขยายแนวร่วมไปยงัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และ

พยายามสร้างสัมพนัธ์กบัชาวมลายูมุสลิมก็เพื่อป้องกนัการแบ่งแยกดินแดน โดยท่ี พคท. กล่าวว่า

ตอ้งการใหช้นชาติต่างๆอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเท่าเทียม เสมอภาค โดยจดัใหม้ีเขตปกครองตนเอง มีสิทธิ

ในการใชภ้าษา หนงัสือ รักษาวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม การท่ีพรรคเลือกใชค้  า

ว่า “มุสลิมไทย” จึงเป็นการพยายามลดทอนความแตกต่างทางเช้ือชาติโดยถือว่าทุกคนเป็นประชาชน

ชาติไทย ขณะท่ีการใชค้  าว่า “มลายูมุสลิม” จะท าให้เห็นความแตกต่างทางชาติพนัธุ์ไดอ้ยา่งชดัเจน

ซ่ึงจะส่งผลต่อความเป็นเอกภาพ ดงันั้น พคท. จึงใชค้  าเดียวกบัท่ีรัฐใชซ่ึ้งอาจจะมองไดว้่าเป็นความ

พยายามในการผสมกลมกลืนชาวมลายมูุสลิมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของพรรคไดเ้ช่นเดียวกนั 

การท่ี พคท. มีอิทธิพลเหนือกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยเป็นเพราะการมีจุดร่วม

เดียวกนั นัน่คือการต่อสูก้บัอ  านาจรัฐ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีชาวมลายมูุสลิมประสบอยูต่ลอดเวลา ดา้นหน่ึง
                                                             

311 เร่ืองเดียวกนั, 240. 
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ของปัญหาเกิดข้ึนเพราะการปกครองและการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมกัก่อให้เกิดความคับ

แคน้ใจแก่ชาวมลายมูุสลิม เน่ืองจากชาวมลายมูุสลิมไม่เคยถูกผนวกรวมกบัรัฐในมิติวฒันธรรมและ

จิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลของพุทธศาสนา รัฐจึงไดใ้ชน้โยบายการผสมกลมกลืนและการปรับให้เขา้กบั

มาตรฐานส่วนกลางโดยไม่ยอมรับประวติัศาสตร์และลกัษณะเฉพาะของดินแดนในแถบน้ี สาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งมีขนบการต่อตา้นอ านาจการปกครองของรัฐมาชา้นาน และความรุนแรง

ทางการเมืองก็ไดป้ะทุข้ึนหลายคร้ังซ่ึงบางคร้ังความรุนแรงก็เกิดจากการกระท าของรัฐไทยเอง เช่น 

เหตุการณ์ดุซงญอใน พ.ศ. 2491 กรณีหะยีสุหลงซ่ึงหายสาบสูญไปหลงัจากเสนอขอ้เรียกร้องให้

ปัตตานีปกครองตนเองใน พ.ศ. 2497312 ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างชาวมลายูมุสลิมกบัรัฐจึงเป็น

ปัญหาท่ีทบัถมกนัมาเป็นเวลานานและต่อเน่ือง ในเร่ืองความแตกต่างดา้นเช้ือชาติและศาสนา ดว้ย

เหตุน้ีชาวมลายูมุสลิมจึงเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ี พคท. เล็งเห็นและให้ความส าคญั เน่ืองจากปัญหาจาก

การปกครองท่ีถูกกดข่ีโดยรัฐจึงท าใหช้าวมลายมูุสลิมอยู่ในสถานะท่ีไม่เท่าเทียมถูกเอารัดเอาเปรียบ

ตลอดเวลา 

นอกจากจุดยนืในการต่อตา้นอ านาจรัฐท่ีมีร่วมกนัของ พคท. กบัชาวมลายูมุสลิม พคท. ยงั

พยายามหยิบยกประวติัศาสตร์การต่อสู้ของชาวมลายูมุสลิมข้ึนมาเป็นจุดร่วมในการช้ีน าการต่อสู้

ของชาวมลายมุูสลิม ดงัปรากฏค าปราศรัยของสหายน าในวนัก่อตั้งกองทพัปลดแอกฯ ความว่า 

...ประชาชนชาติของเรามีเกียรติประวติัการต่อสู้มายาวนานกบัชนชั้น

ปกครองท่ีปฏิกิริยา เช่น กรณีดุซงญอ อ  าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส และกรณี

ท่านหะยีสุหลง นักการเมืองท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชน ท่านไดเ้ป็นตวั

แทนท่ียนือยูบ่นผลประโยชน์ของประชาชนชาติของเรา...313   

ค าปราศรัยดงักล่าวขา้งตน้เป็นการน าประวติัศาสตร์การต่อสู้กับอ  านาจรัฐของชาวมลายู

มุสลิมข้ึนมาสร้างความรู้สึกร่วมกนั โดยท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในสภาพการณ์และเง่ือนไขท่ี

                                                             
312 ดันแคน แม็กคาร์โก , ฉีกแผ่นดิน : อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย , 

(กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2555), 3. 
313 กองบรรณาธิการ., “เม่ือประกายไฟไม่ลามทุ่ง ความลม้เหลวกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย

,” 239 
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แตกต่างกนัไป แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัก็คือความขดัแยง้กบัรัฐ ความไม่เป็นธรรม และการต่อสู้ของชาว

มลายมูุสลิม การสร้างจุดร่วมในการต่อตา้นอ านาจรัฐถือว่าเป็นส่ิงส าคญั เพราะแง่หน่ึงคือการโจมตี

รัฐและชกัชวนชาวมลายูมุสลิมให้เขา้ร่วมกบั พคท. และอีกดา้นหน่ึงคือการโฆษณาแก่ผูป้ฏิบติังาน

ใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายูมุสลิม การโฆษณาดงักล่าวมกัปรากฏในรูป

ของบทความท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ พคท. แต่การเผยแพร่บทความย่อมส่งผลกระทบ

แก่ผูป้ฏิบัติงานมากกว่าท่ีจะเกิดต่อชาวมลายูมุสลิม เพราะกลุ่มท่ีมีโอกาสไดอ่้านงานเขียนก็คือ

ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นนกัศึกษาปัญญาชนนัน่เอง 

ตวัอยา่งของการสร้างจุดร่วมจากประวติัศาสตร์การต่อสูข้องชาวมลายมูุสลิม ปรากฏใหเ้ห็น

ในรายงานพิเศษภาคใต ้ เร่ือง “กา้วใหม่แห่งการต่อสูข้องประชาชนมุสลิมไทย” เขียนโดยบรรทดั ชู

ธงชยั เผยแพร่ในวารสาร “สามคัคีสู้รบ” เล่มท่ี 12 ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 5 กรกฎาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2521 

บรรทดัไดก้ล่าวว่า ท่ีผ่านมาชาวมลายมูุสลิมไดต่้อสู้กับชนชั้นปกครองอยูเ่สมอ แต่ก็ถูกปราบปราม 

เข่นฆ่า และพ่ายแพต้ลอดมา ปืนใหญ่พญาตานีหนา้กระทรวงกลาโหมเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงท่ีสะท้อน

ถึงความขมข่ืนของชาวมลายูมุสลิม ในเวลาต่อมาแมไ้ทยจะเปล่ียนรูปแบบการปกครองแต่การกดข่ี

ชาวมลายูมุสลิมก็ยงัด  ารงอยู่ ดงัท่ีเกิดข้ึนในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม รัฐบาลพยายามกีดกนั

การนบัถือศาสนาของชาวมลายมุูสลิมดว้ยการสัง่ห้ามปฏิบติัขนบธรรมเนียมท่ีเก่ียวพนักบัอตัลกัษณ์

ความเป็นมลายูและศาสนาอิสลาม ไม่เพียงเท่านั้น การปกครองของรัฐบาลในยุคต่อๆมาต่างก็ดูถูก

เหยียดหยาม ปราบรามและเข่นฆ่าชาวมลายูมุสลิม เม่ือมีการลุกข้ึนต่อสู้ในคร้ังต่างๆ เช่น “ขบถ

ปัตตานี” “กรณีบูซากาเมาะ” “กรณีหะยสุีหลง” “กรณีพบศพท่ีสะพานกอตอ” ชาวมลายมูุสลิมไดลุ้ก

ข้ึนคัดคา้นชนชั้นปกครองต่อเน่ืองไม่ขาดสาย จนท าให้เกิดขบวนการต่อสู้ของชาวมลายูมุสลิม

มากมายหลายกลุ่ม ซ่ึงบรรทดัไดส้รุปว่า ปัญหาของชาวมลายูมุสลิมถึงท่ีสุดแลว้ก็คือปัญหาทางชน

ชั้น เพราะชนชั้นปกครองกลุ่มนอ้ยเป็นผูก้ดข่ีขูดรีด ปราบปรามเข่นฆ่าชาวมลายมุูสลิมหาใช่คนไทย

ส่วนใหญ่ไม่ ชาวมลายูมุสลิมจึงประสบปัญหาเดียวกบัท่ีประชาชนชาติไทยส่วนใหญ่ก าลงัประสบ 

ดงันั้นชาวมลายมุูสลิมจึงตอ้งผนึกก าลงักบัประชาชนเช้ือชาติต่างๆเพ่ือต่อสู้โค่นลม้รัฐบาลขายชาติ 

การก่อตั้งกองทหารของชาวมลายูมุสลิมท่ีเกิดข้ึนคือการรุดหน้าสู่เส้นทางแห่งการปลดปล่อย
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ตนเอง314 งานเขียนช้ินน้ีไดช้ี้ให้เห็นปัญหาของชาวมลายูมุสลิมท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัประชาชนเช้ือ

ชาติอ่ืนๆ สร้างภาพศตัรูร่วมใหช้าวมลายมูุสลิมเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามจึงตอ้งเขา้ร่วมกบั พคท. เพื่อ

ท าลายตน้ตอของปัญหาโดยการต่อสูก้บัชนชั้นปกครอง 

นอกจากงานเขียนท่ีเนน้ความส าคญัในการสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายมูุสลิมดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ ยงัปรากฏงานเขียนท่ีวิเคราะห์แนวคิดของศาสนาอิสลามกบัการเมือง ในงานเขียนเร่ือง “มุสลิม

ไม่ยุ่งกบัการเมืองไดจ้ริงหรือ” เขียนโดย ดุนยา บิน อาคีเราะห์ เผยแพร่ใน “ตะวนัแดง” ปีท่ี 4 ฉบบั 

ท่ี 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 โดยดุนยาพยายามช้ีให้เห็นว่า ชาวมลายูมุสลิมไม่สามารถท่ีจะ

หลีกเล่ียงการยุ่งเก่ียวกบัการเมืองได ้เพราะการเมืองไดเ้ขา้มาขอ้งเก่ียวในชีวิตประจ าวนัตั้งแต่เกิด

จนกระทัง่ตาย แต่ชนชั้นปกครองซ่ึงคุมชะตากรรมของประเทศไวก้ลบัไม่ใส่ใจชาวมลายูมุสลิม 

ปล่อยให้อดอยาก หิวโหย ไม่สนใจการศึกษา วฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมลายมูุสลิม 

และยงัปล่อยใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐข่มเหงรังแก315 เพราะฉะนั้นทางเดียวท่ีจะแกปั้ญหาคือการท าลายอ  านาจ

รัฐโดยเข้าร่วมกบักองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย สร้างเขตปกครองตนเองข้ึนภายใต้

ครอบครัวใหญ่ของประเทศไทย316 นอกจากงานเขียนช้ินน้ีจะพยายามเสนอว่าการยุ่งเก่ียวกับ

การเมืองของชาวมลายูมุสลิมเป็นส่ิงท่ีควรท าไม่ขัดต่อหลกัศาสนาอิสลาม ในอีกแง่หน่ึงยงัได้

สะทอ้นนโยบายของ พคท. ต่อการอยูร่่วมกนักบัชนชาติส่วนนอ้ยโดยการเสนอใหส้ร้างเขตปกครอง

ตนเอง อนัเป็นความตอ้งการประการหน่ึงของชาวมลายมูุสลิมในการต่อสูค้ดัคา้นกบัรัฐไทยเสมอมา 

ความพยายามของ พคท. ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นการแสวงหาการยอมรับเพื่อขยายแนวร่วมชาวมลายู

มุสลิมใหก้วา้งขวางออกไป 

อยา่งไรก็ดี กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยถูกก่อตั้งข้ึนโดยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ 

พคท. ในการช้ีน าทางความคิดและการเคล่ือนไหว ตามนโยบายของพรรคในการสร้างแนวร่วมกบั

                                                             
314 บรรทดั ชูธงชยั, "กา้วใหม่แห่งการต่อสู้ของประชาชนมุสลิมไทย," มิถุนายน-กรกฎาคม 2521 เอกสาร

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย สามัคคีสู้รบ , D71/2, 80, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์. 

315 ดุนยา บิน อาคีเราะห์, "มุสลิมไม่ยุ่งเกี่ยวกบัการเมืองไดจ้ริงหรือ ," กรกฎาคม 2523 เอกสารพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย ตะวนัแดง, D22/6, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 28. 

316 เร่ืองเดียวกนั, 29. 
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ชาวมลายูมุสลิมเพื่อเป็นก าลงัส่วนหน่ึงของการปฏิวติั โดยการสร้างจุดร่วมจากปัญหาการปกครอง

ของรัฐ แสดงให้เห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีชาวมลายูมุสลิมจะตอ้งเขา้ร่วมกบั พคท. ท่ีมี

เป้าหมายเพ่ือปลดแอกประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยชนชั้นปกครองส่วนนอ้ย แต่การ

ชักชวนชาวมลายูมุสลิมคงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร พรรคจึงได้หันมาโฆษณาชวนเช่ือแก่

ผูป้ฏิบติังานของพรรคโดยผา่นส่ิงพิมพป์ฏิวติั โดยช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัต่อการสร้างกองทหารของ

ชาวมลายมุูสลิม นอกจากมีเป้าหมายเพ่ือให้ปฏิบติัการสร้างแนวร่วมกบัชาวมลายูมุสลิมเพ่ิมข้ึนแลว้

ยงัเพื่อดึงผูป้ฏิบติังานท่ีสนใจเขา้ร่วมกับกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยดว้ย โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่นกัศึกษาปัญญาชนซ่ึงมีความศรัทธาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเขา้ร่วมในกองก าลงัของขบวนปฏิวติั  

1.4 ศูนย์กลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวตัแิละหนังสือพมิพ์อธิปัตย์ 

ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ศนท. เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของประชาชน

ทั่วไปในช่วงหลงักรณี 14 ตุลาคม 2516 ก่อนท่ีจะถูกก าจัดบทบาทท่ีมีต่อการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองหลงัเกิดกรณีนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 กรรมการศูนยฯ์ บางคนถูกจบักุม และหลายคนล้ีภยั

เขา้ร่วมกบั พคท. จนกระทัง่ปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2520 สปท. ไดอ้อกอากาศแถลงสถานภาพ

ของศูนยฯ์ ท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณ์ เรียกว่า “ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยใน

สถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั” พร้อมทั้งประกาศจุดยนืท่ีจะร่วมกบั พคท. ต่อสู้กบัรัฐบาลเผด็จการเพ่ือ

น าไปสู่เอกราชของชาติและประชาธิปไตย ตามเจตนารมณ์ของมติ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ท่ีกล่าว

ว่าศูนยฯ์ จะต่อสูต่้อไป โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงว่า 

...ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอยืนหยดัในนโยบายท่ีจะ

สามัคคีและร่วมมือกับประชาชนชั้นชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรรมกร ชาวนา 

นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย ์นักการเมือง พรรคการเมือง องค์การ กลุ่ม

บุคคล และบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวงทุกชนชาติ ทุกศาสนา ทั้งท่ีอยู่

ในเมืองและในชนบท ทั้ งท่ีอยู่ในประเทศและนอกประเทศ... ต่อสถานการณ์

ปัจจุบันท่ีพลงัรักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวงจะผนึกก าลงัข้ึนเป็น “แนวร่วม

ประชาชาติประชาธิปไตย” และจัดตั้ ง รัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน
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ข้ึนมานั้ น  ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอให้การสนับสนุนอยา่ง

เต็มท่ี...317 

ต่อมานักศึกษาในเขตป่าเขาไดร่้วมกนัประกาศจุดยืนสนับสนุนการจดัตั้งศูนยก์ลางนิสิต

นกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติั ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานจากเอกสาร “เสียงขาน

รับบันทึกมติการประชุมของศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ี

ปฏิวติั”318 ซ่ึงกล่าวถึงองค์การนักศึกษาในต่างประเทศ และกลุ่มนักศึกษาในแนวหน้าพ้ืนท่ีต่างๆ 

แสดงความยนิดีต่อการจดัตั้งศูนยฯ์ และพร้อมท่ีจะยอมรับและสนบัสนุนมติของศูนยฯ์ ทุกขอ้  

นอกจากน้ีในเอกสาร “ค าประกาศ ของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ปัญญาชน เขตภู

พาน สนบัสนุนมติของศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติั”319 ซ่ึง

เป็นมติจากนักศึกษาในเขตภูพาน ได้กล่าวถึงความเช่ือมัน่ว่าศูนยฯ์ จะสามารถช้ีน าทิศทางการ

เคล่ือนไหวของนักศึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประสานสามคัคีกบัพลงักลุ่มต่างๆ 

ตามมติของศูนยฯ์ ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

...การเคล่ือนไหวต่อสูเ้พื่อเอกราชของชาติ ประชาธิปไตยของประชาชน 

และความเป็นธรรมของสังคม ของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทัว่ประเทศ 

จ  าเป็นอย่างยิง่ตอ้งมีศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นศูนยร์วม เป็น

แกนน า ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ความจริงไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นว่า ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษา

แห่งประเทศไทย ไดน้ าการต่อสู้ไปสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้ง นับตั้งแต่กรณี 14 ตุลาคม

เป็นตน้มา... เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ปัญญาชนในท่ีตั้งของพวกเรา ขอ

                                                             
317 "ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวติั ," ไทยนิกร 3, (30) + 54 (30 

ตุลาคม 2521): 12. 
318 "เสียงขานรับบนัทึกมติการประชุมของศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบ

ที่ปฏิว ัติ ," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เอกสารของพรรคอื่นๆ , A12/88, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์., 1-3.  

319 "ค าประกาศ ของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ปัญญาชน เขตภูพาน สนับสนุนมติของศูนยก์ลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวติั ," ธันวาคม 2520 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย เพลิงธรรม, D59/1, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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สนบัสนุนมติของศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ี

ปฏิวติั ซ่ึงเรียกร้องใหส้ามคัคีกบัประชาชนชั้นชนต่างๆ เพ่ือผนึกก าลงักนัเป็นแนว

ร่วมประชาชาติประชาธิปไตยท่ีกวา้งขวางออกไปอีก สนับสนุนการร่วมมือ

นกัศึกษากบัประชาชนท่ีกา้วหนา้ทัว่โลก ต่อสูเ้พ่ือความเป็นธรรม สนบัสนุนการ

คงหนงัสือพิมพอ์ธิปัตยไ์ว ้ เพราะหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ของศูนย ์กลางนิสิต

น ัก ศึก ษ าแห่ งประ เทศไทย  เป็นหนังสือพิมพ์ท่ียืนหยดัต่อสู้เพื่อเอกราช

ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมอยา่งเด็ดเด่ียว...320 

ปฏิกิริยาตอบรับจากนกัศึกษาในแนวหนา้ลว้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ สนบัสนุนการ

จดัตั้งศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั พร้อมทั้งยนิดีรับมติไป

ปฏิบติัตามท่ีศูนยฯ์ เรียกร้อง สะทอ้นใหเ้ห็นการยอมรับสถานะของศูนยฯ์ ซ่ึงยา้ยองคก์ารน าจากใน

เมืองสู่เขตป่าเขา แต่ทว่าการยอมรับดงักล่าวเป็นเพียงเสียงจากนกัศึกษาบางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนักศึกษาท่ีเขา้ป่าและยอมรับแนวทางของ พคท. เน่ืองการจดัตั้งศูนยฯ์ ในเขตป่าเขาไม่ได้

เป็นท่ีเห็นชอบของทุกคน โดยเฉพาะเม่ือองคก์ารน าตั้งอยู่ในเขตป่าเขา ห่างไกลจากนิสิตนกัศึกษา

และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเมือง ดงัท่ี โกศล โรจนพนัธ ์เลขาธิการศูนยฯ์ คนแรก ในพ.ศ. 2513 ได้

แสดงความคิดเห็นต่อการจัดตั้งศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ี

ปฏิวติัในป่าเขา ความว่า 

...ทีน้ีถา้พูดว่าเกิดศูนยใ์นสถานการณ์สูร้บฯ แลว้เป็นการดึงศูนยไ์ปอะไร

น่ี ผมว่าเขาก็ไม่ใช่เจา้ของศูนยน์ะ ผมก็ไม่ใช่เจา้ของศูนย ์เขาอาจจะกล่าวไดว้่าเกิด

ศูนยใ์นสถานการณ์สู้รบฯ และถา้เกิดมีใครสักคนตั้งศูนยใ์นเมืองเพ่ือแย่งความ

เป็นเจา้ของศูนย ์ในแง่นั้นนะ ถามผมว่าของใครถูกผมก็ตอบไม่ได ้เพราะผมถือว่า

องค์การอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการอนัหน่ึงของคน ถา้

ตอบสนองไดม้นัก็อยู่ ถา้ตอบสนองไม่ไดม้นัก็เจ๊งไป... นักศึกษาเป็นคนตดัสิน

มนัก็แลว้แต่เขา ถา้สมมติว่าคนท่ีเขาคิดว่าเขามีส่วนร่วมด้วยว่ามนัควรจะอยู่

                                                             
320 เร่ืองเดียวกนั, 34. 
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ตรงไหนก็ว่าไป... ถา้นักศึกษาเห็นว่าศูนยใ์นป่าไม่ถูกตอ้งเขาก็อาจตั้งศูนยใ์น

เมืองข้ึนมา แลว้ศูนยใ์นป่าก็เป็นนามเฉยๆ...321 

แมก้ระทัง่บุญส่ง ชเลธร ผูไ้ดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีใหเ้ป็นหวัหนา้บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์

อธิปัตย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติั 

ยงัมีทัศนะท่ีไม่เห็นด้วยต่อการดึงศูนยฯ์ เข้าป่า เพราะสุดท้าย พคท. ได้เปล่ียนศูนยฯ์ ให้เป็น

หน่วยงานโฆษณาของพรรค และในอนาคตอาจท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะฟ้ืนศูนยฯ์ ข้ึนมาไดอี้ก ซ่ึงบุญ

ส่งไดแ้สดงความคิดเห็นดงัขอ้ความตอนหน่ึงความว่า 

...ศนท. เม่ืออยู่ในเมือง เป็นองค์กรมวลชนท่ีอยู่ในระหว่างการยื้อแย่ง

ของฝ่ายประชาชนและฝ่ายชนชั้นปกครอง บางคร้ังชนชั้นปกครองไดไ้ป บางคร้ัง

ฝ่ายประชาชนไดม้า  มวลชนท่ีเป็นพ้ืนฐานของ ศนท. คือนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั

ต่างๆ การเขา้มาบริหารงานดา้น ศนท. จะมีการสับเปล่ียน มีก  าหนดระยะเวลา มี

การเลือกตั้งโดยตวัแทนนักศึกษาจากทุกสถาบนั แต่ ศนท. ในป่านั้นไม่มีฐาน

มวลชน เพราะนักศึกษาอยู่ในเมืองไม่ใช่ในป่า ถึงแมส่้วนท่ีเขา้ป่าจ  านวนมากจะ

เคยเป็นนักศึกษามาก่อน แต่สภาพความเป็นจริงไดเ้ปล่ียนเขาไปเป็นครู หมอ 

พยาบาล พ่ีเล้ียง พลาธิการ และนกัรบของพรรคจนหมดส้ิน เขาข้ึนต่อการน าของ

พรรคไม่ใช่ ศนท. แมแ้ต่กรรมการ ศนท. ในป่าก็ไม่ไดม้ีสภาพของนักศึกษาอีก 

เลขธิการ, รองเลขาธิการก็ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากนกัศึกษา แต่เป็นการเลือก

ของพรรค คนเหล่าน้ีตอ้งด ารงอยูใ่นต าแหน่งอีกก่ีปี หรือจนกว่าจะมีผูน้  านกัศึกษา

รุ่นใหม่เขา้ป่าจึงจะเปล่ียนกนัได ้

ศนท. เข้าไปอยู่ในป่า ก็เท่ากับถูกดึงเขา้ไปในพิพิธภณัฑ์ท่ีฝ่ายชนชั้น

ปกครองไม่สามารถแยง่ชิงเอาไปไดอี้ก และพรรคไดเ้ปล่ียนองคก์รมวลชนอยา่ง 

ศนท. ใหก้ลายเป็นหน่วยงานโฆษณาท่ีข้ึนตรงต่อพรรคอยา่งสมบูรณ์ไปเสียแลว้ 

                                                             
321 "ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวติั,"  11. 
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แมว้่าในอนาคตอาจมีการจดัตั้งองคก์รอนัเป็นท่ีรวมของนกัศึกษาข้ึนมา

อีก ในลกัษณะท่ีคลา้ยกบั ศนท. แต่ก็จะไม่ใช่ “ศนท.” ทุกอยา่งของ ศนท. จบส้ิน

ไปแลว้ แต่ถา้เราไม่เอา ศนท. เขา้ป่า ผมเช่ือมัน่ว่าเรายงัสามารถท่ีจะให้ ศนท. 

กลบัข้ึนมาอีกไดใ้นเมือง เช่นเดียวกบัท่ีผมไม่เห็นดว้ยเลยกบัการเอาพรรคสงัคม

นิยมแห่งประเทศไทย พรรคแนวร่วมสงัคมนิยมเขา้ป่า เพื่ออะไรกนั...322 

แมก้ารจดัตั้งศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติัจะเป็น

การช้ีน าจาก พคท. แต่ในสภาพท่ีประชาชนเพ่ิงผ่านพน้จากการต่อสู้และความรุนแรง บา้นเมืองตก

อยูใ่นสภาพท่ีถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพ แต่บุญส่ง ก็แสดงความคิดเห็นอีกดา้นว่า การจดัตั้งศูนยฯ์ อาจ

เปรียบไดก้บัการจุดเทียนในท่ามกลางความมืดมน เปลวเทียนไหวระริกต่อตา้นคล่ืนใหญ่รุนแรง

ของอ านาจเผด็จการสมยันายธานินทร์ กรัยวิเชียร อยา่งทา้ทายและมีพลงัเป็นการประกาศความหวงั

ยืนหยดัการต่อสู้ ปลุกเร้าให้ก  าลงัใจแก่คนท่ีอยูใ่นเมือง ให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อ

เอกราชประชาธิปไตยไม่มีวนัยุติ การประกาศจดัตั้งศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยใน

สถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติัก็คือสจัธรรมดงักล่าว323 นัน่คือความคิดเห็นของบุญส่ง ท่ียงัมองเห็นส่วนดี

ในการจดัตั้งศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั ทั้งน้ีเพ่ือสร้าง

ความหวงัใหแ้ก่ตนเองและผูรั้กชาติรักความเป็นธรรมใหพ้อมีอะไรเป็นท่ียดึโยงส าหรับสถานการณ์

ท่ียากล าบาก 

พร้อมก ัน น้ี ได ้มีก ารแต่งตั้ งก รรมการบ ริหารชุด ใหม่ ข้ึ น เ พื่อรักษ าก า รแทน

กรรมการชุด เดิม ท่ีถูกจับกุมบาง ส่วน  โดยกรรมการรักษาการดงักล่าว ประกอบดว้ย เกรียง

กมล เลาหไพโรจน์ เป็นเลขาธิการ สวาย อุดมชยัเจริญกิจ เป็นรองเลขาฯฝ่ายการเมือง จตุรงค ์บุญย

รัตนสุนทร เป็นรองเลขาฯฝ่ายเศรษฐกิจ และประพิมพรรณ สุดชูเกียรติ เป็นรองเลขาฯ ฝ่ายสังคม

                                                             
322 บุญส่ง ชเลธร, “ลาก่อนแนวทางชนบทลอ้มเมืองและยึดเมืองในที่สุด,” ไทยนิกร 3, (30) + 104 (15 

ตุลาคม 2522): หนา้พิเศษ 7.  
323 เร่ืองเดียวกนั 
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และการศึกษา นอกจากน้ี ยงัมีมติให้คงหนังสือพิมพ ์“อธิปัตย”์ ไว ้โดยให้จาตุรนต์ ฉายแสง เป็น

บรรณาธิการ และบุญส่ง ชเลธร เป็นหวัหนา้กองบรรณาธิการ324 

ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั ไดจ้ดัตั้งข้ึนภายใต้

สถานการณ์ใหม่ท่ามกลางการต่อสูท้างการเมืองระหว่าง พคท. กบัรัฐบาล โดยมีขอ้สงัเกตประการ

หน่ึงคือการจัดตั้งในคร้ังน้ีเป็นความเห็นของคนกลุ่มหน่ึง และโดยเน้ือแท้แลว้คณะกรรมการ

รักษาการชุดใหม่ไดเ้ขา้ร่วมกบั พคท. จึงไม่ไดด้  ารงสถานะนิสิตนักศึกษาดงัเช่นตอนอยู่ในเมือง 

และนัน่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างกบัศูนยฯ์นิสิตในอดีตท่ีก่อตั้งในพ.ศ. 2513 แมก้ระทัง่ความคิด

ในการก่อตั้งศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติัและการจดัท า

หนงัสือพิมพอ์ธิปัตย ์ก็เป็นการช้ีน าจาก พคท. ใหเ้กิดข้ึน พร้อมทั้งไดก้  าหนดตวับุคคลต่างๆท่ีจะเขา้

มาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ลกัษณะเช่นน้ีสะทอ้นให้เห็นอิทธิพลของ พคท. ท่ี

ครอบง าศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติั ซ่ึงบุญส่ง ชเลธร ได้

เล่าไวว้่า 

...เขาเรียกผมไปพบ พลางบอกว่าชั้นบนมีมติให้มีการจดัตั้ง ศนท. และ

ใหจ้ดัท าอธิปัตยข้ึ์นมาใหม่ ผมมาท่ีน่ีก็เพราะถูกก าหนดจากพรรคใหม้าท าอธิปัตย์

... ค  าประกาศมติการประชุมของ ศนท. ถูกร่างข้ึนอยา่งรีบเร่งทั้งท่ีไม่มีการประชุม 

ส่วนทางอธิปัตยก์็เร่งมือเขียนค าประกาศและจดัเตรียมตน้ฉบบัของฉบบัแรกให้

เสร็จทนัเดือนตุลาคม โดยตกลงจะออกเผยแพร่เดือนละฉบบั... มติ 15 สิงหาคม 

2520 นั้น ไดก้  าหนดตวับุคคลท่ีจะรับผดิชอบหนา้ท่ีต่างๆไวแ้ลว้ ตั้งแต่ เกรียงกมล 

เป็นเลขาธิการ จตุรงค,์ สวาย และประพิมพรรณ เป็นรองเลขาธิการ  

เรียกไดว้่าทุกคนท่ีกล่าวช่ือในมติ 15 สิงหาคม 2520 เป็นการก าหนดมา

ล่วงหนา้ทั้งส้ิน...325 

                                                             
324 "ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวติั,"  12. 
325  บุญส่ง ชเลธร, “ลาก่อนแนวทางชนบทลอ้มเมืองและยึดเมืองในที่สุด,” ไทยนิกร 3, (30) + 103 (8 

ตุลาคม 2522): หนา้พิเศษ 7.  
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นอกจากน้ี การก าหนดตวับุคคลท่ี พคท. เห็นชอบนั้น พิจารณาจากภูมิหลงัและช่ือเสียงของ

บุคคลเป็นส าคญั เพราะสามารถใชป้ระโยชน์ในการดึงแนวร่วมเข้ามา รวมทั้งยงัเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่พรรค ดังเช่นการท่ี พคท. ก  าหนดตวับุคคลให้ท าหน้าท่ีต่างๆใน กป.ชป. การ

ท างานในศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติัและอธิปัตยก์็เป็น

การใชอ้  านาจในลกัษณะเดียวกนั ดงัท่ีบุญส่งไดเ้ล่าต่อมาความว่า 

...สหายขวานบอกผมว่า ส าหรับอธิปัตย์ จะให้ผมเป็นหัวหน้ากอง

บรรณาธิการ ส่วนบรรณาธิการนั้นจะใหจ้าตุรนต ์ฉายแสงเป็น โดยขยายความว่า 

จาตุรนต์เป็นลูกชายอดีตรัฐมนตรีอนันต์ ฉายแสง การเอามาเป็นบรรณาธิการก็

เท่ากบัเป็นการพยายามท าแนวร่วม และเป็นการสร้างภาพท่ีดีให้แก่พรรคว่าลูก

ชายรัฐมนตรียงัเขา้ป่ามาอยูก่บัเรา...326 

ทั้งน้ี ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั ตั้งอยู่ท่ีส านกั 

61 ฐานท่ีมัน่น่านเหนือ327 ส านักน้ีเป็นส านักเล็กๆ มีสหายกิจเป็นเจ้าส านัก บุญส่ง ชเลธร เล่า

บรรยากาศส านกั 61 เมื่อเขาเดินทางไปถึง ความว่า 

...ส านักเล็กๆท่ีอยู่ในสภาพทรุดโทรม ประกอบดว้ยบา้นไมไ้ผ่ 4-5 หลงั 

มีอาคารเรียนหลงัใหญ่ก าลงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง บริเวณส านักมีพ้ืนราบ

แคบๆเป็นท่ีรวมพล ธารน ้ าสายเลก็ผา่นกลาง อากาศทัว่บริเวณเยน็และช้ืนจดัดว้ย

เงาไมแ้ผอ่อกปกคลุมจนยากท่ีจะสงัเกตพบจากทางอากาศ...328 

นอกจากน้ี บุญส่งยงัเล่าเพ่ิมเติมอีกว่า ท่ีตั้ งของส านัก 61 แมจ้ะตั้งอยู่แนวหน้าเพราะอยู่

ภายในประเทศ แต่เมื่อเทียบกบัส านักอ่ืนๆแลว้ ตอ้งถือว่าเป็นแนวหลงัของแนวหน้า เพราะเป็น

ส านกัท่ีอยูท่า้ยสุด ค่อนขา้งปลอดภยัจากการสูร้บ จะมีบา้งก็ตรงเสียงปืนใหญ่ท่ีระดมยิงเขา้มาอย่าง

                                                             
326 เร่ืองเดียวกนั. 
327 แคน สาริกา (นามแฝง). คนตุลาตายแล้ว, 67. 
328 บุญส่ง ชเลธร, "ลาก่อนแนวทางชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองในที่สุด ," ไทยนิกร 3, (30) + 103 (8 

ตุลาคม 2522): หนา้พิเศษ 3.  
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สุ่มส่ีสุ่มห้า แต่ท่ีน่ากงัวลกว่าอ่ืนคือภยัทางอากาศ หลายคร้ังท่ีเคร่ืองบินยงิกราดกระสุนตามสนัเขา 

ทุกส านกัจึงขุดหลุมหลบภยัท่ีแข็งแรง และสนามเพลาะท่ีพอเพียงกบัจ านวนคน329 

เน่ืองจากส านกัก  าลงัอยูใ่นช่วงก่อสร้าง โดยมีแผนท่ีจะตั้งโรงเรียนการเมืองการทหาร และ

เป็นท่ีตั้งของศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติั รวมทั้งท่ีท างาน

ของหนังสือพิมพอ์ธิปัตย ์ทุกคนในส านักจึงตอ้งร่วมแรงกัน ทว่างานมีมากกว่าจ  านวนคน จึงตอ้ง

โหมท างานตั้งแต่เชา้ตรู่ยนัเยน็ บุญส่งเล่าว่า หลายคนลม้ป่วยเพราะไขป่้าและความไม่เคยชิน สหาย

กิจจึงมีค  าสั่งให้ทุกคนหยุดพกัผ่อน เพราะนักปฏิวติัวติัทุกคนควรไดรั้บการถนอมรัก330 เมื่อการ

ก่อสร้างแลว้เสร็จ ส านักไดถู้กจดัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของโรงเรียนการเมือง และศูนยก์ลาง

นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติัและอธิปัตย ์การใช้ชีวิตก็แยกเป็น

สดัส่วนชดัเจน ทั้งนกัเรียนและผูป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนเอง จะไดท้ ากิจกรรมร่วมกนัตอนกิน

ขา้ว เล่นกีฬา หรือสนัทนาการ 331 

ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติัและอธิปัตยแ์มจ้ะเป็น

ส่วนงานเดียวกนั แต่ก็แยกการท างานกนัออกไปเป็นสองส่วน โดยข้ึนตรงต่อสหายขวาน (พิรุณ 

ฉตัรวานิช) และสหายขวานก็ข้ึนตรงต่อวิรัช องัคถาวร หน่ึงในกรมการเมืองของ พคท. การท างาน

ของศูนยฯ์ ในเขตป่าเขาก็คือ การคิดคน้การเคล่ือนไหว พยายามท่ีจะช้ีน างานของนกัศึกษาในเมือง 

พยายามท่ีจะด ารงสภาพ และฐานะท่ีเป็นองคก์รกลางของนกัศึกษาเอาไว ้ เช่น การส่งจดหมายไปยงั

กลุ่มต่างๆ การท าบทสัมภาษณ์กนัเองออกอากาศทาง สปท. เผยแพร่รูปถ่ายของนกัศึกษาท่ีเปิดเผย

ตวัแลว้ออกมาจากป่า และออกแถลงการณ์เร่ืองต่างๆ เน่ืองในวนัส าคญัอยูต่ลอดปี ซ่ึงบุญส่งมองว่า

ไม่ไดม้ีบทบาทอยา่งอ่ืนมากไปกว่าการโฆษณา ดว้ยขอ้จ ากดัทางภววิสยัท่ีไม่อาจท าอะไรไดม้ากไป

                                                             
329 เร่ืองเดียวกนั, หนา้พิเศษ 4-5.  
330 เร่ืองเดียวกนั, หนา้พิเศษ 5-6. 
331 บุญส่ง ชเลธร, “ลาก่อนแนวทางชนบทลอ้มเมืองและยึดเมืองในที่สุด,” ไทยนิกร 3, (30) + 104 (15 

ตุลาคม 2522): หนา้พิเศษ 7. 
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กว่าน้ี332 แมก้ระทัง่การช้ีน านักศึกษาในเมือง เขาก็ยงัเห็นว่าศูนยฯ์ ห่างไกลจากความเป็นจริงท่ีจะ

สร้างผลสะเทือนจนนกัศึกษารับไปปฏิบติัได ้ดงัท่ีเขาใหค้วามเห็นว่า 

...อย่างท่ีเคยมีผูก้ล่าวในท านองว่า ศนท. สามารถช้ีน านักศึกษาทั่ว

ประเทศได ้ถึงจะอยู่ในป่าก็ไม่ส าคญั มนัอยู่ท่ีว่า ศนท. ช้ีน าอะไร ถา้ช้ีน าในส่ิงท่ี

ถูกต้อง ถึงอยู่ท่ีไหนก็น าได้ แต่ถา้ช้ีน าไม่ถูกต้อง ถึงอยู่ด้วยกันในเมืองก็ไม่

สามารถน าได.้.. เป็นไปไดเ้ช่นนั้นหรือเปล่า เพียงแค่การท่ี ศนท. ในป่าประกาศ

ออกมาทาง สปท. ว่านักศึกษาตอ้งลงไปประสานกบักรรมกรชาวนาตอ้งเขา้ร่วม

ผนึกก าลงักบัประชาชนในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมและอะไรอีก

หลายอยา่ง หลายประโยคท่ีเป็นสจัธรรมทัว่ไป เป็นแนวทางกวา้งๆของความคิดท่ี

ถูกตอ้งท่ีนกัศึกษาควรยดึถือเท่านั้นก็ถือว่า ศนท. สามารถช้ีน าได ้

ผมไม่เห็นดว้ย การช้ีน าไม่ไดห้มายความแคบๆและต้ืนๆ แค่การประกาศ

สจัธรรมทัว่ไปแลว้อา้งการต่อสูเ้พ่ือประชาชนตะพึดตะพือ เพราะถา้เป็นอยา่งนั้น 

เราไม่จ  าเป็นตอ้งมี ศนท. ก็คงไดก้ระมงั สัจธรรมทัว่ไปท่ี ศนท. ประกาศออกมา

จากป่า สายการจดัตั้งหรือหน่วยงานโฆษณาในเมืองของพรรคคงพอจะรู้จกัท่ีจะ

กล่าวบา้งหรอก หรือกลวัว่าถา้ไม่มียีห่อ้ ศนท. คนจะไม่เช่ือถือ...333 

ดังท่ีบุญส่งได้กล่าวไวข้า้งต้น ข้อจ ากัดจากขอบเขตการท างานท่ีอยู่ในเขตป่าเขา ท าให้

ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบไม่สามารถช้ีน านักศึกษาในเมืองได ้

แมจ้ะไดพ้ยายามแสดงบทบาทเท่าท่ีภววิสัยอ  านวย แต่ก็ยงัไม่ทนักบัสถานการณ์ อุปสรรคท่ีส าคญั

ในการท างานของศูนยฯ์ ในเขตป่าเขาคือ ตามไม่ทนัสถานการณ์ในเมือง จึงไม่สามารถวิเคราะห์และ

ช้ีน านกัศึกษาในเมืองไดอ้ยา่งทนัที ความพยายามในการรักษาสถานะขององคก์รน านกัศึกษาจึงเป็น

เพียงแค่ในนามเท่านั้น ซ่ึงบุญส่งไดเ้ล่าถึงปัญหาในการท างานใหฟั้งว่า 

                                                             
332 บุญส่ง ชเลธร, “ลาก่อนแนวทางชนบทลอ้มเมืองและยึดเมืองในที่สุด,” ไทยนิกร 3, (30) + 104 (15 

ตุลาคม 2522): หนา้พิเศษ 3-4. 
333 เร่ืองเดียวกนั, หนา้พิเศษ 3. 



  245 

...ความเป็นจริงท่ีปรากฏของ ศนท. ในป่าก็คือ เราปราศจากขอ้มูล และหู

หนวกต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเมือง แมแ้ต่เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน

ส านกัใกล้ๆ เรายงัแทบจะไม่มีโอกาสไดรู้้ เราเลยบ่นกนัเสมอว่าจะแกปั้ญหาน้ีได้

อย่างไร ในเม่ือกว่าเราจะรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนในมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงเวลาของ

เหตุการณ์นั้ นก็ผ่านไปแล้วถึงสองเดือน เรารีบกันท่ีสุด แม้แต่การเขียน

แถลงการณ์ใหก้  าลงัใจเพ่ือนนกัศึกษาท่ีใชเ้วลาไม่ก่ีชัว่โมง เราก็ตอ้งรอเมลไ์ปส่ง

เป็นเดือน แลว้อีกหลายเดือนแถลงการณ์สนับสนุนของเราถึงได้มีโอกาสมา

ผลุบๆโผล่ๆอย่างลบัๆล่อๆอยู่ในมหาวิทยาลยัแห่งนั้น ซ่ึงเหตุการณ์นั้นๆไดมี้

เหตุการณ์ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนภายหลงักลบจนคนจะลืมกนัไปหมดแลว้...334 

ปัญหาท่ีศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติัเผชิญได้เกิด

ข้ึนกบัการท างานในกองหนังสือพิมพอ์ธิปัตยเ์ช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นความล่าชา้ต่อสถานการณ์ 

การขาดแคลนอุปกรณ์และทรัพยากรในการจดัท าหนงัสือพิมพ ์ปัญหาการพิมพเ์ป็นโรเนียวแบบเก่า 

การขาดแคลนขอ้มูลท่ีจะน ามาเขียนเสนอแก่ผูอ่้าน การล าเลียงหนังสือท่ีเสร็จแลว้ไปส่ง ทั้งหมด

ลว้นเป็นปัญหาท่ีคณะผูจ้ดัท าหนงัสือพิมพอ์ธิปัตยต่์างประสบในแต่ละเดือน แมว้่าจะแจง้ชั้นบนใน

ส่วนท่ีมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีข้ึน เช่น การขอหนังสือพิมพ์จากในเมือง ซ่ึงมกัใช้

เวลานานและไม่ต่อเน่ือง ทา้ยท่ีสุดก็ขาดหายการส่งไป ซ่ึงบุญส่งไดเ้ล่าถึงปัญหาน้ีไวว้่า 

...เราอ่านหนังสือเท่าท่ีมีอย่างกระหาย แทบทุกคอลมัน์ไม่พน้ไปจาก

สายตา แมก้ระทัง่ขอ้ความโฆษณา หนงัสือพิมพทุ์กฉบบัจะถูกเยบ็รวมกนัไวเ้ป็น

ปึก ตดัคอลมัน์ต่างๆมาแปะกระดาษ เยบ็ออกมาเป็นเล่มเพื่อความถาวรกนัอีกที

หน่ึง 

แค่น้ีก็คงรู้แลว้ว่าเราขาดแคลนข่าวสารกนัขนาดไหน แต่เราก็พากนัเคน้

สมองผลิตบทความและเร่ืองราวต่างๆเสนอกนัออกมา ท่ีช่วยไดม้ากคือเร่ืองราว

ในฐานท่ีมัน่ ท่ีจะไม่มีวนัเก่า เพราะมีคนรู้นอ้ย เราจึงเสนอไดอ้ยูเ่ร่ือยๆ เราเก็บเอา

                                                             
334 บุญส่ง ชเลธร. “ลาก่อนแนวทางชนบทลอ้มเมืองและยึดเมืองในที่สุด,” ไทยนิกร 3, (30) + 104 (15 

ตุลาคม 2522): หนา้พิเศษ 3 
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ทุกอย่างท่ีอยู่ใกลต้วัสอดใส่ลงไปจนหมดส้ิน ถึงขนาดสัมภาษณ์กนัเองในส านกั

แลว้เอามาเขียน เราเคยจดัท าโครงการขอส่งคนออกไปตระเวนตามเขตงานต่างๆ

เพ่ือหาเร่ืองมาเขียน ปรากฏว่าก็เป็นเพียงการข่ีมา้ชมสวน ทั้งไปไดแ้ค่เขตงาน

ใกล้ๆ เท่านั้น...335 

นอกจากนั้น บุญส่งยงัไดเ้ล่าต่อถึงปัญหาการพิมพท่ี์ตอ้งใชก้ารโรเนียวแบบเก่าท าทีละแผ่น 

รวมถึงการล าเลียงกระดาษและหนังสือซ่ึงใชเ้วลาไปมากในแต่ละเดือน ท าใหม้ีเวลาเขียนบทความ

นอ้ยลง โดยเขาเล่าว่า 

...เมื่อไดต้น้ฉบบัแลว้ เราพิมพล์งในกระดาษไข การโรเนียวเป็นแบบเก่า

ท่ีมีแผน่สกรีนกบัลูกกล้ิง เราตอ้งเอากระดาษไขติดลงไปบนสกรีน เอาลูกกล้ิงรีด

หมึกจนทัว่ แลว้รีดไปบนแผน่สกรีนโดยมีกระดาษเปล่ารองอยูช่ั้นล่าง แลว้ดึงเอา

กระดาษท่ีโรเนียวแลว้ออกมาตากให้แห้งทีละแผ่น เราท าอย่างน้ีจนไดห้นังสือ

ครบทุกหนา้ เก็บมาเรียงหนา้เยบ็เล่ม ก็ถือว่าสมบูรณ์ 

ในเวลาเดือนหน่ึงๆเราออกมาล าเลียงกระดาษเขา้ไปท าหนงัสือและแบก

หนงัสือท่ีเสร็จแลว้ออกมาส่งประมาณ 5 วนัต่อหน่ึงเท่ียว ในเดือนหน่ึงเราออกมา 

2 เท่ียว ก็หมดไปแลว้ 10 วนั เสียเวลาในการโรเนียวอีก 10 วนั ใชเ้วลาประชุมกบั

เขียนเร่ืองจริงๆ 5 วนัเท่านั้น เวลาท่ีเหลือก็ออกไปท าไร่...336 

การจัดตั้งศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติัแมจ้ะ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีนักศึกษาตอ้งรวมพลงั แต่บทบาทท่ีแทจ้ริงของศูนยฯ์ ถูกก าหนดโดย 

พคท. ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าใชช่ื้อของศูนยฯ์ ท่ีมีช่ือเสียงจากกรณี 14 ตุลาคม มาเป็นแนวร่วมของ พคท. 

เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นหน่วยโฆษณาในการเผยแพร่ความคิดและช้ีน านักศึกษา แต่ในทางปฏิบติัศูนยฯ์ 

ไม่ไดส่้งผลสะเทือนถึงนกัศึกษาในเมือง เพราะการท างานของศูนยฯ์ ไม่ทนัต่อสถานการณ์ บทบาท

ของศูนยฯ์ ท่ีจดัตั้งใหม่จึงแตกต่างกบัศูนยฯ์ ในเมืองท่ีเคยมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก ศูนยฯ์ 

                                                             
335 เร่ืองเดียวกนั, หนา้พิเศษ 4. 
336 เร่ืองเดียวกนั. 
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ในป่าภายใต ้พคท. จึงอยู่ในสถานะเดียวกบัองค์กรการเมืองอ่ืนๆท่ีถูกดึงเขา้ไปเป็นแนวร่วม แลว้

ค่อยๆหมดบทบาทและส้ินสภาพไปในท่ีสุด 

 

2. การปรับเปลีย่นงานแนวร่วมของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2523 - 2525 

ประเด็นน้ีผูศึ้กษาตอ้งการอธิบายถึงการปรับเปล่ียนงานแนวร่วมของ พคท. ในช่วงท่ีก  าลงั

เกิดวิกฤตศรัทธาภายในขบวนปฏิวติั ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการการแข่งขันขยายอิทธิพล

ระหว่างจีนกบัสหภาพโซเวียตในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงท าให้ พคท. ท่ีมีจุดยืนสนบัสนุนจีนมี

ท่าทีท่ีเปล่ียนแปลงไปเก่ียวกบัการสร้างแนวร่วม โดยเป็นการปรับเปล่ียนท่ีตรงขา้มกบัแนวนโยบาย

ท่ีเคยด าเนินการมาโดยตลอด คือ ความพยายามสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาล ขณะเดียวกนัยคุรุ่งโรจน์

ของ พคท. ก็ไดผ้่านพน้ไปอย่างรวดเร็วเม่ือแนวร่วมต่างทยอยคืนสู่เมือง ในจ านวนนั้นมีนกัศึกษา

ปัญญาชนท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงเคยสร้างความหวงัใหก้บัขบวนปฏิวติัพากนัหนัหลงัใหก้บั พคท. ดงันั้นเพ่ือ

รักษาสถานะของพรรคให้มัน่คง ไม่ให้การเคล่ือนไหวหยุดชะงกั พคท. จึงตอ้งปรับการสร้างแนว

ร่วมใหม่จากการขยายสู่การช่วงชิงแนวร่วมกลบัคืนสู่ขบวนปฏิวติั อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะอธิบาย

การปรับเปล่ียนงานแนวร่วมของ พคท. ในช่วงน้ี ผูศึ้กษาเห็นว่าจ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจถึง

บริบทในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปรับเปล่ียนงานแนวร่วมของ พคท. 

2.1 แรงผลกัดนัจากอทิธิพลภายนอก 

ขอ้เขียนของ “สยามใหม”่ เร่ือง “มุมอบัของคอมมิวนิสตใ์นเอเชียอาคเนย”์ ไดก้ล่าวถึง การ

วิจารณ์จากสถานีวิทยุบีบีซีซ่ึงเห็นว่า มีความพยายามของจีนท่ีจะผลกัดนัใหบ้รรดาคอมมิวนิสตใ์น

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้่อนปรนการต่อสู้ดว้ยอาวุธกบัรัฐบาล หันไปเจรจาสร้างแนวร่วมเพ่ือเพ่ิม

ปฏิบติัการในการต่อตา้นอิทธิพลโซเวียต-เวียดนามในภูมิภาคน้ีใหม้ากข้ึน337 ซ่ึงสะทอ้นจากกระแส

การเปล่ียนแปลงของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีเกิดข้ึนในเวลาไล่เล่ียกนัอย่างมีนัยยะส าคญั ตั้งแต่การ

เปล่ียนตวัผูน้  าของพรรคคอมมิวนิสตฟิ์ลิปปินส์ มลายา พม่า และการลดบทบาทของเขียว สัมพนัธ์ 

ในเขมร ในขณะท่ี พคท. แมไ้ม่มีการเปล่ียนแปลงผูน้  าแต่ก็มีการเคล่ือนไหวบางอย่างท่ีสะทอ้นว่า

เป็นแรงผลกัดนัจากภายนอก อย่างไรก็ตาม “สยามใหม่” ไดว้ิเคราะห์ถึงเหตุผลในการด าเนินการ

                                                             
337 "มุมอบัของคอมมิวนิสตใ์นเอเชียอาคเนย,์" สยามใหม่ 3, 65 (11 กรกฎาคม 2524): 12. 
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เช่นนั้นของจีนว่า การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างจีนกบัสหภาพโซเวียตมีความตึงเครียดข้ึนเม่ือ

ประเทศในอินโดจีนยอมรับแนวทางคอมมิวนิสตส์ายสหภาพโซเวียต ส่งผลใหล้กัษณะความขดัแยง้

ภายในขบวนการคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคน้ีแตกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีนิยมจีน และฝ่ายท่ีนิยม

สหภาพโซเวียต338 ใน พคท. ก็ประสบปัญหาความแตกแยกน้ีเช่นเดียวกนั ซ่ึงปรากฏว่าแนวร่วมกลุ่ม

ท่ีนิยมสหภาพโซเวียตไดแ้ยกตวัออกจาก พคท. และมีความพยายามท่ีจะก่อตั้งพรรคใหม่ข้ึนในลาว 

โดยแนวร่วมกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ บุญเยน็ วอทอง ทองปักษ์ เพียงเกษ และเทิดภูมิ ใจดี ซ่ึงปรากฏการณ์

ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นอิทธิพลของสหภาพโซเวียตท่ีมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึน แมจี้นไม่ไดอ่้อนก าลงั

แต่ไม่อาจประมาทต่อการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ช่นกนั 

อยา่งไรก็ดี ส่ิงท่ีจีนท าเพ่ือรักษาอิทธิพลทางการเมืองของตนเอง คือปรับบทบาทใหมี้ความ

ยนืหยุน่ เพ่ิมความสมัพนัธก์บัฝ่ายเป็นกลาง ฝ่ายขวา และรัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้ง

กระชบัความสมัพนัธก์บัสหรัฐอเมริกาโดยรับเงินช่วยเหลือดา้นอาวุธเพื่อป้องกนัพรมแดนท่ีติดต่อ

กับเวียดนาม ขณะเดียวกนั พคท. ก็เร่ิมปรับบทบาทของตนเอง ดังนั้นการต่อสู้ของ พคท. จึงมี

ลกัษณะท่ีเปล่ียนไปคือพยายาม “จ ากดัการต่อสู้” “รักษาก าลงัท่ีเหลืออยู่” และ “สูญเสียน้อยท่ีสุด” 

ทั้งน้ี “สยามใหม่” ยงัไดป้ระเมินอีกว่า พคท. พยายามจะผ่อนปรนการต่อสู้เพื่อรักษาดุลยก์  าลงัทาง

ทหารไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ รวมทั้งลดความขดัแยง้กบัรัฐบาลในดา้นการต่อสู้ดว้ยอาวุธเป็น 

“ภาวะจ ายอม” แมว้่าจีนจะบีบบงัคบัหรือไม่ก็ตาม แต่เข็มมุ่งในการต่อสูม้ีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลง

ไป339 

การวิเคราะห์ของ “สยามใหม่” ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการมองการปรับเปล่ียนงานแนวร่วม

ของ พคท.อนัเกิดจากอิทธิพลของจีนซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัจากภายนอก ทว่าเป้าหมายในการต่อสู้ของ 

พคท. ยงัก  าหนดอยู่ท่ีการ “โค่นลม้รัฐบาล” การปรับเปล่ียนงานแนวร่วมในคร้ังน้ีจึงถือเป็น

ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีหน่ึงของการปฏิวติั ไม่ได้หมายความว่า พคท. จะยุติการต่อสู้กบัรัฐบาล แต่

ปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีก  าลงัเผชิญ พคท. จึงจ  าเป็นตอ้งเปล่ียนศตัรูของตนเองให้เป็น “พนัธมิตร” เพื่อ

                                                             
338 เร่ืองเดียวกนั, 13. 
339 เร่ืองเดียวกนั, 14-16. 
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ต่อสู้ภยัคุกคามจากภายนอกท่ีเห็นว่ามีความส าคญัอยา่งยิง่ในสถานการณ์ปัจจุบนั ค  าถาม คือ พคท. 

จะปรับเปล่ียนงานแนวร่วมอยา่งไร ซ่ึงผูศ้ึกษาจะไดอ้ธิบายในประเด็นต่อไป 

2.2 ความพยายามของ พคท. ในการท าแนวร่วมกบัรัฐบาล  

ความเช่ือของ พคท. ท่ีว่าตอ้งเตรียมตวัป้องกนัการรุกรานจากเวียดนาม ท าให ้พคท. ตอ้งท า

แนวร่วมกบัรัฐบาลซ่ึงถือเป็นภารกิจท่ีจ  าเป็นในช่วงหน่ึง เช่นเดียวกบัวิธีท่ีเหมาเจ๋อตุงผูน้  า พคจ. ใช้

ในการร่วมมือกบัเจียงไคเช็ค ผูน้  าพรรคก๊กมินตัง๋เพ่ือต่อตา้นญ่ีปุ่นในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึง

นบัว่าไดผ้ลส าเร็จเป็นอย่างยิง่ เพราะไม่เพียงเป็นการต่อตา้นการยึดครองของญ่ีปุ่นเท่านั้น แต่เหมา

เจ๋อตุงยงัสามารถช่วงชิงชยัชนะการปฏิวติัสังคมจีนไดอี้กดว้ย ดงันั้นการท่ี พคท. ยึดถือแนวทาง

ปฏิวติัของจีนจึงอาจเป็นไปไดว้่า พคท. จะท าแนวร่วมกบัรัฐบาลในช่วงท่ีสถานการณ์เขา้สู่ขั้นวิกฤต 

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลกัฐานยืนยนัการสร้างแนวร่วมระหว่าง พคท. กับรัฐบาล นอกจาก

เอกสารของ พคท. ซ่ึงมีการช้ีแจงเพียงว่าไดมี้การส่งคนไปพูดคุยกบัฝ่ายรัฐบาลเพ่ือขอทราบท่าที 

ในขณะท่ีการศึกษาของ “กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป” ในงานเขียนเร่ือง “วิกฤตการณ์ของฝ่ายกา้วหน้า

ในไทย” กลบัยืนยนัว่ามีการเตรียมสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาล ซ่ึงถือเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการ

ต่อตา้นเวียดนามของ พคท.  

นอกจากนั้น “กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป” ไดก้ล่าวว่า ความพยายามของ พคท. ในอนัท่ีจะเปิด

การเจราจากบัทางรัฐบาลในช่วงท่ีคาดว่าเวียดนามจะรุกรานไทยนั้นด ารงอยูจ่ริง”340 โดยอธิบายว่ามี

ความพยายามในการเจรจากบัรัฐบาลตั้งแต่สมยัพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

(พ.ศ. 2520-2523) จึงอาจมองไดว้่าความพยายามดงักล่าวเป็นการเคล่ือนไหวดา้นยทุธศาสตร์ยทุธวธีิ

ของ พคท. กล่าวคือ ในทางยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมสร้างแนวร่วมต่อต้านเวียดนาม ส่วนในทาง

ยุทธวิธี ในกรณีท่ีมีการเจรจาสงบศึกท าแนวร่วมด้าน “ศตัรูร่วม” ยอมรับฐานะทางการเมืองของ 

พคท. ซ่ึงจะเป็นผลใหม้ติมหาชนยอมรับดว้ย341 

“กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป” ยงัไดย้กตวัอยา่งท่าทีท่ีแสดงว่ามีความพยายามเจรจากนัระหว่าง 

พคท. กบัรัฐบาล ในระดบัทอ้งถ่ินพบความพยายามเจรจามีอยูต่ลอดเวลา เช่น ทหารของทั้งสองฝ่าย

                                                             
340 กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป. วิกฤตการณ์ของฝ่ายก้าวหน้าในไทย, 98. 
341 เร่ืองเดียวกนั, 98-99. 



  250 

เบ่ือหน่ายกบัการรบ และทางรัฐบาลเคยขอมาพบผูน้ า พคท. ในระดบัของผูน้  า พบว่าในวนัท่ี 17 

พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีสาส์นจากองค์กรน าถึงรัฐบาล (ลบั) ขอหยุดการโจมตีปล่อยนักโทษ

การเมือง ใหเ้สรีภาพเบ้ืองตน้กบัประชาชน และตอนท่ีพลเอกเกรียงศกัด์ิไปจีน ก็มีรัฐมนตรีคนหน่ึง

ขอพบกบั พคท. ในส่วนของ กป.ชป. ในจีน (ไม่ทราบผลการเจรจา)342 และพลเอกเกรียงศกัด์ิ ยงัเคย

ตอบค าถามในสวีเดนเก่ียวกบัการท าแนวร่วมกบั พคท. ในลกัษณะท่ีชวนให้เขา้ใจว่า “มีความ

เป็นไปได”้  ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ไดก้ล่าวว่า “...หาก พคท. จะช่วยปราบพวกต่างชาติท่ีบุกรุกเขา้มา

นั้นท าได ้แต่ตอ้งท าร่วมกนัดว้ยเหตุผลจึงร่วมกนัได.้..”343 แมผู้ศึ้กษายงัไม่พบหลกัฐานท่ีช้ีให้เห็น

การติดต่อเจรจาระหว่าง พคท. กบัรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ตามท่ี “กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป” อา้งถึง

ก็ตาม แต่หากมีการติดต่อเจรจากนัจริง ก็พอสนันิษฐานไดว้่าประเด็นท่ีพูดคุยเก่ียวกบัการสร้างแนว

ร่วมคือการต่อตา้นเวียดนาม เพราะเป็นสถานการณ์เฉพาะหนา้ท่ี พคท. ให้ความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่น

ไปกว่าการต่อสูด้ว้ยอาวุธในชนบท ในขณะเดียวกนัรัฐบาลเองก็มีความกงัวลในเร่ืองน้ีไม่น้อย จึงมี

การสัง่ซ้ืออาวุธจากสวีเดนเขา้มา โดยพลเอกเกรียงศกัด์ิ กล่าวถึงความจ าเป็นว่า “ปัญหาการซ้ืออาวุธ

จากสวีเดนนั้นไทยเราตอ้งท าต่อไป เพราะสถานการณ์รอบบา้นของเราไม่เป็นท่ีไวว้างใจ โดยเฉพาะ

เหตุการณ์ในกมัพูชาตึงเครียดมาก”344 

ความพยายามของ พคท. ในการเจรจากบัรัฐบาลยงัคงมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาถึง

สมยัพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2523-2531) ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีท่ี สุรชยั 

แซ่ด่าน และกรณี ด าริ เรืองสุธรรม ถูกจบักุม ทั้งสองกรณีนั้นมีเหตุผลท่ีท าให้เช่ือว่า พคท. พยายาม

จะเจรจา “สงบศึก” กบัรัฐบาลจริง345 โดยในกรณีของ สุรชยั นั้น มีการยืนยนัจากเจา้หน้าท่ีว่าเป็น

การขอเจรจาจริง และภายใน พคท. เขตงานสุราษฎร์ธานีท่ีสุรชยัเคล่ือนไหว ก็เป็นท่ีรู้ว่าเปิดไฟเขียว

ให้สุรชยัไดพ้บผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดการเจรจากนัในปัญหาต่างๆ แต่มติของ

                                                             
342 เร่ืองเดียวกนั. 
343 "รอบสัปดาห์," ไทยนิกร 3, (30) + 100 (17 กนัยายน 2522): 4. 
344 เร่ืองเดียวกนั. 
345 กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป. วิกฤตการณ์ของฝ่ายก้าวหน้าในไทย, 98. 
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หน่วยน าไม่อนุญาตให้สุรชยัมาพบผูว้่าฯ ถึงในเมือง เวน้แต่จะเป็นราวป่าซ่ึงเป็นเขตอิทธิพลของ 

พคท. แต่เพราะละเมิดมติจึงท าใหถู้กจบักุม346  

อย่างไรก็ตาม กรณีการจบักุมนายสุรชยันั้น “ไทยนิกร” ไดร้ายงานว่า เจา้หน้าท่ีทหารเขา้

จบักุมเมื่อเชา้ตรู่วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2524 การจบักุมเกิดข้ึนในขณะท่ีนายสุรชยัและพวกก าลงั

ข้ึนฝ่ังพร้อมกบัเจา้หน้าท่ีต  ารวจจากเกาะล าพูกลางแม่น ้ าตาปี อ  าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ภายหลงัทราบว่ามีการเคล่ือนไหวของนายสุรชยั คือมีการนดัเจรจาระหว่างนายสุรชยั กบันายสนอง 

รอดโพธ์ิทอง ผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงก่อนหนา้น้ีไดมี้การเจรจาอยา่งเงียบๆมาแลว้สาม

เดือน โดยนายวินยั โลกประดิษฐ ์ปลดัอ  าเภอเวียงสระ เป็นผูป้ระสานการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย 

ส าหรับเน้ือหาในการเจรจานั้น นายสุรชยักบัพวกไดพู้ดถึงเร่ืองปัญหาระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นการลด

ความตึงเครียดในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะท่ีอ  าเภอพระแสง และเสนอให้ยา้ยร้อยตรีพิมล สุวรรณภา 

นายอ าเภอเวียงสระ ผูท่ี้นายทหารระดบัสูงของกองทพัภาคท่ี 4 ไวว้างใจเป็นอย่างมาก347 แมก้าร

เจรจาจะราบร่ืนแต่ผลจากการพูดคุยไม่ไดน้ าไปใชจ้ริง เพราะทา้ยท่ีสุดนายสุรชยักบัพวกถูกจบักุม 

และถูกส่งตวัเขา้กรุงเทพฯ โดยทหารและ กอ.รมน. เขา้มามีบทบาทรับผดิชอบแทน แมใ้นตอนแรก

ไดม้ีการโตเ้ถียงกนัระหว่างทหารท่ีตอ้งการจบักุมตวันายสุรชยัและน าส่งใหก้องทพัภาคท่ี 4 กบัฝ่าย

ต ารวจซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยระหว่างเจราจาใหน้ายสนอง ผูว้่าฯ เน่ืองจากนายสนองรับรอง

ว่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบนายสุรชัยกบัพวกไม่ให้เป็นอะไรไป แต่ในท้ายท่ีสุดฝ่ายทหารก็เขา้มามี

บทบาทในการจดัการควบคุมตวันายสุรชยักบัพวก 

ส่วนกรณีของ ด าริ เรืองสุธรรม “สยามใหม่” รายงานว่าด าริถูกจบักุมตวัขณะเดินทางออก

จากเขตป่าภาคใตเ้พื่อเขา้กรุงเทพฯ เขาถูกส่งมาควบคุมตวัท่ี พตท. 42 เมือ่ถูกซกัถามเขายนิยอมบอก

ฐานะและต าแหน่งในพรรค ซ่ึงเขาด ารงต าแหน่งเป็นทั้งกรมการเมืองและกรรมการกลางพรรค348 

การจบักุมในคร้ังน้ีมีการตั้งขอ้สังเกตว่าด  าริ “ตั้งใจให้ถูกจบั” หรือ “ถูกหักหลงั” เพราะเขาเคยมี

                                                             
346ประจวบ อมัพะเศวต. พลิกแผ่นดิน ตอน ขบวนการสังคมนิยมไทย, 107-108. 
347 "จบัสุรชยั แซ่ด่าน ความรุนแรงระเบิด," สยามใหม่ 3, 65 (211) (11 กรกฎาคม 2524): 18-21. 
348 "จบัด าริ เรืองสุธรรม แผนซ้อนแผน," สยามใหม่ 2, 54 (200) (25 เมษายน 2524): 12-15. 
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ความขดัแยง้อยา่งหนกักบัวิรัช องัคถาวร เมื่อหลายปีก่อน349 รายงานจากเจา้หนา้ท่ีต่างเห็นพอ้งกนัวา่ 

“การถูกจบัโดยบงัเอิญ” เป็นไปไดน้้อย ฉะนั้น ด  าริจะ “ตั้งใจให้ถูกจบั” หรือ “ถูกหักหลงั” จึงมี

ความเป็นไปไดม้ากกว่า ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีไดว้ิเคราะห์เหตุผลไว ้3 ประการ 

ประการแรก โดยปกติฝ่ายน าของสุราษฎร์ธานีจะจดัให้บุคคลส าคญัอย่างด าริ ออกทาง 

“ช่องบา้นเหนือคลอง” ไม่ได ้เพราะเป็นช่องอบั โอกาสของการตรวจคน้มีสูง ตวัด าริเองก็พูดภาษา

ใตไ้ม่ได ้ยอ่มถูกสงสยัเวลาถูกตรวจคน้จากเจา้หนา้ท่ี 

ประการท่ีสอง ถา้จดัใหค้นระดบัด าริ ออกช่องทางน้ี ก็ไม่ควรใหเ้ขาพกปืนเถ่ือนลงมา 

ประการสุดทา้ย ด าริมีเงินติดตวัถึงหน่ึงหมื่นบาท  

เหตุผลทั้ง 3 ประการดงักล่าว เป็นการวิเคราะห์ว่าการเดินทางผ่านช่องทางดงักล่าวย่อม

จะต้องถูกจับแน่นอน แต่ด าริจะรับรู้ปัญหาน้ีหรือไม่ ถา้รู้ก็แปลว่าเขาตั้งใจให้ถูกจบั เพ่ือจะหา

หนทางเจรจากบัรัฐบาล ถา้ไม่รู้ก็แปลว่าเขาถูกหักหลงั350 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าด  าริจะถูกจบัดว้ยสาเหตุ

ใดก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าเกิดผลสะเทือนต่อ พคท. เป็นอยา่งยิง่ เพราะด าริเป็นบุคคลส าคญัของพรรค เม่ือ

มีรายงานข่าวออกไปโดยท่ีรัฐบาลอา้งว่า พคท. เป็นฝ่ายมาขอเจรจา จึงก่อใหเ้กิดความสงสยัในท่าที

ของ พคท. โดยเฉพาะค าถามภายในขบวนปฏิวติัซ่ึงมีมาอย่างต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีว่า

ใครติดต่อใครก่อนไม่อาจสรุปไดแ้น่ชดั เพราะต่างฝ่ายก็อา้งว่าอีกฝ่ายเขา้มาติดต่อขอเจรจา ซ่ึง ด  าริ 

                                                             
349 ขณะที่ “สยามใหม่” ให้น ้ าหนกักบัขอ้สันนิษฐานน้ีนอ้ยมาก โดยให้เหตุผลท่ีการจบักุมด าริคร้ังน้ีไม่

น่าจะเป็นการ “หกัหลงั” ยิง่สาเหตุนั้นมาจากความขดัแยง้ท่ีมีต่อวิรัช องัคถาวร “กย่ิ็งเป็นเร่ืองท่ียำกเยน็มำกขึ้นไป
อีกที่วิรัชจะหักหลังใครต่อใครได้” เน่ืองจากวิรัชไม่ไดมี้บทบาทและอิทธิพลในเขตงานภาคใต ้ และวิรัชยงัพ านัก
อยูใ่นจีนเป็นเวลานาน เหินห่างจากศูนยก์ารน าและปัจจุบนัไม่ไดมี้บทบาทใดๆที่จะควบคุมส่วนส าคญัต่างๆของ
พรรคเอาไว ้อีกทั้งด  าริมีโรคประจ าตวัที่อาการหนักคือโรคปอด เหตุผลในออกจากป่าประการหน่ึงกเ็พื่อรักษาตวั
ในกรุงเทพฯ การเดินทางก่อนถูกจับกุมจึงมีลกัษณะฉุกละหุก การเตรียมแผนท่ีจะหักหลังด ารินั้นท าไดย้าก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตงานภาคใต ้มีลกัษณะท่ีเป็นตวัของตวัเองมานาน ใชว้ิธีการต่อสู้แบบพึ่งตนเองมาโดย
ตลอด ท าใหก้ารตดัขาดระหว่างภาคใตก้บัศูนยก์ารน าขาดหายไปช่วงระยะหน่ึง, เร่ืองเดียวกนั. 

350ประจวบ อมัพะเศวต. พลิกแผ่นดิน ตอน ขบวนการสังคมนิยมไทย, 112-113. 
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เรืองสุธรรม ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีเดินทางไปสุราษฎร์ธานีและถูกจบักุมในเวลาต่อมาผ่านจดหมายท่ี

เขาเขียนข้ึนระหว่างถูกควบคุม351 ความว่า 

 ...เมื่อราวตน้เดือนกุมภาพนัธปี์ 24 น้ี ผมเดินทางลงไปเยีย่มเขตจงัหวดัสุ

ราษฎร์ฯ บางจุดเพื่อหารือและแลกเปล่ียนกบัฝ่ายน าของเขตเก่ียวกบัเร่ืองท่ีคุณ

สังข์ พธัโนทยั เป็นฝ่ายริเร่ิมเสนอต่อ พคท. และทางรัฐบาลไดม้าพบปะเจรจา

หาทางยุติการรบราฆ่าฟันกนัระหว่างไทยดว้ยกนั และร่วมมือกนัในการต่อตา้น

การรุกรานของเวียดนาม คุณสังข์ได้แจ้งให้ทราบในคร้ังหลงัสุดว่า เขาไดพ้บ

นายกฯ เปรมแลว้ ซ่ึงท่านให้แจง้ว่า ยินดีท่ีจะมีการพบปะเจรจากนั (รายละเอียด 

ขอใหคุ้ณหาเวลาไปเยีย่มและสอบถามจากคุณสงัขฯ์ เอง) 

จากการแลกเปล่ียนความเห็นกบัฝ่ายน าเขตจงัหวดั รวมทั้งติดต่อหารือ

ไปทางศูนยก์ลางดว้ยนั้น ปรากฏว่าต่างก็มีความเห็นร่วมกนัว่า ทางพรรคควรจะ

ลองเจรจาดู โดยมีตวัแทนไปหารือคุณสังข์ก่อน และมีความเห็นให้ผมกลับมา

ด าเนินงานดา้นน้ี และถือโอกาสมารักษาตวัท่ีกรุงเทพฯดว้ย...352 

อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏรายงานว่ามีการเจรจาระหว่างด าริกบัฝ่ายรัฐบาล แต่หากการเจรจามี

ข้ึนจริง เน้ือหาท่ีทั้งสองฝ่ายพูดคุยจะเป็นอยา่งไร “สยามใหม”่ ไดว้ิเคราะห์ประเด็นน้ีไวว้่า ในช่วงท่ี

เวียดนามเผด็จศึกกมัพูชาไดน้ั้น การเตรียมทพัของฝ่ายไทยยงัไม่รัดกุมพอ พคท. ไดป้ระกาศจุดยนื

ต่อตา้นเวียดนามอยา่งแน่นอน ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลเองเคยมอบหมายทั้งเจา้หน้าท่ีระดบัทอ้งถ่ิน คือผูว้่า

ราชการจังหวดั และเจ้าหน้าท่ีระดับสูง อดีตหัวหน้ารัฐบาลเข้าพบเจราจากับ พคท. ในเร่ืองน้ี
                                                             

351 ระหว่างถูกควบคุมตัวที่ พตท. 42 ด าริได้เขียนจดหมายข้ึนมา 2 ฉบับ ฉบับหน่ึงส่งให้ สหาย ส. 
สมาชิกพรรคคนหน่ึงซ่ึงถูกจับกุมตวัสมยัจอมพลถนอม กิตติขจร ต่อมาไดรั้บการปล่อยตวัและแสดงตนว่าเลิก
ติดต่อกบั พคท. แลว้ มีส านกังานกฎหมายและทนายความอยูใ่นกรุงเทพฯ อีกฉบบัเขาส่งใหน้้องชายที่ล  าปาง ช่ือ
ด ารง เรืองสุธรรม ส าหรับเน้ือหาท่ียกข้ึนมาแสดงขา้งตน้เป็นฉบบัท่ีเขาเขียนถึงสหาย ส. ระหว่างท่ีรอการพบปะ
กบัตวัแทนของรัฐบาล น ้ าเสียงในจดหมายสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความกงัวลเพราะเขาไม่รู้ว่าจะตอ้งถูกควบคุมตวัไว้
นานแค่ไหน จึงตอ้งการใหส้หาย ส. ไปหาเพื่อ “...ผมจะได้แจ้งควำมประสงค์ในกำรขอควำมร่วมมืออีกคร้ังด้วย
วำจำ...” ซ่ึงผูศ้ึกษาอนุมานว่า สหาย ส. อาจเป็นบุคคลที่สามารถส่ือสารกบัรัฐบาลได ้จึงตอ้งการความช่วยเหลือ
เพื่อลดระยะเวลาในการรอที่ไม่รู้ว่าผลจะเป็นอยา่งไร, เร่ืองเดียวกนั, 111-112. 

352 เร่ืองเดียวกนั. 
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เช่นเดียวกัน ความพยายามของเจ้าหน้าท่ีก็คือ การติดต่อให้รวมพลังกันต่อต้านเวียดนาม 

นอกจากนั้น การระบุถึงนายสังข์ พธัโนทยั ก็มีความจริงอยู่หลายส่วน เพราะนายสังข์เป็นคนท่ีมี

ความกวา้งขวาง รู้จกับุคคลมากมายทั้งในวงการรัฐบาลและลูกศิษยลู์กหาท่ีหนัไปเขา้ร่วมกบั พคท. 

ความเป็นไปไดท่ี้นายสงัขจ์ะติดต่อขอเจรจาในเร่ืองน้ีจึงมีอยูจ่ริง และนอกจากนายสงัขแ์ลว้ตวัแทน

รัฐบาลก็เคยกล่าวถึงเร่ืองน้ีเช่นกนั353  

นอกจากนั้น “สยามใหม”่ ยงัไดอ้า้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีปีกขวาของรัฐบาลซ่ึงได้แสดง

ท่าทีว่าหากมีความร่วมมือจริงรัฐบาลก็พอใจ แต่รัฐบาลจะไม่ยอมให้การร่วมมือเป็นไปเช่นกรณี

เจียงไคเช็คร่วมมือกับเหมาเจ๋อตุงต่อต้านญ่ีปุ่นเหมือนกันเด็ดขาด และยงัอา้งว่าข้อมูลจากคน

ระดับสูงของรัฐบาลไดเ้สนอเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่ “ความร่วมมือ” ว่า ถา้ พคท. ต้องการต่อตา้น

เวียดนามจริง ก็ขอให้โยกยา้ยกองก าลงัอาวุธทั้งหมดออกจากภาคต่างๆ และจุดต่างๆรวมทั้งฐานท่ี

มัน่ ไปเป็นแนวป้องกนัชายแดนเพียงอยา่งเดียว หา้มมีกองก าลงัอาวุธแมแ้ต่คนเดียวในพ้ืนท่ีประเทศ

ไทย ในส่วนของ พคท. เง่ือนไขท่ีต้องการคือ จะต้องยกเลิกพระราชบญัญติัการกระท าอนัเป็น

คอมมิวนิสต ์หรือไม่ก็ยอมให ้พคท. มีกองก าลงัอาวุธอยู่ต่อไปในการคุม้ครองตวัเองและคุม้ครอง

พรรคฯ และมวลชนในเขตต่างๆ354  

ภายหลงัท่ีข่าวการจบักุมด าริ และความตอ้งการเจราจากบัรัฐบาลของ พคท. ถูกเผยแพร่

ออกไป พคท. ไดอ้อก “ค าช้ีแจงเก่ียวกบั กรณีรัฐบาลเปรมโฆษณาว่าพรรคเราขอเจรจา” ในนาม

คณะกรรมการกลางฯ ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยเน้ือหาในค าช้ีแจงฯ ปฏิเสธขอ้กล่าวหา

อีกทั้งยงัช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการเจรจากบัรัฐบาล ไว ้4 ประการ มีขอ้ความดงัน้ี 

เก่ียวกับกรณีท่ีรัฐบาลเปรมกระพือข่าวว่า พรรคเราเร่ิมเป็นฝ่ายริเร่ิม

ขอร้องเจรจากบัพวกเขานั้น ความจริงมีดงัน้ี 

1). เร่ืองท่ีชนชั้นปกครองไดส่้งคนมาติดต่อขอเจรจากบัพรรคเรานั้นเคย

มีมาหลายคร้ังแลว้ โดยเฉพาะรัฐบาลเปรมไดส่้งคนกลางมาขอเจรจากบัพรรคเรา

                                                             
353 "จบัด าริ เรืองสุธรรม แผนซ้อนแผน,"  14. 
354 เร่ืองเดียวกนั. 
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ก็เป็นเวลาร่วม 6 เดือนแลว้ ทั้งน้ี เราคาดว่า ชนชั้นปกครองคงมีความยากล าบาก

หลายอย่าง เน่ืองจากความขัดแยง้ต่างๆ ทั้งภายในพวกเขาเอง และภายนอก

ประเทศทวีเพ่ิมข้ึน พวกเขาจึงจ  าเป็นตอ้งด้ินรนหาทางออกเพ่ือความอยูร่อด 

2). เน่ืองดว้ยรัฐบาลเปรมเป็นฝ่ายริเร่ิมผา่นคนกลางมาติดต่อกบัพรรคเรา 

และไดเ้ร่งเร้าหลายต่อหลายคร้ัง แต่เรายงัไม่อาจทราบถึงจุดประสงค์อนัแทจ้ริง

ของพวกเขา ดว้ยเหตุน้ี ในชั้นตน้ เราจึงเตรียมจดัส่งตวัแทนไปเขา้ใจสภาพจาก

คนกลางท่ีรัฐบาลเปรมส่งมานั้นเพ่ือเขา้ใจจุดมุ่งหมายของพวกเขา บนพ้ืนฐานท่ี

พรรคเราไม่ละท้ิงการต่อสู้ทุกรูปแบบท่ีเป็นผลดีต่อการปฏิวติั ต่อประชาชนชาว

ไทย 

3). ก่อนหนา้ท่ีสหายด าริถูกจบั ก็ไดรั้บรู้ปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้บา้งแลว้ 

รวมทั้งเร่ืองล่าสุดท่ีรัฐบาลเปรมผ่านคุณสังข์ พธัโนทัย มาขอติดต่อพบปะกบั

ตวัแทนของพรรคเรา เราไดช้ี้แจงกบัคุณสงัข ์พธัโนทยั ว่าเรายนิดีท่ีจะส่งตวัแทน

ไปพบปะกบัแก เพ่ือเขา้ใจปัญหาเหล่าน้ี เม่ือสหายด าริเสร็จธุระจากทางใตต้อน

กลบัผ่านกรุงเทพฯ ไดรั้บมอบหมายให้ถือโอกาสน้ีไปพบกบัคุณสังข ์เพ่ือเขา้ใจ

จุดประสงคข์องรัฐบาลเปรมท่ีผ่านคนกลางมาขอเจรจาเพื่อจะไดก้  าหนดท่าทีให้

ถูกตอ้ง แต่สหายด าริก็ไดถู้กจบัก่อนท่ีจะไดพ้บปะกบัคุณสังข ์การท่ีรัฐบาลเปรม

กระพือข่าวในท านองว่า พรรคเราขอเจรจาและเป็นฝ่ายริเร่ิมมีจดหมายขอยุติการ

สูร้บภายในนั้น ไม่มีมูลความจริงทั้งส้ิน 

4). การท่ีรัฐบาลถือโอกาสกระพือข่าวในเร่ืองน้ี โฆษณาเป็นยกใหญ่ก็

เพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดความคิดสบัสนในขบวนปฏิวติัและในหมู่คนทัว่ไป จึงขอช้ีแจง

ให้สหายเราและวิญญูชนทั้งหลายทราบความเป็นมาของเร่ืองน้ี ขอให้สหายเรา
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และผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย รักความเป็นธรรมทั้งหลายจงอยา่หลงกลลวงของ

ศตัรู ยนืหยดัต่อสูต่้อไปอยา่งเด็ดเด่ียว355 

ค าช้ีแจงดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า “การเจรจา” ระหว่าง พคท. กบัรัฐบาลเกิดข้ึนจริง

ในระดบัท่ีไม่ใช่ผูน้  าคุยกนั โดยมีการติดต่อระหว่างกนัเป็นเวลา 6 เดือน ถา้ยดึถือจากวนัประกาศค า

ช้ีแจง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2524 แลว้ ก็หมายความว่ามีการติดต่อกนัตั้งแต่ตน้ปี 2524 หรือก่อนหน้า

นั้นเลก็นอ้ย โดยท่ี พคท. ปฏิเสธว่าไม่ไดเ้ป็นฝ่ายเร่ิมขอเจรจา และไม่ไดส่้งจดหมายขอยติุการสู้รบ

ภายใน แต่ทางรัฐบาลเป็นฝ่ายส่งคนมาขอเจรจากบัพรรคก่อน สะทอ้นให้เห็นว่าก่อนหนา้น้ีชนชั้น

ปกครองไดส่้งคนมาติดต่อเจรจาหลายคร้ัง ซ่ึงผูศึ้กษาสันนิษฐานว่ามีการส่งคนมาติดต่อขอเจรจา

ตั้งแต่สมยัรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ดว้ยเช่นกนั  

 อยา่งไรก็ตาม แม ้พคท. ปฏิเสธว่าไม่ไดเ้ป็นฝ่ายริเร่ิมขอเจรจา แต่การท่ี พคท. “ยนิดีท่ีจะส่ง

ตัวแทนไปพบปะ” กับสังข์ พัธโนทัย ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลในการพูดคุย เพื่อต้องการทราบ 

“จุดประสงค”์ ดงัท่ี พคท. ไดก้ล่าวว่า “บนพ้ืนฐานท่ีพรรคเราไม่ละท้ิงการต่อสูทุ้กรูปแบบท่ีเป็นผลดี

ต่อการปฏิวติั ต่อประชาชนชาวไทย” ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการท าแนวร่วมกบัรัฐบาล สะทอ้นใหเ้ห็น

ว่า พคท. ไม่ได้ปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลเสียทีเดียว ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ท่ีจะเกิด “ความ

ร่วมมือ” หากเน้ือหาการเจรจาเป็นท่ียอมรับได ้ความเป็นแนวร่วมหรือพนัธมิตรชัว่คราวอาจปรากฏ

ข้ึนโดยยึดหลกัการศตัรูร่วม อีกทั้งการท่ีพรรคส่งด าริ ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัระดบักรมการเมืองและ

คณะกรรมการกลางฯ ไปเจรจา ก็ไดส้ะทอ้นให้เห็นความส าคญัของเร่ืองน้ีมากอยู่ทีเดียว ในการท่ี

ตดัสินใจส่งหน่ึงในผูน้  าพรรคไปพูดคุย และการเจรจาก็ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความยดืหยุน่ของ พคท. 

ท่ีเร่ิมใชแ้นวทางอ่ืนนอกจากการต่อสู้ดว้ยอาวุธแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากน้ี หากพิจารณาในอีก

แง่มุมหน่ึงแลว้ “ค  าช้ีแจงฯ” ไม่เพียงปฏิเสธขอ้กล่าวหาของรัฐบาลเท่านั้น แต่เอกสารฉบบัน้ียงั

สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ภายในพรรคท่ีอยู่ในสภาพระส ่ าระส่าย นั่นคือความพยายามแกข้อ้

กล่าวหาต่างๆท่ีไม่เป็นผลดีต่อพรรค และก่อให้เกิดความเคลือบแคลงใจของคนในขบวนปฏิวติั

                                                             
355 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย, "ค าช้ีแจงเกี่ยวกบั กรณีรัฐบาลเปรมโฆษณา

ว่าพรรคเราขอเจรจา."  
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ท่ามกลางวิกฤติศรัทธา พคท. จึงตอ้งกล่าวย  ้าว่า “อย่าหลงกลลวงของศตัรู ยืนหยดัต่อสู้ต่อไปอยา่ง

เด็ดเด่ียว”  

อย่างไรก็ดีอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า ความพยายามสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาลมีปัจจยัผลกัดนั

มาจากจุดยืนของ พคท. ในสงครามอินโดจีน รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศคอมมิวนิสต์

สากล ท าให้ พคท. ปฏิเสธความสัมพนัธ์กบัประเทศคอมมิวนิสต์ท่ีเห็นว่าเป็น “ลทัธิแก”้ ตามการ

วิเคราะห์ในกรอบ “ทฤษฎีสามโลก” ดังนั้น พคท. จึงให้การสนับสนุนนโยบายของจีนในการ

ต่อต้านโซเวียต-เวียดนาม-ลาว โดยมีการกล่าวประณามเวียดนามในสงครามอินโดจีน และ

สนบัสนุนจีนในการท าสงครามกบัเวียดนาม จากจุดยนืดงักล่าวของ พคท. จึงท าใหต้อ้งปรับเปล่ียน

งานแนวร่วมให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของจีน โดยการพยายามพูดคุยกบัรัฐบาลเพื่อให้ทราบท่าที

และวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ซ่ึงอาจน าไปสู่การสร้างแนวร่วมต่อตา้นภยัรุกรานจากเวียดนาม แมว้่าไม่

มีหลกัฐานช้ีชดัท่ีพอจะสรุปไดว้่า พคท. สร้างแนวร่วมกบัรัฐบาล แต่เอกสารของ พคท. เร่ือง “ค า

ช้ีแจงเก่ียวกบั กรณีรัฐบาลเปรมโฆษณาว่าพรรคเราขอเจรจา” ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพยายามใน

การเจรจาของทั้งสองฝ่ายมาอยา่งต่อเน่ือง อย่างน้อยนับตั้ งแต่สม ัยรัฐบาลพลเอกเก รียงศ ัก ด์ิ  

ชมะนันท์ ท่ีพยายามหาทางยติุการต่อสู้และตระเตรียมความพร้อมส าหรับการรุกรานจากภายนอก 

ในขณะเดียวกนั พคท. ก็พยายามช่วงชิงความไดเ้ปรียบในการต่อสู้ทางการเมืองและอาวุธ โดยผา่น

ข้อเสนอท่ียื่นให้แก่รัฐบาลพิจารณาหากต้องการท าแนวร่วมกับ พคท. คือการยกเลิกกฎหมาย

คอมมิวนิสตแ์ละขอใหค้งกองก าลงัอาวุธไวต่้อไป อยา่งไรก็ตาม อีกทางหน่ึงขอ้เรียกร้องดงักล่าวยงั

ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะมีการเจราจาอยา่งเป็นทางการเสียอีก เพราะ

รัฐบาลคงไม่อาจยอมรับขอ้เสนอของ พคท. ไดอ้ย่างแน่นอน ในเม่ือทั้งสองฝ่ายยงัท าสงครามต่อสู้

กนัอยู ่

2.3 การช่วงชิงแนวร่วมกลบัสู่ขบวนปฏิวตั ิ

ท าไม พคท. ตอ้งช่วงชิง “แนวร่วม” ในเมื่อนักศึกษาปัญญาชน พรรคการเมือง บุคคลผูรั้ก

ชาติรักประชาธิปไตยต่างเขา้ร่วมกบั พคท. จนสามารถจดัตั้ง กป.ชป. องค์กรแนวร่วมท่ีมีรูปการ

ข้ึนมาได ้ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ อยา่งไรก็ดี ในช่วงพ.ศ. 2523 เป็นช่วงท่ี พคท. ก  าลงัปรับเปล่ียนงาน

แนวร่วม ไม่เพียงแต่ไดมี้ความพยายามสร้างแนวร่วมกบัรัฐบาลเท่านั้น ภายในขบวนปฏิวติัเองก็
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ประสบปัญหาแนวร่วมเช่นเดียวกนั กล่าวคือ แนวร่วมหลายคนถอนตวัออกจากการท างานร่วมกบั 

พคท. ในจ านวนคนท่ีถอนตวัมีบางคนจาก กป.ชป. หนัเหไปสร้างพรรคใหม่โดยการสนบัสนุนของ

ลาว บางคนเดินทางออกจากป่าสู่เมืองแลว้มอบตวักบัทางการหลงัจากนั้นจึงกลบัไปเรียนต่อหรือ

ท างาน บา้งก็ล้ีภยัไปต่างประเทศเพราะยงัไม่ไวใ้จสถานการณ์ในประเทศ แต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง

ไหน ทั้งหมดลว้นส่งผลกระทบต่อ พคท. โดยเฉพาะเม่ือการถอนตวัของแนวร่วมเป็นท่ีรับรู้ในวง

กวา้งจึงส่งผลสัน่คลอนความศรัทธาในขบวนปฏิวติัอยา่งขนานใหญ่  

ก่อนท่ีจะอธิบายถึง “การช่วงชิงแนวร่วม” ผูศ้ึกษาเห็นความจ าเป็นว่าตอ้งท าความเขา้ใจ

เสียก่อนว่าการถอนตวัของแนวร่วมไดเ้กิดผลเสียแก่ พคท. อย่างไร ซ่ึง ธิดา ถาวรเศรษฐ์ รักษาการ

เลขาธิการ กป.ชป. ไดเ้คยให้สัมภาษณ์กบันักวิชาการและนักเรียนต่างประเทศ เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 

2524 โดยธิดาไดย้อมรับว่าการถอนตวัของแนวร่วมส่งผลกระทบต่อ พคท. อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

ธิดา ไดก้ล่าวไวว้่า 

...ในทศันะของขา้พเจา้ การแยกตวัและการกลบัคืนเมืองของนกัการเมือง 

ปัญญาชนและบุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย เช่น คุณธีรยทุธ บุญมี, คุณไขแสง 

สุกใส และคนอ่ืนๆมิไดห้มายความว่าพวกเขาถอนตวัออกจากขบวนการต่อสู้เพื่อ

ประชาชนไทย แต่การกระท าดังกล่าวของเขา เป็นการประกาศแยกตัวจาก

ความสัมพันธ์ท่ีแน่นอนกับ พคท. เท่านั้ น ท่ามกลางสถานการณ์ป่ันป่วน 

สลับซับซ้อน การลดลักษณะเผด็จการฟัสซิสต์ลงไประดับหน่ึงของชนชั้น

ปกครองไทย และปัญหาของแต่ละพรรคฝ่ายท่ีเขา้ร่วมการปฏิวติัประเทศไทย ท า

ให้ทุกพรรคตอ้งปรับบทบาทของตนเองให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีผนัแปรไป 

เช่น การก่อตั้งพรรคการเมืองปฏิรูปข้ึนใหม่ก็เป็นไปได ้

การแยกตวัจากกนัโดยท่ีหลายๆฝ่ายยงัมีความไม่เขา้ใจในปัญหาของแต่

ละฝ่ายเพียงพอ และในระยะท่ีแต่ละพรรคฝ่ายก าลงัปรับตวัอยู่เช่นน้ี ย่อมส่งผล
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กระทบท่ีแน่นอนต่อขบวนการปฏิวติัทั้งขบวนอยา่งหลีกเล่ียงไม่พน้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ต่องานแนวร่วมของประชาชนไทยเรา...356 

 จากค าสัมภาษณ์ของธิดาข้างตน้ไดแ้สดงให้เห็นว่า การถอนตวัของแนวร่วมมีมาตั้งแต่

ก่อนท่ีรัฐบาลจะประกาศใชค้  าสัง่นายกรัฐมนตรีท่ี 66/23 ท่ีช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่คนป่าคืนเมือง

ว่าจะไม่ไดรั้บโทษหรือถูกคุมขงั ซ่ึงล  าพงัการออกจากป่ากลบัไปใชชี้วิตของแนวร่วมเพียงอย่าง

เดียวคงไม่กระทบต่อ พคท. มากนกั แต่เมื่อแนวร่วมเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เจา้หนา้ท่ีและส่ือมวลชน

จึงสนใจท่ีจะพบกบัแนวร่วมเหล่านั้นเพ่ือสอบถามเร่ืองราวภายในขบวนปฏิวติั โดยเฉพาะประเด็น

ท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหว่างแนวร่วมกบั พคท. ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีรัฐบาลหยบิยกมาใชป้ระโยชน์

ทางการเมืองในการโฆษณาโจมตี พคท. ต่อได ้การท่ีแนวร่วมเผยเร่ืองราวความขดัแยง้กบั พคท. แม้

จะเป็นประเด็นเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นด้านท่ีไม่น่าคบหาของ พคท. 

ออกมา ดังเช่นท่ีปรากฏในกรณีของค าสิงห์ ศรีนอก เขาช้ีแจงสาเหตุท่ีออกจากป่าว่าเขาไม่ยอม

ประกาศว่าจะต่อสู้ดว้ยอาวุธ เพราะขดักบัจุดยนืสังคมนิยมของเขา ซ่ึงท าให้ พคท. ไม่พอใจ ความ

คิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัในรูปแบบการต่อสูจึ้งท าใหค้  าสิงห์ตดัสินใจถอนตวัจากขบวนปฏิวติั อยา่งไรก็ดี 

เขาก็แสดงจุดยนืของตนเองไวแ้ต่ตน้ว่าตอ้งการท่ีจะเดินทางต่อหากเง่ือนไขอ านวย สะทอ้นว่าเขาไม่

คิดท่ีจะเขา้ร่วมกบั พคท. ในระยะยาวดงัท่ีเขาเองก็ไม่ตั้งใจท่ีจะเขา้ป่าเช่นเดียวกนั357  

 อย่างไรก็ดี กรณีของค าสิงห์ไม่ไดน้ ามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ พคท. เพราะเขาไม่ไดเ้ปิด

ประเด็นโจมตี พคท. เพียงแต่เป็นการช้ีใหเ้ห็นลกัษณะความไม่ลงรอยในบางเร่ือง แต่กรณีท่ีส่งผล

เสียแก่ พคท. ไดป้รากฏเมื่อแนวร่วมออกมาจากป่าและท าการโจมตี พคท. ซ่ึงไดป้รากฏเมื่อบุญส่ง 

ชเลธร ยุค ศรีอาริยะ กลบัคืนสู่เมือง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา การถอนตวัของ

แนวร่วมคืนเมืองมีมาอยา่งต่อเน่ืองหลายระลอก โดยไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน แต่ในการกลบัคืนสู่

เมืองของนักศึกษาปัญญาชนหรือนักการเมือง มีสองรูปแบบ คือ การเดินทางออกจากป่าเงียบๆ

                                                             
356 "ค าให้สัมภาษณ์นักวิชาการและนกัเรียนต่างประเทศ สิงหาคม 2524 โดยรักษาเลขานุการ กปชป. ," 

เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/46, หอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

357 "พิเศษจากสวีเดน สัมภาษณ์: ค  าสิงห์ ศรีนอก “ท าไมผมออกจากป่า," ไทยนิกร 3, (30) + 53 (23 
ตุลาคม 2521): 10. 
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พ านักอยู่ในเมืองอย่างไม่เป็นข่าว หรือไม่ก็เดินทางออกนอกประเทศ และอีกรูปแบบหน่ึงคือ

รายงานตวัหรือมอบตวัต่อรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ซ่ึงรายช่ือแนวร่วมคนส าคญัท่ีไดก้ลบัคืนเมือง

แลว้ ไดแ้ก่ บุญส่ง ชเลธร เทียนชยั วงศช์ยัสุวรรณ หรือยคุ ศรีอาริยะ สมพงษ ์สระกวี สมโปรด การะ

นัด ปรีดี บุญซ่ือ วิรัติ ศกัด์ิจิรภาพงษ์ ทองปักษ์ เพียงเกษ กอ้งเกียรติ คงคา นพพร สุวรรณพานิช 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล จิระนันท์ พิตรปรีชา วิชยั บ ารุงฤทธ์ิ เทิดภูมิ ใจดี358 ไขแสง สุกใส และธีร

ยทุธ บุญมี  

ในปีเดียวกนันั้นเอง พคท. ไดอ้อกค าช้ีแจง 2 ฉบบั ไดแ้ก่ “ค  าช้ีแจงกรณีนกัศึกษาปัญญาชน

กลบัเขา้เมือง” และ “ค าช้ีแจงกรณีแนวร่วมส่วนหน่ึงถอนตวัจาก กป.ชป.”โดยเอกสารทั้ง 2 ฉบบัมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือช้ีแจงให้ทราบสาเหตุท่ีนักศึกษาปัญญาชนและแนวร่วมจาก กป.ชป. ถอนตวัจาก

ความร่วมมือและเดินทางกลบัคืนเมือง ในลกัษณะท่ีเกิดปัญหาระหว่างกนั โดยหลีกเล่ียงกล่าวถึง

ความขดัแยง้ทางความคิด แนวทางการปฏิวติั จุดยนืทางสากลและทิศทางท่ีผดิพลาดของพรรค เพียง

แค่ยอมรับว่ามีปัญหาและกล่าวถึงหลกัการทัว่ไปของปัญหาแนวร่วมซ่ึงไม่แจงรายละเอียดท่ีจะ

เขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง พร้อมทั้งไม่เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรมในเม่ือรับรู้แลว้

ว่าปัญหาอยูต่รงไหน 

ส าหรับเอกสาร “ค าช้ีแจงกรณีนกัศึกษาปัญญาชนกลบัเขา้เมือง” ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 

2524 โดยมีการช้ีแจง 5 ประเด็น ส าหรับประเด็นแรกกล่าวถึงลกัษณะการต่อสู้ของนักศึกษาท่ีมี

บทบาทเป็น “กองจู่โจมและปลุกระดม” เป็นพลงัส าคญัของขบวนการรักชาติรักประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะกรณี 14 ตุลาคม 2516 และเมื่อเกิดกรณี 6 ตุลาคม 2519 พคท. ได้ต้อนรับนักศึกษา

ปัญญาชนเข้าสู่เขตปลอดภัย พวกเขาได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในงานด้านต่างๆ อาทิ งานด้าน

การเมือง การทหาร การโฆษณาปลุกระดม การแพทย ์การศึกษา และศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ และ

ยงัท้ิงทา้ยว่านักศึกษาปัญญาชนส่วนหน่ึงท่ียงัอยู่ในเขตต่อสู้ดว้ยอาวุธยงัมีบทบาทในแนวรบดา้น

ต่างๆเหล่าน้ี359 

                                                             
358 กองบรรณาธิการสยามนิกร, คนป่าคืนเมือง, (กรุงเทพฯ: อาทิตย,์ 2523), 122-125. 
359 "ค าช้ีแจงกรณีนักศึกษาปัญญาชนกลบัเขา้เมือง," 15 มิถุนายน 2524 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/7, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1. 
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ประเด็นท่ีสอง สาเหตุท่ี “นักศึกษาปัญญาชนมีความคิดเห็นบางประการต่อการปฏิวติัและ

ส่วนหน่ึงได้กลบัคืนเมือง” เน่ืองจากสาเหตุด้านภววิสัย สถานการณ์สากลท่ีสลบัซับซ้อนจน

ก่อให้เกิดความสงสัยต่อการปฏิวติั และสถานการณ์ภายในประเทศ ชนชั้นปกครองปฏิกิริยาได้

ด  าเนินนโยบายหลอกลวงทางการเมืองต่างๆเพ่ิมข้ึน ดา้นอตัวิสัย เกิดจากปัญหาการท างานภายใน

พรรคท่ีมีจุดอ่อน เช่น เขตงานมีความยากล าบากและขยายงานไดช้า้ สมาชิกและผูป้ฏิบติังานจ านวน

หน่ึงมีจุดอ่อนขอ้บกพร่อง คน้ควา้และคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในระยะกระแสสูง

ต ่ายงัไม่พอ ประเมินบทบาทและจดัความสมัพนัธร์ะหว่างงานในเมืองกบัชนบท การต่อสูด้ว้ยอาวุธ

กบัการต่อสู้รูปแบบอ่ืนไม่เหมาะสมเพียงพอ ผูน้  าเหินห่างจากผูป้ฏิบติังานระดบัล่าง ไม่ไดส้รุป

บทเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างทันกาล นอกจากน้ี ปัญหายงัเกิดจากตัวนักศึกษาปัญญาชนท่ีมี

จุดอ่อนขอ้บกพร่องบางอย่าง เช่น ขาดประสบการณ์ ใจร้อนใจเร็ว ขาดทศันะดา้นเดียว เป็นตน้ 

สภาพเช่นน้ีท าให ้“นักศึกษาปัญญาชนบางส่วนไม่เขา้ใจและยอมรับไดจึ้งกลบัคืนเมือง” ซ่ึง พคท. 

ยอมรับว่าเม่ือเกิดสภาพดงักล่าวยอ่มไม่เป็นผลดีต่อการปฏิวติั แต่จุดอ่อนขอ้บกพร่องของพรรคนั้น

ก็จะท าการสรุปใหลึ้กซ้ึงต่อไป360 

ประเด็นท่ีสาม พคท. ยอมรับการตดัสินใจคืนเมืองของนักศึกษาปัญญาชน พร้อมช้ีแจงว่า

พรรคก าลงั “ปรับขบวนแกไ้ขจุดอ่อนขอ้บกพร่องเพื่อกา้วต่อไป” และไดก้ล่าวอยา่งมีความหวงัต่อ

นักศึกษาปัญญาชนว่า “...เราหวงัว่านกัศึกษาปัญญาซ่ึงเคยมีประวติัการต่อสู้ท่ีดีเด่นมาแลว้ทั้งท่ีอยู่

ในเมืองและท่ีออกจากป่า เขาจะไดข้ยายบทบาทในการต่อสู้เพื่อเอกราช-ประชาธิปไตยและความ

เป็นธรรมในสังคมตามสภาพของแต่ละคนต่อไป...” และยงักล่าวในท านองท่ีชวนให้เข้าใจว่า

นกัศึกษาปัญญาชนยงัท างานหรือสนบัสนุนพรรค “...เช่ือว่าเพื่อเป้าหมายอนัเดียวกนั เรายงัสามารถ

อยูร่่วมมือกนัไดเ้พื่อผลกัดนัการปฏิวติัใหรุ้ดหนา้ไป...”361  

ประเด็นท่ีส่ี พคท. ยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษาปัญญาชนท่ีได้เสนอ

ต่อพรรคและขบวนปฏิวติั เห็นว่าเพราะเจตนาดีจึงน้อมรับและยินดีน ามาพิจารณาตรวจสอบเพื่อ

ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป พร้อมกบัยืนยนัว่าพรรคยดึถือสัจธรรมลทัธิมาร์กซ ยอมรับส่ิงท่ี

                                                             
360 เร่ืองเดียวกนั. 
361 เร่ืองเดียวกนั. 



  262 

ถูกตอ้งและคดัคา้นส่ิงผิดเพ่ือภารกิจการต่อสู้ปฏิวติั และประเด็นสุดทา้ย กล่าวถึงรูปแบบ “สาม

ประสาน” ซ่ึงมีความส าคญัต่อนักศึกษาปัญญาชน กรรมกรและชาวนา ทั้งสามกลุ่มตอ้งพ่ึงพากนั

เพื่อยกระดบัในการต่อสู ้เขา้ใจขอ้ดีขอ้อ่อนของกนัและกนั ถนอมรัก สามคัคีกนัสูก้บัศตัรู โดยก าชบั

ใหอ้งคก์ารพรรคชั้นต่างๆ ช้ีแจงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับเขตท่ีอยูป่ระจ าใหอ้งคก์ารน าคน้ควา้

และถ่ายทอดสู่ชั้นล่าง หากมีความเห็นต่อค าช้ีแนะอยา่งไรใหเ้สนอต่อชั้นบนทราบ และกล่าวว่า “...

ยงัตอ้งถือนักศึกษาปัญญาชนท่ีกลบัเขา้เมืองส่วนใหญ่ยงัเป็นมิตรของเรา ควรเห็นอกเห็นใจและ

ช่วยเหลือพวกเขาตามความเหมาะสม...”362 

ในส่วนของ “ค าช้ีแจงกรณีแนวร่วมส่วนหน่ึงถอนตวัจาก กป.ชป.” เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2524 ไดมี้การช้ีแจงเหตุผลขั้นตน้ไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ ดงัน้ี 

ประการแรก ปัญหาแนวร่วมเป็นปัญหายทุธศาสตร์การปฏิวติัของชนชั้นกรรมาชีพ โดยถือ

หลกัการความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง และเคารพสิทธิประโยชน์ของกนัและกนั 

ประการท่ีสอง การสร้างแนวร่วมยงัตอ้งข้ึนอยูก่บัดุลยก์  าลงั การด าเนินนโยบายและยทุธิวิธี

ท่ีถูกตอ้งในแต่ละช่วงของสถานการณ์ 

ประการท่ีสาม การก่อตั้ง กป.ชป. เพ่ือตระเตรียมเง่ือนไขก่อรูปเป็นองคก์รแนวร่วมท่ีสูงข้ึน

อีกขั้นหน่ึงในโอกาสต่อไป แต่ในระยะเวลาสั้นๆ กป.ชป. ไดมี้บทบาทเช่ือมประสานพลงัรักชาติรัก

ประชาธิปไตยทั้งในและนอกประเทศอยา่งกวา้งขวาง อีกทั้งยงัไดป้ลุกเร้าใหก้  าลงัใจแก่ประชาชน

เป็นอยา่งมาก 

ประการท่ีส่ี พรรคฝ่ายต่างๆใน กป.ชป.ขาดการปรึกษาหารือ ท าให้ไม่สามารถก าหนด

ทิศทางและการปฏิบัติได้อย่างเป็นเอกภาพ จึงท าให้พรรคฝ่ายต่างๆมีความยากล าบากในการ

ด าเนินงานของตนเอง ประกอบกบัขอ้จ ากดัในการปรึกษาหารือโดยตรง จึงเป็นเหตุใหเ้กิดความไม่

เขา้ใจกนั แนวร่วมส่วนหน่ึงจึงไดถ้อนตวัออกไป 

                                                             
362 เร่ืองเดียวกนั, 1-2. 
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ประการท่ีห้า ความเห็นท่ีจะให้มีการปรับปรุงและยกระดบั กป.ชป. ให้เป็นขบวนการท่ี

สูงข้ึนอีกขั้นหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีปรึกษาหารือกนัได ้แต่ตอ้งอาศยัเวลาเวลาท าความเขา้ใจปัญหารอบดา้น

และค านึงถึงความสอดคลอ้งทางภววิสยั 

ประการท่ีหก พคท. น้อมรับค าวิจารณ์ท่ีสร้างสรรคเ์พื่อเก็บรับเป็นบทเรียนต่อไป ในส่วน

ของแนวร่วมท่ีถอนตัวออกไปยงัต้องถือว่าพวกเขาส่วนใหญ่ยงัคงยืนหยดัต่อสู้เพื่อเอกราช

ประชาธิปไตย และยงัเป็นพนัธมิตรต่อกนัจึงควรช่วยเหลือพวกเขาตามเง่ือนไขและโอกาส363 

เอกสารทั้ง 2 ฉบับได้สะท้อนให้เห็นว่า พคท. รับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขบวนปฏิวติัจน

น าไปสู่การถอนตวัของนกัศึกษาปัญญาชนและแนวร่วม รวมทั้งปัญหาภายในพรรคท่ีสะทอ้นจาก

เสียงของผูร่้วมขบวนการ และปัญหาภายนอกท่ีเขา้มากระทบในช่วงท่ีพรรคก าลงัอยู่ในภาวะวิกฤต

จนน าไปสู่ความไม่เขา้ใจกลายเป็นรอยร้าวระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม ในช่วงท่ีงานของพรรคหด

แคบทั้งทางการเมืองและการต่อสูด้ว้ยอาวุธ ดูเหมือนว่า พคท. ไดพ้ยายามท่ีจะแสดงใหเ้ห็นว่าพรรค

ก าลงัอยู่ในช่วง “ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง” ตามท่ีไดรั้บขอ้เสนอแนะมา ซ่ึงในกรณีน้ีผูศึ้กษา

ตีความว่า การออกค าช้ีแจง 2 ทั้งฉบบั ไดแ้ก่ “ค  าช้ีแจงกรณีนกัศึกษาปัญญาชนกลบัเขา้เมือง” และ 

“ค าช้ีแจงกรณีแนวร่วมส่วนหน่ึงถอนตวัจาก กป.ชป.” เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่แนวร่วมว่าการ

ปฏิวติัจะยงัคงด าเนินต่อไป เป็นการโนม้นา้วให้แนวร่วมไม่ละท้ิงการปฏิวติั โดยใชจุ้ดร่วมในการ

ต่อสู้เพื่อเอกราช ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมโน้มน้าวให้เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งสนับสนุน 

พคท. ในเง่ือนไขและโอกาสท่ีอ  านวย พร้อมทั้งยงัไดพ้ยายามท าใหเ้ขา้ใจว่าการถอนตวัของแนวร่วม

เป็นการ “จากลาอยา่งเป็นมิตร” และ พคท. กบัแนวร่วมยงัสามารถกลบัมาร่วมมือกนัไดทุ้กเมื่อ หาก

พิจารณาในแง่น้ี วิธีการดงักล่าวจะส่งผลใหรั้ฐบาลหวาดระแวงแนวร่วมคืนเมือง เพราะรัฐบาลอาจ

คิดว่าแนวร่วมออกจากป่ามาเคล่ือนไหวในเมืองแทน อีกนัยหน่ึงการออกค าช้ีแจงในเอกสาร

ดงักล่าว นอกจากเป็นค าช้ีแจงท่ีบอกใหท้ราบสภาพท่ีเกิดข้ึนในขบวนปฏิวติัแลว้ เอกสารทั้ง 2 ฉบบั

ยงัไดส้ะทอ้นให้เห็นว่า พคท. พยายามส่งสารให้แก่นักศึกษาปัญญาชนและแนวร่วมท่ียงัอยู่ในป่า

เห็นว่า พคท. ให้ความส าคญักบัพวกเขาและการปฏิวติัจะยงัไม่ยติุ อย่างไรก็ดี แมค้  าช้ีแจงดงักล่าว

อาจไม่สามารถช่วงชิงแนวร่วมใหคื้นมาไดโ้ดยทนัที แต่การสร้างความเช่ือมัน่ต่อแนวร่วมว่า พคท. 

                                                             
363 เร่ืองเดียวกนั. 
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จะท าการแกไ้ขขอ้บกพร่องและด าเนินงานปฏิวติัต่อไป จะท าให ้พคท. ยงัคงเป็นทางเลือกส าหรับผู ้

ท่ีมีจุดร่วมเดียวกนัอยู่เสมอ ทั้งน้ีอาจถือเป็นการปรับภาพลกัษณ์ใหม่ของ พคท. เพ่ือรอเง่ือนไขท่ี

อ  านวยต่อการสร้างแนวร่วมอีกคร้ัง 

อย่างไรก็ตามอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า ปรากฏการณ์การขยายตวัของแนวร่วมประชาชาติ-

ประชาธิปไตย เกิดข้ึนเพียงช่วงระยะสั้นๆ ในตน้ทศวรรษ 2520 นบัตั้งแต่แนวร่วมหลัง่ไหลเขา้สู่เขต

ป่าเขาหลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 ถึงแมว้่าจะด ารงอยูไ่ดไ้ม่นาน แต่ปรากฏการณ์ดงักล่าวก็ไดส้ะทอ้น

ภาพการเมืองไทยร่วมสมยั ในมิติความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัประชาชน การต่อสูท้างอุดมการณ์ การ

ใชค้วามรุนแรง ความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตย และการรวมพลงัของประชาชน ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นไดจ้ากการขยายตวัของ “แนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย” ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ัง

แรกอย่างกวา้งขวาง นอกจากนั้น งานแนวร่วมยงัเป็นส่ิงใหม่ส าหรับ พคท. เน่ืองจากการขยายตวั

ของแนวร่วมท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้กิดจาก พคท. เป็นผูผ้ลกัดนั แต่เกิดจากสถานการณ์ความขดัแยง้ทาง

การเมืองขั้นสูงสุดท่ีน าพาไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง ท าให้ฝ่ายต่อตา้น พคท. กลบักลายเป็นผูส่้ง

แนวร่วมไปเสริมสร้างงานของ พคท. ในเขตป่าเขา ดว้ยเหตุน้ี พคท. จึงมีโอกาสรับมือกบังานแนว

ร่วมอย่างจริงจงั จนน าไปสู่การจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย 

องค์การแนวร่วมในขั้นเตรียมการข้ึนมาได ้ในขณะเดียวกันสถานการณ์ในอินโดจีนไดม้ีส่วน

ผลกัดนัให้ พคท. ตอ้งปรับปรุงงานแนวร่วมของตนเอง แมปั้ญหาทั้งสองส่วนไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนั

โดยตรง แต่ความเช่ือมโยงระหว่าง พคท. กับ พคจ. ท่ีมีสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นท าให้ พคท. ได้

พยายามปรับเปล่ียนงานแนวร่วมของตนเองตามไปดว้ย โดย พคท. ยงัยึดมัน่ในเป้าหมายการต่อสู้

เช่นเดิม แต่จุดยืนของ พคท. กบัแนวร่วมท่ีต่อตา้นการครอบง าจากจีน ท าให้การขบัเคล่ือนขบวน

ปฏิวติัเป็นไปอย่างยากล าบาก จนท้ายท่ีสุด “แนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย” ได้เร่ิมแตก

กระจายตวัไปหลายทิศทางท่ามกลางวิกฤติท่ีเกิดข้ึนภายในพรรค ซ่ึง พคท. ไม่อาจจะเหน่ียวร้ังแนว

ร่วมไวไ้ดจึ้งไดพ้ยายามท่ีจะท าให้การถอนตวัของแนวร่วมเป็น “การจากลาอย่างเป็นมิตร” พร้อม

กบัท้ิงความหวงัว่า พคท. จะทบทวนตวัเองเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีท าใหแ้นวร่วมตอ้งผละจากไป  
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3. ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการแยกสลายแนวร่วมจากพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย 

ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2525 

 ในการปราบปรามคอมมิวนิสต์รัฐบาลไดใ้ช้ยุทธศาสตร์ “การทหาร” น ามาโดยตลอด 
จนกระทัง่ในสมยัรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์จึงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในเชิงนโยบาย และ
ในพ.ศ. 2523 รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ไดป้ระกาศใชค้  าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/23 
เป็นนโยบายหลกัในการปราบปรามคอมมิวนิสต ์ซ่ึงในระหว่างน้ีรัฐบาลไดพ้ลิกแพลงการต่อสูก้บั
คอมมิวนิสต์ดว้ยตระหนักถึงขอ้ผิดพลาดในอดีตท่ีไดเ้คยปราบปรามจนส่งผลให้ พคท. เติบใหญ่

ขยายตวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปราบปรามประชาชนในกรณี 6 ตุลาคม 2519 ดงันั้นในช่วงระหว่าง 
พ.ศ. 2520 – 2525 จึงเป็นช่วงท่ีรัฐบาลไดป้รับทิศทางการต่อสูก้บัคอมมิวนิสตค์ร้ังส าคญั โดยวิธีการ
หน่ึงท่ีรัฐบาลไดเ้รียนรู้และน ามาใช ้คือ “การแยกสลายแนวร่วมของ พคท.” อย่างไรก็ดี ค  าถามท่ี
ตามมาก็คือ “รัฐบาลมีวิธีการในการแยกสลายแนวร่วมของ พคท. อย่างไร?” ซ่ึงก่อนท่ีจะลงไป
อธิบายประเด็นดงักล่าว ผูศ้ึกษาเห็นว่าจ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจแนวคิดของรัฐบาลท่ีน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงนโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสต์ จากนโยบายท่ีมีลกัษณะ “ขวาจดั” สู่ “การ

ผอ่นปรน” ทางการเมืองโดยใหค้วามส าคญักบัประชาชนเป็นหลกัเสียก่อน 

3.1 แนวคดิ “การเมืองน าการทหาร” ของรัฐบาล   

 ภายหลงัการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 
สถานการณ์การเมืองไทยภายใตรั้ฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (พ.ศ. 2519 - 2520) อยู่ในสภาพท่ี
ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน นโยบายในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในช่วงน้ีจึงเป็นไปอย่าง
เขม้ขน้และรุนแรง เน่ืองจากนายธานินทร์มีแนวคิดต่อตา้นคอมมิวนิสต์สุดขั้ว ตลอดระยะเวลาท่ี

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงได้ท าการกวาดลา้งจบักุม คุมขัง นักศึกษาปัญญาชน ตลอดจน
ประชาชนท่ีรักความเป็นธรรม รักชาติ รักประชาธิปไตย จนท าให้บุคคลจ านวนมากหลบหนีภัย
การเมืองเข้าร่วมกับ พคท.364 นอกจากน้ีการต่อสู้ทางการทหารยงัคงเป็นนโยบายหลกัในการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซ่ึงรัฐบาลไม่พยายามเขา้ใจและแกไ้ขปัญหาท่ีผลกัดนัให้คนเขา้ร่วมกับ 
พคท. แต่ยงัคงใชม้าตรการท่ีรุนแรงสร้างแนวร่วมจ านวนมากใหแ้ก่ พคท. โดยปราบปรามผูท่ี้เห็น
ต่างเพียงเพราะพวกเขาเหล่านั้นพยายามเสนอทางออกของปัญหาบา้นเมือง ซ่ึงลกัษณะดงักล่าว

กลายเป็นผลเสียต่อรัฐบาลเอง อีกหน่ึงปีต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินชุดเดิมไดรั้ฐประหาร

                                                             
364 จิรวฒัน์ รจนาวรรณ, ยอดนักการเมือง, (กรุงเทพฯ: วรรณสาส์น, 2547), 231-232. 
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รัฐบาลนายธานินทร์  และไดแ้ต่งตั้งพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์เป็นนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลพล
เอกเกรียงศกัด์ิไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสต์จากขวาสุดโต่งสู่การผ่อนปรน
ทางการเมือง ท่ีเนน้การท าความเขา้ใจและการใหค้วามส าคญักบัประชาชนเป็นหลกั 

 นโยบายผอ่นปรนทางการเมืองท่ีส าคญัของรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ไดแ้ก่ การอนุญาตให้
นักศึกษาจดัตั้งสโมสรและองค์กรในมหาวิทยาลยั การอนุญาตให้กรรมกรรวมตวักนัเป็นสหภาพ
แรงงาน การเชิญชวนนกัศึกษาออกจากป่ากลบัสู่หอ้งเรียน การแสดงท่าทีผอ่นปรนต่อคนท่ีออกจาก
ป่า การนิรโทษกรรมผูก้ระท าผิดกรณี 6 ตุลาคม 2519 รวมทั้ งการปรับเปล่ียนนโยบายการ

ต่างประเทศท่ีหันไปฟ้ืนความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัประเทศสังคมนิยม อย่างไรก็ตาม นโยบาย
ดงักล่าวไม่ไดส้ร้างบรรยากาศเสรีประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง แต่เป็นความพยายามท่ีจะ
ประนีประนอมกับพลงัฝ่ายต่างๆในสังคม เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายทางการเมืองไม่ให้
ประชาชนรู้สึกกดดนัมากเกินไปเช่นนโยบายของรัฐบาลก่อน ซ่ึงนบัเป็นวิธีการอนัแยบยลในการท่ี
จะคล่ีคลายความขดัแยง้ในสงัคม ขณะเดียวกนันโยบายผอ่นปรนทางการเมืองซ่ึงไดส้ะทอ้นให้เห็น

ถึงการปรับเปล่ียนแนวทางต่อสูก้บัคอมมิวนิสตโ์ดยใช ้ “การเมืองน าการทหาร” ซ่ึงแนวทางน้ีไม่ใช่
เพ่ิงปรากฏเป็นคร้ังแรก แต่ก่อนหน้าน้ีไดมี้ทหารและต ารวจบางกลุ่มท่ีเรียกว่า “สายพิราบ” ไดน้ า
แนวทางการเมืองมาใชต่้อสูก้บัคอมมิวนิสตม์าก่อนแลว้ ซ่ึงในเร่ืองน้ีพนัเอก (พิเศษ) หาญ พงศสิ์ฎา
นนท ์อดีตผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ (ฝ่ายข่าว) กอ. รมน. ไดก้ล่าวว่า ในขณะท่ี พคท. ใชห้ลกัการ
ปลุกระดมประชาชนให้จับอาวุธลุกข้ึนสู้กับรัฐบาล ด้วยการช้ีให้เห็นความคับแค้นทางสังคม 
โดยเฉพาะการข่มเหงจากเจา้หน้าท่ีรัฐบาล แต่ทางดา้นฝ่ายปฏิบติังานของรัฐก็จะไดใ้ชว้ิธีเดียวกนั 

คือการเขา้คลุกคลีกบัชาวบา้นดว้ยการโฆษณาว่า คอมมิวนิสตโ์หดร้ายป่าเถ่ือน และช้ีให้เห็นความ
จ าเป็นในการลุกข้ึนสูก้บัคอมมิวนิสต์365 โดยจะเห็นไดว้่า นายทหารระดบัสูงมีความคิดกา้วหนา้และ
น าแนวทางการเมืองมาใชใ้นการต่อสูก้บัคอมมิวนิสต ์เพียงแต่ไม่ไดถู้กผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายหลกั 
และในการด าเนินงานเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการไม่ไดน้ าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงพนัเอก (พิเศษ) หาญ พงศ์
สิฎานนท ์ยงัไดก้ล่าวถึงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีไวว้่า 

...คือตอนน้ี นโยบายการเมืองน าการทหาร แต่ในทางปฏิบติัน่ีมนัก็ตาม
ถนดั ข้ึนอยูก่บัผูว้่าฯ แม่ทพัฯ ฯลฯ แลว้ข้ึนอยูก่บัหวัของผูมี้อ  านาจหนา้ท่ี ถา้มีหวั
การเมืองน าการทหารก็ไม่มีปัญหาแต่ถา้ไปเจอพวกบู๊ลา้งผลาญก็ตอ้งเป็นอีกแบบ 

                                                             
365 กองบรรณาธิการสยามนิกร. คนป่าคืนเมือง, 157. 
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ใน กอ. รมน. ผมเองก็รู้สึกว่า มีบางส่วนท่ีไม่เอาด้วย ใครท าก็ท าไป มนัไม่มี
เอกภาพ...366 

การละเลยการบงัคบัใชน้โยบายทางการเมืองในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ดงัท่ีพนัเอก 
(พิเศษ) หาญไดก้ล่าวว่า “นโยบายการเมืองน าการทหาร” ในทางปฏิบติัข้ึนอยู่กบัผูมี้อ  านาจน าไป
บังคับใช้ ได้ท าให้เกิดปัญหาในระดับปฏิบัติการ เช่น การแยกแยะว่าใครคือคอมมิวนิสต์ ซ่ึง
เจา้หน้าท่ีมกัท าผิดพลาดโดยการจบักุมประชาชนแบบเหวี่ยงแห ดงัท่ี พล.ต.ต. ชชั ชวางกูร อดีตผู ้
บงัคบัการต ารวจสันติบาล และรองผูบ้ญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง ไดเ้คยแสดงทศันะต่อการ

ปราบปรามคอมมิวนิสต ์ไวต้อนหน่ึงความว่า  

...คือการปราบคอมมิวนิสต์ต้องน าเด็กมาเทรนให้รู้ว่าคอมมิวนิสต์คือ
อะไร ให้รู้ความหมายว่าอะไรคือศตัรูของชาติ อย่าไปเท่ียวช้ีบอกใคร อย่างท่ี

ผ่านๆมา คือเขาไม่แยกแยะ คือในภาษาปราบปรามคอมมิวนิสต์เราเรียกว่า “คุณ
ตอ้งรู้จกัศตัรูของคุณ”...367 

 นอกจากนั้นยงัมี พ.ท. ทวนทอง สุวรรณทตั เจา้กรมยุทธการทหาร และผูอ้  านวยการศูนย์
อ  านวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แสดงทัศนะถึงการใช้นโยบายการเมืองต่อสู้กบั

คอมมิวนิสต ์โดยใหค้วามรู้และฝึกฝนเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการในท านองเดียวกนั ความว่า 

...ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ เราพยายามท่ีจะต่อสู้ในทางความเช่ือ
มากกว่าอย่างอ่ืน ซ่ึงเรามาใช้ศพัท์กนัว่าเป็นการต่อสู้ทำงด้ำนกำรเมือง คือเอา
ความเช่ือสู้กบัความเช่ือ ลทัธิต่อลทัธิสู้กนั เพราะฉะนั้นเราตอ้งเทรนทหารท่ีจะ

ออกไปในสนามน่ี  ท่ีจะต้องไปติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนให้ เข้า ใจ
ประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งว่ามนัเป็นอย่างไร และก็จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละลัทธิ
เป็นอย่างไร ทฤษฎีของคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไร พอเขารู้ก็สามารถไปเถียง 
โดยเฉพาะเถียงกบัแกนน าคอมมิวนิสตใ์นหมู่บา้น...368 

                                                             
366 "คอมมิวนิสตน่ี์เร่ืองข้ีผง," ไทยนิกร 2, (30) + 33 (5 มิถุนายน 2521): 32.  
367 "เรามีไส้ศึกอยูใ่นพวกคอมมิวนิสต,์" ไทยนิกร 2, (30) + 32 (26 พฤษภาคม 2521): 29. 
368 "แนวร่วมคอมมิวนิสตต่์อสู้ยากที่สุด," ไทยนิกร 2, (30) + 29 (5 พฤษภาคม 2521): 34. 
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การขาดความรู้ความเขา้ใจในลทัธิคอมมิวนิสตข์องเจา้หนา้ท่ีรัฐ จึงเป็นสาเหตุประการหน่ึง
ท่ีท าให้คนสนับสนุนและเขา้ร่วมกบั พคท. เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีรัฐใชก้ารจบักุมปราบปรามแบบ
เหวี่ยงแห ไม่ท าความรู้จกัศตัรูอย่างรอบดา้นจึงน าไปสู่วิธีการต่อสู้ท่ีผิดพลาดของรัฐบาลเป็นเวลา

นับสิบปี ซ่ึงกรณี 6 ตุลาคม 2519 นับเป็นตวัอย่างหน่ึงในความผิดพลาดของรัฐท่ีช่วยเสริมความ
เขม้แข็งใหแ้ก่ พคท. เช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ความเขม้แข็งของ พคท. อนัเน่ืองมาจากการเขา้ร่วม
ของผูห้นีภยัการเมืองจ านวนมาก ท าให้รัฐเร่ิมตระหนักถึงวิธีการท่ีผิดพลาดของตนเองจนน าไปสู่
การศึกษา หาขอ้สรุปและท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยตวัอยา่งของขอ้สรุปหน่ึงมาจาก
แนวคิดของ พ.ท. ทวนทอง สุวรรณทตั ท่ีมองว่า “การต่อสูท่ี้ยากท่ีสุดคือการต่อสูก้บัแนวร่วม” จาก
ความคิดดงักล่าว พ.ท. ทวนทอง จึงเสนอวิธีการต่อสู้ท่ีใช ้“การเมือง” ทั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือโดด

เด่ียวคอมมิวนิสตซ่ึ์ง พ.ท. ทวนทองไดก้ล่าวไวค้วามว่า 

...แนวร่วมน่ีตัวยากท่ีสุด คือแนวร่วม เขาหมายถึงบรรดากลุ่มบุคคล
ทั้งหลายท่ีมีปัญหาขัดแยง้ทางสังคมกันเอง หรือกับรัฐบาล พวกน้ีไม่ได้เป็น

คอมมิวนิสต์ แต่เขามีคอมมิวนิสต์ช้ีน าในทางความคิด อาจจะเป็นกรรมกร 
นกัศึกษา ทหาร ต ารวจ จะเป็นอะไรก็ได ้ครู พวกนกัต่อสู ้กำรต่อสู้ท่ียำกท่ีสุดคือ
กำรต่อสู้กับแนวร่วม อนัน้ีเป็นปัญหาทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทุกอย่าง
อยูใ่นน้ีหมด... แต่เราอยา่ไปตีขุมว่าพวกน้ีด าเนินการตามคอมมิวนิสต์ช้ีน า เพราะ
เราจะไดศ้ตัรูเลย 

วิธีการต่อสู้น่ี คือเราตอ้งวางแผนว่า วิธีการต่อสู้ในดา้นกโลบายทั้งปวง 
(ยุทธศาสตร์) การต่อสู้ในทางความเช่ือ การต่อสู้ในดา้นการจดัตั้ง การต่อสู้ใน
ดา้นมวลชน เรามาคิดในดา้นการเมืองเราจะท ายงัไงบา้ง ภายในเราจะท าอะไร 
ต่างประเทศเราจะท าอะไร ความมุ่งหมายเราจะพยายามโดดเด่ียวพรรค 

(คอมมิวนิสต)์ ใหไ้ด ้ความพยายามทั้งปวงมนัไดบ้า้งเสียบา้ง เราก็ตอ้งพยายามทุก
อยา่ง การเมืองภายในเหมือนกนั เราตอ้งพยายามใหเ้กิดความสามคัคีข้ึน การต่อสู้
เราจะตอ้งประณีตและสุขุมท่ีจะตอ้งด าเนินกบักลุ่มชนทั้งหลาย ไม่ใหเ้ขาเป็นศตัรู
เราโดยใช่เหตุ...369  

                                                             
369 เร่ืองเดียวกนั, 34-35. 
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ในขณะเดียวกนั พล.ต.ต. ชชั ชวางกูร ไดก้ล่าวว่า “การสร้างประชาธิปไตยจะช่วยยบัย ั้ง
คอมมิวนิสต์” ซ่ึงพล.ต.ต. ชชั ไดช้ี้ให้เห็นสาเหตุการเกิดคอมมิวนิสต์ และการให้ความส าคญักบั
ประชาชนโดยเนน้ไปท่ีการสร้างประชาธิปไตย ดงัขอ้ความตอนหน่ึงความว่า 

...เราพิสูจน์ว่าของเราดีกว่า คุณดึงประชาชนของผมไปเยอะแลว้ แต่ผม
ตอ้งการดึงประชาชนของผมกลบัมาบา้ง พร้อมทั้งดึงประชาชนของคุณกลบัมา
ดว้ย เราพูดกบันายผนิ บวัอ่อน เราก็พูดดว้ยธาตุแทข้องลทัธิประชาธิปไตย พวกน้ี
เกิดจากปมดอ้ย... ท่ีว่าความยากจน ความคบัแคน้ ความไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

เป็นบ่อเกิดใหมี้อุดมการณ์เป็นคอมมิวนิสต ์คอมมิวนิสตต์อ้งการใหไ้ม่มีชนชั้น มี
ชนชั้นเดียวกนัหมดแต่มีหนา้ท่ีต่างกนั...370  

จากตัวอย่างความคิดของพ.ท. ทวนทอง สุวรรณทัต และพล.ต.ต. ชัช ชวางกูร ข้างตน้

สะทอ้นให้เห็นความคิดอนักา้วหนา้ของเจา้หน้าท่ีรัฐบางส่วน ท่ีพยายามท าความเขา้ใจสาเหตุการ
เกิดและขยายตวัของคอมมิวนิสต์ จึงมีความเขา้ใจว่า “ปัญหาแนวร่วม” เป็นปัญหาส าคญัและยาก
ท่ีสุดในการต่อสูช่้วงชิงชยัชนะ ซ่ึงนบัเป็นความพยายามเสนอแนวคิดและวิธีการทางการเมืองไปใช้
ในการต่อสู ้ดงัท่ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีรัฐทั้งหมดท่ีมุ่งจะปราบปรามคอมมิวนิสต์ดว้ย
ก  าลงัทหาร เพียงแต่เจา้หน้าท่ีของรัฐเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในต าแหน่งหน้าท่ีบงัคบัให้กลไกของรัฐ
ท างานสอดคลอ้งกบันโยบายการต่อสูก้บัคอมมิวนิสต ์อยา่งไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวไม่ไดถู้กละเลย

อย่างส้ินเชิง เพราะในเวลาต่อมาแนวคิดการต่อสู้ทางการเมืองน้ีไดพ้ฒันาจากหลากหลายฝ่าย ทั้ง
ทหาร ต ารวจและพลเรือน รวมทั้งจากผูป้ฏิบติังานของรัฐในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสสัมผสักบัประชาชน
และคอมมิวนิสตท่ี์แทจ้ริง จนกระทัง่ไดมี้การตกผนึกเป็นรูปธรรมชดัเจนข้ึน เม่ือรัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ประกาศค าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/23  อนัถือเป็น “นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต์” อีกทั้งยงัมีค  าสั่งเพ่ิมเติมคือ ค  าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/25 เร่ือง “แผนการรุกทาง

การเมือง” ซ่ึงมุ่งเนน้ใชก้ารเมืองต่อสูก้บัคอมมิวนิสต ์ตามท่ีค  าสัง่ท่ี 66/23 โดยไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน
ว่า “ปัจจยัทางการเมืองมีความส าคญั (ต่อความส าเร็จในการต่อสู้กบัความไม่สงบ) ส่วนปฏิบติัการ
ทางทหารนั้น มีหนา้ท่ีสนบัสนุนเพ่ือใหก้ารเมืองประสบความส าเร็จ”371  

                                                             
370 "เรามีไส้ศึกอยูใ่นพวกคอมมิวนิสต,์"  30-31. 
371 สายหยดุ เกิดผล, พคท. หายไปไหน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์, 2554), 258. 
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3.2 การวเิคราะห์ของรัฐบาลเกีย่วกบัการท างานแนวร่วมของ พคท.  

หนงัสือพิมพ ์“สยามใหม”่ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 54 ประจ าวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2524 ไดเ้ผยแพร่
บทความเร่ือง “เมืองประสานบา้น บา้นประสานป่า” ของ “พิศาล มูลศาสตรสาทร” ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ.  2524 -  2532)  ซ่ึงไดป้ระเมินว่าการบงัคบัใชน้โยบายท่ีมุ่งต่อสู้ทางการเมือง
กบัคอมมิวนิสต์ ท าให้รัฐบาลสามารถตอบโตก้ารรุกของ พคท. ในพ้ืนท่ีป่าเขาและชนบทไดส้ าเร็จ 
ซ่ึงถือเป็นการป้องกันการเคล่ือนไหวของ พคท. ท่ีก  าหนดตามแนวทาง “ชนบทล้อมเมือง” 

นอกจากนั้นนายพิศาลยงัเช่ืออีกว่า พคท. จะน ายทุธศาสตร์ใหม่มาใชใ้นการต่อสู้ ซ่ึงภายหลงัจากท่ี
รัฐบาลพบว่า พคท. ไดป้ระกาศเข็มมุ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 โดยมุ่งไปท่ี “ยุทธศาสตร์ 3 
เขต” หรือ “เมืองประสานบา้น บา้นประสานป่า” ซ่ึง พคท. ไดเ้ร่ิมปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ดงักล่าว
โดยสัง่ใหมี้การจดัตั้งแนวร่วมและกองก าลงัติดอาวุธแบบใหม่เป็นหน่วยจรยุทธข้ึน ตั้งแต่ในระดบั
หมู่บา้น ต าบล อ  าเภอ จงัหวดั และภาค372 ขอ้มูลจากนายพิศาลขา้งตน้เป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีสะท้อนให้
เห็นว่าเจา้หน้าท่ีรัฐไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจการต่อสู้กบัคอมมิวนิสต์ พร้อมทั้งไดว้ิเคราะห์ว่า 

พคท. จะท าอยา่งไรเม่ือรัฐบาลเปิดการรุกทางการเมืองไดส้ าเร็จ ดงันั้นฝ่ายรัฐบาลจึงไดท้ าการศึกษา
เก่ียวกบั “ยุทธศาสตร์ 3 เขต” ท่ีเช่ือว่า พคท. ไดเ้ร่ิมปฏิบติัการเพื่อตอบโตก้ารรุกทางการเมืองของ
รัฐบาล เพื่อหาวิธีการแยกสลายแนวร่วมของ พคท. ท าใหปั้ญหาแนวร่วมไม่ไดถู้กมองขา้มอีกต่อไป 
ดังปรากฏหลกัฐานจากเอกสารของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการศึกษาและท าความเขา้ใจเพื่อหาวิธีการ
แยกสลายแนวร่วมจาก พคท.  

ต ัว อย ่า ง เ อกสาร เ ร่ื อ ง  “ สถานก ารณ์ก า รก่อก า ร ร้ า ย ในประ เท ศไทย ”  ซ่ึ ง
รวบรวมข้อมูลโดย พ.อ.  พิ บูลศ ัก ด์ิ  นาคีรักษ์ เป็นเอกสารรายงานการเคล่ือนไหวของ พคท. 
ในพ.ศ. 2523 โดยประเด็นหลกัในเอกสาร ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาและโครงสร้างของ พคท. การ
เคล่ือนไหวของ พคท. ในพ้ืนท่ีต่างๆ การประเมินสถิติการต่อสูต้ั้งแต่พ.ศ. 2521-2523 แนวร่วมต่างๆ 

นโยบายและเข็มมุ่งของ พคท. ในพ.ศ. 2523 รวมทั้งแนวคิดในการปรับปรุงการป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้ายคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทย 

ตวัอย่างในประเด็น “แนวร่วมต่างๆ” พ.อ. พิบูลศกัด์ิ ไดว้ิเคราะห์ว่านโยบายการเมืองน า

การทหาร การปฏิบติัการทางจิตวิทยา การประชาสัมพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลท่ีไดก้ระท าทุกภาค

                                                             
372 พิศาล มูลศาสตรสาทร, "เมืองประสานบา้น บา้นประสานป่า," สยามใหม่ 2, 54 (200) (25 เมษายน 

2524): 28.  
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พร้อมกับการปราบปรามอย่างรุนแรงของทหาร ท าให้มีคนออกมามอบตัวจ  านวนสูงข้ึนเร่ือยๆ 
พคท. จึงหาทางแกโ้ดยร่วมมือกบั พคจ. สร้างแนวร่วมระดบัสูงในเมือง ไดแ้ก่ สมาคมจีนต่างๆ 
สมาคมนักหนังสือพิมพ ์นิสิตนักศึกษา (18 สถาบนั) พ่อคา้จีนท่ีเป็นนายทุนใหญ่ และยงัเช่ืออีกว่า 

พคท. และ พคจ. ต่างใหค้วามส าคญัต่อแนวร่วม จึงไดด้  าเนินการแนวร่วมอยา่งกวา้งขวางในระดบั
ประชาชาติ ภูมิภาค และระดับโลก (ระดับภูมิภาคและระดับโลก พคจ. ด าเนินการ ส่วนระดบั
ประชาชาตินั้นให ้พคท. ด  าเนินการ)373 

นอกจากวิเคราะห์การสร้างแนวร่วมของ พคท. แลว้ พ.อ. พิบูลศกัด์ิ ยงัไดว้ิเคราะห์ท่าทีของ 

พคจ. ในการสร้างแนวร่วมระดบัภูมิภาคและระดบัโลก โดยเช่ือว่า พคจ. ใหค้วามช่วยเหลือในการ
ด าเนินงานแนวร่วมแก่ พคท. ขณะเดียวกนัรัฐบาลจีนก็สานสัมพนัธ์กบัรัฐบาลไทยเพื่อสร้างแนว
ร่วมในระดบัภูมิภาค โดยเช่ือว่าวิธีการท่ีจีนท าแนวร่วมกบัรัฐบาลไทยนั้น ไดแ้ก่  

1. น ้ ามนั จีนใชน้โยบายยดืหยุน่เป็นเคร่ืองต่อรองกบัไทย ท าให้คนไทย
เห็นว่าจีนเป็นเพื่อนท่ีซ่ือสตัยก์บัคนไทยอยา่งสนิท 

2. ใชจี้นโพน้ทะเล คนจีนท่ีอยูใ่นประเทศไทยส่วนใหญ่ควบคุมเศรษฐกิจ
ของไทยอยู่แลว้ จีนจึงเข้าควบคุมโดยใช้ประโยชน์ทางการคา้ หนุนให้พ่อคา้

เหล่านั้นหมุนเศรษฐกิจไปตามความตอ้งการของตน เช่น กกัตุนสินคา้, ข้ึนราคา
สินคา้ ปล่อยสินคา้ใหต้ลาดเกิดการสบัสนวุ่นวาย 

3. ใช้ พคท. เป็นอาวุธ พคจ. สามารถบังคับให้ พคท. ปฏิบัติหรืองด
ปฏิบติัใดๆก็ได ้

4. เช้ือเชิญขา้ราชการไทยไปทศันาจร ในประเทศจีน ซ่ึงจีนจะจดัใหดู้แต่
ส่ิงท่ีดี เพ่ือใหก้ลบัมาพูดขยายงานใหแ้ก่จีน 

5. ท าแนวร่วมประชาชาติ โดยโฆษณาชกัชวนให้ประชาชนเห็นภยัจาก
เวียดนาม ให้ประชาชนลืมเร่ือง ผกค. แต่ไปร่วมรบกบัเวียดนาม นอกจากนั้น 
พคจ. ยงัร่วมดา้นภูมิภาค ใหอ้าเซียนร่วมรบเวียดนาม และท าแนวร่วมระดบัโลก

                                                             
373 พ.อ. พิบูลศกัด์ิ นาคีรักษ์, "สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทย ," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทย เอกสารของรัฐบาลไทย เอกสารฝ่ายขวา, A11.2/38, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 4. 
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ให้สหรัฐฯ สนับสนุนจีนเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายรัสเซีย ซ่ึงการเดินงานของเขา
ไดผ้ลดีมาก374 

นอกจากน้ี พ.อ. พิบูลศกัด์ิ ยงัไดก้ล่าวต่อไปว่ามีการท างานแนวร่วมร่วมกนัระหว่าง พคท. 
และ พคจ. ดงัน้ี 

1. เจ้าหน้าท่ีของ พคท. ท่ีเข้ามอบตัว เมื่อฝ่ายเราได้ด  าเนินกรรมวิธี

เรียบร้อยแลว้ปล่อยตวัไป บุคคลพวกน้ีบางคนท่ีฝ่ายเราตรวจสอบไดไ้ม่ทัว่ถึง ก็
กลบัออกไปปฏิบติังานแนวร่วมกบัพวกประชาชนในระดบัต ่า 

2. เจ้าหน้าท่ีของ พคท. ท่ีลกัลอบกลบัเข้ามาโดยไม่มอบตัว พวกน้ีก็
ด  าเนินการในทางลบัอยูอ่ยา่งเงียบๆ 

3. เจา้หนา้ท่ีของ พคท. ท่ีแทรกซึมอยูใ่นสถาบนัต่างๆอยูก่่อนแลว้ เช่นใน
หมู่นกัหนงัสือพิมพ ์ในหมู่นกัศึกษา และในหมู่คนจีน 

4. เจา้หนา้ท่ีของ พคจ. ในสถานทูตจีน375 

จากขอ้มูลท่ี พ.อ. พิบูลศกัด์ิ รวบรวมมานั้นไดส้ะทอ้นให้เห็นว่า พคท. มีแนวร่วมในทุก
ระดบั ตั้งแต่แนวร่วมพ้ืนฐานจนถึงแนวร่วมชั้นสูง และ พคท. ก  าลงัด  าเนินงานแนวร่วมในเมืองเพ่ือ

แกปั้ญหาคนป่าคืนเมือง ต่อปัญหาน้ีท าให้เจา้หนา้ท่ีตอ้งจบัจอ้งไปท่ีผูค้นเหล่านั้น ดว้ยความเช่ือว่า
คือผูท่ี้จะมาด าเนินงานแนวร่วมในเมืองตามนโยบายของ พคท. อีกทั้งยงัเช่ือว่างานแนวร่วมในเมือง
อยูใ่นความช่วยเหลือของ พคจ. โดยผา่นเครือข่ายคนจีนในไทยตั้งแต่พ่อคา้จนถึงเจา้หนา้ท่ีสถานทูต
จีน แมจ้ะทราบว่ามีการเคล่ือนไหวแต่ก็ไม่สามารถจบักุมมาด าเนินคดีได ้ เน่ืองจากงานแนวร่วมใน
เมืองด าเนินการแบบปิดลบั ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีจึงได้แค่ติดตามและพยายามดึงคนของฝ่าย พคท. เขา้

มาร่วมกบัฝ่ายรัฐบาล ดงัท่ีปรากฏหมายเหตุก  ากบัไวใ้นเอกสาร ความว่า “เจา้หนา้ท่ีของ พคท. และ 
พคจ. เหล่าน้ีปฏิบติังานในทางลบัยากท่ีจะหาหลกัฐานมาจบักุมด าเนินคดีได ้ ฝ่ายเราก็ไดแ้ต่ติดตาม

                                                             
374 เร่ืองเดียวกนั, 5. 
375 เร่ืองเดียวกนั. 
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และมีมาตรการโตต้อบเกล้ียกล่อมเขา้มาอยูใ่นความควบคุมของเรา ด าเนินการตอบโตย้อ้นรอยการ
ปฏิบติังานของฝ่ายตรงขา้มซ่ึงก็ไดผ้ลอยูร่ะยะหน่ึงเท่านั้น”376 

แมข้อ้มูลจากเอกสารเร่ือง “สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทย” ขา้งตน้จะไม่ได้
กล่าวถึงรายละเอียดชดัเจน และเน้ือหาท่ี พ.อ. พิบูลศกัด์ิ นาคีรักษ ์เรียบเรียงไวไ้ม่ไดร้ะบุแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูลตามรูปแบบงานวิชาการก็ตาม แต่เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นความพยายาม
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการศึกษาท าความเขา้ใจแนวร่วมของ พคท. ซ่ึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมองเห็น
ความส าคญัของแนวร่วมในการขยายงานให้แก่ พคท. ขณะเดียวกนัหากแนวร่วมเปล่ียนฝ่ายก็จะ

ส่งผลให้งานของ พคท. หดลงไปดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงจะเห็นไดว้่าเจา้หนา้ท่ีรัฐไดใ้ชว้ิธีการแยกแนว
ร่วมออกจาก พคท. โดยการยอ้นรอยงานแนวร่วมของ พคท. นัน่เอง 

นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการต่อสู้กบัคอมมิวนิสต์อย่าง กอ. รมน. ได้ท าการ

รวบรวมขอ้มูลและศึกษาเก่ียวกบั พคท. ในประเด็นต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจต่อสถานการณ์และ
ก าหนดมาตรการต่อสู ้ดงัปรากฏหลกัฐานจาก เอกสารลบัมากของ กอ. รมน. เร่ือง “สถานการณ์ฝ่าย
ซา้ยจดัรุนแรง ระยะ 16 มี.ค.-15 เม.ย. 24” ซ่ึงผูศ้ึกษาสนันิษฐานว่าเป็นเอกสารส าหรับเจา้หนา้ท่ี กอ. 
รมน. น าไปใชศ้ึกษา เน่ืองจากมีการก าชบัว่า “เอกสารน้ีเป็นของ กอ.รมน. ซ่ึงประเมินความเห็น
ต่างๆ ต่อการเคล่ือนไหวของฝ่ายปว. ใหข้อ้มูลท่ีทางเราควรจะใหค้วามสนใจอยูไ่ม่น้อย จึงเสนอมา
ใหเ้พื่อนๆไดรั้บรู้และก าหนดมาตรการการปฏิบติัส าหรับเราไดเ้หมาะสม”377  

ส่วนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั พคท. เอกสารลบัมากของ กอ. รมน. เร่ือง “สถานการณ์ฝ่าย
ซา้ยจดัรุนแรง ระยะ 16 มี.ค.-15 เม.ย. 24” ไดเ้สนอปัญหาส าคญัท่ีก  าลงัเกิดข้ึน 2 ปัญหาหลกั ไดแ้ก่ 
ปัญหาการมอบตวัของอดีตผูน้  านกัศึกษาและนกัการเมืองของ พสท. และปัญหาดา้นยทุธศาสตร์  

โดยในส่วนของปัญหาการมอบตัวของอดีตผู้น านักศึกษาและนักการเมืองของ พสท. 

เอกสารฉบบัดงักล่าวไดอ้ธิบายไวว้่า สืบเน่ืองจากวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2524 ผูน้  าคนส าคญัของ 

พสท. ในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั ไดอ้อกมามอบตวัต่อทางการ ไดแ้ก่ นายช านิ ศกัดิเศรษฐ์ นายวิ
สา คญัทพั นายชยัวฒัน์ สุรวิชยั นายพีรพล ตริยะเกษม และนายมวลชน สุกแสง พร้อมกนัน้ี กอ.
                                                             

376 เร่ืองเดียวกนั. 
377 "กอรมน.ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเห็นว่าซ้ายจัด 10 พค 2524," 10 พฤษภาคม 2524 เอกสาร

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เอกสารของรัฐบาลไทย เอกสารฝ่ายขวา , A11.2/39, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์., 1. 
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รมน. ยงัไดรั้บรายงานว่าในวนัเดียวกนันั้น “ชั้นบน” เขตงานอีสานเหนือ ไดใ้ห้ “สหายอิทธิพล” 
เดินทางเขา้กทม. เพ่ือช้ีน าต่อองคก์รแนวร่วมดา้นเปิดในมร. (มหาวิทยาลยัรามค าแหง-ผูศ้ึกษา) ซ่ึง
สาระส าคญัของการช้ีน านั้น ลว้นเก่ียวกบัการมอบตวัของบุคคลดงักล่าวทั้งส้ิน โดย กอ.รมน. ไดรั้บ

รายงานขอ้มูล “ช้ีน า” ดงัน้ี 

...-ผูน้  าพรรคการเมืองดงักล่าวน้ีไดป้ระกาศการต่อสูร่้วมกบั พคท. ก็จริง 
แต่โดยองคก์ารจดัตั้งท่ีเขาสงักดัอยู ่(พสท. ในสถานการณ์สูร้บท่ีปว. ) ระหว่างอยู่
ในป่านั้น มีฐานะเป็นองค์กรแนวร่วมท่ีมีการต่อสู้ดว้ยอาวุธประสานกบั พคท. 

เท่านั้น มิไดมี้ฐานะเป็น ทปท. แต่อยา่งใด และการเขา้ป่าของบุคคลเหล่าน้ีก็เพราะ
สถานการณ์กดดนัทางการเมืองจากฝ่ายศตัรู มิไดเ้ข้าป่าเพราะการเรียกร้องของ 
พคท.... ผูน้  าพรรคการเมืองดงักล่าว มีฐานะเป็นแนวร่วมในป่าของ พคท. การ
ออกมามอบตวัน้ี จึงเป็นปัญหาดา้นงานแนวร่วมของ พคท. มิไดเ้ป็นปัญหาส่วน
พรรคของ พคท. แต่อยา่งใด ดงันั้น ในส่วนพรรค โดยเน้ือหาแลว้ไม่กระเทือน แต่

กระเทือนงานส่วนแนวร่วมบางส่วนเท่านั้น  

-คนเหล่าน้ีก่อนเขา้ป่าก็ไดป้ระกาศจุดยนืแนวทางมากร์ซ-เลนินมาตลอด 
ไดมี้การหล่อหลอมความคิดแนวทางน้ีเป็นอย่างดี และเม่ือเขา้ป่าก็ไดย้กระดับ
ทางความคิดทางการเมืองและมีประสบการณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองหรือการ

ต่อสู้ด้วยอาวุธมาแลว้ แมจ้ะกลบัเข้าเมือง แต่ “พรรค” ก็เช่ือว่ารัฐบาลไม่อาจ
เปล่ียนความคิดของคนระดบัน้ีให้ท าประโยชน์ต่อ กอ.ปค. หรือรัฐบาลได ้และ
คนเหล่าน้ี จะตอ้งท าการต่อสู้ต่อไปอย่างแน่นอน ฝ่ายท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการ
ต่อสูข้องคนเหล่าน้ี จึงเป็นฝ่าย ลทัธิมาร์กซหรือคอมมิวนิสตมิ์ใช่ฝ่ายรัฐบาล ดงัน้ี
แลว้ ปัญหา “พรรค” จึงมีว่า “พรรค” จะช่วงชิงคนเหล่าน้ีไวไ้ดอ้ยา่งไร เพื่อใหเ้ขา

ท างานให ้“พรรค” ต่อไป อยา่งนอ้ยในฐานะแนวร่วมในเมือง 

-ดงันั้น การท่ีแยกตวัออกจากป่าหรือจาก “พรรค” จึงเป็นเพียงรูปแบบแต่
เน้ือหาคือท างานแนวร่วมต่อไปนัน่เอง.378 

                                                             
378 เร่ืองเดียวกนั, 6-7. 
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ส่วนในดา้นปัญหาด้านยุทธศาสตร์ เอกสารของ กอ.รมน. ไดว้ิเคราะห์ว่า พคท. ก  าลงัปรับ

วิธีการต่อสูใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีก  าลงัถดถอยดา้นการต่อสูด้ว้ยอาวุธ โดยการใหแ้นวร่วม
ออกจากป่า เน่ืองจากรัฐบาลก าลงัด าเนินการปราบปรามกองก าลงัของ พคท. อยา่งหนกั และอีกดา้น
รัฐบาลก็ประกาศนโยบาย “อา้แขนรับคนป่าคืนเมือง” ดงันั้น “การแยกสลายออกจากป่าเพื่อรักษา
ก าลงัส่วนน้ีไว ้ จึงเป็นการยดืหยุน่การต่อสูท่ี้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเป็นการปรับขบวนการ
ต่อสู้หรือสลายขบวนปฏิวติั” หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การคืนเมืองของแนวร่วมคือการปรับ

ทิศทางการต่อสู้ของ พคท. โดยหันมารุกการต่อสู้ในเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐ
ไดรั้บรายงานมาว่า “พคท. มีนโยบายท่ีจะเร่งสร้างงานแนวร่วมในเมืองอยู่แลว้” ตามขอ้มูลจาก
รายงานฉบบัท่ี 2-2524 ดงันั้นการท่ีคนคุณภาพสูงดงักล่าวเขา้เมือง จึงมีลกัษณะพฒันาส่วนงานแนว
ร่วมในเมืองจากปริมาณไปสู่คุณภาพ และจากการ “ช้ีน าของชั้นบน” จากขอ้มูลท่ี กอ.รมน. ไดรั้บ
รายงานมา แมมิ้ไดร้ะบุชดัเจนว่าไดส่้งคนเหล่าน้ี “คืนเมือง” เพื่อเคล่ือนไหวทางการเมืองต่อไปก็
ตาม แต่โดยเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารแลว้เท่ากบัเป็นการบอกโดยปริยายว่าคนเหล่าน้ีจะมาต่อสู้ใน

ส่วนงานแนวร่วมของ พคท. ต่อไปนั่นเอง ซ่ึง กอ.รมน. ไดต้ั้งขอ้สังเกตบางประการท่ีสนับสนุน
สมมติฐานท่ีว่า การคืนเมืองของแนวร่วมเป็นการปรับยทุธศาสตร์การต่อสูข้อง พคท. ดงัท่ีไดอ้ธิบาย
ไวด้งัน้ี379 

...การออกจากป่าของอดีตผูน้  านศ. ในเมืองส่วนต่างๆทั้งดา้นนิสิต นศ. 
และพรรคการเมืองในระยะน้ีมีลกัษณะเป็นขบวนการ ไม่มีลกัษณะโดดเด่ียว แต่มี
การประสานงานกนัเป็นอย่างดี และมีลกัษณะต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบัดา้นก าหนด
ระยะเวลาท่ีออกมอบตวั 

ท่าทีท่วงท านองท่ีแถลงถึงสาเหตุการออกจากป่า จะมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั มีเน้ือหาท่ีรู้กนัทัว่ไปอยูแ่ลว้ เช่น ออกจากป่าเพราะขดัแยง้กบัส่วนน าบางส่วน
ของ พคท. หรือ พคท. ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงโดยเน้ือหา
แลว้ ไม่มีลกัษณะปฏิเสธ “พรรค” หรือ พคท. แต่มีความคิดท่ีขดัแยง้บางประการ
เท่านั้น 

                                                             
379 เร่ืองเดียวกนั, 7. 
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ในทุกส่วนงานของ “พรรค” ไดย้อมรับการต่อสูแ้บบนิคารากวั แนวโนม้
ท่ี พคท. จะน าแนวทางน้ีมาประยกุตใ์ชจึ้งมีอยูม่าก การต่อสูข้อง “คนป่าคืนเมือง” 
เหล่าน้ี พคท. คาดว่าจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อแนวทางน้ี380 

การวิเคราะห์ของ กอ.รมน. ซ่ึงอาศยัขอ้มูลจากการ “ช้ีน า” ของจดัตั้งท่ีไดรั้บรายงานมา และ
การตั้ง “ขอ้สงัเกตบางประการ” ต่อการคืนเมืองของแนวร่วมดงักล่าวขา้งตน้ ไดน้ าไปสู่ขอ้พิจารณา
ของ กอ.รมน. ท่ีประเมินงานแนวร่วมในปัจจุบนัของ พคท. ว่าเป็นอยา่งไร ซ่ึงปรากฏเน้ือหาดงัน้ี  

...1. พคท. พยายามเร่งขยายงานแนวร่วมในเมืองอย่างกว้างขวาง มี
ลกัษณะยดืหยุน่ท่ีจะน าเอารูปแบบนิคารากวัมาประยกุตใ์ชม้ากข้ึน โดยแนวทางน้ี 
พคท. จะสามารถสร้างความร่วมมือจากกลุ่มพลงับางกลุ่มท่ีคดัคา้นรัฐบาลได้
กวา้งมากข้ึน เท่ากบัว่ารัฐบาลไดถู้กโดดเด่ียวมากข้ึน 

2. การท่ี พคท. ถูกปราบหนกั หรือถูกคดัคา้นทางดา้นการทหารหนกัจาก
ฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบัน พคท. ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์โดยการรุกทาง
การเมืองต่อฝ่ายรัฐบาล ขณะเดียวกนัก็เสริมโครงสร้างงานในเมืองให้เขม้แข็งข้ึน 
“รัฐบาลรุกในป่า พคท. รุกในเมือง” นัน่เอง 

3. นโยบายของ พคท. เก่ียวกับคนท่ีออกจากป่า พิจารณาได้ว่ามี 3 
ลกัษณะ คือ 

- ออกจากป่าอย่างมีภารกิจมอบหมาย ซ่ึงกรณีน้ี พคท. จะให้แต่ละคน
ก าหนดท่าทีท่วงท านองของตนเอง การมอบตวัเอง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
พ้ืนฐานของแต่ละบุคคล และเพ่ือท่ีจะสามารถผ่านกระบวนการซักถามของ
เจา้หนา้ท่ีได ้

- ออกป่าเพราะมีปัญหาความขัดแยง้บางส่วน แต่ยงัไม่ปฏิเสธ พคท. 
พคท. จะพยายามผลกัดนัใหเ้ขา้ท างานแนวร่วมในเมืองต่อไป ซ่ึงแนวน้ี นอกจาก 
พคท. จะสามารถลดปัญหาความขัดแยง้ในป่าลงแลว้ยงัสามารถเสริมความ
เขม้แข็งแก่โครงสร้างงานในเมืองได ้

                                                             
380 เร่ืองเดียวกนั. 
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- ออกป่าโดยขดัแยง้กบั พคท. และปฏิเสธพรรค จะไม่โจมตีหรือโฆษณา
ท าลาย แต่จะคอยให้ความช่วยเหลือหรือหนุนช่วยในการแกปั้ญหาต่างๆ มีผปง.
คอยกุมสภาพและ “เกาะติด” เพื่อหาเง่ือนไขท่ีจะผลกัดนัใหท้ างานใหพ้รรค ต่อสู้

ดา้นแนวร่วมต่อไป ใชง้านแนวร่วมแกปั้ญหาคนออกจากป่าประเภทน้ี...381 

ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ของ กอ.รมน. ดงักล่าวขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาของ พคท. 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาการมอบตวัของอดีตผูน้  านกัศึกษาและนักการเมืองของ พสท. และปัญหา
ด้านยุทธศาสตร์  กอ.รมน.  ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าไม่ควรด่วนสรุปว่า “พคท. ประสบปัญหา

แตกแยกรุนแรง ถึงกบัจะท าให้ขบวนปฏิวติัสลายตวัลงได ้แต่ควรมองปัญหาหลายดา้นโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การยดืหยุน่การต่อสูห้รือปรับขบวนการต่อสูใ้นแต่ละสถานการณ์ของ พคท.” และนัน่ท าให้ 
กอ.รมน. ประเมินงานแนวร่วมปัจจุบนัของ พคท. ไวว้่า “แม ้พคท. จะลดก าลงัส่วนหน่ึงในป่าลง แต่
ก็มีการเพ่ิมความเขม้แข็งของงานแนวร่วมในเมืองมากข้ึนอีกระดบัหน่ึง”382 

เอกสารการวิเคราะห์ของ กอ. รมน. ดงักล่าวขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นความรู้ความเขา้ใจท่ี
เจา้หน้าท่ีรัฐมีต่อ พคท. ในประเด็นส าคญัซ่ึงน าไปสู่ขอ้สรุปเก่ียวกบัสถานการณ์และแนวโน้มท่ี 
พคท. จะเคล่ือนไหวต่อไป ทั้งน้ีเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเจา้หนา้ท่ีรัฐมีความเขา้ใจสถานะของแนว
ร่วม โดยขอ้มูลการ “ช้ีน า” ท่ีไดรั้บมาจากข่าวกรองท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเขา้ใจ “สถานะแนวร่วม” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวร่วมในกลุ่มผูน้  านักศึกษาและนักการเมืองท่ีสังกัด พสท. กอ.รมน. จึง

สามารถน าขอ้มูลไปเช่ือมโยงกบัปัญหาการคืนเมืองของแนวร่วมและปัญหาดา้นยทุธศาสตร์ ซ่ึง กอ.
มน. เช่ือว่า พคท. จะตอ้งหาวิธีในการช่วงชิงแนวร่วมเหล่านั้นกลบัไป  แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้เท็จจริง
ดังกล่าวแมไ้ด้ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐตระหนักถึงความส าคัญของแนวร่วมก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน
ความคิดดงักล่าวก็ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐมองแนวร่วมคืนเมืองอยา่งไม่ไวว้างใจและหวาดระแวง เพราะ
ประเมินว่าบุคคลเหล่านั้นยึดมัน่ในความคิดและอุดมการณ์ อีกทั้งยงัเคยผ่านการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองมาก่อน การเขา้ร่วมกบั พคท. อาจช่วยหล่อหลอมและยกระดบัการต่อสูข้องบุคคลเหล่านั้น 
จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะยงัคงร่วมมือกบั พคท. แมก้ารคืนเมืองของแนวร่วมท าให ้พคท. ดูแตกแยก 
แต่ กอ.รมน. ก็ได้ประเมินสถานการณ์ว่า พคท. ยงัสามารถขยายตวัได้อีก เพียงแต่ปรับเปล่ียน
รูปแบบและพ้ืนท่ีในการต่อสูจ้ากในชนบทสู่ในเมือง ซ่ึง กอ.รมน. เช่ือว่า พคท. จะหนัมาด าเนินงาน

                                                             
381 เร่ืองเดียวกนั, 7-8. 
382 เร่ืองเดียวกนั, 8. 
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แนวร่วมในเมืองแทนการต่อสู้ในชนบทท่ีหดแคบลง อีกทั้งยงัประเมินว่า พคท. จะน ารูปแบบการ
ปฏิวติัแบบนิคารากวัมาใช ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า กอ.รมน. ไดติ้ดตามสถานการณ์อย่างรอบด้านไม่
เพียงแต่การเคล่ือนไหวของคอมมิวนิสต์ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัน าสถานการณ์สากลมา

พิจารณาประกอบเพื่อหาแนวโนม้การเคล่ือนไหวของ พคท. ในอนาคตอีกดว้ย 

ทั้งน้ี กอ. รมน. เช่ือว่า พคท. ก  าลงัปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ใหม่เพ่ือแกปั้ญหาแนวร่วม ดงัท่ี
สะทอ้นจากเอกสารเร่ือง “กอ. รมน. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.”383 โดยฝ่าย กอ. รมน. 
ไดว้ิเคราะห์จากเอกสารของ พคท. เขตอีสานเหนือท่ียดึไดจ้ากบริเวณภูแต ้ก่ิงอ  าเภอดงหลวง จงัหวดั

นครพนม เมื่อธนัวาคม พ.ศ. 2523 ซ่ึงเป็นเอกสารความยาว 5 หนา้กระดาษพิมพ ์ไม่มีช่ือหวัขอ้เร่ือง 
แต่เน่ืองจากเน้ือหาส าคญัทั้งหมดอยูท่ี่การแบ่งยทุธศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตป่าเขา เขตพ้ืนราบ 
และเขตในเมือง ดงันั้น กอ.รมน. จึงเรียกเอกสารฉบบัน้ีว่า “วิเคราะห์ยทุธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.” 
ซ่ึงฐานข่าวของ กอ. รมน. กล่าวว่าเอกสารฉบบัน้ีผลิตจากศูนยก์ารน าภาคอีสานเหนือซ่ึงมีสถานท่ี
ตั้งอยูภู่พาน  โดยผูมี้บทบาทผลกัดนัใหย้ทุธศาสตร์น้ีออกมาส าเร็จ คือ ลุงเจริญ หรือนายเล้ียง ภิรมย์

นาม บุคคลอนัดบัท่ี 3 ในคณะกรรมการภาคอีสานเหนือ รองลงมาจากลุงสยาม (นายประจวบ เรือง
รัตน์) และลุงวฒันา (นายชวลิต ทับขวา) ทั้งน้ีเพราะลุงเจริญเป็นผูมี้ความคิดก้าวหน้าท่ีสุดใน
คณะกรรมการทั้งหมด แต่แนวคิดดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความตอ้งการของใครคนหน่ึงเท่านั้น แต่
เกิดจากแรงผลกัดนัทั้งภายนอกและภายใน พคท. เอง และถึงแมย้ทุธศาสตร์ 3 เขตจะยงัไม่ผา่นการ
รับรองการจากประชุมสมชัชาหรือรับรองจากศูนยก์ารน าของ พคท. ก็ตาม แต่ กอ. รมน. เช่ือว่า 
พคท. จะตอ้งน ายุทธศาสตร์น้ีมาใชโ้ดยไม่มีทางหลีกเล่ียงเป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นไดจ้าก 

พคท. ในเขตอีสานเหนือ เช่น คณะกรรมการจงัหวดัขอนแก่น (เขต 666) เร่ิมน ายทุธศาสตร์น้ีมาใช้

                                                             
383 เอกสารฉบบัน้ีพิมพเ์ผยแพร่ในหนังสือพิมพ ์“สยามใหม่” โดยทางกองบรรณาธิการสยามใหม่กล่าว

ว่า “...ได้รับทำงไปรษณีย์เป็นเอกสำรถ่ำยส ำเนำ ซ่ึงทำงกองบรรณำธิกำรเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อประชำชนมำก
ในอันที่จะได้รู้ข้อเท็จจริง จึงได้น ำมำลงโดยมิได้แก้ไขหรือตัดทอนแต่อย่ำงใด” โดยเอกสารฉบบัน้ีกล่าวถึง 4 
ประเด็น ไดแ้ก่ ลกัษณะพิเศษของสังคมไทย หนทางยึดอ  านาจรัฐดว้ยความรุนแรงเป็นหนทางที่ถูกตอ้งเพียง
หนทางเดียว การแบ่งเขตยุทธศาสตร์ และบทบาทและฐานะทางยุทธศาสตร์ของฐานท่ีมัน่ เขตจรยุทธ และเขต
ปกครองขา้ศึก นอกจากน้ี ผูศ้ึกษายงัพบเอกสารฉบบัน้ีซ่ึงเป็นชุดถ่ายส าเนาจากหนังสือพิมพ์ “สยามใหม่” เก็บ
รวบรวมไวใ้นชุด “เอกสารฝ่ายขวา” ที่หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความส าคญัของเอกสาร
ฉบบัน้ีในตวัของมนัเอง, "กอ. รมน. วิเคราะห์ยทุธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.," สยามใหม่ 2, 61 (13 มิถุนายน 2524): 
12-33., "กอ.รมน.วิเคราะห์ยทุธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.," เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เอกสารของ
รัฐบาลไทย เอกสารฝ่ายขวา, A11.2/1, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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บา้งแลว้ อีกทั้งแหล่งข่าวท่ีเป็นนกัศึกษาคนหน่ึงยงักล่าววา่ “เช่ือว่าศูนยก์ารน าสูงสุดคงจะไม่ขดัขอ้ง 
เพราะในระยะหลงัๆมาน้ีแนวความคิดใหม่ๆมกัเกิดข้ึนจากภาคอีสานเหนือ และศูนยก์ารน าสูงสุดก็
มกัจะยอมตามมาโดยตลอด” จากเหตุผลท่ีสนับสนุนดงักล่าว กอ. รมน. จึงไดน้ าเอกสารท่ียึดมา

ไดม้าวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ของ พคท. โดยไดช้ี้แจงเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะไดว้ิเคราะห์เอกสารไวว้่า “การ
วิเคราะห์เอกสารฉบบัน้ีจึงข้ึนอยูบ่นสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ไม่เป็นการด่วนสรุปแต่ประการใด อน่ึง
การวิเคราะห์น้ีอยู่บนฐานข่าวท่ีไดรั้บในขอบเขตภาคอีสานเป็นส าคญั ย่อมจะไม่สามารถบรรจุ
รายละเอียดได้ในทุกด้าน และในตัวเน้ือหาของการวิเคราะห์ย่อมจะไม่สมบูรณ์ไปทุกด้าน
เช่นเดียวกนั” 

ในการวิเคราะห์ประเด็น “ยุทธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.” จากเอกสารท่ียึดมาได ้กอ.รมน. 
ไดว้ิเคราะห์ว่า การด าเนินนโยบายตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/23 ก่อให้เกิดการผอ่นคลายความ
ตึงเครียดทางการเมืองและเพื่อขจดัเง่ือนไขของสงครามปฏิวติัให้ต  ่าลง จุดมุ่งหมายขั้นสุดทา้ยของ
รัฐบาลคือ ยุติสงครามประชาชนของ พคท. แต่ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ พคท. หันเหแนว

ทางการต่อสู้ดว้ยอาวุธมาเป็นการต่อสู้ทางสันติวิธี ซ่ึง กอ. รมน. ไดแ้สดงทศันะท่ีอา้งว่าเป็นกลาง 
ความว่า 

...จากการวิเคราะห์ในทัศนะท่ีเป็นกลางเห็นว่า รัฐบาลเปรมมีความ
พยายามท่ีจะเอาชนะ พคท. ใหเ้ร็วท่ีสุด โดยใชก้ารรุกทางการเมืองอยา่งหนกัและ

ต่อเน่ืองประสานกบัการรุกทางทหารต่อพ้ืนท่ีจ  ากดั เพ่ือท าลายกองก าลงัติดอาวุธ
ของ พคท. และบีบคั้นทางจิตใจต่อกองป่าเป็นส าคญั นอกจากน้ียงัด  าเนินนโยบาย
ทางการเมืองต่อผูเ้ขา้มอบตวัหรือถูกจบักุมไดอ้ย่างถูกตอ้ง ท าให้มีผูก้ลบัออกมา
มอบตวัมากข้ึน  

และเพื่อท่ีจะขจดังานในเมืองของ พคท. ก็ไดก้  าหนดการต่อสูใ้นเมืองให้
มีความส าคญัสูงข้ึน สนบัสนุนการจดัตั้งขบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ 
รัฐบาลจึงเป็นฝ่ายให ้พคท. หนัมาเผชิญหน้าทางการเมืองเพ่ือแยง่ชิงประชาชนทั้ง 
3 เขต โดยไม่มีทางหลีกเล่ียงได.้..384 

                                                             
384 "กอ. รมน. วิเคราะห์ยทุธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.,"  17-18. 
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การวิ เค ร าะห์สถานการณ์การต่อ สู้ร ะหว่า ง  พคท.  ก ับรัฐบาลของ  กอ .รมน. 
ข ้างต้น  ผูศ้ึกษาเห็นว่า กอ. รมน. ไดใ้หค้วามส าคญัไปท่ีการต่อสูข้องรัฐบาลในดา้นการทหารและ
นโยบายทางการเมืองท่ีชวนใหเ้ขา้ใจว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให ้พคท. อ่อนแอหรือหดตวัลง จน พคท. 

ตอ้งปรับยทุธศาสตร์หนัมาต่อสูท้างการเมืองเพ่ือแยง่ชิงประชาชนทั้ง 3 เขต รวมถึงแนวร่วมคืนเมือง
ซ่ึง กอ. รมน. เช่ือว่า พคท. จะตอ้งช่วงชิงกลบัอยา่งแน่นอน ซ่ึงนโยบายทั้งสองดา้นของรัฐบาลไดมี้
ส่วนท่ีท าให ้พคท. ตอ้งชะลอตวัลง เพราะการต่อสูข้องรัฐบาลเขา้มาในจงัหวะและเวลาท่ีเหมาะสม 
ในช่วงท่ี พคท. ก  าลงัถดถอยดา้นก าลงัคนและก าลงัใจ ซ่ึงเกิดจากวิกฤตศรัทธาในขบวนปฏิวติัและ
การคืนเมืองของแนวร่วมหลายระลอก  

อย่างไรก็ตาม กอ.รมน. ยงัไดว้ิเคราะห์ต่อไปว่า เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีพลิกผนัซ่ึงส่งผล
กระทบต่อ พคท. โดยเฉพาะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของแนวร่วม จึงผลกัดนัให้ 
พคท. น าแนวทางต่อสู้อ่ืนมาใชแ้ทนแนวทางเดิมคือ “หนทางยึดอ  านาจรัฐดว้ยอาวุธ อ  านาจรัฐเกิด
จากปากกระบอกปืน” ซ่ึงความขดัแยง้ภายในจะเป็นเง่ือนไขผลกัดนัท่ีท าให ้พคท. ตอ้งเปล่ียนแปลง

ยทุธศาสตร์การต่อสูเ้พื่อเอาชนะรัฐบาลมาเป็น “หนทางยดึอ  านาจรัฐดว้ยความรุนแรงเป็นหนทางท่ี
ถูกตอ้งเพียงหนทางเดียว” ในความหมายของการยดึอ  านาจรัฐดว้ยความรุนแรงก็คือ ความรุนแรง
ทางการเมือง ความรุนแรงทางการทหาร ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ และความรุนแรงทางสังคม 
นอกจากนั้น กอ. รมน. ยงัช้ีให้เห็นอีกว่า แนวทางน้ีโดยเน้ือหาแลว้มีลกัษณะยอมรับความคิดเห็น
ของแนวร่วมเขา้มาแทรกในปัญหายุทธศาสตร์ 3 เขต และพิจารณาว่า ความรุนแรงต่างๆเหล่าน้ี 
พคท. มีขีดความสามารถกระท าไดอ้ยา่งจริงจงัแค่เพียงความรุนแรงทางการทหารเท่านั้น ส่วนความ

รุนแรงดา้นอ่ืนๆ พคท. จ  าตอ้งอาศยัพลงัของแนวร่วมผลกัดนั เช่น การก่อกระแสชุมนุมทางการเมือง
เพื่อสิทธิประชาธิปไตย  การก่อวิกฤติการณ์ทางรัฐสภา การก่อวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การนัด
หยุดงานของกรรมกร การออกส่ิงพิมพ์ใบปลิวโฆษณาเปิดโปงจุดอ่อนของรัฐบาล และการรุก
ทางดา้นวฒันธรรม พคท. จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยกฐานะเขตยุทธศาสตร์ในเขตพ้ืนราบและใน
เมืองใหเ้ท่ากบัเขตป่าเขา และหนทางยดึอ  านาจรัฐจ าเป็นตอ้งเปิดกวา้งใหแ้นวอ่ืนดว้ย นัน่คือ การยดึ

อ  านาจรัฐดว้ยความรุนแรง385 

ส่วนบทบาทการต่อสู้ในด้านพ้ืนท่ีของ “ยุทธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.” กอ. รมน. ได้
ประเมินว่าแต่ละเขตจะมีบทบาทไม่เท่ากนั แม ้พคท. จะตอ้งการยกระดบัการต่อสูท้างการเมืองให้มี

                                                             
385 เร่ืองเดียวกนั, 22-23. 
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ฐานะเป็นยุทธศาสตร์เทียบเท่าการทหารก็ตาม แต่ความเป็นไปไดจ้ากสภาพความเป็นจริงของ
สังคมไทยคือ เขตพ้ืนราบจะมีน ้ าหนักและบทบาทช้ีขาด เขตป่าเขาจะมีบทบาทน าการปฏิวติั และ
เขตในเมืองจะมีบทบาทหนุนการปฏิวติั และเป็นกองหน้าต่อสู้สร้างความป่ันป่วนสับสนให้กับ

รัฐบาลในทางการเมืองและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี กอ. รมน. ได้พิจารณาว่านอกจากปัญหาดา้น
ยทุธศาสตร์แลว้ พคท. ยงัตอ้งเผชิญกบัเง่ือนไขอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถขยายงานได ้ ซ่ึงปัญหาหน่ึงคือ
การขาดแคลนผูป้ฏิบัติงานในเมืองท่ีมีความรู้ทางทฤษฎีและมีคุณภาพ เพราะหากจะถอน
ผูป้ฏิบติังานในเขตป่าเขาเขา้มาท างานในเมือง จะท าให้คุณภาพงานในเขตป่าเขาลดลง แต่ถา้จะ
สร้างผูป้ฏิบติังานใหม่ก็ตอ้งใชเ้วลาซ่ึงจะไม่ทนักาล ความหวงัของ พคท. จึงอยูท่ี่แนวร่วมนกัศึกษา
ปัญญาชนท่ีเคยเขา้ร่วมกบั พคท. มาก่อน ซ่ึง กอ. รมน. ไดข้อ้สรุปว่า “พคท. จะตอ้งประสานรอย

ร้าวกบัแนวร่วม เพื่อผลกัดนัยทุธศาสตร์ 3 เขตใหเ้ป็นจริง”386  

อย่างไรก็ดี การปรากฏความคิด “ยุทธศาสตร์ 3 เขตของ พคท.” ออกมาในช่วงน้ี ดา้นหน่ึง 
กอ. รมน. ไดว้ิเคราะห์ว่า “การเสนอยทุธศาสตร์ 3 เขตข้ึนมา เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะดึงแนวร่วมเหล่าน้ี

กลบัเขา้ร่วมขบวนปฏิวติัไดอี้กคร้ังหน่ึง” เน่ืองจากความเช่ือของ พคท. ท่ีมองว่านกัศึกษาปัญญาชน
เปรียบเสมือน “เมล็ดพืชสีแดง” จึงย่อมเป็นประโยชน์กบั พคท. ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ความคิด
ดงักล่าวนั้นจึงท าให้ กอ. รมน. ตั้งขอ้สังเกตจากความพยายามของ พคท. ท่ีจะท าให้การคืนสู่เมือง
ของนักศึกษาปัญญาชนเป็นการ “จากไปอย่างเป็นมิตร” เช่น การจ่ายค่าเดินทางให้อย่างพอเพียง 
และบางรายถึงกบัว่าจา้งรถยนตไ์ปส่งถึงท่ีบา้น387 อีกทั้ง กอ. รมน. เช่ือว่ายงัคงมีแนวร่วมท่ีพร้อม
ร่วมขบวนปฏิวติักบั พคท. อีกคร้ัง ดงัท่ีปรากฏในเอกสารเร่ือง “กอ. รมน. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 3 

เขตของ พคท.” ซ่ึงปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงความว่า 

...ในปัจจุบันน้ีอาจกล่าวได้ว่า มีแนวร่วมอยู่ไม่น้อยพร้อมท่ีจะร่วม
ขบวนการปฏิวติักบั พคท. หาก พคท. เปล่ียนแปลง เพราะถือว่า พคท. เป็นดา้น

หลกัของการปฏิวติั เน่ืองจาก พคท. มีกองทพัและมวลชน และอีกดา้นหน่ึงแนว
ร่วมก็เร่งด าเนินการจดัตั้งขบวนการของตนให้มีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ยิง่ข้ึน
และเร่งสร้างฐานก าลงัของตนเพื่อเป็นเคร่ืองมือต่อรองกบั พคท. ในอนาคต...388 

                                                             
386 เร่ืองเดียวกนั, 26. 
387 เร่ืองเดียวกนั, 26-27. 
388 เร่ืองเดียวกนั, 28. 
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เพื่อท่ีจะไม่ให้ พคท. ด  าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 เขต กอ. รมน. จึงได้เสนอแนะ
แนวทางต่อสู้ไว ้โดยสาระส าคัญมุ่งไปท่ีการสร้างบรรยากาศทางการเมืองให้มีประชาธิปไตย 
รัฐบาลจะตอ้งยกฐานะการต่อสู้ทางการเมืองให้ทดัเทียมการต่อสู้ทางทหาร เพื่อขจดัเง่ือนไขท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสงครามปฏิวติั รวมทั้งรัฐบาลจะตอ้งแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานของสังคม และสร้างความ
เป็นธรรมให้ปรากฏข้ึนจริง และ กอ.รมน. ยงัไดป้ระเมินสถานการณ์ฝ่าย พคท. เพ่ือหาจุดอ่อนใน
การต่อสู ้ความว่า 

...ปัจจุบนั พคท. ก  าลงัระส ่าระสายทั้งขบวนการจากเง่ือนไขท่ี พคท. ยงั

ไม่สามารถท่ีจะประสานรอยร้าวกบัแนวร่วมทางสากล และภายในประเทศได้ 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวน้ี นบัเป็นช่วงระยะเวลาท่ีจ  ากดัยิง่ เพราะ พคท. เองก็เร่ง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ของตน และเร่งประสานรอยร้าวกบัแนวร่วม
ทางสากลและภายในประเทศ 

น่ีคือสภาพท่ีรัฐบาลจะตอ้งเขา้ใจ และลึกซ้ึงในปัญหาน้ี สามารถช่วงชิง
โอกาสเง่ือนไขเวลาอนัจ ากดัน้ีมาเป็นของรัฐอย่างรีบเร่ง จึงจะท าให้ พคท. พ่าย
แพแ้ละหนัมาต่อสูต้ามแนวทางสนัติได.้..389 

การประเมินสถานการณ์ของ พคท. ขา้งตน้ซ่ึง กอ.รมน. ไดก้ล่าวว่า “พคท. เร่งประสานรอย
ร้าวกบัแนวร่วม” จึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท่ีรัฐบาลจะต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
โดยเน้นไปท่ีการรุกดา้นการเมืองช่วงชิงการปฏิวติัประชาธิปไตยก่อน พคท. ซ่ึงจะท าให้รัฐบาล
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่อย่างกวา้งขวาง และในเวลาเดียวกนัรัฐบาลก็ตอ้ง
ด าเนินการทุกอย่างเพื่อไม่ให้ พคท. กลบัมาประสานกบัแนวร่วมไดโ้ดยรัฐบาลต้องขดัขวางทุก

วิถีทางทุกรูปแบบ และป้องกนัไม่ให ้พคท. เปิดประชุมสมชัชาทัว่ประเทศคร้ังท่ี 4 ได้390 ทั้งน้ีเพราะ 
กอ.รมน. เช่ือว่าหากมีการประชุมเกิดข้ึนก็จะน าไปสู่การหาขอ้สรุปและแนวทางแกไ้ขปัญหา ซ่ึง 
พคท. อาจจะพลิกผนักลบัมาเป็นฝ่ายรุกทางการเมืองได ้และการประชุมคร้ังน้ีอาจจะท าให้ พคท. 
ประสานความร่วมมือกบัแนวร่วมท่ีแยกตวัไดอี้กคร้ัง 

                                                             
389 เร่ืองเดียวกนั, 28-29. 
390 เร่ืองเดียวกนั, 29. 
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3.3 ยุทธศาสตร์การแยกสลายแนวร่วมจาก พคท. 

ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/23 ของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ท่ีเสนอ “นโยบาย
การต่อสูเ้พื่อเอาชนะคอมมิวนิสต”์ ซ่ึงถือเป็นนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดตั้งแต่รัฐบาลไดท้ าการ
ปราบปราม ทั้ งน้ีรัฐบาลได้มุ่งเน้นไปท่ีการขจัดเง่ือนไขการก่อตัวของคอมมิวนิสต์และให้
ความส าคญักบัประชาชน แต่ก่อนท่ีนโยบายดงักล่าวจะถือก าเนิดไดม้ีนโยบายอ่ืนๆของรัฐบาลท่ีมี
แนวคิดในการใชก้ารเมืองต่อสู้เช่นเดียวกนั ดงัปรากฏในนโยบายของรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ 

ชมะนนัท ์ซ่ึงไดป้รับเปล่ียนนโยบายการต่อสูก้บัคอมมิวนิสตด์ว้ยการแกไ้ขปัญหาการขยายตวัของ 
พคท. เน่ืองจากการเขา้ร่วมของแนวร่วมภายหลงักรณี 6 ตุลาคม เพื่อลดประสิทธิภาพและความ
แข็งแกร่งของ พคท. รัฐบาลเอกเกรียงศกัด์ิจึงไดใ้ชน้โยบายแยกแนวร่วมออกจากป่า โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่แนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน 

นโยบายของรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันทท่ี์มุ่งเป้าไปยงันักศึกษาปัญญาชนโดยตรง
คือ “นโยบายคืนสู่ห้องเรียน” และ “การนิรโทษกรรมแก่ผูก้ระท าผิดกรณี 6 ตุลาคม 2519” โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือเรียกนักศึกษาปัญญาชนท่ีหลัง่ไหลเขา้ป่าไปสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่ พคท. คืนสู่
เมืองกลบัมาใชชี้วิตของตนเอง พร้อมกนัน้ีรัฐบาลยงัประกาศจะให้มีการเลือกตั้งในเร็ววนั ซ่ึงอาจ
เป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีชกัจูงให้แนวร่วมละท้ิง พคท. หวนคืนสู่เมือง ซ่ึง นาวาตรี ประสงค์ สุ่นศิริ ได้

แสดงทศันะต่อการด าเนินการของรัฐบาลดงักล่าวความว่า 

...ผมคิดว่าการเลือกตั้งคงจะมีส่วนท าใหน้กัศึกษาออกจากป่ามากข้ึน เรา
ตอ้งท าใหเ้ขาเห็นว่า การต่อสูท้างรัฐสภา สามารถช่วยใหส้งัคมดีข้ึนได ้ไม่จ  าเป็น
ท่ีเราตอ้งมาฆ่าฟันกนั นอกจากน้ี พวกเราหลายฝ่ายตอ้งเตรียมสภาพสงัคมใหดี้พอ 

ท่ีเขาจะเห็นไดว้่าเขาสามารถด ารงชีวิตในสังคมน้ีได ้อยา่งมีหลกัประกนั...391 

แต่อย่างไรก็ดี นโยบายน้ีดูเหมือนจะไม่ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีนกั แมจ้ะมีคนออกมามอบตวั
อยูบ่า้งก็ตาม แต่ก็เป็นคนท่ีมีปัญหาส่วนตวั เช่น เร่ืองชูส้าว ความยากล าบากในป่า แนวร่วมจ านวน

มากยงัคงอยูใ่นเขตป่าเขาต่อไป ซ่ึงนายทหารหน่วยปฏิบติัการจิตวิทยาของกองทพัภาคท่ี 2 ไดช้ี้แจง
สาเหตุท่ีท าใหน้โยบายของรัฐบาลไม่ไดผ้ล เน่ืองจากว่า 

                                                             
391 "เมืองลอ้มป่า หรือป่าลอ้มเมือง," อาทิตย์ 2, 66 (3 ตุลาคม 2521): 11-12.  
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...เพราะนักศึกษาท่ีเข้าไปอยู่เป็นเวลาเกือบ 2 ปีมาแลว้ ในช่วงเวลา
ดงักล่าวนักศึกษาจะไดรั้บการหล่อหลอมทั้งในดา้นความคิดและความสามารถ 
และก่อนหน้าน้ีรัฐบาลเคยประกาศว่าจะไม่เอาโทษนักศึกษาท่ีหนีเขา้ป่าไปเม่ือ

วนัท่ี 6 ตุลาคม แต่ก็ไม่มีใครออกมามอบตวั ในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีจบันกัศึกษาไดก้็
อา้งว่าเขามามอบตวั...392 

ในขณะท่ีสุธรรม แสงประทุม ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้  านักศึกษาท่ีถูกจบัคุมขงัด าเนินคดีกรณี 6 
ตุลาคม ไดแ้สดงทศันะต่อนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการเรียกนักศึกษาคืนสู่เมืองภายหลงัจากท่ีเขา

ถูกปล่อยตวั โดยเขาไดก้ล่าวไวว้่า 

...ผมคิดว่าการท่ีท่านนายกนิรโทษกรรมให้พวกผมเป็นการแสดงความ
จริงใจอย่างหน่ึง มีหลายๆอย่างท่ีต้องแสดงอีก ท่านนายกหรือรัฐบาล มี

หลกัประกนัไหมท่ีเพ่ือนๆผมท่ีเขา้ป่าออกมาแลว้ ถา้เขาท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งจะไม่
ถูกฆ่า ไม่ถูกรังแก ทั้งท่ีเขาไม่ผิด ผมไม่ผิดก็ถูกขงัไปแลว้ 2 ปีแลว้ก็เพื่อนผมถูก
ฆ่าตายไม่รู้เท่าไหร่ ถา้เม่ือไหร่เด็กเหล่าน้ีเพ่ือนเหล่าน้ีกลบัมาแลว้ สามารถท่ีจะ
ท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้โดยไม่ถูกคุกคาม ไม่ถูกฆ่า ไม่ถูกสงัหาร ไม่
ถูกตามยิง ผมคิดว่าเขาอาจจะกลบัมา แต่ถา้ไม่มีหลกัประกนัเหล่าน้ี ผมไม่ทราบ 
เพราะคนเหล่าน้ีกว่าจะเขา้ป่าไป ผมคิดว่าเขาไดส้รุปบทเรียนมามากมาย เลือด

เน้ือชีวิตท่ีเขาสรุป ผมก็ตอบแทนเขาไม่ไดว้่าเขาจะกลบัหรือไม่กลบั แต่ผมเขา้ใจ
ว่าบรรทดัฐานเหล่าน้ี คงจะเป็นท่ีเรามองปัญหาและเขา้ใจคนเหล่านั้น...393 

อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลเป็นท่ีรับรู้ของนักศึกษาปัญญาชนในเขตป่าเขาอย่าง

กวา้งขวาง เพราะภายหลงัจากนั้นปรากฏการเคล่ือนไหวจากสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (สปท.) ซ่ึงได้วิจารณ์ว่าเป็นกลลวงของรัฐบาล นอกเหนือจากน้ี กอ. รมน. ยงัได้ตรวจจบั
จดหมายของนักศึกษาปัญญาชนท่ีส่งให้แก่ผูป้กครอง โดยเน้ือหาในจดหมายทั้งหมดเกือบจะ
คลา้ยคลึงกนั คือ กล่าวระบายความคบัแคน้ใจจากกรณี 6 ตุลาคม เล่าถึงการเดินทางเขา้ฐานท่ีมัน่ 
การรับผดิชอบงานท่ีพวกเขาไม่เคยท ามาก่อน และในจดหมายเหล่านั้นยงัวาดหวงัว่าอีกไม่ชา้ พคท. 
จะยาตราเขา้กรุงและฉลองชัยคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสนามหลวง จากความคิดของนักศึกษาปัญญาชนท่ี
                                                             

392 เร่ืองเดียวกนั, 10. 
393 "นายสุธรรม แสงประทุม : อดีตเลขาธิการศูนยนิ์สิตฯ," อาทิตย์ 2, 66 (3 ตุลาคม 2521): 30. 
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สะทอ้นจากจดหมายของนกัศึกษาปัญญาชน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีชั้นสูงของรัฐบาลวิเคราะห์ว่า เป็นการ
สายเกินไปเสียแลว้ท่ีจะเรียกร้องให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นออกมาจากป่าร่วมสามคัคี ร่วมมือกบั
รัฐบาลสร้างชาติ ทั้งน้ีเพราะเหตุการณ์ในวนัท่ี 6 ตุลาคม ไดม้ีการกระท ารุนแรงจนผลกัดนัใหพ้วก

เขาอยูใ่นเมืองไม่ได ้ ส่วนเหตุผลอีกประการหน่ึงคือ ความคิดของนกัศึกษาปัญญาชนฝังแน่นอยู่กบั 
พคท. เสียแลว้ ขณะท่ีอีกความเห็นหน่ึงมองว่าการส่งจดหมายของนกัศึกษาปัญญาชน เป็นแผนการ
ต่อสู้ทางจิตวิทยาของ พคท. โดยอาศยัความเป็นพ่อแม่ท่ีรักและห่วงใยลูกของตน ก็จะตอ้งลกัลอบ
ติดต่อหรือแอบส่งเงินทองขา้วของไปตามท่ีขอมา ซ่ึงอาจจะท าให ้พคท. ไดแ้นวร่วมในเมืองข้ึนมา
อีก ถา้เป็นเช่นน้ีก็เท่ากบัเป็นการส่งเสริมให ้พคท. เติบโตยิง่ข้ึน394 

รัฐบาลไม่เพียงมุ่งแยกแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชนออกจาก พคท. เท่านั้น แต่ยงัพุ่งเป้าไปท่ี
แนวร่วมกลุ่มอ่ืนๆดว้ย โดยรัฐบาลไดก้  าหนดมาตรการต่อสู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแต่ละช่วงสถานการณ์ 
ส าหรับแนวร่วมมวลชนท่ีให้การสนับสนุน พคท. ในเขตท่ีราบและพ้ืนท่ีใกลป่้าเขา รัฐบาลไดใ้ช้
วิธีการกวาดตอ้นแทนการกวาดลา้งดงัท่ีเคยกระท าในอดีต ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแยกแนวร่วมออก

จาก พคท. และโดดเด่ียว พคท. ไม่ให้สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือจากแนวร่วมได ้ดงักรณีท่ี
ปรากฏว่า มีการจดัตั้งหมู่บา้นไทยสามคัคี อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากชาวบา้นท่ี
อาศยัในหมู่บา้นมูลหลง มูลสามง่าม และบา้นคลองตาด า ต  าบลวงัน ้ าเขียว อ  าเภอปักธงชยั (ห่างจาก
หมู่บ้านไทยสามคัคีไปประมาณ 25 กิโลเมตร) ซ่ึงมีอาณาเขตติดกับฐานของคอมมิวนิสต์ใน
อ าเภอครบุรีทางทิศตะวนัออก และอ าเภอสระแกว้ จงัหวดัปราจีนบุรีทางทิศใต ้โดยฝ่ายคอมมิวนิสต์
ไดด้  าเนินงานดา้นการเมือง ดา้นการทหารตอบโตฝ่้ายรัฐบาลอยา่งรุนแรงข้ึนทุกขณะพร้อมกบัขยาย

เขตงานกวา้งออกไป อีกทั้งบริเวณดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากจุดยุทธศาสตร์ทางทหารคือท่ีตั้งของ
กองทพัภาคท่ี 2 ซ่ึงนับว่าเป็นฐานทางทหารท่ีส าคญัรองจากกรุงเทพฯ และยงัเป็นท่ีตั้งของฐานทพั
อากาศท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอีกด้วย นักยุทธศาสตร์ของกองทัพจึงไม่อาจเพิกเฉยให้ ฝ่าย
คอมมิวนิสต์ปฏิบติัการในบริเวณดงักล่าวได ้ จึงไดพ้ิจารณาแนวทางแกไ้ขโดยเห็นว่าควรอพยพ
ชาวบา้นออกจากหมู่บา้นเพ่ือหลีกหนีคอมมิวนิสต ์เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะสกดักั้นความคิด

ของคอมมิวนิสตไ์ด ้ถา้คอมมิวนิสตเ์ขา้มาผกูสมัพนัธก์บัชาวบา้นก็จ  าเป็นตอ้งยา้ยชาวบา้นออกจาก

                                                             
394 "จดหมายนกัศึกษา...เสียงขานรับในป่า," ไทยนิกร 2, (30) + 25 (7 เมษายน 2521): 8-10. 
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หมู่บา้นเดิม เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการตอบโตท้างการทหาร395 และอีกจุดประสงคห์น่ึงการแยก
ชาวบา้นออกจากคอมมิวนิสตเ์พื่อป้องกนัการปลุกระดมมวลชนของ พคท. อนัจะน าไปสู่การดึงคน
เขา้ร่วมหรือเป็นแนวร่วมสนบัสนุนแก่ พคท. ไดอี้กดว้ย 

ในส่วนของหมู่บา้นไทยสามคัคีท่ีจดัตั้งข้ึนถือเป็นหมู่บา้นยุทธศาสตร์ตวัอยา่งท่ีไดรั้บการ
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์รองแม่ทพับก (ต าแหน่งในขณะนั้น) ท่ีตอ้งการต่อสู้
โดย “การเอาชนะใจประชาชน” แทนการกวาดลา้งชาวบา้นท่ีเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ พร้อมกบั
หันไปใชน้โยบาย “ช่วยเหลือใกลชิ้ด” ต่อชาวบา้นตามค าพูดของนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศกัด์ิ 

ชมะนันท์ ซ่ึงเคยกล่าวไวว้่า “เราจะต่อสู้กบัคอมมิวนิสต์โดยการขุดบ่อน ้ าสร้างถนนและจัดสรร
ท่ีดินให้กับประชาชนท่ีย ังไม่มี ท่ีท ากิน” 396 อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลได้เปล่ียนวิ ธีต่อสู้กับ
คอมมิวนิสต์ดว้ยการแยกชาวบา้นออกมาเพื่อหวงัลดความรุนแรงและสูญเสียจากการต่อสู้ อนัจะ
สร้างความเจ็บแคน้ไม่พอใจแก่ชาวบา้นจนร่วมมือกบัฝ่ายคอมมิวนิสตด์งัเช่นท่ีเคยมีบทเรียนมาแลว้
ก็ตาม แต่นโยบายใหม่น้ีก็ไม่ไดส้ร้างความพอใจใหแ้ก่ชาวบา้นมากนัก แมจ้ะมีการจดัสรรท่ีดินท า

กินท่ีหมู่บา้นไทยสามคัคีให้แก่ชาวบา้นครัวเรือนละ 10 ไร่ แต่ไม่สามารถชดเชยการสูญเสียพืชไร่
และบา้นเรือนจากหมู่บา้นเก่าได ้ เพราะชาวบา้นตอ้งมาเร่ิมตน้ใหม่ทั้งหมด ในทางกลบักนันโยบาย
น้ียงัอาจจะลม้เหลวเพราะวิธีการของรัฐบาลท่ีน ามาปฏิบติัยงัไม่ค  านึงถึงประชาชนอย่างแทจ้ริง การ
จดัตั้งหมู่บา้นไทยสามคัคีและจดัสรรท่ีดินท ากินใหช้าวบา้นเพียงเพราะตอ้งการต่อสูก้บัคอมมิวนิสต์
เท่านั้น  

ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า รัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิไดพ้ยายามน านโยบาย “การเมืองน า
การทหาร” มาปรับใชใ้นการต่อสูก้บัคอมมิวนิสต ์ทั้งการเรียกร้องใหน้กัศึกษาปัญญาชนออกจากป่า 
และแยกแนวร่วมออกจากคอมมิวนิสต์เพื่อท าลายการประสานช่วยเหลือ แต่นโยบายดงักล่าวก็ยงั
มองไม่เห็นความส าเร็จในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างๆท่ี

ออกมาก็ถือเป็นการปูทางสู่การประกาศใชค้  าสัง่นายกรัฐมนตรีท่ี 66/23 อนัเป็น “นโยบายการต่อสู้
เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต”์ และเม่ือรัฐบาลพลเอกเปรม ไดป้ระกาศใชน้โยบายน้ีและน าไปบงัคับใช้
อยา่งจริงจงัในส่วนของหน่วยงานความมัน่คง กองทพั และรัฐบาล นโยบายหรือโครงการหลายส่วน

                                                             
395 พิมพ ์พฤหสั, "หมู่บา้นไทยสามคัคี แกห้รือสร้างปัญหา," ไทยนิกร 2, (30) + 32 (26 พฤษภาคม 2521 

2521): 7-9. 
396 เร่ืองเดียวกนั, 9. 
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ซ่ึงรัฐบาลไดรั้บไปด าเนินการสานต่ออยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการแยกแนวร่วมมวลชนจาก พคท. ซ่ึง
ปรากฏออกมาในโครงการช่ือต่างๆกนั เช่น ไทยอาสาป้องกนัตนเอง (ทสป.) อาสาสมคัรป้องกนั
ฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ราษฎรอาสาพฒันาทอ้งถ่ินและป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม (รสพป.) 

เป็นตน้ โดยโครงการจดัตั้งประชาชนดงักล่าวมีอาสาสมคัรประมาณ 200,000 คน ซ่ึงอยู่ภายใตช่ื้อ 
“ไทยอาสาป้องกนัชาติ” (ทสปช.) โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย และกองทพั
ภาคท าหน้าท่ีเป็นผูอ้บรมให้แก่ประชาชน397 โครงการเหล่าน้ีดา้นหน่ึงท าให้ พคท. ถูกตดัขาดจาก
แนวร่วม ซ่ึงรัฐบาลเห็นว่าความจ าเป็นเร่งด่วนคือตอ้งท าลายความเช่ือมโยงระหว่างคอมมิวนิสต์ใน
ป่ากับประชาชนในหมู่บ้าน โดยวิธีการน้ีจะยุติการหนุนช่วยจากแนวร่วมในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการ
กดดนัฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่ใหเ้คล่ือนไหวในขอบเขตเดิมได ้พร้อมกนันั้นรัฐบาลยงัไดฝึ้กอบรมการ

ต่อสู้การป้องกนัตนเองให้แก่ชาวบา้น โดยมุ่งหวงัว่าชาวบ้านจะสามารถป้องกนัตนเองจากการ
คุกคามของคอมมิวนิสตท่ี์รัฐบาลเช่ือว่าเป็นผูร้้ายและบ่อนท าลายชาติลงได  ้

นอกจากการอพยพคนจากหมู่บา้นเพ่ือแยกแนวร่วมออกจาก พคท. แลว้ รัฐบาลยงัแยกแนว

ร่วมดว้ยปฏิบติัการทางจิตวิทยา โดยวิธีการน้ีอาจมองไดว้่ารัฐบาลไดเ้รียนรู้และเลียนแบบจากการ
ปลุกระดมมวลชนของ พคท. นัน่คือยอ้นรอยการด าเนินการของ พคท. ท่ีเคยกระท าไดผ้ลส าเร็จมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของรัฐบาล ดังกรณีท่ีพบการด าเนินการดงักล่าวใน
ภาคใต ้ซ่ึงนิตยสาร “ตะวนัแดง” ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี13 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524 ส่ิงพิมพป์ฏิวติั
ของ พคท. เขตสามจงัหวดัตรัง-พทัลุง-สตูล ได้รายงานเร่ืองดังกล่าวไวใ้นคอลมัน์ “บทวิจารณ์
ทอ้งถ่ิน” เร่ือง “มนัเป็นเพียงแผนจิตฯ” เขียนโดยนิรนาม ซ่ึงกล่าวถึงแผนการปราบปรามของรัฐบาล 

เมื่อใช้ปฏิบัติทางการทหารไม่ได้ผลก็หันมาใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยา กองทัพภาคท่ี 4 ได้จัด
เจา้หน้าท่ีชุดหน่ึงท่ีผ่านการอบรมแลว้เขา้ไปปฏิบติัการทางจิตวิทยาในหมู่บา้น เจา้หน้าท่ีจะเขา้ไป
พูดคุยกบัชาวบา้นดว้ยท่าทีสุภาพอ่อนนอ้ม พร้อมกบัขอนดัพบผูป้ฏิบติังานของ พคท. เพื่อพูดคุยใน
ปัญหาต่างๆ ก่อนท่ีจะท้ิงท้ายด้วยการชักชวนให้วางอาวุธและยุติการต่อสู้ การปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาไม่ใช่เพียงวิธีการพูดคุยเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการเขา้มาสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบา้น เช่น 

                                                             
397 "ขบวนการจัดตั้งประชาชนปราบประชาชน," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เอกสาร

ของรัฐบาลไทย เอกสารฝ่ายขวา, A11.2/8, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 1-8. 
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ช่วยท าถนน ขุดบ่อน ้ าให้ใช ้ใครมีปัญหาก็สามารถติดต่อไดโ้ดยตรง398 ดงัท่ีปรากฏขอ้ความตอน
หน่ึงในนิตยสาร “ตะวนัแดง” ความว่า 

...หน่วยปจว. (หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา – ผูศ้ึกษา) พยายามท าดีกับ
มวลชน เช่น ถางหญา้ ช่วยเก็บกาแฟ เยี่ยมเยียน ถามสารทุกข์สุขดิบของมวลชน 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า หน่วยปจว. ชุดน้ี ผิดกบัเจา้หน้าท่ีชุดอ่ืนๆท่ีเคยเขา้มา แสดง
ความหยาบคายต่อประชาชน แต่ชุดน้ีพยายามท าตวัเรียบร้อย เพราะก่อนออกมา
ปฏิบติัการ รท.อุดมชยัไดรั้บการอบรม ถึงการท าแผนจิตฯกบัมวลชนมาแลว้ 15 

วนั 

บางที ท าเป็นช่วยท าถนน ขุดบ่อน ้ าให้ใช ้รถใครหาย ววัใครสูญ หรือ
ใครถูกกกัของ ให้มาติดต่อ รท.อุดมชยั ซ่ึงเป็นแผนการสร้างเง่ือนไขให้มวลชน

ตอ้งไปพึ่งนาย แลว้ทวงบุญคุณทีหลงั...399 

จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การปฏิบติัการท่ีหลากหลายของ
รัฐบาลในการแยกสลายแนวร่วมจาก พคท. เป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองท่ีนับว่าได้ผล 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัการประกาศใชค้  าสัง่นายกรัฐมนตรีท่ี 66/23 ทั้งน้ียงัรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมี

ผลกระทบต่อ พคท. จนท าใหก้ารเคล่ือนไหวอ่อนตวัลง อยา่งไรก็ดี การแยกแนวร่วมจาก พคท. เป็น
วิธีการท่ีรัฐบาลเรียนรู้จากปรากฏการณ์การขยายตวัของ “แนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย” ของ 
พคท. ท่ีเติบใหญ่และขยายตวัเป็นอย่างมากในช่วงพ.ศ. 2520 ดงันั้น “แนวร่วม” จึงกลายเป็นความ
สนใจเร่งด่วนและกลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีรัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยได ้ เช่นเดียวกบัท่ี พคท. ยดึถือแนว
ร่วมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช้ีขาดชยัชนะ ทั้งน้ีผูศึ้กษาวิเคราะห์ว่าการแยกสลายแนวร่วมจาก พคท. ปรากฏ

ออกมาใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั กล่าวคือ ลกัษณะแรก รัฐบาลพยายามแยกแนวร่วมไม่ให้สมัพนัธ์หรือ
สนับสนุน พคท. ในทางใดทางหน่ึงในอนัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของ พคท. โดยมุ่งเนน้
ไปท่ีแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน หรือบุคคลท่ีมองว่าส่งเสริมการงานของ พคท. ต่อแนวร่วมกลุ่มน้ี
รัฐบาลเห็นว่ามีความยึดมัน่ในอุดมการณ์สูง การปฏิบติัการทางจิตวิทยาจึงไม่ส าเร็จ รัฐบาลจึงได้
เรียกนักศึกษาปัญญาชนให้ออกจากป่า และสร้างบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตยโดยให้กลุ่มต่างๆ

                                                             
398 นิรนาม, "มันเป็นเพียงแผนจิตฯ," พฤษภาคม 2524 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

วารสารและจุลสารภาษาไทย ตะวนัแดง, D22/10, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 23-25. 
399 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
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สามารถจดักิจกรรมและเคล่ือนไหวทางการเมืองไดใ้นระดบัหน่ึง เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลจะไม่ใช้
มาตรการท่ีรุนแรงกับประชาชน โดยนโยบายท่ีรัฐบาลใช้แยกแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน คือ 
นโยบายคืนสู่เหยา้ ซ่ึงด าเนินการในรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ส่วนลกัษณะท่ีสอง รัฐบาล

แยกแนวร่วมออกจาก พคท. เพื่อตดัขาดความสมัพนัธ์ระหว่างการประสานป่ากบัเมืองเช่นเดียวกบั
ลกัษณะแรก แต่มีความแตกต่างเพราะมุ่งเน้นไปยงัแนวร่วมมวลชน โดยส่วนมากแล้วเป็นชาวนา
ชาวไร่ผูท่ี้อยูใ่นชนบท ซ่ึงรัฐบาลเช่ือว่าแนวร่วมกลุ่มน้ีถูกชกัจูงดว้ยโฆษณาชวนเช่ือหรือถูกหลอก
ใชจึ้งคิดว่าสามารถท่ีลม้ลา้งความคิดของคอมมิวนิสต์ให้หมดไป และเปล่ียนมุมมองในการมอง
คอมมิวนิสต์เป็นศตัรูหรือผูก่้อการร้ายท่ีบ่อนท าลายชาติและประชาชน อีกทั้งรัฐบาลยงัไดดึ้งแนว
ร่วมกลุ่มน้ีเขา้ท างานกบัรัฐบาลผา่นโครงการจดัตั้งต่างๆเพ่ือยอ้นรอยการท างานของ พคท. โดยให้

การอบรมทางการเมือง และฝึกอาวุธให้แก่ประชาชนท่ีไดรั้บการจดัตั้ง เพ่ือท าให้เป็นก าลงัอีกส่วน
หน่ึงของรัฐในการต่อสู้กบัคอมมิวนิสต์ ซ่ึงถือเป็นวิธีการต่อสู้ท่ีรัฐบาลเรียนรู้จากฝ่ายตรงขา้มและ
น ามาปรับใชใ้นช่วงจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม จนท าให ้“แนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตย” ท่ีก  าลงั
เติบใหญ่ไดส้ลายตวัไปพร้อมกบัการถดถอยของ พคท. 
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บทที่ 5 

การท างานร่วมกนัระหว่างพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยกบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ 

ระหว่าง พ.ศ. 2515 - 2525 

ในบทน้ีผูศึ้กษาจะอธิบาย “การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ” ใน

สามประเด็น ไดแ้ก่ การจดัการและควบคุมแนวร่วมของ พคท. การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบั

แนวร่วม และปัญหาท่ีน าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วม โดยผูศ้ึกษาจะอธิบายวิธีการท่ี พคท. ใชใ้น

การจดัการและควบคุมแนวร่วมให้อยูร่่วมกนั ซ่ึงท าให้ พคท. สามารถจดัการและควบคุมแนวร่วม

ให้อยู่ในกรอบการปฏิวติั อนัส่งผลดีต่อการขยายงานดา้นต่างๆ จากการท างานร่วมกนัระหว่าง 

พคท. กบัแนวร่วม แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไปแนวร่วมเร่ิมตั้งค  าถามท่ีเคยมองขา้ม พร้อมกบัแสดงท่าที

ไม่ยอมรับต่อการจดัการและควบคุมท่ีมีลกัษณะเผด็จการ ประกอบกบัปัจจยัผลกัดนัทั้งภายในและ

ภายนอกเขา้มาสั่นคลอนความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ พคท. จึงท าให้แนวร่วมเร่ิมถอนตัวออกจากความ

ร่วมมือกบั พคท. ในท่ีสุด ซ่ึงน าไปสู่ค าตอบว่า “ท าไมแนวร่วมจึงยอมรับ พคท. และสามารถท างาน

ท่ียากล าบากร่วมกนัได?้” 

  

1. การจดัการและควบคุมแนวร่วมของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย 

ทันทีท่ีแนวร่วมเดินทางเข้าร่วมงานกบั พคท. ในเขตป่า พวกเขาจะตอ้งเผชิญกบัความ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหม่ของชีวิตโดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ พคท. ตั้งแต่ขั้นตอนการเดินทางจนกระทัง่

ถึงท่ีหมาย หลงัจากนั้น พคท. จึงจดัการดูแลเร่ืองความเป็นอยู่ การอบรมการเมืองการทหาร และ

มอบหมายภาระหนา้ท่ีตามความถนดัของแต่ละคน การจดัการและควบคุมแนวร่วมปรากฏเด่นชดั

มากข้ึนภายหลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 เน่ืองจากแนวร่วมจากในเมืองทะลกัเขา้เขตป่าเขาเป็นจ านวน

มาก พคท. จึงจ  าเป็นตอ้งหาวิธีการจดัการกบัคนจ านวนมาก ซ่ึงเป็นงานใหม่ท่ี พคท. ไม่เคยท ามา

ก่อน และยิ่งกว่านั้นแนวร่วมส่วนใหญ่ไม่เคยประสบความยากล าบาก ค  าถามท่ีตามมาคือ “ท าไม

แนวร่วมจึงสามารถใชชี้วิตในเขตป่าเขาร่วมกบั พคท. ” ดงันั้นในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาจะอธิบายวิธีการ

ท่ี พคท. ใชจ้ดัการและควบคุมแนวร่วม อนัท าให้แนวร่วมยอมรับต่อสภาพความยากล าบากท่ีตอ้ง

เผชิญ และแนวร่วมกลายเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัภายในขบวนปฏิวติั 
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1.1 การจดัการเร่ืองความเป็นอยู่ของแนวร่วม 

พคท. มกัจัดการเร่ืองความเป็นอยู่ของแนวร่วมโดยถือว่าแนวร่วมเป็น “แขก” ท่ี พคท. 

จะตอ้งรับรองดูแล จึงพบว่าแนวร่วมส่วนใหญ่มกัไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ อยูห่่างจากสถานการณ์สู้

รบในแนวหนา้ และเผชิญความยากล าบากนอ้ยกว่าผูไ้ม่ไดเ้ป็นแนวร่วม เสกสรรค ์ประเสริฐกุล เล่า

ว่าแรกเร่ิมท่ีเขาเข้าป่า พคท. ได้ให้การรับรองเขา “แบบผูม้าใหม่” คือให้อยู่ค่อนข้างดีกว่าคน

ทัว่ไป400 ทั้งน้ีเพ่ือให้เสกสรรค์ซ่ึงเป็นแนวร่วมค่อยๆปรับตวัต่อการใชชี้วิตรูปแบบใหม่ ส่วน ยงค์ 

ยโสธร ซ่ึงเขา้ป่าพร้อมกบัไขแสง สุกใส เมื่อวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2519 ก็เล่าถึงการรับรองจาก 

พคท. ท่ีดูแลแนวร่วมเป็นอยา่งดี โดยยงค ์ยโสธร ไดก้ล่าวว่า 

...ผมเคยเอ่ยปากขออนุญาตลุงสยามออกหายงิสตัว ์ลุงก็บอกใหพ้กัเถอะ 

สหายพ่ีเล้ียงจะดูแลเอง ลุงกลวัเราจะหลงป่าหาทางกลบัทบัไม่เจอ อีกอย่าง พวก

เรามีฐานะเป็น “แนวร่วม” และเพ่ิงเขา้ป่ามาใหม่ยงัไม่ผ่านการฝึกฝนหล่อหลอม

ให้เขา้กบัสภาพภายในป่า พอเขา้มาก็พบความยากล าบากเลย อาจจะพานทอ้แท้

ถอดใจเอาง่ายๆ...401 

ขณะเดียวกนั ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมกบั พคท. ในเขตงานสงขลา ก็ไดเ้ล่าว่าเขา

ไดรั้บ “การดูแลเอาใจใส่อย่างดีเท่าท่ีสภาพจะอ านวย” เน่ืองจากสถานะของเขาซ่ึง พคท. ถือเป็น

แนวร่วม  จึงตอ้งตอ้นรับและดูแลอยา่งดีตามนโยบายท่ี พคท. มีต่อแนวร่วมชนชั้นต่างๆ ซ่ึงธเนศ ได้

เล่าไวค้วามว่า 

...คุณชาติให้การตอ้นรับและดูแลความเป็นอยู่การกินการนอนของผม

อยา่งเอาใจใส่เท่าท่ีสภาพจะอ านวย เพราะรู้ว่าผมมีฐานะเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั 

ไม่ใช่นกัศึกษาเหมือนคนเมืองจ านวนมากท่ีเขา้มา ท่าทีดงักล่าวต่อมาเราจึงทราบ

                                                             
400 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวัติศาสตร์, 79. 
401 วฒัน์ วรรลยางกูร บรรณาธิการ.  สายลมเปล่ียนทิศ...แต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและ

เสียงเพลงปฏิวัติไทย, 526. 
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ว่าเป็นนโยบายของ พคท. ท่ีมีต่อบุคคลต่างๆ ในหลากหลายฐานะและชนชั้นท่ียงั

มีโอกาสเป็นมิตรและสนบัสนุนการปฏิวติัได ้เรียกว่าพวก “แนวร่วม”...402   

อยา่งไรก็ดี เม่ือ พคท. ตอ้งตอ้นรับแนวร่วมจ านวนมากหลากหลายชนชั้นในหลายเขตงาน 

การปฏิบติัของ พคท. ท่ีมีต่อแนวร่วมจึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพและเง่ือนไขของแต่ละ

พ้ืนท่ี แนวร่วมท่ีเดินทางไปแนวหลงัจะไดรั้บการดูแลท่ีดีกว่าแนวร่วมในแนวหนา้ โดยมีขอ้สงัเกต

คือแนวร่วมท่ีเดินทางไปยงัแนวหลงั พคท. จะจ าแนกใหอ้ยูใ่นกลุ่มของ “แนวร่วมชั้นสูง”  

แนวร่วมชั้นสูงมกัจะไดรั้บการรับรองตั้งแต่ช่วงเดินทางเขา้ป่า ในท่ีน้ีมิไดห้มายความว่า 

พคท. จะขจดัอุปสรรคความยากล าบากทั้งหมดได ้เพียงแต่พยายามอ านวยความสะดวกเบ้ืองต้น

เท่าท่ีเง่ือนไขอ านวย ดงักรณีของสมคิด สิงสง แมจ้ะพบว่าการเดินทางเขา้ป่าของเขาตอ้งเดินเท้า

อยา่งยากล าบากเพราะเป็นการเดินทางเพียงรูปแบบเดียว แต่เขาก็ไดรั้บการดูแลจาก พคท. เป็นอยา่ง

ดี เม่ือเขาจะเดินทางต่อก็มีการจดัอาหารพิเศษเล้ียงส่ง มีทหารคอยอารักขาระหว่างเดินทาง และ 

พคท. ยงัไดม้อบหมายใหอุ้ดม สีสุวรรณ สมาชิกพรรคระดบัสูงและเป็นดูแลเร่ืองงานแนวร่วมมารับ

เขาดว้ยตนเอง ดงัท่ีเขาไดบ้รรยายว่า 

...จากดงมูลข้ึนไปภูพาน ดว้ยการเดินเทา้ท่ีใชร้ะยะเวลาร่วมเดือน ในใจ

นึกว่าศูนยก์ลางคงเป็นภูพาน แต่ก็ไม่ใช่ เม่ือค ่าวนัหน่ึงมีการเล้ียงส่งผมด้วย

ก๋วยเต๋ียวเน้ือเล้ียงผา ผมเขา้ใจว่าท่านผูท่ี้จดัเล้ียงให้แก่ผมในค ่าวนันั้นคงจะเป็น

สหายผูใ้หญ่อย่างน้อยตอ้งระดบัภาค ท่านบอกผมเพียงแต่ว่าพรุ่งน้ีจะตอ้งออก

เดินทางต่อไป 

นักรบกลุ่มหน่ึงพาผมไปส่งข้ามแม่น ้ าโขงแถวนครพนม มอบผมให้

ทหารลาว และพักอยู่เมืองท่าแขก (ฝ่ังลาว) สัปดาห์หน่ึงแล้วถูกส่งข้ึนไป

เวียงจนัทน์ดว้ยรถยนต ์โดยท่ีไม่รู้ว่าท่ีหมายของการเดินทางเป็นแห่งหนต าบลใด 

รู้แต่เพียงว่าจะตอ้งเดินทางไปศูนยก์ลางฯ ตามล าพงัคนเดียว กบัคนแปลกหนา้ซ่ึง

ไม่รู้ว่าเป็นลาวหรือไทยเพราะไม่กลา้ถามอีกนัน่แหละ 

                                                             
402 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี (กรุงเทพฯ :: มติชน, 2556), 14. 
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จากเวียงจนัทน์ผมไดน้ั่งเฮลิคอปเตอร์เป็นคร้ังแรกในชีวิต ไปพบ “ลุง

สม” คุณอุดม สีสุวรรณ ท่ีเมืองไชยบุรี ท่ีผมรู้ว่าลุงสมเป็นคนไทยเพราะเขาพูดกบั

ผมดว้ยภาษาไทยภาคกลาง และบอกผมว่ามารับไปศูนยก์ลาง พวกเราแวะกินขา้ว

ม้ือเท่ียงท่ีหลวงพระบาง แลว้ฮ.ลาวก็ไปส่งผมกับคณะลุงสมท่ีเมืองอุดมไช

ภาคเหนือของลาว 

ท่ีค่ายพกัแห่งน้ีผมพบว่าพรรคพวกท่ีคุ้นเคยกันมากหน้าหลายตามา

รวมกนัท่ีน่ี เพื่อจะเดินทางไปศูนยก์ลางเหมือนกนั ส่วนใหญ่แลว้เป็นชาวพรรค

สังคมนิยมแห่งประเทศไทย (พสท.) ซ่ึง พคท. เขาถือว่าเป็นแนวร่วมอย่างท่ีว่า

มาแลว้ ในจ านวนน้ีมี “ลาว ค าหอม” หรือค าสิงห์ ศรีนอก บุญเยน็ วอทอง ทอง

ปักษ ์เพียงเกษ ฯลฯ รวมอยูด่ว้ย คุณทองปักษ ์เป็นอดีตส.ส.ขอนแก่น สงักดัพรรค

แนวร่วมสังคมนิยม เป็นบิดาของคุณอดิศร เพียงเกษ ซ่ึงเขา้ป่ากนัทั้งครอบครัว

...403 

 สถานะของแนวร่วมชั้นสูงอาจได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยมีมีทหารพิทักษ์ติดตาม

เช่นเดียวกบัสมาชิกพรรคระดบัสูง ซ่ึงสมคิดไดเ้ล่าว่า เมื่ออยู่ในป่าการจะแยกว่าใครเป็นพลพรรค

ของ พคท. นั้นไม่สามารถท าได ้เพราะทุกอยา่งคือความลบั การแต่งกายก็เป็นเหมือนกนัหมด แต่พอ

สงัเกตไดบ้า้งว่าใครเป็นสมาชิกพรรคระดบัสูงก็ตรงท่ีมีทหารพิทกัษติ์ดตาม ในส่วนของสมคิดเขาก็

มีทหารพิทกัษ์ติดตามเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอาจมาจากบทบาทหน้าท่ีของเขาท่ีท างานดา้นการคิดการ

เขียนจึงตอ้งล าเลียงอุปกรณ์ไปดว้ยเวลาเดินทาง ซ่ึงแนวร่วมคนอ่ืนๆอาจไม่ไดรั้บการอ านวยความ

สะดวกในลกัษณะเช่นเดียวกบัเขา สมคิดกล่าวว่า “...ผมเองก็มีทหารพิทกัษเ์หมือนกนั แต่แทนท่ีจะ

แบกภาระหน้าท่ีในการอารักขา ให้ความปลอดภัยเป็นพิเศษ กลบัมีหน้าท่ีเป้เคร่ืองพิมพดี์ดกบั

กระดาษจนหลงัแอ่น...”404 

                                                             
403 วฒัน์ วรรลยางกูร บรรณาธิการ.  สายลมเปล่ียนทิศ...แต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและ

เสียงเพลงปฏิวัติไทย, 544-545. 
404 เร่ืองเดียวกนั, 546. 
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นอกจากน้ี แนวร่วมชั้นสูงส่วนใหญ่จะพกัท่ีส านกั A 30 ประเทศลาว ซ่ึงต่อมาจะเป็นท่ีตั้ง

ส านักงานของ “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย” หรือ กป.ชป. องค์กร

แนวร่วมและส านักงานฝ่ายต่างๆ ระหว่างท่ีรอปรึกษาหารือนั้นสมคิดยงัไดเ้ล่าอีกว่าเขามีเวลาว่าง

มาก เพราะไปอยู่ในฐานะแขก ไม่ตอ้งท าการสู้รบ แนวร่วมคนอ่ืนๆก็เจอสภาพเดียวกนั ราวพ.ศ. 

2520 อุดม สีสุวรรณ จึงเปิดหลกัสูตรเก่ียวกบัการเขียนโน๊ตเพลง มีแนวร่วมในส านกัสนใจเขา้เรียน

หลายคน อาทิ อดิศร เพียงเกษ วิสา คญัทพั ประสาร มฤคพิทกัษ ์ฯลฯ ต่อมาสมคิดก็ยงัไม่ไดท้ าอะไร

เป็นเร่ืองเป็นราว ดว้ยความรู้สึกเบ่ือหน่ายเขาจึงขออาสาไปแนวหนา้ซ่ึง พคท. ก็อนุมติั405 การพ านกั

ในส านัก A 30 ค่อนขา้งสะดวกสบายเพราะไดรั้บความช่วยเหลือจากจีนและลาวโดยตรง จึงเป็น

สถานท่ีเหมาะสมในการรับรองแนวร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ี พคท. ถือว่าเป็นแนวร่วมชั้นสูง 

ดงัท่ี จนัทนา ฟองทะเล ซ่ึงเคยไปพกัท่ีส านกั A 30 ไดก้ล่าวไวว้่า “...ท่ีน่ีคือแนวหลงัท่ีปลอดภยัท่ีสุด

ในชายแดนลาว...”406 และเขายงัไดบ้รรยายสภาพความสะดวกสบายท่ีไดรั้บจากท่ีนัน่ ความว่า “...

เราสร้างบา้นแปงเมืองกนัอย่างสนุกเพลิดเพลิน เพราะไม่มีงานหาอยู่หากินคอยรบกวนเป้าหมาย

ของการใชชี้วิต มีขา้วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ เส้ือผา้ ยาสูบเหลือเฟือ มีเพ่ือนฝงูหาเหลา้ป่ามาจุนเจือ

ไม่ขาดสาย...”407  

นอกจากน้ี ประสาร มฤคพิทกัษ ์ผูน้  านกัศึกษาในยคุ 14 ตุลา ยงัไดเ้ลาว่าส านกั A 30 ถือเป็น

ท่ีรวมของแนวร่วม ซ่ึงเป็นแนวหลงัและมีความปลอดภยักว่า ดงัท่ีเขากล่าวไวว้่า 

ไปอยู่ท่ีนั่นก็เพราะว่าเป็นท่ีรวมของปัญญาชนนายทุนน้อย ถือว่าเป็น

แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์ คือเราไม่ใช่พวกคอมมิวนิสต์ ถือว่าเป็นพรรค

แนวร่วม เขาจึงไม่ใหไ้ปอยูแ่นวหน้า ตอ้งไปอยูส่ านกัแนวร่วมท่ีเขตแนวหลงัมนั

ปลอดภยักว่า408 

                                                             
405 เร่ืองเดียวกนั, 540-543. 
406 จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ, 46. 
407 เร่ืองเดียวกนั. 
408 วฒัน์ วรรลยางกูร บรรณาธิการ. สายลมเปลี่ยนทิศ...แต่ดวงจิตมิได้เปลี่ยนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและ

เสียงเพลงปฏิวัติไทย, 394. 
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ในส่วนแนวร่วมท่ีสังกดั กป.ชป. จะไดรั้บการดูแลจาก พคท. เป็นอย่างดีตามสถานะแขก 

จึงอาจไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีแตกต่างจากแนวร่วมพ้ืนฐาน ดงัปรากฏในกรณีของ ชยัวฒัน์ สุรวิชยั เขา

เล่าถึงการดูแลจาก พคท. ในดา้นท่ีอยูอ่าศยั อาหารการกิน การรักษาพยาบาล ซ่ึงเขาไดใ้หส้มัภาษณ์

แก่ผูศ้ึกษาไวว้่า 

...ท่ีอยู่มนัเหมือนกบัไม่ไดส้มบูรณ์นัก แต่มนัมีบา้นเป็นหลงันะ มีบา้น

เป็นไมไ้ผ่นะ แลว้ก็อยู่เฉพาะของเรา หรือถา้ใครมีครอบครัว อาจารยธี์รยุทธกบั

คุณตุ๊กแฟนเขาก็อยู่นะ ของคุณประสาร วิรัติ พีระพล วิสา เขาก็จดัท่ีอยู่ให้ เสร็จ

แลว้ในแง่อาหารการกินน่ี พอดีท่ีนัน่ส่วนใหญ่ก็มีสองส่วน ส่วนหน่ึงเราก็ปลูกผกั

ปลูกพืชแลว้ออกไปหาอาหารป่า เพราะแถวนั้นมีลาวเขาไปล่าสัตว ์แต่ว่าโดย

หลักๆ ไอพวกหมูกระป๋องอะไรต่างๆก็มาจากจีน หมูกระป๋อง อาหาร การ

สนบัสนุน ไอเน่ียเขาก็มาจากทางจีน จีนน่ีเขาสนบัสนุนมาก...ปัญหาเร่ืองหยูกยา 

การรักษาพยาบาลค่อนขา้งดี มนัมีเคสเฉพาะท่ีผมเจอกบัตวัเอง พี่ไขแสง สุกใส 

เขาไม่สบาย มีปัญหาสายตา โรคอะไรของเขาน่ี เขาอายุมาก เขาจะตอ้งไปรักษา

ตวัท่ีจีน เสร็จแลว้คนอ่ืนมีครอบครัวหมด ผมโสดคนเดียว ผมก็ตอ้งไปเป็นเพื่อน

พ่ีไขแสง ผมไปเป็นเพ่ือนตอนนั้นจีนยงัมีนโยบาย ให้ความส าคญัระหว่างพรรค

กบัพรรค... พอเขา้ไปถึงจีน การตอ้นรับคือดีมาก เขาถือว่าคุณไขแสงเป็นแขกของ

พรรค เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ก็เท่ากบัเป็นแขกพิเศษ... คุณไข

แสงก็ไปรักษาท่ีเซ่ียงไฮ้ ไปโรงพยาบาลท่ีรักษาสหายโดยเฉพาะ สหายเวียด 

สหายพม่า สหายประเทศต่างๆ... ก็ไปรักษาอยู่เดือนกว่าๆ เขาก็ตอ้นรับอย่างดี 

จากนั้นก็ไปทศันศึกษารวมไป 3-4 เดือน ไปปี 20…409 

จะเห็นไดว้่าแนวร่วมชั้นสูงซ่ึงพ  านกัในแนวหลงัและส่วนใหญ่สงักดัใน กป.ชป. ไดรั้บการ
ดูแลจาก พคท. เป็นอย่างดี ตั้ งแต่การเดินทาง การจัดการเร่ืองท่ีอยู่อาศยั อาหารการกิน การ
รักษาพยาบาล ซ่ึงถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าแนวร่วมพ้ืนฐานท่ีเป็นนักศึกษาปัญญาชนและ
บุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดส้ังกดัพรรคการเมือง หรือเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ขณะท่ีแนวร่วมพ้ืนฐานส่วน

                                                             
409 ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2562. 
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ใหญ่จะเดินทางเขา้สู่เขตงานในแนวหน้าในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต ้เน่ืองจากมีจ  านวน
มากกว่าแนวร่วมชั้นสูง และบางคนไม่ไดรู้้จกักบั พคท. มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือแนวร่วม
พ้ืนฐานเขา้สู่เขตงาน สหายท่ีอยูม่าก่อนก็จะใหก้ารตอ้นรับผูม้าใหม่เป็นอยา่งดีตามสภาพท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงอาจไม่สะดวกสบายแต่ถือว่ามีความพิเศษกว่าปกติ 

1.2 การจดัการศึกษาอบรม 

แนวร่วมท่ีเข้าร่วมกับ พคท. ในเขตป่าเขาจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมตามท่ีพรรค
ก าหนดใหก่้อนท่ีจะรับมอบภารกิจใดๆ แมโ้ดยสถานะของแนวร่วมจะถือว่าเป็น “แขก” และ พคท. 
ยดึถือหลกัการ “ความเป็นอิสระต่อกนั” แนวร่วมจึงไม่ตอ้งข้ึนต่อ พคท. ก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัแลว้
แนวร่วมอยูใ่ตก้ารน าของ พคท. การจดัการศึกษาอบรมแนวร่วมจึงเป็นส่ิงจ  าเป็นเม่ือทั้งสองฝ่ายอยู่
ในขบวนปฏิวติัเดียวกนั อีกทั้งแนวร่วมเองก็มีความเต็มใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้จาก พคท. ดว้ยความช่ืน

ชม เช่ือมัน่ ในการต่อสูข้อง พคท. ตั้งแต่เม่ือเคล่ือนไหวอยู่ในเมือง ดงันั้นจึงไม่มีแนวร่วมท่ีปฏิเสธ
การศึกษาอบรมท่ี พคท. เป็นผูจ้ดัการให ้ทุกคนต่างเขา้ร่วมศึกษาอยา่งกระตือรือร้น  

พคท. เร่ิมจดัใหมี้ “โรงเรียนการเมืองการทหาร” ภายหลงัท่ีมีแนวร่วมในเมืองเขา้มาสมทบ

ตั้งแต่ก่อนกรณี 6 ตุลาคม และหลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 เมื่อแนวร่วมทะลกัเขา้ร่วมกบั พคท. ในเขต
ป่าเขาอย่างถล่มทลาย การจดัตั้งโรงเรียนการเมืองการทหารในช่วงเวลาน้ีจึงเป็นการจดัตั้งข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองการเขา้ร่วมของแนวร่วม และเพื่อหล่อหลอมแนวร่วมดว้ยหลกัสูตรการเรียนท่ี พคท. 
เป็นผูก้  าหนด โดยระยะเวลาการเรียนในโรงเรียนการเมืองการทหารใชเ้วลาไม่นาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความเง่ือนไขของแต่ละเขตงาน แต่แนวร่วมท่ีเขา้ป่าหลงักรณี 6 ตุลาคม จะมีระยะเวลาเรียนท่ีนาน
กว่าแนวร่วมท่ีเขา้ป่าก่อนหนา้นั้น เพราะ พคท. ไดต้ระเตรียมความพร้อมไวบ้างส่วน ดงัท่ี ชาญวิทย ์

อร่ามฤทธ์ิ ซ่ึงเข้าป่าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 เล่าไวว้่าเม่ือเขา้สังกดักองทหารในฐานท่ีมัน่
ภาคเหนือ เขาก็ไดรั้บการฝึกทหารอยา่งยอ่ดว้ยเวลาเพียงสามวนัโดยสหายชาวมง้เป็นผูฝึ้กให ้ขณะท่ี
แนวร่วมท่ีเขา้มาหลงักรณี 6 ตุลาคม เขตงานไดเ้ปิดโรงเรียนการเมืองการทหาร แต่ละรุ่นใชเ้วลา
เรียนกนัหลายเดือน410 

แนวร่วมท่ีเขา้ร่วมกบั พคท. ทั้งนักศึกษาปัญญาชน นักการเมือง ผูน้  ากรรมกรชาวนา และ
บุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยวงการต่างๆ จะไดรั้บการศึกษาในเน้ือหาท่ีไม่ต่างกนัโดยทัว่ไปคือ

                                                             
410 ชาญวิทย ์อร่ามฤทธ์ิ. เส้นทางเพลงชีวิต ความคดิ ความใฝ่ฝัน, 127. 
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หลกัสูตร “การเมืองการทหาร” แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ส าหรับเน้ือหาท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
ประวติัความเป็นมาของ พคท. สรรนิพนธเ์หมาเจ๋อตุง แนวทางการต่อสูข้องพรรค แถลงการณ์ 30 ปี
ของ พคท. นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ มติ 19 รวมทั้งทฤษฎีต่างๆ ท่ีลว้นแลว้แต่เป็นเน้ือหาจากการ

ปฏิวติัจีนทั้งส้ิน ซ่ึง จิระนนัท ์พิตรปรีชา ผูท่ี้ไดผ้า่นประสบการณ์ศึกษาอบรมท่ีส านกั A 30 กล่าวถึง
เน้ือหาท่ีเธอได้เรียน ซ่ึงท าให้เธอเข้าใจแนวทางต่อสู้ของพรรคและสามารถเช่ือมโยงกับการ
เคล่ือนไหวในเมืองท่ีผา่นมา เธอไดเ้ล่าไวว้่า 

...ชั้นเรียนของเรามีดว้ยกนัสิบคนภายใตก้ารดูแลของสหายไหมกบัสหาย

เพชร หลกัสูตรเป็นเร่ืองของการศึกษาประวติัพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ให้ความรู้
เก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆนับแต่การก่อตั้งพรรค ซ่ึงฉันเองจดจ าปีพ.ศ. ไม่
ค่อยจะได้ ท่ีส าคัญก็เช่น “วนัเสียงปืนแตก 7 สิงหา” กับ “การประชุมสมชัชา
พรรค” คร้ังต่างๆ ซ่ึงเป็นการก าหนดทิศทางนโยบายการต่อสู้ และเลือกตั้งผูน้  า
สูงสุดของพรรค อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการกรมการเมืองกบัเลขาธิการพรรค ซ่ึง

ในช่วงระยะนั้นเป็นบุคคลลึกลบัผูป้ระสงคจ์ะใชน้ามว่า สหายมติร สมานันท์ 

สหายไหมคอยแจกเอกสารเยบ็เล่มใหเ้ราอ่านก่อนสมัมนาในแต่ละหวัขอ้ 
เราค่อยๆเรียนรู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยงัคงยึดมัน่ในแนวทาง 
“ต่อสูด้ว้ยก  าลงัอาวุธในชนบท ใชช้นบทลอ้มเมือง แลว้ยดึเมืองในท่ีสุด” ติดตาม
รอยเหมาเจ๋อตุงอยา่งแนบแน่น... จะเป็นเพราะเอกสารพรรคมีอยูน่อ้ยเกินไป หรือ
เป็นความจงใจก็ตาม ท่ี “สรรนิพนธเ์หมาเจ๋อตุง” ถูกบรรจุเขา้มาในหลกัสูตรและ
เราไดรั้บการช้ีชวนให้ศึกษาในฐานะคมัภีร์ปฏิวติั โดยไม่มีการเปิดโอกาสใหใ้ช้

วิจารณญาณส่วนตวั...411 

เน้ือหาท่ี พคท. น ามาใชส้อนก่อใหเ้กิดค าถามภายในใจแนวร่วมบางส่วน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่แนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชนท่ีมีความฉบัไวในการคิดวิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ส่ิงต่างๆ เน่ืองจาก

เห็นว่า พคท. ยึดถือแนวทางการปฏิวติัแบบจีนอย่างตายตวั ใช้แนวทางส าเร็จรูปท่ีไม่ผ่านการ
วิพากษว์ิจารณ์ แนวร่วมบางส่วนจึงเกิดความกงัขาข้ึนในใจถึงแนวทางการต่อสูข้อง พคท. ดงัท่ี เทิด

                                                             
411 จิระนันท์ พิตรปรีชา , อีกหน่ึงฟางฝันบันทึกแรมทางของชีวิต , พิมพ์คร้ังท่ี 3,  (กรุงเทพฯ: แพรว, 

2549), 137-138. 
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ภูมิ ใจดี ซ่ึงเป็นแนวร่วมผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาท่ีส านกั A 30 พร้อมกบัจิระนนัทแ์ละผูร่้วมคณะคนอ่ืนๆ 
กล่าวถึงเน้ือหาท่ีไดเ้รียนซ่ึงเขาเห็นว่า “ไม่ค่อยจะไดเ้ร่ืองไดร้าวนกั” ดงัน้ี 

...ต้องบอกว่าการศึกษาของพวกเราไม่สู้จะได้เร่ืองได้ราวเท่าใดนัก 
เน่ืองจากทางจดัตั้งเน้นถ่ายทอดความคิดของเหมาเจ๋อตุงท่ีเก่ียวกบัทฤษฏี 3 โลก
เป็นหลกั ซ่ึงท าใหจ้  ากดักรอบความคิดมากเกินไป และท าใหพ้วกเราหลายคนไม่
เห็นดว้ย บทเรียนของเวียดนามท่ีมีความใกลเ้คียงทั้งระยะเวลาและความจริงกว่า 
กลบัไม่สนใจ 

นอกจากน้ี จัดตั้งยงัให้ความรู้เก่ียวกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง การปราบปรามในเมือง การจบักุมคุมขงั กระทัง่น าไปสู่การ
หลบหนีมาอยูใ่นเขตป่าเขา ในชนบท และจบัอาวุธข้ึนสู ้ ซ่ึงพรรคเห็นว่าแนวทาง

ท่ีถูกตอ้งและน าไปสู่ชยัชนะ คือการต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธ ใชยุ้ทธศาสตร์ชนบท
ลอ้มเมือง และยดึเมืองในท่ีสุด สูใ้นเมืองมีแต่ถูกจบักุมและถูกฆ่า 

พรรคไดส้รุปบทเรียนมาแลว้ว่า ตอ้งเดินทางตามรอยเหมาเจ๋อตุงเท่านั้น 
การปฏิวติัของไทยจึงจะไดรั้บชยัชนะ...412 

อยา่งไรก็ดี เน้ือหาบทเรียนการปฏิวติัจีนคงเป็นส่ิงท่ีแนวร่วมไดรั้บการศึกษาเหมือนกนัทุก
เขตงาน การศึกษาท าความเขา้ใจการปฏิวติัจีนก็เพ่ือน ามาใชใ้นสังคมไทย แต่เน้ือหาท่ีห่างไกลจาก
สังคมไทยเป็นเร่ืองยากในการท าความเขา้ใจสภาพท่ีแตกต่างกนัระหว่างสังคมจีนกบัสังคมไทย 
นอกจากรับรู้ว่าน่ีคือแนวทางท่ี พคท. ยอมรับและเห็นว่าถูกตอ้งในการช้ีน าการปฏิวติัสังคมไทย ซ่ึง 

วนัลา วนัวิไล ไดเ้ล่าการศึกษาในป่าของเขาไวว้่า 

...บทเรียนบทแรกของเราคือใครสร้างใครเล้ียงท่ีกล่าวว่าชนบทเป็น
ผูผ้ลิตหลกัในการเล้ียงสงัคม แต่บทส าคญัคือ นิพนธ ์ของเหมาเจ๋อตุง ว่าดว้ยการ

ต่อ สู้ ท่ี จ่ิ งกังซาน  ผม อ่านแล้ว ไ ม่ เข้า ใจ อะไร เ ลย  มีก ารอภิปรายกัน
กระท่อนกระแท่นพอรู้ว่าจ่ิงกงัซานเป็นท่ีมัน่ในชนบทแห่งแรกๆ ของการต่อสู้

                                                             
412 เทิดภูมิ ใจดี. เทิดภูมิคนรักแผ่นดิน, 142-143. 
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ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แปลเป็นนัยได้ว่าน่ีคือหนทางการต่อสู้ท่ีถูกต้อง 
ตะนาวศรีจะตอ้งเป็นจ่ิงกงัซาน413 

ไม่เพียงเน้ือหาการปฏิวติัจีนจะปรากฏในการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยงัพบว่าหอ้งสมุดใน
บางเขตงานขาดแคลนหนงัสือท่ีจะให้การศึกษาอยา่งรอบดา้น หนังสือท่ีพบโดยส่วนใหญ่เก่ียวกบั
ทฤษฎีการปฏิวติัจีน ทฤษฎีการปฏิวติัมาร์กซ์-แองเกลและเลนิน นอกนั้นเป็นนิยายการปฏิวติัจีน เช่น 
“วีรชน” “จางซือเต๋อ” และ “หลิวหูหลาน” วนัลา วนัลิไล ได้เล่าถึงผลจากการขาดแคลนแหล่ง
ความรู้อ่ืนๆ ในเขตงานตะนาวศรี ซ่ึงเขากล่าวไวว้่า 

...ดว้ยเหตุน้ีพวกเราทุกคนจึงมีปัญหาเลก็ๆ เพียง 2 อยา่ง เท่านั้นคือ อยา่ง
แรก รู้แต่เร่ืองปฏิวติั เร่ืองอ่ืนไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การปกครอง กฎหมาย 
เร่ืองราวของต่างประเทศ เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม อย่างท่ีสอง รู้แต่การ

ปฏิวติัแนวทางน้ี วิธีคิด วิธีมองปัญหาเป็นอยา่งเดียวกนัหมด คุยกนัไปคุยกนัมาท า
ให้รู้สึกว่าถา้ห้องสมุดน้ีเป็นผลพวงหน่ึงของความคิดเหมาเจ๋อตุง ความคิดแบบ
นั้นก็ดูจะไม่ฉลาดหลกัแหลมอะไรเลย...414 

ทั้งน้ีการขาดแคลนหนงัสือคงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบางเขตงาน เพราะบางเขตมีหนังสือท่ี

หลากหลาย มีการจดัเก็บในหอ้งสมุด และท าระบบยมืคืนเพ่ือใหทุ้กคนไดอ่้านกนัอยา่งทัว่ถึง ขณะท่ี
บางเขตงานไม่ปรากฏบรรยากาศเช่นนั้น ดงัท่ี จนัทนา ฟองทะเล ไดเ้ล่าประสบการณ์ท่ีเขาพบเจอ
ในฐานท่ีมัน่สองแห่ง ซ่ึงเปรียบเทียบใหเ้ห็นบรรยากาศการศึกษาท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง คือฐาน
ท่ีมัน่ดอยยาวและฐานท่ีมัน่ผาจิ โดยจนัทนาไดบ้รรยายว่า 

...ผมไดมี้โอกาสประกอบกิจกรรมแบบปัญญาชนอีกคร้ังหน่ึงหลงัจาก
มนัไดจ้บส้ินลงตั้งแต่ตน้ปี 2520 ท่ีดอยยาว คือไม่มีหนังสือให้อ่าน นอกจากสรร
นิพนธ์เหมำ เจ๋อตุง, ควำมสัมพันธ์ใหญ่ 10 ประกำรของเหมำ เจ๋อตุง, แถลงกำรณ์ 
30 ปี, บุคคลใหม่แห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ ผู้ ติดอำวุธควำมคิดเหมำ เจ๋อตุง  ฯลฯ ท่ี

โรงเรียนการเมืองการทหาร ดอยยาว ผมเคยไปคน้โกดงัเก็บของหน่วยพลาธิการ 

                                                             
413 วนัลา วนัวิไล, ตะวันตก...ที่ตะนาวศรี, (ม.ป.ม.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), 38. 
414 เร่ืองเดียวกนั, 89. 
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และพบวารสารชาวคอมมิวนิสตไ์ทย (ชคท.) โดยบงัเอิญผมหยิบมาแอบอ่านได้
ไม่ก่ีวนัก็ถูกเรียกเก็บคืน เพราะถือว่าเป็นเอกสารภายใน 

แต่ท่ีผาจิผมไดอ่้านหนงัสืออยา่งเสรี และพบว่าไม่เฉพาะนกัศึกษาเท่านั้น 
แมแ้ต่ชาวนาก็ยงัมีโอกาสไดอ่้านหนังสือ เพราะหน่วยงานของนกัศึกษาไดจ้ดัตั้ง
ห้องสมุดท่ีมีการยืมอ่านได้โดยสะดวก ผมรู้สึกประหลาดใจเอามากๆเมื่อเห็น
เด็กหญิงชาวนาจากแม่เลียงอ่านหนังสือเร่ืองต้นส้มแสนรัก และนักศึกษาพูดคุย
กันคร ่ าเคร่งเร่ืองภาวการณ์ต่อสู้ในจิตใจของบาทหลวงเซอร์กีอุส ตัวละครใน

นิยายของตอลสตอย ผมจึงฉกฉวยช่วงสั้นๆท่ีแวะเวียนเขา้ไปพ านกัในผาจิตะลุย
อ่านทุกอยา่งท่ีขวางหนา้อยา่งหิวกระหาย 

ท่ีน่ีผมไดอ่้านบทหน่ึงของชีวิตสมรส, ควำมตำยของอีวำนอิลิช, มำยำ

ชีวิต ของตอลสตอย ผู้บริสุทธ์ิ ของอลัแบต ์กำรมูส์สู่เสรีภำพ ของโฮเวิร์ต ฟาส์ต 
ท็อปบู๊ตทมิฬ ของแจ๊ค ลอนดอน มำยำ ของริชาร์ด บาค ต้นส้มแสนรัก ของโจเซ่ 
วาสคอนเซลอส สัตว์สงครำม ของเฟรเดอริค ฟอร์ไซธ์ หมอผีครองเมือง ของอา
เธอร์ มิลเลอร์ เรือโรงงำน ของทาคิจิ โกบายาชิ โองกำรแช่งน ำ้และข้อคิดใหม่ใน
ประวัติศำสตร์ไทยลุ่มน ำ้เจ้ำพระยำ ของจิตร ภูมิศกัด์ิ เพลินจิตหมำยเลข 4 ของชชั
รินทร์ ไชยวัฒน์  ได้อ่านนิตยสารโลกหนังสือ  ของสุชาติ สวัสด์ิศรี  และ

หนงัสือพิมพม์ติชนรำยวัน...415 

ส าหรับกรณีของฤดี เริงชยั เธอมีโอกาสไดศ้ึกษากบัสมาชิกระดบัสูงของพรรค คือ ชาญ 
กรัสปุระ หรือ สหายนิล ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นคนน าการศึกษาคณะของเธอท่ีแวะพกับริเวณ

ใกลแ้ม่น ้ าโขงก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัท่ีหมาย คณะเดินทางท่ีฤดีไดร่้วมทางไปดว้ยถือเป็นคณะพิเศษ 
เพราะจดัเป็นคณะ “ผูห้ลกัผูใ้หญ่” มีสมาชิกพรรคระดบัส าคญัหลายคน เช่น สหายใหม่ สหายลดัดา 
อาจารยป์ระวุฒิ ศรีมนัตระ อนุช อาภาภิรม สหายวิกรม อาจารยผ์สม เพ็ชรจ ารั, พิรุณ ฉัตรวานิช 
อาจารยช์ลธิรา สัตยาวฒันา เป็นต้น ในการศึกษาคร้ังนั้น สหายนิลได้บรรยายเร่ืองขบวนการ
กรรมกรสากล ประวติัพรรคบอลเชวิค ประวติัพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมถึงน าศึกษามติ 19 และ
นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ของ พคท. ท่ีปรับปรุงใหม่เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2519416 ในคร้ังนั้นหมอรุ่ง 
                                                             

415 จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ, 166-167. 
416 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 173. 
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ซ่ึงเดินทางเขา้เขตงานน่านใตก่้อนกรณี 6 ตุลาคม ไดรั้บอนุญาตใหร่้วมศึกษาทฤษฎีท่ีมีสหายนิลเป็น
ผูบ้รรยายเช่นเดียวกนั เธอกล่าวว่าไดพ้บเพ่ือนร่วมกิจกรรม จดัตั้งจากในเมือง พิรุณ ฉตัรวานิช และ
อาจารยช์ลธิรา สัตยาวฒันา อีกดว้ย417 จากขอ้มูลขา้งตน้สังเกตไดว้่าเน้ือหาท่ีฤดีไดศึ้กษามีความ

หลากหลายมากกว่าคณะของจิระนนัทท่ี์ส านกั A 30 ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าคณะน้ีประกอบไปดว้ย “ผู ้
หลกัผูใ้หญ่” ทั้งวยัวุฒิและคุณวุฒิ อีกทั้งหลายคนเป็นสมาชิกพรรค สหายนิลผูไ้ด้ช่ือว่าเป็นนัก
ทฤษฎีคนส าคญัและมีความรู้กวา้งขวางจึงไดรั้บมอบหมายให้มาน าการศึกษา จึงอาจมองไดว้่าเป็น
การจดัการแนวร่วมรูปแบบหน่ึงของ พคท. โดยการวางคนให้เหมาะสมกบัคณะ “ผูห้ลกัผูใ้หญ่” ท่ี
จะรับการศึกษา 

โดยส่วนใหญ่แนวร่วมท่ีเข้าป่าหลงักรณี 6 ตุลาคม จะได้รับการศึกษาอบรมหลกัสูตร
การเมืองการทหารผ่านหลกัสูตรระยะสั้นท่ี พคท. เป็นผูก้  าหนด แต่เขตงานภาคใตย้งัไม่มีเง่ือนไข
อ านวยให้เปิดโรงเรียนการเมืองการทหารเช่นภาคเหนือและภาคอีสาน เพราะยงัไม่มีฐานท่ีมัน่ 
ห่างไกลจากศูนยก์ารน าและไม่มีการหนุนช่วยจากแนวหลงัตอ้งพ่ึงพาตนเองเป็นหลกั ดว้ยเหตุน้ี

แนวร่วมในเขตงานภาคใตจึ้งไดรั้บการจดัสรรงานตามความเหมาะสมก่อน แลว้จึงท าการศึกษาและ
ปฏิบติังานควบคู่กนั อาจใชเ้วลาช่วงเชา้หรือเยน็ในการจดักลุ่มศึกษาอภิปรายในกลุ่มจดัตั้ง หรือ
มอบหมายให้มีผูม้าให้การศึกษา ในขณะท่ีเขตงานอ่ืนๆท่ีมีความพร้อมแนวร่วมจะไดรั้บการศึกษา
อบรมก่อนมอบหมายงานใหท้ า เช่นในภาคเหนือ ภาคอีสาน และแนวหลงัในประเทศลาว  

ตวัอยา่งการศึกษาและปฏิบติังานควบคู่กนัปรากฏในกรณีของสหายช่วง หรือธงชยั สุวรรณ
วิหค ซ่ึงไดเ้ขา้ป่าในเขตงานเขาแกว้ จงัหวดัพทัลุง หลงัจากเดินทางเขา้เขตงานและผ่านพิธีตอ้นรับ
เขาไดรั้บการจดัตั้งเป็น ทปท. แต่ละคนจะประจ าหมวดต่างๆ ไดแ้ก่ หมวดทหารประจ าค่าย หมวด
ทหารการผลิต หมวดพลาธิการ ส าหรับสหายช่วงอยู่ในหมวดทหารประจ าค่าย ต าแหน่ง “รองผู ้
บงัคบัหมู่” โดยท่ีเขายงัไม่ไดรั้บการศึกษาอบรมจากโรงเรียนการเมืองการทหาร เน่ืองจากในช่วง

เวลานั้นภาคใตย้งัไม่มีโรงเรียนการเมืองการทหารแบบประจ าการ อีกทั้งการไม่มีฐานท่ีมัน่แบบ
ภาคเหนือท าให้ต้องยา้ยฐานท่ีตั้งไปเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม สหายช่วงก็มองว่าการท างานเปรียบ
เหมือนการเรียน เพราะเขาตอ้งตระเตรียมตวัเองใหพ้ร้อมก่อนเขา้สู่หน่วยรบและปฏิบติังานมวลชน 
ดงัท่ีเขากล่าวว่า “...ท่ีน่ีเปรียบเสมือนโรงเรียนการเมืองการทหารในภาคสนาม เพราะทุกคนตอ้งฝึก

                                                             
417 พิทกัษ ์ชยัสูงเนิน, บันทึกหมอในป่า, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 151. 
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ทหารและเรียนการเมืองไปพร้อมๆกบัปฏิบติัหน้าท่ีของแต่ละหมวดไปดว้ยในเวลาเดียวกนั...”418

สหายช่วงไดท้ างานและเรียนการเมืองการทหารไปควบคู่กนั โดยช่วงเชา้ฝึกการทหาร กลางวนั
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย และเวลาค ่าศึกษาการเมือง ในหน่ึงวนัจึงเต็มไปดว้ยบทเรียนท่ีตอ้งฝึกฝน

เรียนรู้ทั้งการใชแ้รงงาน และการศึกษาทางการเมือง สหายช่วงไดเ้ล่าถึงบรรยากาศการท างานท่ี
ควบคู่กบัการเรียนไวว้่า 

...ตอนเชา้ พวกผมตอ้งฝึกแถว วิ่งออกก าลงักาย และฝึกทหาร ส่วนตอน
กลางวนัจึงปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ออกไปช่วยท า

ไร่ ตดัไมเ้ค่ียมป่า และขนเสบียง จนกระทัง่เวลา 19.00 น. พวกเราจะรวมพลกนั
อยา่งเป็นระเบียบท่ีโรงเรียนเพ่ือศึกษาการเมืองและค าสัง่ส าหรับปฏิบติัภารกิจใน
วนัต่อไป 

วิชาการเมืองบทแรกท่ีถูกก าหนดให้ศึกษาและอภิปรายกนัอย่างละเอียด
ใหเ้ห็นถึงปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมก็คือ “นยั 10 ขอ้” กบั “ท่วงท านองในการท างาน 3 
อยา่ง” ของนกัรบปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย...419 

นอกจากการศึกษาการเมืองการทหารแบบรวบรัด เมื่อสหายช่วงได้รับมอบหมายให้

ปฏิบติังานมวลชนเขาตอ้งท าการศึกษาเข็มมุ่งและทฤษฎีงานมวลชนเพื่อไปปลุกระดมความคิดและ
จดัตั้งแกน ซ่ึงสหายช่วงเล่าว่าในเขตงานของเขา กรรมการพรรคประจ าเขตจะก าหนดเข็มมุ่งงาน
มวลชนในเขตท่ีรับผิดชอบ เป็นแนวทางท่ีตอ้งยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจงั โดยท่ีหน่วยจรยุทธ์ทุก
หน่วยตอ้งน าไปศึกษาอภิปรายเพื่อแปรเข็มมุ่งมาสู่การปฏิบติังานอย่างเป็นระบบทุกๆสองหรือสาม
เดือน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานไดบ้รรลุผลตามท่ีก  าหนดไว ้ดงัท่ีสหายช่วงไดเ้ล่าการเตรียมตวั

ก่อนไปท างานมวลชนไว ้ความว่า 

...ส าหรับผม ก่อนจะรับหน้าท่ีลงไปท างานมวลชน ผมไดรั้บการศึกษา
ทฤษฎีมวลชนของพรรคอย่างละเอียดมาแลว้ สาระส าคัญของการศึกษาคือ
ลกัษณะสงัคมไทย แนวทางและนโยบายการปฏิวติัเพื่อเอกราชประชาธิปไตยของ

                                                             
418 ธงชยั สุวรรณวิหค, จากสงครามประชาชน สู่การโค่นล้มทุนสามานย์เผด็จการทักษิณ, (นนทบุรี: กรีน 

ปัญญาญาณ, 2556), 54-56. 
419 เร่ืองเดียวกนั, 58-59. 
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สังคมไทย รวมทั้งลกัษณะชนชั้นในชนบท และแนวทางมวลชนในการท างาน
มวลชน 

การศึกษาทฤษฎีการเมืองนั้น ผมพอท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจไดดี้ เพราะ
พ้ืนฐานการศึกษาท่ีมีอยูเ่ดิม แต่ปัญหาท่ีเป็นหวัใจของการท างานมวลชนซ่ึงนบัว่า
ยากยิง่ก็คือ การยดึกุมวิธีคิดวิธีท าการระดมมวลชนเขา้ร่วมการปฏิวติั หรือท่ีเรียก

กนัว่า “แนวทางมวลชน” หากตอ้งอาศยัการปฏิบติัในเชิงการจดัการท่ีละเอียด

ซบัซอ้น ตอ้งสามารถระดมความเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ศรัทธาให้รวมศูนยม์าอยู่
ภายใตก้ารน าของเรา...420  

อีกตวัอย่างหน่ึงในการศึกษาควบคู่กบัท างาน คือ กรณีของสหายสมพร หรือสุธาชยั ยิ้ม
ประเสริฐ ซ่ึงเป็นการศึกษาภายในกลุ่มจดัตั้งของตนเอง มีการก าหนดหัวขอ้และอภิปรายในกลุ่ม 
สหายสมพรเล่าบรรยากาศการศึกษาภายในหน่วยจดัตั้งซ่ึงมีทั้งหมด 5 คน เขาบรรยายไวว้่า 

...นอกจากงานดา้นการผลิตแลว้ ยงัตอ้งจดัเวลาอีกส่วนหน่ึงส าหรับการ
ประชุมหน่วยและจดัการศึกษา ในวนัน้ีเวลาบ่าย ก็มีการจัดประชุมหน่วยคุณ
สมชายเป็นคร้ังท่ีสอง โดยมีการแลกเปล่ียนกนัเร่ืองทัว่ไป และมีการศึกษาเร่ือง 
“ขยนั ประหยดั เรียบง่าย อดทน” ในหนงัสือ ชีวทศัน์เยาวชน ผลการศึกษาเนน้ท่ี
ประเด็นการเรียกร้องตนเอง ดดัแปลงตนเอง ให้ใชชี้วิตท่ีเรียบง่าย โดยน าหลกั
ทฤษฏีมาประสานเขา้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตามแบบท่ีเรียกว่า “การศึกษา

ประสานกบัการปฏิบติั” หรือท่ีคุณตรรกชอบเรียกว่า “ศึกษาเป็นใชเ้ป็น” พวกเรา
ศึกษาเป็นตอนๆตามหนงัสือ...421 

นอกจากการศึกษาภายในหน่วยจดัตั้งแลว้ การฟังวิทยุก็ถือเป็นการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึง 

ซ่ึงการศึกษาผ่านวิทยโุดยการฟังเป็นการศึกษาดว้ยตนเองท่ีท าให้เกิดการหล่อหลอมทางความคิด
เช่นเดียวกบัท่ีแนวร่วมส่วนใหญ่กระท าตอนอยู่ในเมือง ทว่าคร้ังน้ีมีความแตกต่างออกไปเพราะ 
พคท. เป็นผูค้วบคุมเน้ือหาท่ีจะศึกษาไม่ใหอ้อกนอกกรอบการปฏิวติั สหายสมพรเล่าว่ามีการศึกษา
ผา่นการฟังวิทย ุไดแ้ก่ สปท. ซ่ึงตอ้งฟังเป็นประจ าทุกวนั และวิทยขุองพรรคพี่พรรคนอ้ง เช่น วิทยุ

                                                             
420 เร่ืองเดียวกนั, 68-70. 
421 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด, (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2558), 63-64. 
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ลาว วิทยฮุานอย และวิทยปัุกก่ิง โดยเฉพาะวิทยปัุกก่ิงตอ้งฟังเป็นประจ าเกือบเท่า สปท. ทีเดียว การ
รับฟังวิทยุของพรรคพ่ีพรรคน้องนั้นเพ่ือให้รู้ถึงสถานการณ์ท่ีกวา้งข้ึน วิทยุปักก่ิงท าให้สามารถ
ติดตามความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก แมบ้างเร่ืองจะไม่เข้าใจนักโดยเฉพาะเหตุการณ์

ภายในจีน422  

 การจดัการศึกษาอบรมให้กบัแนวร่วมอยูภ่ายใตก้รอบการปฏิวติั มีลกัษณะจ ากดัความคิด
โดยท่ี พคท. เนน้ใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัการปฏิวติัจีน สรรนิพนธเ์หมาเจ๋อตุง ถึงแม ้พคท. จะกล่าวว่า
พรรคยดึถือแนวคิดมาร์กซ-์เลนินและเหมาเจ๋อตุง แต่ดูเหมือนว่าแนวคิดของมาร์กซ์-เลนินถูกน ามา

ศึกษาน้อยกว่าแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงเสียอีก อย่างไรก็ดี แมจ้ะเกิดขอ้กงัขาแต่แนวร่วมก็มีความ
ตั้งใจท่ีจะศึกษา ทั้งน้ีเพราะคาดหวงัการมีส่วนร่วมในขบวนปฏิวติั  อีกทั้งตอ้งการความกระจ่างใน
เร่ืองเก่ียวกบั พคท. ท่ีปิดลบัเม่ือคร้ังเคล่ือนไหวในเมือง ดว้ยเหตุน้ีแนวร่วมส่วนใหญ่จึงน้อมใจ
ศึกษาอยา่งเร่าร้อน  ดงันั้นเม่ือผา่นการศึกษาจากโรงเรียนการเมืองการทหารหลายคนไดน้ าทฤษฎีท่ี
ไดเ้รียนรู้ไปประสานกบัการปฏิบติั ท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ การศึกษาอบรมจาก พคท. น าไปสู่การ

ดัดแปลงตนเอง ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนกับกลุ่มซ้ายจัดในเมืองมาก่อน แต่คร้ังน้ีการ
ดดัแปลงตนเองจะเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางทุกเขตงานท่ีมีแนวร่วมจากในเมือง 

1.3 การดัดแปลงตนเองของแนวร่วม  

การดดัแปลงตนเองเป็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองจากการศึกษาทฤษฏีการเมือง ซ่ึงส่งผลต่อ
การปรับเปล่ียนความคิดและการใชชี้วิตของแนวร่วม โดยเฉพาะแนวร่วมท่ีจดัอยู่ในชนชั้นนายทุน
น้อย ไดแ้ก่ นักศึกษาปัญญาชน และบุคคลผูรั้กความเป็นธรรมในวงการต่างๆ ปัญหาการดดัแปลง
ตนเองของแนวร่วมมาจากลกัษณะเดิมทางชนชั้นท่ี พคท. มองว่ามีโลกทศัน์แบบชนชั้นนายทุนนอ้ย 

จึงตอ้งขจดัโลกทศัน์จากสังคมเก่าเพ่ือดดัแปลงตนเองให้คิดและรู้สึกแบบชนชั้นกรรมาชีพ การ
ดัดแปลงตนเอง จึงเป็นการแก้ไขปรับเปล่ียนตนเองให้เข้ากับชีวิตใหม่ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการ
ปรับเปล่ียนโลกทัศน์ การใช้ชีวิต ความรู้สึกจิตใจ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า การดัดแปลงตนเองมุ่ง
ปรับเปล่ียนตวัตนเดิมของแนวร่วมทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือให้แนวร่วมมีความเป็นชนชั้น
กรรมาชีพ ในท่ีสุดแลว้แนวร่วมจะตอ้งยกระดบัจิตส านึกใหก้า้วหนา้ท่ีสุด เมื่อจิตส านึกกา้วหนา้แลว้

พฤติกรรมท่ีปรากฏออกมาก็จะเป็นไปในลกัษณะสอดคลอ้งเหมาะสมกบัแนวทางปฏิวติั 

                                                             
422 เร่ืองเดียวกนั, 106. 
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แนวร่วมส่วนใหญ่ไม่ไดป้ฏิเสธการดดัแปลงตนเอง เมื่อมีการเรียกร้องจากพรรคใหน้อ้มใจ
ศึกษาจากกรรมกรชาวนาแนวร่วมต่างตอบรับอย่างเร่าร้อน แมจ้ะมีบางส่วนตั้งค  าถามต่อวิธีการ
ดดัแปลงตนเองแต่ก็ไม่ถึงกบัโตแ้ยง้อยา่งส้ินเชิง เพียงแค่มองว่าเป็นความผดิพลาดเชิงหลกัการหรือ

เห็นว่าเป็นความบกพร่องของตนเอง อย่างไรก็ตามภาพรวมในช่วงแรกทุกคนต่างมีความเร่าร้อนท่ี
จะดดัแปลงตนเองให้เป็นชนชั้นกรรมาชีพ พร้อมท่ีจะหล่อหลอมตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพของขบวน
ปฏิวติัอยา่งเต็มใจ ซ่ึงผูศ้ึกษาไดจ้  าแนกการดดัแปลงตนเองท่ีปรากฏในขบวนปฏิวติัมี 5 ดา้นท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

การใช้ชีวิตรวมหมู่ เป็นการใชชี้วิตอยู่ร่วมกนัเพื่อภารกิจปฏิวติั ในเขตงานของ พคท. ทุก

คนจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยเสมือนอยู่ในค่ายทหาร แมบ้างเขตงานไม่ได้มีกองก าลงั
ส าหรับท าการต่อสู้ แต่ท่ามกลางสถานการณ์สู้รบทุกคนตอ้งเตรียมความพร้อมต่อการปราบปราม

ตลอดเวลา การยึดมัน่ในระเบียบวินัยจึงเป็นส่ิงส าคัญในการใช้ชีวิตในเขตงาน ถือเป็นวิธีการ
ดดัแปลงตนเองท่ีเคร่งครัด เพราะตอ้งต่อสูก้บัตวัเองมากท่ีสุด เพื่อปรับเปล่ียนใหชิ้นกบัการใช้ชีวิต
รูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างกบัวิถีเดิม  การใชชี้วิตรวมหมู่ก  าหนดกิจกรรมตลอดทั้งวนัตั้งแต่ต่ืนนอน
กระทั่งเข้านอน มีระบบและก าหนดการท่ีทุกคนต้องปฏิบัติเสมอกัน โดยสหายสมพร ได้เล่า
ก  าหนดการภายในค่ายท่ีเขาไดรั้บทราบในวนัท่ีเขา้สู่เขตงานคร้ังแรก พร้อมกบัค าก  าชบัท่ีไดรั้บจาก

จดัตั้งใหเ้ขา “เปล่ียนแปลงความเคยชินและปรับตวั” เพราะ “กองทพัก็คือค่ายทหาร จะตอ้งช่วยกนั
รักษาวินยั” ซ่ึงสหายสมพรไดถ่้ายทอดชีวิตประจ าวนัในกองทพัท่ีเขาไดท้ราบจากจดัตั้งไว ้ความว่า 

...คุณด าเนินไดเ้ล่าถึงชีวิตประจ าวนัในกองทพัว่า จะตอ้งต่ืนเชา้ 5.45 น. 
และจะนัดรวมพลเพ่ือออกก าลงักายเวลาเชา้ พร้อมทั้งฟังการช้ีแจงการแบ่งงาน 

เวลา 6.00 น. เวลากินขา้วจะมีสองเวลา คือ 8.00 น. เวลาเชา้ และหา้โมงเยน็ ท่ีตอ้ง
กินสองม้ือก็เพ่ือประหยดั จึงไม่มีม้ือกลางวนั นอกจากคนป่วย หรือคนท่ีมาใหม่
แลว้หิวทนไม่ได ้ทางโรงครัวก็มีขา้วส ารองไวใ้ห้ นอกจากนั้นคุณด าเนินก็ช้ีแจง
สัญญาณนกหวีดว่า ส่ีหวีดหมายถึงต่ืนนอนเวลาเช้า สามหวีดหมายถึงรวมพล 
สองหวีดหมายถึงกินขา้ว และหวีดเดียวหมายถึงไปท างานหรือหวีดเวลานอน 

และไฟฟ้าจะดบัเวลาสามทุ่มคร่ึง เพื่อใหทุ้กคนนอน...423  

                                                             
423 เร่ืองเดียวกนั, 31. 
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นอกจากนั้น จนัทนา ฟองทะเล ซ่ึงเขา้สู่เขตงานในภาคเหนือยงัไดเ้ล่าประสบการณ์ท่ีตอ้ง
ปรับตวัในช่วงแรกไวเ้ช่นเดียวกนั โดยเขาบรรยายไวว้่า 

...นักศึกษาและชาวนาเกือบ 100 ชีวิต ตั้งค่ายพกักนัอยู่บนไหล่ภูในเขต
แดนลาว มีชีวิตท่ีเป็นระบบและก าหนดการแน่นอนเหมือนนกัเรียนประจ า ตั้งแต่
การต่ืนนอน ออกก าลงักาย ฝึกทหาร เรียนทฤษฎีการเมือง ประชุมและเขา้นอน 
ในฐานะคนเมือง ผมตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนกว่าจะปรับนิสยัใหเ้ขา้กบัก าหนดการ
ได ้โดยเฉพาะการเขา้นอนส่ีทุ่มและต่ืน 6 โมงเชา้ แต่ท่ีร้ายกว่านั้นคือ การปรับ

นิสัยให้นอนกลางวนัหลงัอาหารเท่ียง และต่ืนตามก าหนดในเวลาบ่ายโมงคร่ึง  
ผูดู้แลท่ีน่ีหลายคนเคยอยูป่ระเทศจีนและฝึกนิสยันอนกลางวนัประมาณ 1 ชัว่โมง 
เ พ่ือจะได้พบกับความกระปร้ีกระเปร่าในตอนบ่าย พวกเขานอนกันเป็น
กิจจะลกัษณะ คือลา้งหน้า แปรงฟัง ปูท่ีนอน กางมุง้ เหมือนกบัการนอนในเวลา
กลางคืน แต่ชาวเมืองจ านวนมากไม่เคยนอนกลางวนัและมกัจะง่วงเหงาหาวนอน 

หมดก าลงัในตอนบ่ายแก่ๆ...424 

ส่วนสหายช่วง ไดเ้ล่าถึงตวัอยา่งหน่ึงของตนเองท่ีตอ้งพยายามต่อสูเ้พื่อปรับเปล่ียนการใช้
ชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัขบวนปฏิวติั ความว่า 

...ในค่ายทหาร พวกผมต่ืนนอนกนัตั้งแต่ตี 5 เสียงสญัญาณนกหวีดยาวๆ 
สองคร้ังเป็นสญัญาณปลุกใหทุ้กคนลุกออกมาจากท่ีนอน หลายคร้ังท่ีผมไม่อยาก
ต่ืนไม่อยากลุกออกมาจากผา้ห่มเพราะความลุ่มฉ ่ าในเขตป่าเขาบวกกับความ
หนาวเยน็ยามดึกก่อนสว่าง การนอนคุดคูอ้ยู่ในผา้ห่มหนาๆเป็นส่ิงท่ีผมไม่อยาก

สูญเสีย แต่ผมก็ตอ้งสลดัความคิดเหล่าน้ีท้ิง แมต้อ้งสูก้บัความตอ้งการของตวัเอง
อย่างหนัก รีบลุกข้ึนมา แลว้ลา้งหน้าแปรงฟัน แต่งตวัให้เรียบร้อยโดยเอาเส้ือไว้
ในกางเกง รัดเข็มขดัใหดู้กะทดัรัด คล่องตวั สวมรองเทา้ยางหุม้สน้...425 

จากค าบอกเล่าของเหล่าแนวร่วมขา้งตน้ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง ภาพรวมการใชชี้วิตรวมหมู่

ในเขตงานเพื่อจดัระเบียบความเป็นอยู่และการท างาน ทุกคนลว้นตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั้งหมด 

                                                             
424 จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ, 6. 
425 ธงชยั สุวรรณวิหค. จากสงครามประชาชน สู่การโค่นล้มทุนสามานย์เผด็จการทักษิณ, 58. 
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ขอ้ปฏิบติัปลีกยอ่ยของแต่ละเขตงานอาจมีความแตกต่างกนับา้ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพพ้ืนท่ีและจดัตั้ง
ท่ีดูแลเขตงานนั้นๆ เช่น เขตงานดอยยาว จงัหวดัเชียงราย มีการนอนกลางวนัซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก
ผูป้ฏิบติังานท่ีเคยอยูจี่น ส่วนก าหนดการท ากิจกรรมต่างๆของแต่ละท่ีคงมีความแตกต่างกนัออกไป

ข้ึนอยู่ก ับภาระงาน แต่ส่ิงท่ีสะท้อนออกมาร่วมกันจากประสบการณ์ของแนวร่วมก็คือ ความ
พยายามท่ีจะปรับเปล่ียนตนเองให้เขา้กบัชีวิตรูปแบบใหม่ แมจ้ะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการต่อสู้กบั
ร่างกายและจิตใจ แต่แนวร่วมส่วนใหญ่ก็เอาชนะความทา้ทายเหล่านั้นจนสามารถใชชี้วิตเป็นส่วน
หน่ึงของเขตงานได ้

การท างานร่วมทุกข์ร่วมสุข วิธีท่ีดีท่ีสุดในการดดัแปลงตนเองให้เป็นชนชั้นกรรมาชีพคือ

การใชแ้รงงาน พร้อมกบัการไดร่้วมทุกขร่์วมสุขกบัเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกรรมกรชาวนารับรู้
ไดดี้ แต่ชนชั้นนายทุนน้อยอาจไม่เคยชินกบัการใชแ้รงงานเผชิญความยากล าบากมาก่อน ดงันั้น

แนวร่วมจากในเมืองจึงตอ้งดดัแปลงตนเองโดยการใชแ้รงงานเพ่ือฝึกความเป็นชนชั้นกรรมาชีพ 
การใช้แรงงานจะท าควบคู่กบัการศึกษาอบรมในโรงเรียนการเมืองการทหาร โดยจัดตั้งจะแบ่ง
หนา้ท่ีหมุนเวียนในแต่ละวนั เช่น ท าครัว เป้ของ เก็บผกัเก็บขา้ว ต าขา้ว หาฟืน ท าไร่ เล้ียงสตัว ์เป็น
ตน้ การใชแ้รงงานจึงเป็นเร่ืองหนกัท่ีแนวร่วมตอ้งปรับตวัโดยเรียนรู้จากผูป้ฏิบติังานและแนวร่วม
ชนชั้นอ่ืนๆ ซ่ึงพบว่าโดยส่วนใหญ่แนวร่วมท่ีเป็นนกัศึกษาปัญญาชนจะ “เรียกร้องตนเองสูง” ขยนั

ใชแ้รงงานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าตามท่ีจดัตั้งและพรรคเรียกร้องไดอ้ยา่งดี และเม่ือเวลา
ผา่นไประยะหน่ึงแนวร่วมหลายคนคุน้ชินกบัการใชแ้รงงาน ร่างกายแข็งแรงและจิตใจก็ทรหดมาก
ข้ึน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความพยายามของแนวร่วมในการดดัแปลงตนเองจนประสบผลส าเร็จ แม้
พวกเขาแทบจะไม่เคยประสบกบังานลกัษณะเช่นน้ีมาก่อนก็ตาม 

ดังกรณีของสหายสมพร ซึงเขาได้เล่าถึงช่วงการดัดแปลงตนเองในการใช้แรงงานท่ี
สามารถเห็นพฒันาการจากการเปล่ียนแปลงของร่างกายไวว้่า 

...ในช่วงเวลาน้ี เป็นระยะแห่งการท างานหนักและการเรียกร้องตนเอง 

ดดัแปลงตนเองไปท างานหนกัอยา่งแทจ้ริง งานเร่ิมตั้งแต่การเก็บขา้ว... ขา้วท่ีเก็บ
ตอ้งมารวมกนัไวเ้ป็นกอง และจะมีสหายอีกกลุ่มหน่ึงมาขนไปตากใหแ้หง้ ก่อนท่ี
จะน าไปเก็บไวท่ี้ฉางขา้วเพ่ือนวด... ในระยะน้ีงานท่ีท าเป็นภารกิจประจ าท่ีฝ่าย
บญัชาไม่จ  าเป็นตอ้งสัง่ คือเก็บขา้วและขนขา้ว ดงันั้นพอเลิกรวมพลเชา้ พวกเราท่ี
ไม่ไดรั้บมอบหมายให้ท างานอ่ืน ก็เตรียมตวัไปเก็บขา้ว และขนขา้วกนัทนัที... 



  308 

การขนขา้วใชก้ารล าเลียงใส่เป้ท่ีเป็นถุงผา้สูงและมีสายเป้ผกูกระชบัร่างกาย ตาม
หลกัการแลว้ สหายทุกคนจะต้องมีเป้คนละใบเป็นของตนส าหรับใช้ขนส่ง 
นอกเหนือจากเป้ท่ีใชใ้ส่ของส่วนตวั แต่ในระยะแรก พวกเรานกัศึกษามากนัมาก 

กองทพัผลิตเป้ไม่ทนั เราจึงตอ้งใชเ้ป้ของส่วนรวมไปก่อน โดยเฉล่ียเป้แต่ละใบ จุ
ขา้วเปลือกไดร้าวสามถงั แต่ข้ึนกบัแรงกายของเราท่ีจะเป้ได ้อยา่งในระยะแรกผม
เองเป้ไดร้าวถงัคร่ึง แต่หลงัจากท่ีดดัแปลงตนเองอยู่ 6-7 วนั ผมก็พยายามเป้ถึง
สามถงัจนได ้แมว้่าในระยะแรกตอ้งหยดุพกัมากหน่อยก็ตาม...426 

ในขณะท่ีวนัลา วนัวิไล ก็ไดเ้ล่าประสบการณ์การใชแ้รงงานท่ีถึงกบัลม้ลุกคลุกคลานของ
ตนเอง แต่เขาพยายาม “ทนให้ไดแ้ละไปให้ถึง” ดว้ยการใชแ้รงงานดดัแปลงตนเองในสภาพการ
ท างานท่ียากล าบาก ซ่ึงเขาบรรยายว่า 

...การเป้เกลือจริงๆ แลว้ก็ไม่ใช่งานหนักหนาอะไร ส าหรับบางคนถือ
เป็นการพกัผ่อนเพ่ือหลุดจากความจ าเจจากงานในไร่ด้วยซ ้ า ท่ีเรียกว่าหนัก
ส าหรับผมมีอยู ่2 คร้ัง คร้ังหน่ึงไปเป้ขา้วเปลือกจากค่ายหน่ึง เพ่ือจะน ามาท าข้าว
พนัธุ์ เน่ืองจากทางไกลไปกลบัตั้ง 2 วนั เมื่อจะเป้ทั้งทีก็ตอ้งแบกเอาให้คุม้ คน
อ่ืนๆ ลว้นแต่เป้ขา้ว 3 ถงั ประมาณ 30 กิโลกรัม ทั้งนั้น ตวัผมจะนอ้ยกว่าผูอ่ื้นได้
อยา่งไร 

ส าหรับคนตัวไม่ค่อยสูง ข้าวเปลือกในเป้พอยกข้ึนหลงัจะสูงท่วมหัว 
เดินเซไปเซมากว่าจะเขา้ท่ีและกา้วเดินอย่างแข็งใจ เพียงชั่วโมงแรกผมก็ปวด
เมื่อยหลงั ตะโพก และตน้ขาไปหมดแลว้ พอถึงสันเขาฝนก็ตก ทางเดินล่ืนยิง่ท า

ให้ตอ้งกา้วชา้ พอตกบ่ายตอ้งปล่อยให้ทุกคนเดินล่วงหน้าไปก่อนส่วนตวัเองก็
หยดุใหบ่้อยข้ึน... ผมไม่รู้ว่าตวัเองกลวัจะเสียหนา้ เสียเชิง หรือเสียความนบัถือไป
หรืออย่างไร แมจ้ะตอ้งพกันานข้ึน และยามเดินลม้ลุกคลุกคลานอย่างน่าเวทนา
ตวัเอง ก็ไปถึงจุดหมายเม่ือทุกคนเร่ิมจุดตะเกียงและกินขา้วกินปลาอ่ิมกนัแลว้ 

อีกคร้ังหน่ึงไปหามใบเล่ือยกลบัเขา้ค่ายในระยะทาง 4 วนั 4 คืน ใบเล่ือย
เป็นแผ่นเหล็กกลม เส้นผ่าศูนยก์ลางสัก 1.2 เมตร ฟังว่าพวกตดัไมไ้ดท้ิ้งเอาไว้

                                                             
426 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด. 62-63. 
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เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีข้ึนมาตรวจจบัการลอบตดัไม ้ส่วนพวกเราจะเอาใบเล่ือยไป
แปรรูปเป็นมีดส าหรับใชง้าน ใบเล่ือยหนักสัก 30 กิโลกรัมเศษ มีรูตรงกลาง เรา
เอาเชือกไนล่อนร้อยแลว้ใชไ้มค้านหาม 2 คน ความหนกัของการหามใบเล่ือยอยู่

ท่ีความทุลกัทุเล ใบเล่ือยจะกระดกข้ึนลงท าให้คานหามกดบ่าจนปวดระบมไป
หมดทั้งบ่าซา้ยบ่าขวา เดินผ่านทางข้ึนเขาลงห้วยมีเถาวลัยร์กชฏั ท่ีทางข้ึนถา้เดิน
อยูข่า้งหนา้ท่ีสูงกว่าตอ้งใชม้ือปลดคานให้ลดระดบัลง ถา้เดินอยูห่ลงัตอ้งยกคาน
ข้ึนสูงเหนือหวั ไม่ใหใ้บเล่ือยรูดลงมาทบั คู่หามของผมแข็งแรงกว่า เมื่อไม่ทนัใจ
เขาก็รีบเดินลากไปถูลู่ถูกงั ผมเดินเกง้กา้ง บิดขาเอ้ียวตวัหลบตอไมก่ิ้งไมจ้นปวด
ระบมไปทั้ง 4 วนัเต็มๆ เช่นเดียวกบังานหนกัอ่ืนๆ ไม่อาจร้องใหใ้ครช่วยได ้ท่ีมี

อยูคื่อทนใหไ้ดแ้ละไปใหถึ้ง...427 

การใชแ้รงงานในสภาพท่ียากล าบากของแต่ละเขตงานในขอบเขตภาคเหนือจนถึงภาคใต ้
ช่วยหล่อหลอมให้แนวร่วมจากเมืองเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพของพรรค พวกเขาไม่เพียงเขา้

ใจความทุกขย์ากแต่พวกเขายงัคน้พบความสุขจากสภาพเหล่านั้น ผา่นความใกลชิ้ดธรรมชาติ ความ
เอ้ืออาทรในชนบท ความรักทางชนชั้นของประชาชน และทา้ยท่ีสุดความสุขท่ีเกิดจากความเหน็ด
เหน่ือย เมื่อเขาไดเ้ห็นผลงานจากความทุ่มเทอุตสาหะของตน แต่อยา่งไรก็ดีไม่ใช่แนวร่วมทุกคนจะ
เผชิญความยากล าบากไปได ้การดดัแปลงตนเองมีทั้งคนท่ีท าไดแ้ละท าไม่ได ้คนท่ีดดัแปลงตนเอง
ไม่ส าเร็จใช่ว่าจะถือเป็นความผดิ หากไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพชีวิตใหม่ไดพ้วกเขาก็ยงัมี
ทางเลือก โดยคนท่ีดดัแปลงตนเองไม่ส าเร็จจะขอลงจากเขตงานเพ่ือกลบัเขา้เมือง คนจ านวนน้ีมีไม่

มากซ่ึง พคท. ก็อนุญาตเพราะหากไม่สมคัรใจก็ไม่สามารถท าการปฏิวติัต่อได ้สหายสมพร ไดเ้ล่า
ถึงปัญหาท่ีพบในกลุ่มนกัศึกษาท่ีปรับตวัไม่ได ้ซ่ึงเขามีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ความว่า 

...การปรับตวัไม่ไดข้องนักศึกษาบางคนหรืออะไรก็ตาม ปรากฏว่ากลุ่ม

นักศึกษาชุดแรกท่ีเกิดปัญหามีสามคน คือ คุณตรรก คุณสมหวัง และถวลัย์ 
โดยเฉพาะเร่ืองของคุณตรรกกลายเป็นปัญหารุนแรงท่ีผมตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย
มากท่ีสุด  

                                                             
427 วนัลา วนัวิไล. ตะวันตก...ที่ตะนาวศรี, 24-25. 
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ตั้งแต่ข้ึนมาบนกองทพั ดูเหมือนว่าคุณตรรกจะมีช่วงต่ืนเตน้กบัชีวิตใหม่
อยูเ่พียงไม่ก่ีวนั จากนั้นก็เร่ิมซึมลง เงียบและเก็บตวัมากข้ึน ในระยะต่อมามีเพียง
คุณกายเพียงคนเดียวท่ีสนิทและพูดคุยกบัคุณตรรกได ้ผมเองตั้งแต่แยกมาอยูก่บั

ฝ่ายสหายชายแลว้ก็ห่างเหินกนัมากข้ึน เพราะมีวินยัระหว่างเพศกีดกั้น ยิง่กว่านั้น
คุณตรรกเองก็ค่อนขา้งจะเหนือกว่าผมในทางจดัตั้ง ผมจึงไม่ใช่คนท่ีคุณตรรกมี
อะไรแลว้จะปรึกษาดว้ยอยูแ่ลว้ เคยเจอกนัเวลาออกไปเป้ขนส่ง คุณตรรกก็เป้ขา้ว
ได้น้อยมาก และดูไม่สันทัดการใช้แรงงาน เวลากินข้าวก็ไม่พบกนัเพราะคุณ
ตรรกกินขา้วโรงพยาบาลรวมกบัคนป่วย ผมจึงไม่ทราบเง่ือนไขเลยว่าสภาพของ
คุณตรรกเป็นเช่นไร เพียงแต่สงัเกตว่าคุณตรรกค่อนขา้งเก็บตวั และแมแ้ต่งานร่ืน

เริงก็ไม่ค่อยไดเ้ห็น คุณตะวนัซ่ึงค่อนขา้งสนิทกบัสหายหญิงหลงัจากได้แสดง
บทบาทเด่นในงานวฒันธรรม ก็ไดน้ าข่าวมาบอกว่า คุณตรรกมีปัญหาและก าลงั
ขอลงจากเขตป่าเขา ผมรู้สึกตกใจมาก เมื่อถามคุณรัชนี คุณกาย คุณดาวก็ไดรั้บ
การยนืยนัว่าเป็นความจริง... คุณรัชนีหนกัใจมากและขอร้องใหผ้มไปช่วยท างาน
ความคิด ใหเ้ห็นแก่งานปฏิวติั ใหอ้ยูช่่วยกนัท างานต่อไป... เหตุผลส าคญัประการ

หน่ึงท่ีท าให้คุณตรรกตอ้งการลงจากภูเขาก็อาจเป็นเพราะไม่เคยยากล าบากมา
ก่อน อยู่บา้นเคยแต่สบาย เมื่อเจอความยากล าบากท่ีเป็นจริงจึงเกิดความทอ้ถอย
ต่อการปฏิวติั และปัญหาเช่นน้ี ทางกองทพัคงไม่สามารถแกไ้ขเยยีวยาได ้ในเม่ือ
พรรคถือหลกัการปฏิวติัตามความสมคัรใจ จึงตกลงท่ีจะใหคุ้ณตรรกเดินทางกลบั
บา้น และคาดหวงัว่าเมื่อคุณตรรกกลบัไปถึงในเมืองแลว้ ก็คงจะท าการปฏิวติั

ต่อไปในเง่ือนไขของตน ไม่ละท้ิงอุดมการณ์ปฏิวติัเสีย...428 

นอกจากตัวอย่างการดดัแปลงตนเองไม่ส าเร็จแลว้ ยงัพบว่ามีแนวร่วมบางส่วนซ่ึงเร่ง
ดดัแปลงตนเองเพราะเช่ือมัน่ศรัทธาในแนวทางของ พคท. แต่กลบัรู้สึกอึดอดัเพราะบรรยากาศ
ภายในพรรคสร้างความกดดัน แนวร่วมส่วนน้ีจึงต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเองอย่างหนัก

เพ่ือท่ีจะประคองตวัในขบวนปฏิวติั โดยอาศยัศรัทธามุ่งมัน่เป็นแรงผลกัดนัจึงเลือกท่ีจะอยู่แทนท่ี
จะละท้ิงขบวนปฏิวติัดงัเช่นกลุ่มท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงไม่อาจสรุปไดว้่าแนวร่วมส่วนน้ี
ดดัแปลงตนเองส าเร็จหรือไม่ แต่อยา่งนอ้ยความคิดส่วนหน่ึงก็ไดส้ะทอ้นการไม่ยอมรับบางอย่าง

                                                             
428 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด. 88-89. 
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ใน พคท. ทั้งหลกัการท่ีพรรคน ามาปฏิบติัใชก้บัคนในขบวนปฏิวติั และบรรยากาศการอยูร่่วมกนั
ซ่ึงมีความแตกต่างในแต่ละเขตงาน  

ตวัอย่างหน่ึงของแนวร่วมท่ีรู้สึกอึดอดักบัการดดัแปลงตนเองคือ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 
โดยเขาไดก้ารเสนอความคิดท่ีสวนทางกับ พคท. จึงท าให้เขาถูกมองว่าค้านพรรคอยู่เสมอ แม้
เสกสรรคไ์ม่มีปัญหาในการใชแ้รงงานเพ่ือดดัแปลงตนเองใหเ้ป็นชนชั้นกรรมาชีพ แต่เขาไม่ยอมรับ
การน าท่ีตอ้งข้ึนกบัคนส่วนน้อย ซ่ึงขดัแยง้กบัหลกัประชาธิปไตยรวมศูนยภ์ายในพรรค ทั้งน้ีแม้
เสกสรรค์ถูกจัดอยู่ในสถานะแนวร่วมและผูป้ฏิบัติงานควบคู่กัน แต่เขาก็เปรียบตนเองเป็น 

“ประชาชนภายในการปกครองของ พคท.” ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายของพรรคทุกอย่าง 
เน่ืองจาก พคท. ถือว่าสงัคมในฐานท่ีมัน่เป็นสงัคมใหม่ ซ่ึงต่างกนัโดยมูลฐานกบัสงัคมเก่าหรือเขต
ปกครองของรัฐบาล ในท่ีนั้นพรรคจะช้ีน ากิจกรรมทุกด้านของมวลชน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 
การเมือง ตลอดจนศิลปวฒันธรรม เสกสรรค์มีทศันะท่ีแตกต่างกบัจดัตั้งในฐานท่ีมัน่เกือบทุกเร่ือง 
เขาจึงรู้สึกอึดอดัใจต่อบรรยากาศภายในฐานท่ีมัน่เป็นอย่างมาก429 การแสดงออกของเขาท่ีมาจาก

ทศันะท่ีไม่ตรงกนัในบางเร่ืองจึงถูกมองและท าใหเ้ขา้ใจว่า “ดดัแปลงตนเองไม่ได”้ เสกสรรคไ์ดเ้ล่า
ถึงเร่ืองน้ีไวว้่า 

...จะให้ดดัแปลงอย่างไหนล่ะ ถา้ดดัแปลงให้เป็นแบบท่ีกม้ ‘กม้หัวเป็น
ววังาน’ นั้น ผมเป็นไม่ได ้ผมเป็นไดอ้ย่างมากก็แค่ ‘คนงาน’ ผมเคยพร้อมท่ีจะ

อุทิศชีวิตตวัเองให้กบั พคท. มาแลว้ ผมยอมทุกอย่าง จะให้ปลูกผกั ท าไร่ขา้ว 
เล้ียงเด็ก อยู่ยาม เป้ของ ขุดส้วม ผมท าไดท้ั้งนั้น ไม่เคยรังเกียจ และท าหนักกว่า
ส่ิงท่ีเรียกว่าผูน้  าหลายท่าน คุณรู้ไหมว่าผมเคยท างานถึงวนัละ 24 ชัว่โมง เขียน
หนงัสือตั้งแต่หวัค ่าจนรุ่งสาง ต่อดว้ยการน าทหารวิ่งและฝึกกายบริหาร จากนั้นก็
ท าโน่นท าน่ีไปจนหัวค ่าอีก ห้าปีในป่า ผมต้องเดินไปตามสันภูต่างๆกลบัไป

กลับมาไม่ต  ่ากว่า 4-5 พันกิโลเมตร ในหลายๆคร้ังจะมีของไม่ต ่ากว่า 20-30 
กิโลกรัมอยู่บนหลงั ผมไม่เคยตอ้งการใชชี้วิตท่ีสะดวกสบายอยู่ในลาวหรือจีน 
เรียกร้องท่ีจะมาผจญความทุกข์ยากกบัมวลชนในประเทศเสมอ แต่จนแลว้จน
รอดผมก็ยงัถูกกล่าวหาว่าเป็นชนชั้นนายทุน 

                                                             
429 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวัติศาสตร์, 63. 
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ใช่ ผมดดัแปลงตวัเองไม่ได ้ถา้การดดัแปลงนั้นหมายถึงการกม้หวัรับฟัง
ค าสั่งท่ีผมเห็นว่าไม่มีเหตุมีผล รับฟังการช้ีน าท่ีผมเห็นว่าไม่สอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริง ยอมศิโรราบใหก้บัคนท่ีไร้คุณธรรมความสามารถ พูดปดในนามของสัจ

ธรรม เอารัดเอาเปรียบประชาชนในนามของประชาชน ถา้เป็นชนชั้นกรรมาชีพ
หมายถึงเป็นเช่นนั้น ผมไม่ขอเป็นดว้ย แต่อย่ามาแขวนป้ายใหผ้มเป็นโน่นเป็นน่ี 
ผมเป็นตวัของผมเอง...430 

อยา่งไรก็ดีภายใน พคท. มีกระแสใหเ้รียกร้องดดัแปลงตนเองเป็นอยา่งมาก โดยถือหลกัการ

ท่ีว่า “เขม้งวดต่อตนเอง ผอ่นปรนต่อผูอ่ื้น” แต่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังเป็นลกัษณะของการ
จบัผดิมากกว่าการผอ่นปรนดว้ยความหวงัดี การดดัแปลงตนเองจึงกลายเป็นระบบควบคุมท่ี พคท. 
ใชจ้ดัการคนในขบวนปฏิวติัทุกสถานะตั้งแต่สมาชิกพรรค ผูป้ฏิบติังาน แนวร่วมและมวลชน แม้
โดยหลกัการ พคท. ไม่อาจบังคบัให้แนวร่วมและมวลชนตอ้งดดัแปลงตนเอง แต่ด้วยสถานะท่ี
ซ้อนทับกันอย่างแยกไม่ออกท าให้ทุกคนลว้นเขา้สู่กระบวนการดดัแปลงตนเองไม่ว่าจะเต็มใจ

หรือไม่ก็ตาม  

อยา่งไรก็ตามแนวร่วมจากในเมืองส่วนใหญ่อยูใ่นสถานะผูป้ฏิบติังานควบคู่กนั จึงตอ้งผา่น
การดดัแปลงตนเองทั้งการใชแ้รงงาน การยกระดบัความคิดและจิตใจ ซ่ึงพบว่าแนวร่วมส่วนใหญ่
ตอบรับต่อการช้ีน าของ พคท. และพยายามดดัแปลงตนเองอยา่งเร่าร้อนในทุกดา้น ทั้งน้ีไม่ใช่ทุกคน

จะดดัแปลงตนเองไดส้ าเร็จ เพราะบางส่วนไม่อาจทนต่อความยากล าบากได ้ทางเลือกของคนส่วน
น้ีจึงเป็นการขอลงจากป่าเขาและกลับเข้าเมือง ขณะท่ีแนวร่วมอีกส่วนหน่ึงต้องเผชิญความ
ยากล าบากในการดดัแปลงตนเองเพราะความรู้สึกอึดอดัและขดัแยง้ทางความคิดกับ พคท. บาง
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรียกร้องให้เป็นชนชั้นกรรมาชีพอย่างเขม้งวดจนละเลยความเป็น
มนุษยท่ี์มีความคิดและจิตใจ ดังเช่นกรณีของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า การ

ดดัแปลงตนเองเพื่อหล่อหลอมนกัปฏิวติัท่ีดีไดก้ลายเป็นระบบท่ีควบคุมคนโดยไม่ตอ้งใชก้ฎหมาย 
แต่การดดัแปลงตนเองไดแ้ปลงเป็นกฎท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัดว้ยตวัของมนัเอง  หากใครปฏิบติัผดิแผก
ไปจากท่ีควรจะเป็นก็จะถูกคดักรองจากสงัคมท่ีถือกฎนั้น ตอ้งทนอึดอดัและทุกข์ใจกบัการถูกมอง

                                                             
430 เร่ืองเดียวกนั, 64-65. 
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ว่าแปลกแยก และยิ่งกว่านั้นคือการดดัแปลงตนเองกลายเป็นชนวนเหตุสร้างความขดัแยง้ระหว่าง
กนัอีกดว้ย 

1.4 การควบคุมแนวร่วมในเร่ืองต่างๆ 

การดัดแปลงตนเอง เป็นวิธีการหน่ึงท่ี พคท. สามารถควบคุมแนวร่วมให้อยู่ภายใต้

กฎระเบียบท่ีพึงประสงค์ในขบวนปฏิวติัดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ แต่การควบคุมของ พคท. 
ไม่ไดมี้เฉพาะเพียงเท่านั้น ยงัพบว่า พคท. มีขอ้เรียกร้องอ่ืนๆ ท่ีก  าหนดพฤติกรรมของคนให้อยูใ่น
กรอบของการปฏิวติั ซ่ึงเป็นขอ้เรียกร้องท่ี พคท. เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อภารกิจปฏิวติัและการ
สร้างสรรคส์งัคมใหม่ โดยส่วนใหญ่ผูค้นในขบวนปฏิวติันอ้มรับต่อขอ้เรียกร้องต่างๆของ พคท. แม้
บางเร่ืองจะไม่สมเหตุสมผล และขดักบัธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นอยา่งมากก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่
ต่างพร้อมใจท่ีจะกระท าตามขอ้เรียกร้องของ พคท. เพราะตอ้งการอุทิศตนให้กบัการปฏิวติั ซ่ึงใน

ประเด็นน้ีผูศึ้กษาไดจ้  าแนกการควบคุมแนวร่วมท่ีปรากฏโดยทัว่ไปในขบวนปฏิวติัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
การควบคุมเร่ืองความรัก การควบคุมทางความคิด การควบคุมผูม้ีปัญหาความคิด (เสียคิด) และ การ
ลงโทษสายลบัและผูก้ระท าผดิ  

1.4.1 การควบคุมเร่ืองความรัก  

พคท. ไม่ไดห้า้มการมีความรักเพียงแต่ก  าหนดขอ้บงัคบัให้ผูป้ฏิบติังานยดึถือ “หลกั 3 ชา้” 
ไดแ้ก่ อยา่เพ่ิงมีคนรัก ถา้มีคนรักแลว้ก็อยา่เพ่ิงแต่งงาน และหากแต่งงานแลว้ก็อยา่เพ่ิงมีลูก อนัเป็น

การลดภาระต่อผูป้ฏิบติังานซ่ึงอาจมีผลต่อการท างานได ้แต่ทว่าการถือหลกั 3 ชา้เป็นส่ิงท่ีขดักบั
ความรู้สึกจิตใจของมนุษย ์จึงท าให้เกิดคู่รักในขบวนปฏิวติัข้ึนหลายคู่ ทั้งน้ีการมีคนรักในขบวน
ปฏิวติัจะตอ้งเสนอผ่าน “จดัตั้ง” เสมอ ตั้งแต่ช่วงการพูดคุย ดูใจ ติดต่อกนัยามห่างไกล และอนุมติั
ใหห้มั้นหมายหรือแต่งงาน หากมีความเหมาะสมและยนิยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายก็จะลงเอยดว้ยการ
หมั้นหมายหรือแต่งงาน จดัตั้งจึงกลายเป็นผูจ้ดัการเร่ืองความรักของผูป้ฏิบติังานตามขอ้บงัคบัท่ี 
พคท. ก  าหนด ซ่ึงหลายคู่ก็ไดท้  าตามขั้นตอนและไดรั้บการอนุมติั ดงักรณีของคู่รักนกัศึกษาในเขต

งานหน่ึง คือคุณยทุธนากบัคุณวนั ทั้งสองเสนอความรักผา่นจดัตั้งและไดรั้บการอนุมติัใหค้บหากนั
อยา่งถูกตอ้ง สหายสมพร ไดเ้ล่าเร่ืองของทั้งสองไวว้่า 

...พวกเราสงัเกตไดว้่า คุณยทุธนาจะอยูใ่กลคุ้ณวนัเสมอ และหลงัจากนั้น

แมก้ระทัง่ในค่าย พวกเราก็จะพบคุณยุทธนานั่งสนทนากับคุณวนัจนเป็นเร่ือง
ปกติ ในไม่ชา้ก็เป็นท่ีชดัเจนว่า คุณยทุธนารักคุณวนั และไดข้อความรักผา่นจดัตั้ง
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อย่างเป็นทางการ คุณวนัก็ยอมรับความสัมพนัธ์เช่นนั้น จึงเป็นอนัว่าทั้งสองคน
อยูใ่นฐานะคนรักของกนัและกนั แต่ก็ยงัอยูช่่วงของการพฒันาความรัก ซ่ึงตอ้งดู
ใจของกนัและกนัไปก่อน...431 

ขั้นตอนดังกล่าวท่ีควรเป็นไปตามพฒันาการความสัมพนัธ์ของหญิงชายกลายเป็นการ
ตดัสินใจของจดัตั้งท่ีดูจากความเหมาะสม ความคิด ความประพฤติ หากไม่กระท าตามธรรมเนียม
ปฏิบติัจะถือว่าเป็นความผดิ เพราะในขบวนปฏิวติัถือว่าเร่ืองส่วนตวัตอ้งข้ึนต่อส่วนรวม วนัลา วนั
วิไล ถึงกบัเสนอว่าการกระท าเช่นนั้นจะถูกมองว่า “ผิดศีลธรรม” มิพกัตอ้งพูดถึงการผิดลูกเมียคน

อ่ืนซ่ึงจะเป็นความผิดร้ายแรงไม่อาจให้อภยัได้432 ในขณะท่ีเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เห็นว่า การ
ปฏิบติัเร่ืองความรักในป่าเขาเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของฝ่ายน า ไม่ควรน าส่วนรวมมาครอบ
ส่วนตัวทั้งหมด เพราะบุคคลมีลกัษณะพิเศษและสิทธิอนัชอบธรรมของบุคคลเป็นส่ิงท่ีปฏิเสธ
ไม่ได้433 

อยา่งไรก็ตาม หากใครไม่ยดึถือหลกั 3 ชา้ก็ไม่ถือว่ามีความผดิเพราะไม่ไดม้ีลกัษณะบังคบั
ให้ตอ้งกระท าและไม่มีบทลงโทษส าหรับคนท่ีไม่อาจรอ 3 ชา้ได ้อีกทั้งพรรคก็มีขั้นตอนในการ
จัดการเร่ืองความรักในขบวนปฏิวติัจึงข้ึนอยู่ก ับการยึดกุมและน าไปปฏิบัติของแต่ละคน ซ่ึง
นอกจากคนท่ีกระท าตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้งยงัพบว่ามีคนท่ีละเมิดหลกั 3 ชา้โดยไม่เสนอความรัก
ผ่านจดัตั้งแต่มีการลบัลอบพบเจอกนั ในทา้ยท่ีสุดจดัตั้งแกปั้ญหาดว้ยการจดังานแต่งงานให้อย่าง

ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการจดัการปัญหาของจดัตั้งไม่ไดต้ดัสินช้ีถูกผิด แมก้ารละเลยธรรม
เนียมปฏิบติัเร่ืองความรักจะถือเป็นความผดิก็ตาม อยา่งไรก็ดี การกระท าท่ีผดิธรรมเนียมของขบวน
ปฏิวติัยอ่มส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์การเป็นนกัปฏิวติัท่ีดี เพราะไม่มีใครอยากเอาเยีย่งอยา่ง ดงัเร่ืองท่ี
วนัลา วนัวิไล ไดพ้บเจอในขบวนปฏิวติั ซ่ึงเขาไดเ้ล่าว่า 

...คุณช านาญ พกเอาความรักความปรารถนาเต็มอกต่อหญิงสาวท่ีเขารัก
จนไม่อาจเก็บความรู้สึกไวไ้ด ้ เขาย่องไปเปิดมุง้คนรักในขณะท่ีเพื่อนๆคนอ่ืน
นอนหลบัดว้ยความอ่อนเพลียจากงานในไร่นา ความลบัถูกเปิดเผยออกมาเมื่อคน

                                                             
431 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด, 140.  
432 วนัลา วนัวิไล. ตะวันตก...ที่ตะนาวศรี, 67. 
433 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวัติศาสตร์, 70. 
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รักของเขาตั้งทอ้ง และผูใ้หญ่จ าตอ้งจดัพิธีแต่งงานใหต้ามระเบียบ ยทุธวิธี “มดัมือ
ชก” เช่นน้ีท าใหห้ลายคนยกน้ิวใหเ้พียงแต่ไม่กลา้ท าตามอยา่งเท่านั้น...434 

การไม่ยดึหลกั 3 ชา้แมไ้ม่ใช่ความผดิ แต่การละเมิดธรรมเนียมปฏิบติัท่ีตอ้งเสนอเร่ืองความ
รักต่อจดัตั้งถือว่าผดิวินยัและผิดศีลธรรมในขบวนปฏิวติั ทั้งน้ีนอกจากมีผลต่อภาพลกัษณ์แลว้ยงัมี
ผลกระทบต่อสถานะท่ีอาจถูกระงบัการเขา้เป็นสมาชิก แต่หากใครสามารถยดึถือหลกั 3 ชา้ไดอ้ยา่ง
เคร่งครัดก็จะไดรั้บการยกย่องให้เป็นแบบอย่างดา้นความรักท่ีมีความเสียสละ และถือว่ามีความ
ตั้งใจท่ีจะดดัแปลงตนเองให้สมบูรณ์ ซ่ึงในทางกลบักนัการยกยอ่งผูมี้แบบอยา่งดา้นความรักก็เป็น

วิธีการกล่อมเกลาทางความคิดท่ี พคท. พยายามตีกรอบความคิดให้เช่ือว่าการยึดหลกั 3 ชา้คือส่ิงท่ี
สมควรท าส าหรับการเป็นนักปฏิวติัท่ีดี เพื่อชกัจูงให้มุ่งท างานปฏิวติัรับใชป้ระชาชนอย่างเต็มท่ี 
ความเช่ือดังกล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีผูร่้วมขบวนปฏิวติัส่วนใหญ่ยอมรับ เพราะทุกคนลว้นต้องการ
ดดัแปลงตนเองให้เป็นนกัปฏิวติัท่ีดี ดงัท่ี สหายสมพร แสดงทศันะต่อเร่ืองความรักภายหลงัจากท่ี
นักศึกษาคู่หน่ึงเสนอความรักต่อจดัตั้งและไดรั้บการอนุมติั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าหากตอ้งการเป็น

นกัปฏิวติัท่ีดีไม่ควรรีบมีความรัก ซ่ึงสหายสมพรไดก้ล่าวไวว้่า 

...หลกัการ ‘ปฏิวติัไม่เสร็จ ไม่แต่งงาน’ ดูพวกเราจะยดึถือกนัอยา่งจริงจงั 
จึงปรากฏว่าแมพ้วกเขาจะอยู่ร่วมกันและท างานด้วยกันมานานถึงสามเดือน 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่เกิดแนวโนม้ท่ีจะมีความรัก แมก้ระทัง่คนท่ีเป็นคนรักกนั

มาก่อน เช่น คุณชาลีเป็นคนรักของคุณพิณ หรือคุณรัชนีเป็นคนรักของคุณประวติั 
แต่ทั้งหมดก็มิไดแ้สดงท่าทีเช่นคนรักแต่อยา่งใด คุณชาลีและคุณพิณยงัสนิทสนม
กนับา้ง แต่กรณีคุณรัชนีกบัคุณประวติัดูไม่รู้เลยว่าทั้งสองเป็นคนรักกนั ดงันั้น
เม่ือเกิดกรณีของคุณยุทธนาและคุณวนั พวกเรามิได้รู้สึกว่ากรณีน้ีควรจะเป็น
แบบอย่าง ในทศันะของผมแลว้น่ีเป็นกรณีสร้างปัญหาเสียดว้ยซ ้ า คุณตะวนัก็มี

ความเห็นเช่นเดียวกบัผมว่า กรณีคุณยุทธนาและคุณวนัเป็นแบบอย่างท่ีไม่น่าดู 
และเห็นว่าบางทีอาจเป็นเพราะทั้งสองคนยงัมีความต่ืนตัวทางการเมืองไม่
เพียงพอ คุณวนัยงัดูเด็กมาก ส่วนคุณยุทธนานั้นดูไม่ไดเ้ร่ืองไม่ไดร้าวเอาเลย
ทีเดียว...435 

                                                             
434 วนัลา วนัวิไล. ตะวันตก...ที่ตะนาวศรี, 66-67. 
435 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด, 141.  
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นอกจากจดัตั้งมีอ  านาจในการตดัสินใจเร่ืองความรักแลว้ ยงัพบว่าจดัตั้งยงัเขา้มายุ่งเก่ียว
เร่ืองความรักท่ีเห็นว่า “ไม่เหมาะสม” ในทศันะของตน เช่น การคลุมถุงชน การเสนอความคิดเห็น
เชิงไม่เห็นดว้ย ซ่ึงอาจมองไดว้่าจดัตั้งตอ้งการจดัการเร่ืองความรักเพ่ืองานปฏิวติัท่ีราบร่ืน และสร้าง

บรรทดัฐานในสังคมใหม่ โดยดูแลให้ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลพฒันาอย่างเป็นขั้นตอนและอยู่
ในขอบเขตท่ีไม่เกินเลย แต่การเขา้ไปยุ่งเก่ียวโดยใชอ้  านาจตดัสินใจแทนในเร่ืองท่ีควรเป็นสิทธิ
เสรีภาพ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า ภายใน พคท. มีการจดัการและควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งกา้วล่วง
สิทธิเสรีภาพจนเกินไป ซ่ึงท าให้ความเห็นของจดัตั้งมีอิทธิพลมากกว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ดงั
กรณีของตวัอยา่งท่ี ฤดี เริงชยั ไดเ้ล่าไวท้ั้งในกรณีของเธอเองและเร่ืองของสหายแดงซ่ึงเธอมีโอกาส
ไดรั้บรู้ โดยฤดี เล่าว่า ขณะท างานเป็นโฆษกใน สปท. เธอไดรั้บจดหมายจาก “พร สุวรรณ” คนท่ี

เธอเคยพูดคุยดว้ย แต่จดัตั้ง “สหายหล่ีกงั” เกล้ียกล่อมใหเ้ธอตดัความสมัพนัธก์บั “พร สุวรรณ” เสีย 
เพราะเขาเป็นหมอ ซ่ึงแนวหน้าตอ้งการมาก ขณะท่ีฤดีท างานอยูใ่นแนวหลงัประเทศจีนอาจไม่ได้
พบเจอกนัอีก เวน้แต่จะปฏิวติัส าเร็จ ฤดีไม่อาจยอมรับเหตุผลดงักล่าว เธอไม่ยอมตดัความสัมพนัธ์
ตามท่ีจดัตั้งแนะน า จึงเขียนจดหมายติดต่อกบั “พร สุวรรณ” อยูเ่สมอแต่เมื่อเธอไดรั้บจดหมายจาก
เขากลบัทราบว่าเขาไม่เคยไดรั้บจดหมายของเธอเลย เธอตั้งค  าถามกบัตวัเอง ท าไมจดหมายท่ีเธอ

ส่งไปถึง “พร สุวรรณ” จึงไม่เคยถึงมือเขาเลย และข้อสันนิษฐานหน่ึงท่ีฤดีคิดไวน่้าจะเกิดจาก 
“สหายหล่ีกงั” ไดเ้ก็บจดหมายของเธอไว้436 ซ่ึงเธอไดบ้รรยายไวว้่า “...ท าไมจึงใหบ้งัเอิญจดหมายท่ี
ฉันเขียนไปถึงเขาสาปสูญมาตลอด หรือว่า  สหำยหลี่กัง เก็บจดหมายฉันไวไ้ม่ส่งให้ หมอพร 
เร่ิมแรกเพราะหวงัดีอยากใหเ้ลิกกนัไปเพราะเจรจากบัฉนัแลว้ ฉนัด้ือไม่ยอมเลิกกบัเขา แต่กลบัมอบ
จดหมายของ หมอพร ใหฉ้นัตลอดเพื่อดูใจฉนั...”437 

ส่วนตวัอย่างกรณีท่ีสองเป็นเร่ืองของสหายแดง ฤดีไดเ้ล่าถึงการจดัการปัญหาความรักใน 
สปท. เน่ืองจากจดัตั้งชอบใชว้ิธีคลุมถุงชนให้คนในสังกดัแต่งงานกนัตามความเหมาะสม โดย
ปราศจากความรัก จึงมกัเกิดความรักท่ีปราศจากการแต่งงานข้ึน อีกดา้นหน่ึงวฒันธรรมความรักของ
ท่ีนั่นเป็นแบบท าลายวุฒิภาวะของบุคคลอย่างส้ินเชิง เธอมองว่าแทนท่ีความรักจะเป็นเร่ืองของ

เสรีภาพ เร่ืองของความสมคัรใจ แต่กลบัเต็มไปด้วยความดูแคลนวุฒิภาวะส่วนบุคคล ท าให้แต่ละ
คนกลายเป็น “คนพึ่งพาตนเองไม่เป็น คิดเองไม่เป็น” การจะรักใครชอบใครตอ้งขอความเห็นจาก

                                                             
436 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 185-192. 
437 เร่ืองเดียวกนั, 192. 
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จดัตั้ง เม่ือจดัตั้งคิดแบบกลไกและไม่มีหัวใจ จึงเกิดปัญหาความรักตามมามากมาย หลายคนจมอยู่
กบัความทุกขน์บัถือตนเองไม่ไดเ้พราะรู้สึกผดิ และคนอ่ืนก็พลอยหมดความนบัถือไปดว้ย438 ซ่ึงเธอ
ไดเ้ล่าถึงกรณีของสหายแดง ผูซ่ึ้งถูกกีดกนัทางความรักเพราะความไม่เหมาะสม ความว่า 

...สหำยแดง ลกูสำวอุดม ศรีสุวรรณ เป็น ย. คนหน่ึงท่ีสมคัรเขา้พรรคมา
นานนบัสิบปี อุปสรรคส าคญัท่ีท าให้เธอเขา้พรรคไม่ได ้ เพราะเธอรักกบัคนท่ีพ่อ
ไม่เห็นดว้ย เมื่อพ่อเป็นถึงกรมการเมืองของ พ.ค.ท. อยากใหแ้ต่งงานกบัลูกฝ่ายน า
คนหน่ึง การยนืยนัความรักของเธอจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่มาก คนรักของเธออยู่

ใน ส.ป.ท. นั่นเอง เป็นสมาชิกพรรค ท าหน้าท่ีโทรเลข ซ่ึงตอ้งเป็นคนท่ีพรรค
ไวว้างใจมาก เขาอายุมากสักหน่อยแต่เป็นคนใจดี ข้ีเล่น พวกสหายเยาวชนเรียก
เขาว่า “อาแปะ” ฉนัรู้สึกว่าน่ีเป็นเร่ืองน่าเศร้ามาก ฉนัเคยหลงไหลบรรจง บรรเจิด
ศิลป์มาก่อนในงาน ชีวิตกบัความใฝ่ฝัน เร่ืองของสหายแดงท าใหฉ้นันึกไปถึงการ
คลุมถุงชนเพ่ือผูกขาดอ านาจในหมู่คนชั้นสูง หรือการแต่งงานในหมู่ลูกพ่อคา้ท่ี

พ่อแมจ่ดัหาใหต้ามคติ “เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน”...439 

ตวัอย่างขา้งตน้ไดส้ะทอ้นให้เห็นการเขา้ไปยุ่งเก่ียวเร่ืองความรักในขบวนปฏิวติั แมก้าร
จดัการและควบคุมเร่ืองความรักไม่ให้เกินขอบเขตมีเป้าหมายเพื่อขจดัอุปสรรคท่ีเป็นภาระต่องาน
ปฏิวติั แต่ในทางกลบักนัการถือหลกั 3 ชา้ หรือรอการอนุมติัจากจดัตั้งเป็นการฝืนธรรมชาติของ

มนุษย ์ซ่ึงอาจสร้างผลกระทบต่องานปฏิวติัไดเ้ช่นเดียวกนั หากปัญหาทางจิตใจท าให้ฟุ้งซ่านหรือ
เฉ่ือยชาจนไม่มีความกระตือรือร้นต่อการงาน ผูป้ฏิบติังานก็ไม่สามารถท่ีจะท าหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมเร่ืองความรักแมส้ะทอ้นใหเ้ห็นเจตนาท่ีดี แต่นอกเหนือจากเหตุผลในการ
ปฏิวติั ดูเหมือนว่าการจดัการปัญหาความรักจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษยซ่ึ์ง
ขดัแยง้กบัหลกัการความเสมอภาคและความเท่าเทียมท่ี พคท. โฆษณามาโดยตลอด 

1.4.2 การควบคุมความคดิและผู้มปัีญหาความคดิ 

ภายในขบวนปฏิวติัไม่อนุญาตให้อ่านหนังสือและฟังวิทยุอย่างเสรี (ท าตามอ าเภอใจไม่
ยดึถือระเบียบวินยั-ผูศ้ึกษา) ทุกคนในเขตงานตอ้งปฏิบติัตามวินยัของกองทพั การอ่านหนงัสือและ
ฟังวิทยตุอ้ง “ผา่นการอนุมติัจากจดัตั้ง” ทั้งน้ีหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิวติับางเล่มก็อาจถูกจ ากดั
                                                             

438 เร่ืองเดียวกนั, 191. 
439 เร่ืองเดียวกนั, 195. 
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ไม่ใหอ่้าน ดว้ยทศันะท่ีคบัแคบของจดัตั้งซ่ึงอาจมองว่าเกิดผลเสียต่องานปฏิวติั หรือออกนอกลู่นอก
ทาง และการฟังวิทุยเสรี ก็ไม่ช่วยในการยกจิตส านึกใหก้า้วหนา้ ดงักรณีของ สหายสมพร เขาไดเ้ล่า
ถึง การอ่าน “หนังสือพิมพพ์ิสดาร” โดยเน้ือหาในหนงัสือ “ลงเร่ืองและข่าวประเภทแปลกแต่จริง

และเร่ืองพิสดารท่ีเหลวไหลทั้งหลาย” ซ่ึงนกัศึกษาหลายคนรวมทั้งสหายสมพรหยบิไปอ่าน เพราะ
ไม่ไดอ่้านหนงัสือจากในเมืองมานาน แต่กลายเป็นว่าการอ่านหนงัสือพิมพพ์ิสดารถูกยกมาอภิปราย
ในท่ีประชุมหน่วย สหายสมพรเล่าค  าช้ีแจงท่ีจดัตั้งกล่าวไว ้ดงัน้ี 

...กองทัพมีวินัยห้ามอ่านหนังสือท่ีไม่ผ่านการอนุมติัของจัดตั้ง และ

ยกตัวอย่างว่า การท่ีหลายคนสนใจหยิบหนังสือพิสดำรไปอ่านนั้นไม่ถูกตอ้ง 
หนงัสือท่ีมีคุณค่าและสามารถอ่านไดน้ั้นไดจ้ดัไวแ้ลว้ท่ีโรงเรียน เช่น สรรนิพนธ์
และหนังสือปฏิวติัทั้งหลาย คุณสมชายช้ีแจงต่อไปว่า ถา้กองทพัปล่อยให้อ่าน
หนงัสืออยา่งเสรี อาจจะท าใหค้วามคิดท่ีผดิ หรือความคิดท่ีเส่ือมโทรมของชนชั้น
นายทุนแผซ่่านเขา้มาในกองทพั จดัตั้งจึงตอ้งเป็นผูพิ้จารณาดว้ยว่าควรจะให้อ่าน

หนงัสือเช่นไร วินยัน้ียงัควบคุมไปถึงการฟังวิทยศุตัรูดว้ย หากตอ้งการรู้ข่าวสาร 
ทางกองทพัจะเป็นผูร้ายงานและวิเคราะห์ใหท้ราบ หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งฟังจากวิทย ุ
สปท. เท่านั้น เพ่ือสหายจะไดไ้ม่สบัสนต่อสถานการณ์...440 

ความเข้มงวดเช่นตัวอย่างข้างต้น สะท้อนให้เห็นการควบคุมความคิดของนักศึกษา

ปัญญาชนเป็นอย่างมาก แม ้พคท. ตอ้งการสร้างผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ แต่การหล่อหลอมของ 
พคท. ดูเหมือนจะท าให้ผูป้ฏิบติังานถูกจ ากดัอยูใ่นกรอบความคิดท่ีคบัแคบ เขา้ท านอง “เช่ือพรรค 
เช่ือจดัตั้ง” แสดงให้เห็นเสรีภาพทางความคิดท่ีมีไม่มากนักในขบวนปฏิวติั อย่างไรก็ดีนักศึกษา
ปัญญาชนส่วนใหญ่ยอมรับต่อการควบคุมลกัษณะดงักล่าว แต่ไม่ใช่เพราะเห็นด้วยกบัเหตุผลท่ี
จดัตั้งกล่าวอา้ง เพียงแต่การท่ีจดัตั้งสามารถควบคุมนกัศึกษาปัญญาชนไดน้ั้น เพราะความเรียกร้อง

ตอ้งการดดัแปลงตนเอง ความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อ พคท. และความหวงัในชยัชนะของประชาชน จึงท า
ใหย้อมรับต่อระเบียบวินยัท่ีพรรคตั้งไว ้ 

การอนุมติัใหอ่้านหนงัสือหรือฟังวิทยข้ึุนอยูก่บัการตดัสินใจของจดัตั้งในแต่ละเขตงานว่ามี
ความคิดเห็นอย่างไร ซ่ึงไม่ใช่ทุกเขตงานจะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ในบางเขตงานพบว่า

                                                             
440 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด, 100-101.  
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นักศึกษาปัญญาชนสามารถฟังวิทยไุดอ้ย่างเสรี อาจเพราะจดัตั้งในเขตงานนั้นมีการผ่อนปรนและ
ไม่เขม้งวดมากเกินไป ขณะท่ีนักศึกษาปัญญาชนเองก็เลือกฟังโดยไม่ไดเ้สียการท างาน ดงัท่ี ชาญ
วิทย ์อร่ามฤทธ์ิ ไดเ้ล่าประสบการณ์ของเขาไวว้่า 

...พูดถึงวิทย ุสหายในเมืองท่ีผมไปพบเพื่อนดัวนัเขา้ป่า ไม่ไดบ้อกว่าควร
ติดวิทยไุปดว้ย แน่นอนในป่ามีวิทยใุหฟั้ง สถานีท่ีฟังประจ าก็คือ สถานีวิทยเุสียง
ประชาชนแห่งประเทศไทย หรือ สปท. มีทั้งข่าวการสูร้บ ทั้งเพลงปฏิวติั แต่ถา้มี
วิทยุของตนเองสะดวกกว่าเยอะ นอนฟังคนเดียวก็ได ้ใช่ครับ ยงัมีกรรมสิทธ์ิ

เอกชนครับ... การฟังวิทยุไดย้ินว่า มีหลกัการไม่ฟังวิทยุเสรี แต่ผมจากสหายใน
เมืองก็ฟังกนั ไม่ไดม้ีการห้ามปรามอะไร แต่เราก็ไม่ได้ฟังพร ่ าเพร่ือ ไม่เหมือน
การเสพติดโทรศพัท์มือถือของวยัรุ่นคนเมืองสมยัน้ี สถานีวิทยท่ีุผมชอบฟัง เป็น
วิทยุจากพม่า ประมาณส่ีทุ่มกว่า มกัเปิดเพลงจากเดอะบีจีส์ Bee Gees อย่างเพลง 
In The Morning หรือ Melody Fair ท่ีผมช่ืนชอบและยงัเคยได้ฟัง Bridge Over 

Troubled Water จาก Simon & Garfunkel ดว้ย...441 

การฟังวิทยุของชาญวิทยท่ี์ไม่ไดป้ฏิบติัตามวินัยของพรรค อาจเพราะวิทยุท่ีใชฟั้งเป็นของ
ส่วนตัว ท่ีน าไปจากในเมือง จัดตั้ ง จึงไม่กวดขันหากจะฟังวิทยุช่องอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจาก
กระบอกเสียงของ พคท. และขอ้แตกต่างประการหน่ึงกบักรณีสหายสมพรซ่ึงจดัตั้งเขม้งวดเป็น

อย่างมาก ในกรณีของชาญวิทยเ์ขาได้เข้าป่ามาตั้งแต่กลางปี 2519 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนท่ีนักศึกษา
ปัญญาชนจะทะลกัเขา้ป่าจ  านวนมากในช่วงปลายปีเดียวกนั หากไม่ใช่เพราะทศันะของจดัตั้งท่ีไม่
เห็นขอ้เสียจากการฟังวิทยุเสรี ก็อาจเป็นเพราะนกัศึกษาปัญญาชนในเขตงานมีจ  านวนไม่มากจึงไม่
เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกนั เช่นเดียวกบัในกรณีของ หมอป้อม ซ่ึงเขา้ป่าในฐานท่ีมัน่น่านใตก่้อน
กรณี 6 ตุลาคม สะทอ้นบรรยากาศการฟังวิทยุในฐานท่ีมัน่ ซ่ึงแมจ้ะโดนห้ามแต่ก็ยงัมีการฟังวิทยุ

อยา่งเสรี หมอป้อมไดเ้ล่าว่าจดัตั้งแนะน าใหฟั้ง สปท. ส าหรับสถานีวิทยอ่ืุนจดัตั้งไม่ค่อยสนับสนุน
ให้ฟังนัก นอกจากวิทยปัุกก่ิงและฮานอยท่ีไม่ค่อยจะมีใครฟัง ตรงกนัขา้มรายการ “สมหญิงยิง่ยศ” 
กลายเป็นท่ีโปรดปรานของผูป้ฏิบติังานในป่า แมจ้ดัตั้งจะบอกว่าเป็นวิทยขุองพวกปฏิกิริยา เพราะ
ต่อตา้นพวกนิสิตนกัศึกษาอยา่งสุดๆ442 

                                                             
441 ชาญวิทย ์อร่ามฤทธ์ิ. เส้นทางเพลงชีวิต ความคดิ และความฝัน, 134. 
442 พิทกัษ ์ชยัสูงเนิน. บันทึกหมอในป่า, 101. 
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นอกจากการควบคุมความคิดดว้ยการไม่ให้นักศึกษาปัญญาชนอ่านหนังสือและฟังวิทยุ
อย่างเสรีแลว้ การควบคุมความคิดอีกรูปแบบหน่ึงท่ีปรากฏในขบวนปฏิวติั คือ “การควบคุมผูม้ี
ปัญหาความคิด” คนท่ีมีปัญหาความคิดคือ คนท่ีวิพากษว์ิจารณ์พรรค มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบั

พรรคในบางเร่ือง จึงถูกมองว่าเป็นผูค้ดัคา้นพรรค มีความบกพร่อง ไม่สามารถดดัแปลงตนเองให้
เขา้กบัขบวนปฏิวติัได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการควบคุมเพ่ือไม่ใหค้วามคิดอนัไม่พึงประสงคแ์พร่ขยายจน
ท าให้คนอ่ืนๆมีปัญหาความคิดตามไปด้วย ในกรณีน้ีตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ัดเจนท่ีสุดคือ กรณีของ
เสกสรรค ์ประเสริฐกุล ซ่ึงวิธีการควบคุมผูม้ีปัญหาความคิดในกรณีของเสกสรรค ์พคท. กระท าผา่น
การจัดสรรงานให้ท า เสกสรรค์ไดเ้ล่าว่า ปลายปี 2519 – ต้นปี 2521 เขาได้เป็นผูป้ฏิบติังานทาง
การเมืองในกองทหาร ฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ จังหวดัพิษณุโลก ต่อมาได้ยา้ยมาท างานโฆษณา

มวลชน443 และเขียนหนงัสือ อยูใ่นหน่วยทฤษฎีแนวหลงัประเทศลาว จนกระทัง่พรรคคอมมิวนิสต์
ลาวและเวียดนามตดัความสมัพนัธ ์พคท. จึงไดย้า้ยคนกลบัเขา้ประเทศไทย ในคร้ังนั้นเสกสรรค์ได้
เดินทางมาอยู่เขตงานท่ีเชียงราย ต่อมายา้ยไปพะเยา และท่ีสุดทา้ยก่อนออกจากป่าคือเสกสรรคเ์ขา้
ไปอยูใ่นเขตงานอุม้ผาง  

ตลอดระยะเวลาในป่าเขาจะเห็นไดว้่าเสกสรรค์ไดเ้ดินทางไปหลายเขตงาน และท างาน
หลายหนา้ท่ี ตั้งแต่ท าไร่ เป้ของ ใหก้ารศึกษา เขียนงาน ฝึกทหาร และสูร้บ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเขา
ไม่มีปัญหาในการใชแ้รงงานหรือเผชิญความยากล าบากตามค าเรียกร้องฝึกฝนให้ดดัแปลงตนเอง 
แต่ปัญหาของเขาเกิดข้ึนจากทศันะคติท่ีแตกต่างกนัระหว่างเขากบัคนในขบวนปฏิวติับางส่วนท่ีมี
ฐานะน าในพรรค ภาพลกัษณ์ของเขาจึงถูกสร้างให้เป็นคนท่ีมีปัญหาความคิด ซ่ึงเสกสรรค์ได้

อธิบายว่า ในขบวนปฏิวติัมีการกระท าในลกัษณะ “...การก่อกระแสแอนต้ีในทางการเมือง และการ
จดัสภาพแวดลอ้มให้รู้สึกผิด เป็นหมาหัวเน่า เขา้กบัใครไม่ได.้..” เช่นในปัญหาการใชแ้รงงาน ซ่ึง
เป็นระบบควบคุมท่ี พคท. ท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัให้คุณให้โทษแก่คนในขบวนปฏิวติัท่ี
ทศันะไม่ตรงกบัฝ่ายน าของ พคท. บางส่วน เสกสรรคไ์ดย้กตวัอยา่งให้เห็นเป็นรูปธรรมไวว้่า 

...ยกตวัอยา่งเช่น การล าเลียงของในเขตงานหน่ึงท่ีผมพบเห็นมา ไดอ้ะไร
มา เป็นหยูกยา เส้ือผา้ ก็ไม่สู้จะถึงมือประชาชน ฝ่ายน าอา้งว่าทหารมาก่อนเพ่ือ
การงานปฏิวติั แต่ประชาชนดูมาหลายปีก็ไม่เห็นการงานปฏิวติังอกเงย พวกเขา
ขาดแคลนส่ิงของมาก เม่ือลงเร่ียวลงแรงไปแลว้ ไม่ถึงมือพวกเขาเลย ก็ไม่มีใคร

                                                             
443 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวัติศาสตร์, 54. 



  321 

เต็มใจจะไป จ านวนคนท่ีสมคัรไปแบกของลดลงเร่ือยๆ ฝ่ายน าก็หาว่ามวลชนลา้
หลงั เห็นแก่ตวั มีความคิดรับจา้งบา้ง อะไรบา้ง ใครท่ีเป็นตวัตั้งตวัตีวิจารณ์เร่ืองน้ี 
ก็พาลหาว่าคา้นพรรค หรือบ่อนท าลายการปฏิวติัไปเลย อยา่งน้ีแหละท่ีผมเห็นว่า

ไม่เคารพมวลชน...444 

จากภาพลกัษณ์ผูม้ีปัญหาความคิดของเสกสรรคท์ าให้เขาถูกจบัตามองไม่ว่าจะไปอยู่ท่ีใด
ในขบวนปฏิวติั นอกจากการก่อกระแสแอนต้ีท่ีเขาเห็นว่า “ท าอยา่งเป็นขบวนการ” เสกสรรคย์งัถูก
ท าให้หวาดระแวงโดยมีการก าชบัฝ่ายน าในเขตงานท่ีเขาเดินทางไปว่าให้ระวงับุคคลท่ีมี “ประวติั

ไม่แจ่มชดั” บุคลิก “วีรชนเอกชน” ซ่ึงหมายถึงเสกสรรค ์ โดย จิระนนัท ์พิตรปรีชา ไดบ้รรยายเร่ือง
น้ีไวว้่า 

...ไม่มีใครคาดเดาไดถึ้งความคบัแคน้ท่ีฉนักบัพ่ีเสกจะตอ้งกล ้ากลืนเม่ือ

ถูกกดักนั จ  ากดับทบาท หวาดระแวงในขบวนปฏิวติัไทย จนไม่ว่าจะเดินทางไป
รับงานหน่วยไหน ฐานท่ีมัน่ใด เป็นตอ้งมีจดหมายลบัก าชบัก  าชากนัในหมู่ “ฝ่าย
น า” ว่าใหส้นใจระมดัระวงับุคคลท่ีมี “ประวติัไม่แจ่มชดั” อยา่งเรา โดยเฉพาะคน
ท่ีมีบุคลิก “วีรชนเอกชน” สูงมากอยา่งพ่ีเสก...445 

นอกจากนั้น พคท. ยงัไดค้วบคุมการท างานของเสกสรรค ์โดยจ ากดับทบาทของเขาไม่ให้
สร้างสรรค์ผลงานท่ีจะส่งผลสะเทือนในขบวนปฏิวติั จึงเห็นไดว้่าช่วงหน่ึงเขาถูกยา้ยไปอยู่หน่วย
ทฤษฎีในประเทศลาว เพื่อท าการศึกษาคน้ควา้และเขียนงานวิชาการแบบท่ีเขาถนดั แต่งานของเขาก็
ไม่ไดรั้บการเผยแพร่ และเมื่อเขายา้ยเขตงานมาอยูอุ่ม้ผาง พคท. ก็ยงัส่งสายลบัคอยสอดแนมติดตาม

                                                             
444 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
445 จิระนันท์ พิตรปรีชา.  อีกหน่ึงฟางฝันบันทึกแรมทางของชีวิต ,  124. เหตุการณ์ที่น าไปสู่การ

หวาดระแวงเสกสรรคเ์กิดข้ึนก่อนท่ีเขาจะเขา้มาท างานในเขตงานของ พคท. ดว้ยซ ้ า ชนวนเหตุมาจากวิวาทะใน
คณะเดินทางของเขาขณะที่พ  านักอยูฮ่านอย ฝ่ายหน่ึงคือเสกสรรค ์ และประสิทธ์ิ ไชโย ส่วนอีกฝ่ายคือ เหวง โตจิ
ราการ และเทิดภูมิ ใจดี อาจกล่าวไดว้่าเหตุการณ์ในคร้ังนั้นท าใหภ้าพลกัษณ์ของเสกสรรคก์ลายเป็นคนท่ีมีปัญหา
ความคิด ฝ่ายน า พคท. ตอ้งระมดัระวงัเขาในฐานะเป็นบุคคลที่ “ประวติัไม่แจ่มชดั” อนัมาจากความขดัแยง้ทาง
ความคิดที่สองฝ่ายเห็นต่างกนั การท างานกบั พคท. ในเวลาต่อมาจึงไม่ค่อยมีความราบร่ืน และเขากลายเป็นบุคคล
หน่ึงที่ พคท. พยายามควบคุมไม่ใหมี้บทบาทโดดเด่นในการปฏิวติั 
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ความเคล่ือนไหว เขาไม่สามารถติดอาวุธไวป้้องกนัตนเองเพราะความหวาดระแวงสงสยัทวีคูณมาก
ข้ึน เสกสรรคไ์ดเ้ล่าไวว้่า 

...พอมาอยู่อุม้ผางก็อยากจะกดัฟันสู้อีกสักคร้ังหน่ึง ดา้นหน่ึงก็เพ่ือจะ
ไม่ให้ใครครหาไดว้่าเราทอ้แท ้อีกดา้นหน่ึงก็คือว่าเพื่อจะเปล่ียนแปลง ก็ส่งลูก
ออกมา ยอมขนาดนั้น ยอมส่งลูกออกมา แต่ว่าก  าลงัคนท่ีจะท างานก็ไม่ค่อยมี เขา
ไม่ใหก้  าลงั ไดแ้ต่คนมีปัญหา 2-3 คนมาอยูด่ว้ย นอกจากน้ีเขาก็ส่งสปายมาอยู่กบั
เรา แต่ต่อมาเจา้ตวัรับสารภาพและเห็นดว้ยกบัเรา... ครับ ว่ามาอยูก่บัเราน่ีเพื่อท่ีจะ

รายงานใหฝ่้ายน ารู้ว่าท าอะไรบา้ง เขาระแวงเราถึงขนาดปืนเขาก็ไม่ให ้มีลูกซอง
อยู่กระบอกหน่ึง คน 3-4 คน ยิงเสือก็ไม่ตาย เราก็เลยพยายามจัดหาอาวุธเอง 
รวบรวมเงินฝากคนเขาซ้ือเอม็. 16 ซ่ึงก็ไม่ได ้ไม่ไดแ้ลว้ซ ้ามีคนเขา้ใจว่าเราสะสม
อาวุธเป็นอิสระ...446 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ผูม้ีปัญหาความคิดมกัถูกควบคุมอย่างเขม้งวด
เพราะถือว่ามีลกัษณะคดัคา้นพรรค นอกจาก พคท. ไม่อาจจดัการควบคุมให ้ “เช่ือพรรค เช่ือจดัตั้ง” 
อยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ผูม้ีปัญหาความคิดอาจเผยแพร่ความคิดของตนเองท่ีท าใหค้นอ่ืนๆต่อตา้นพรรค
ไปดว้ย การไม่ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างท าให ้พคท. จ  ากดับทบาทของผูม้ีปัญหาความคิด เช่น 
การจดัสรรงาน ยา้ยเขตงาน ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนจากกรณีของเสกสรรค์ ทั้งน้ีไม่ใช่เสกสรรค์เพียงคน

เดียวท่ีเป็นผูม้ีปัญหาความคิด แต่งานเขียนของอดีตนักศึกษาปัญญาชนท่ีเผยแพร่ในช่วงหลงัยงั
สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบั พคท. ในหลากหลายประเด็น เพียงแต่พวกเขาไม่ไดแ้สดง
ความคิดเห็นกบัฝ่ายน าของ พคท. และพวกเขาไม่ไดเ้ป็น “ผูน้  านักศึกษา” ท่ีมีช่ือเสียงและอิทธิพล
ทางความคิดอยา่งเสกสรรค ์ประเสริฐกุล การจ ากดับทบาทจึงเป็นวิธีท่ี พคท. ใชจ้ดัการและควบคุม
ผูมี้ปัญหาความคิด และอีกดา้นหน่ึงก็ยงัเป็นการจดัการและควบคุมคนทั้งหมดในขบวนปฏิวติัใหอ้ยู่

ในกรอบของ พคท. อีกดว้ย 

1.4.3 การลงโทษผู้กระท าผดิและสายลบั 

ในขบวนปฏิวติัพบผูท่ี้กระท าความผิดหลายลกัษณะ ความผิดท่ีพบนั้น ไดแ้ก่ คดีฆ่า คดี
ข่มขืน ผูท้รยศ และสายลบัท่ีเขา้มาสอดแนมส่งข่าวใหท้างราชการ การตดัสินบทลงโทษมาจากการ

                                                             
446 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวัติศาสตร์, 91. 
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พิจารณาของคณะกรรมการเขตงาน โทษสูงสุดท่ีพบคือการประหารชีวิต ทั้งความผิดท่ีกระท าต่อ
ผูอ่ื้นจนถึงแก่ความตาย และความผดิในฐานผูบ่้อนท าลายการปฏิวติั นอกจากน้ียงัพบว่ามีความผดิ
เร่ืองชูส้าวท่ีมีการร้องเรียนใหพ้รรคตดัสิน อยา่งไรก็ตาม ความผดิท่ีร้ายแรงท่ีสุด คือ การเป็นผูท้รยศ

และสายลบั แมจ้ะจบัผูต้อ้งสงสยัไดก่้อนท่ีจะกระท าความผดิ แต่ พคท. จะไม่ปรานีและอ่อนข้อให้
เพราะถือว่าเป็น “ปฏิปักษต่์อการปฏิวติั”  

ความผิดร้ายแรงในฐานเป็นผูท้รยศและสายลบั ความผิดลกัษณะน้ีจะไม่ไดรั้บการใหอ้ภยั 
เม่ือมีการสอบสวน ตรวจสอบพยานหลกัฐานมติของคณะกรรมการเขตงานจะตดัสินลงโทษขั้น

สูงสุด นัน่คือการประหารชีวิต แมผู้ท้รยศต่อ พคท. จะมีเหตุผลในการกระท าความผดิ หรือพยายาม
หาทางเลือกอ่ืนให้แก่ตนเองเพราะตอ้งการยุติการปฏิวติั แต่เหตุผลนั้นไม่มีน ้ าหนกัพอส าหรับการ
พิจารณาตดัสินความผิด หากพบผูท้รยศและสายลบั พคท. จะจัดการด้วยวิธีเด็ดขาดเท่านั้น วิธี
ดงักล่าวเพื่อข่มขวญัผูท่ี้คิดจะทรยศต่อพรรค ขณะเดียวกนัก็สะทอ้นใหเ้ห็นการจดัการของ พคท. ท่ี
ไม่อะลุ่มอะล่วยให้กบัความผิดท่ีอาจส่งผลร้ายต่อผูค้นในเขตงาน หากสายลบัเล็ดลอดน าขอ้มูลไป

บอกฝ่ายตรงขา้มผลท่ีตามมาคือเขตงานเสียลบัตอ้งอพยพผูค้นหาท่ีอยู่ใหม่ ซ ้ าร้ายกว่านั้นเขตงาน
อาจถูกโจมตีถึงขั้นสูญเลือดเน้ือและชีวิต 

ตวัอยา่งการตดัสินโทษประหารชีวิตในขบวนปฏิวติั ปรากฏในกรณีของ “เหล่าฉี” แนวร่วม
ชาวมง้ ฐานท่ีมัน่เขต 7 ผาจิ-ผาชา้ง จงัหวดัพะเยา ไหมลี นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมกบั พคท. ฐานท่ีมัน่ผาจิ-

ผาชา้งไดเ้ขียนเล่าเหตุการณ์ของเหล่าฉีท่ีเธอพบเจอว่า เหล่าฉีถูกจบัไดว้่าเป็นสายลบั เพราะมีขา้ว
ของท่ีไดรั้บมาจากชาวเยา้ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นสายลบัให้กบัทางราชการ เหล่าฉียอมรับว่าไดติ้ดต่อกบั
ชาวเยา้และรับขา้วของมาจริง เพราะตั้งใจจะไปมอบตวักบัทางราชการ แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นสายลบั
และส่งข่าวใหก้บัศตัรู ในท่ีสุดคณะกรรมการเขตมีมติตดัสินประหารชีวิตเหล่าฉี แมเ้ขาจะยนืกราน
ปฏิเสธและมีคนยนืยนัว่าเหล่าฉีถูกใส่ร้าย แต่ไม่อาจเปล่ียนแปลงค าตดัสินได้447 

กรณีน้ีในอีกตวัอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนกบัผูน้  าชาวมง้ในฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ คือ สหายสมวิทย ์
เขาเป็นสมาชิกพรรคและประธานอ านาจรัฐของฐานท่ีมัน่ปฏิวติัภูหินร่องกลา้ ต่อมาเม่ือเกิดการต่อสู้
ทางความคิดในขบวนปฏิวติัอย่างดุเดือด และช่วงเวลาเดียวกนัฝ่ายรัฐบาลเสนอทางออกแก่ พคท. 
ให้วางอาวุธเพื่อเขา้ร่วมเป็นผูพ้ฒันาชาติไทย สหายสมวิทยเ์ป็นผูห้น่ึงท่ีประกาศจะสลายกองก าลงั

                                                             
447 ไหมลี, พายฝุนบนภูผาจิ-ผาช้าง, (นนทบุรี: มหาวิทยาลยัรังสิต, 2559), 53-61. 
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อาวุธท่ีเขาสร้างมนัมา ทา้ยท่ีสุดเขาถูกสังหารก่อนท่ีจะไดล้งไปมอบตวั เพราะเขาเปิดเผยแผนการ
กบัสหายคนใกลชิ้ด และชกัชวนใหก้  าจดัฝ่ายน าระดบัเลขาธิการพรรคเสียก่อน แต่สหายคนนั้นกลบั
ยบัย ั้งแผนของสหายสมวิทยโ์ดยเลือกพิทกัษก์ารน าของ พคท. แห่งภูหินร่องกลา้ไว้448 แมว้่าสหาย

สมวิทยจ์ะมีความผดิ แต่เขาท าเพราะเจตนาดีต่อพี่นอ้งชาวมง้ หากแต่เจตนาของเขาไม่อาจน ามาเป็น
เหตุผลในขบวนปฏิวติัได ้ ซ่ึงจิระนนัท ์พิตรปรีชา ไดเ้ล่าถึงเร่ืองสหายสมวิทยท่ี์เธอมีโอกาสไดรั้บรู้
ขณะอยูใ่นฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ ความว่า 

...หลงัจากพี่ชายและเล่าย่าเสียชีวิต สมวิทยก์็ยงัคงยืนหยดั “อวัปะติวา้” 

(ท าปฏิวติั) อยา่งแข่งขนัในฐานะผูน้  าสูงสุดของชาวมง้ภูร่องกลา้ แต่ทา้ยท่ีสุดเมื่อ
ขบวนปฏิวติัไทยเกิดรวนเรเส่ือมทรุดดว้ย “วิกฤตศรัทธา” ในหมู่สหายนกัศึกษา
และความอบัจนทางปัญญาของเหล่าผูน้  าพรรคในการพลิกสถานการณ์ท่ีเกิด
ปัญหาข้ึนรอบดา้น ส.สมวิทยไ์ดต้ดัสินใจหาทางออกให้เพ่ือนร่วมเผ่าพนัธุ์ดว้ย
การลอบติดต่อขอยกก าลงัคนลงไป “มอบตวั” กบัทางการอย่างลบัๆ แต่ก็ถูกจบั

ไดใ้นฐานะ “ผูท้รยศต่อการปฏิวติั” เสียก่อน และโทษทณัฑท่ี์เขาไดรั้บยอ่มมีเพียง
สถานเดียวเท่านั้น...449 

นอกจากนั้นการเจตนาท าร้ายผูอ่ื้นจนถึงแก่ความตายถือเป็นความผดิร้ายแรงท่ีมีการตดัสิน
โทษประหารชีวิตเช่นเดียวกนั ตวัอย่างท่ีพบ ไดแ้ก่ การฆาตกรรมสหายพทัยา ในเขตงานบี 4 เขต

งานช่องชา้ง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เหตุการณ์คราวนั้นเกิดจากมีคนพบศพสหายพทัยาถูกแทงดว้ยมีด
ถึง 7 แผล ผูต้อ้งสงสัยคือสหายอุบล พบหลกัฐานแวดลอ้มท่ีบ่งช้ีว่าเขาเป็นผูก้ระท า เน่ืองจากเขา
ออกไปล่าสตัวใ์กลบ้ริเวณท่ีเกิดเหตุ มีคนเห็นเขาเอาเส้ือผา้มาซกัอย่างผดิสงัเกต และมีดของเขายงัมี
รอยเลือดติดอยู ่โดยสาเหตุคาดว่ามาจากเร่ืองชูส้าว เน่ืองจากเขากบัสหายพทัยามีความใกลชิ้ดกนัมา
ก่อน ขณะท่ีสหายพทัยามีคนรักอยู่แลว้ ในท่ีสุดพรรคมีมติให้ประหารชีวิตผูต้อ้งสงสัย 450 แมส้หาย

อุบลไม่ยอมรับสารภาพและถา้ว่ากนัตามหลกัการแลว้เขายงัเป็นแค่ผูต้อ้งสงสัยท่ีไม่อาจสรุปว่ามี

                                                             
448 ทนทาน ลูกหลานไทย, ลาก่อน หินร่องกล้า, พิมพค์ร้ังท่ี 3,  (กรุงเทพฯ: พิมพดี์, 2554), 159. 
449 จิระนนัท ์พิตรปรีชา. อีกหน่ึงฟางฝันบันทึกแรมทางของชีวิต, 166-167. 
450 กองบรรณาธิการไฟลามทุ่ง, ไฟลามทุ่ง, (พิมพใ์นงานอนุสรณ์สถานวีรชนบา้นช่องชา้ง สุราษฎร์ธานี  

3-4 เมษายน, 2542), 182.   
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ความผิดแน่ชดั แต่เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของเขตงานท่ีอาจเกิดความเสียจากการกระท าของ
สหายอุบลเขาจึงถูกลงโทษขั้นร้ายแรง 

นอกเหนือจากน้ีความผิดร้ายแรงอ่ืนๆจะได้รับการพิจารณาและตัดสินตามมติของ
คณะกรรมการเขตงาน ความผดิตอ้งโทษท่ีพบยงัมีความผิดจากการข่มขืน ซ่ึงจนัทนา ฟองทะเล ได้
เล่าถึงการจัดการผูก้ระท าผิดในเขตงานภูแวของชาวมง้ว่ามีการคุมขังนักโทษคดีข่มขืนลูกสาว
ชาวบ้าน คุกท่ีคุมขังเป็นกรงไมส่ี้เหล่ียม ท าด้วยไมจ้ริงขนาดท่อนขา บรรจุคนไดส้ัก 2-3 คน451 
ขณะท่ีสหายทน พบการกระท าความผิดในฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ คือการแอบมีความสัมพนัธจ์น

ฝ่ายหญิงตั้งทอ้ง ผูก้ระท าผิดเป็นมวลชนแนวร่วมท่ีเพ่ิงเขา้ร่วมกองทพั ดว้ยความเป็นวยัรุ่นจึงยงั
ดดัแปลงตนเองไม่ได ้ เม่ือกระท าผิดเขาถูกพิจารณาขบัไล่ออกจากฐานท่ีมัน่ อนัเป็นการป้องกัน
ก่อนท่ีจะเกิดเหตุร้ายแรงมากกว่าน้ี452 ซ่ึงบทลงโทษจากความผิดประเภทต่างๆขา้งตน้ สะทอ้นให้
เห็นว่าแมใ้นขบวนปฏิวติัไม่มีกฎหมายแต่ก็มีบทลงโทษส าหรับผูก้ระท าความผดิ และภายในสงัคม
ปฏิวติัไม่ละเวน้โทษแก่ผูท่ี้กระท าผดิในลกัษณะ “ปฏิปักษต่์อปฏิวติั” หรือ “ทรยศต่อการปฏิวติั” แม้

บุคคลนั้นจะเคยสร้างผลงานการปฏิวติัไวม้ากเพียงใดก็หนีไม่พน้การลงโทษสูงสุดของ พคท.   

1.5 การเปลีย่นสถานะใน พคท. 

สถานะของบุคคลใน พคท. สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ั้งแต่มวลชน แนวร่วม ผูป้ฏิบติังาน สู่
การเขา้เป็นสมาชิกพรรค “สถานะใน พคท.” จึงมีความส าคญัเพราะจะน าไปสู่การก าหนดบทบาท
หน้าท่ี สังกดัหน่วยงาน เขตงาน และสิทธิพิเศษท่ีอาจไดรั้บ จึงพบว่าใน พคท. มีการปรับเปล่ียน
สถานะหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในท่ีน้ีผูศึ้กษาจะอธิบายการเปล่ียนสถานะใน พคท. พร้อมกับ
ยกตวัอยา่งเพื่อใหเ้ห็นภาพอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีผูศึ้กษาแบ่งกลุ่มคนตามลกัษณะความสมัพนัธท่ี์มี

ต่อ พคท. ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีมีจดัตั้ง และกลุ่มคนท่ีไม่มีจดัตั้ง ดงัน้ี 

ในส่วนของ กลุ่มคนที่มีจัดตั้ง อยู่ในสถานะ “ผูป้ฏิบัติงาน” ของ พคท. ตามสายงานท่ี

ตนเองสังกัด ผูป้ฏิบัติงานอาจสังกัดอยู่ในองค์กรอ่ืนๆของ พคท. ร่วมด้วย ดังเช่นท่ีพบว่า
ผูป้ฏิบติังานหลายคนสังกดัในสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ สยท. 
สมาชิกในองค์กรน้ีเรียกกนัว่า สยท. หรือ ย. ก่อนท่ีจะเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งผ่านช่วงทดสอบใน
ระยะเตรียม เรียกกนัว่า เตรียม ย. ดงักรณีของสหายสมพร ซ่ึงถูกทาบทามให้เป็น ย. จึงตอ้งอยู่ใน
                                                             

451 จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ, 77. 
452 ทนทาน ลูกหลานไทย. ลาก่อน หินร่องกล้า, 150. 
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สถานะเตรียม ย. เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณสมบติัก่อนท่ีจะไดเ้ป็นสมาชิก สยท. สมบูรณ์ ซ่ึง
สหายสมพร ไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไวว้่า 

...ส าหรับผมเองเคยไดรั้บการทาบทามจากพี่ดวงกมลให้เขา้เป็นสมาชิก 
สยท. หรือ ย. มาแลว้พร้อมกบัคุณกาย เมื่อเดือนสิงหาคมท่ีมีงานเคล่ือนไหวตอน
ขบัไล่ประภาส แต่ยงัไม่ไดก้รอกใบสมคัรก็เกิดกรณี 6 ตุลาก่อน จึงเป็นผูท่ี้เคยได้
ยนิเก่ียวกบัองคก์รเหล่าน้ีของพรรคมาบา้ง และถือว่าอยูใ่นขั้นเตรียม ย. เพราะการ
เป็นสมาชิกสันนิบาตเยาวชนของพรรคจะต้องมีขั้นเตรียมเช่นกัน เพ่ือดูว่า

คุณสมบติัของบุคคลผูน้ั้นเหมาะสมท่ีเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารหรือไม่ ตามระเบียบ
ของพรรค นกัศึกษาท่ีเป็นปัญญาชนนายทุนนอ้ยตอ้งใชเ้วลาเตรียมเกา้เดือนและมี
สมาชิกรับรอง ถา้เป็นชาวนาใชเ้วลาเตรียมหกเดือน ส่วนกรรมกรซ่ึงเป็นชนชั้นท่ี
ปฏิวติัท่ีสุด ใชเ้วลาเตรียมเพียงสามเดือน ในกรณีของผมถือว่าตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ ไม่
อาจนบัต่อจากช่วงในเมืองได.้..453 

ค าอธิบายของสหายสมพรขา้งตน้ไดช้ี้ให้เห็นว่า การจดัตั้งใน พคท. มีการเปล่ียนสถานะ
เมื่อบุคคลมีความกา้วหนา้ทางความคิดและการท างาน โดยบุคคลท่ีจะไดรั้บทาบทามจะตอ้งมีความ
โดดเด่นและเหมาะสม พิจารณาจากคุณสมบติัของบุคคล ความเอาการเอางาน ความคิดกา้วหนา้ทาง
การเมือง และลกัษณะทางชนชั้นซ่ึงท าใหร้ะยะการตรวจสอบของแต่ละคนไม่เท่ากนั ในระยะเตรียม 

ย. ชนชั้นกรรมาชีพใชร้ะยะเวลาตรวจสอบ 3 เดือน ชนชั้นชาวนาใชเ้วลา 6 เดือน และชนชั้นนายทุน
นอ้ยใชเ้วลา 9 เดือน ในระยะเตรียมดงักล่าวบุคคลตอ้งเรียกร้องดดัแปลงตนเองใหม้ากยิง่ข้ึนกว่าเดิม 
เพื่อพิสูจน์ว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมต่อองคก์รของพรรคหรือไม่  

ซ่ึงการดดัแปลงตนเองเพื่อเล่ือนสถานะใน พคท. ปรากฏใหเ้ห็นในกรณีของ สหายปาหนัน 
ผูป้ฏิบติังานนักรบพยาบาล ในกองทหาร 85 เขตงานดอยยาว-ผาหม่น หรือเขต 8 จงัหวดัเชียงราย 
สหายปาหนนัเล่าไวว้่า แรกเร่ิมเธอไดรั้บการทาบทามจากจดัตั้งใหเ้ป็น ย. โดยเธอใหเ้หตุผลท่ีไดรั้บ
เลือกว่าอาจเป็นเพราะการปฏิบติัตวัท่ีดี ไม่มีความคิดหรือการกระท าท่ีเสรี (คือการปฏิบติัตวัท่ีขดัต่อ
กฎระเบียบของ พคท.) เธอจึงไดรั้บเลือกให้เป็นสมาชิก สยท. ทั้งน้ีการเปล่ียนสถานะของสหาย
ปาหนนัมาพร้อมกบัการดดัแปลงตนเองท่ีสูงยิง่ข้ึน เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการเป็น ย. สหายปาหนนัจึง

                                                             
453 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด, 58-59.  
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ถูกยา้ยงานไปอยู่หมวดผลิต มีหน้าท่ีหลกัคือผลิตอาหารเพ่ือเล้ียงกองทหาร ตั้งแต่ปลูกขา้ว ปลูก
ขา้วโพด ปลูกเผอืก ปลูกมนั และพืชอีกสารพดัอยา่ง พร้อมกนัน้ีสหายปาหนนัก็ตอ้งท างานหลกัคือ
การดูแลรักษาพยาบาล และรวมถึงการสอนหนงัสือใหแ้ก่สหายมง้ไปดว้ย454  

ส่วนการจดัตั้งในระดบัท่ีสูงข้ึนไปคือการเขา้เป็นสมาชิกพรรค หรือ ส. ในช่วงประเมินและ
ตรวจสอบจะเรียกว่า เตรียม ส. ระยะเวลาเตรียม ส. พิจารณาจากลกัษณะทางชนชั้น มีการตรวจสอบ
คุณสมบติั การท างาน ความคิดทางการเมือง และตอ้งเป็นผูม้ีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ ตามขอ้ก าหนด
ส าหรับการเขา้เป็นสมาชิกพรรคดงัปรากฏใน “ระเบียบการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2504” ในหมวด 1 สมาชิกภาพ โดยผูส้มคัรเขา้พรรคจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการเขา้พรรค
เป็นรายบุคคล ตามขอ้ก  าหนดดงัต่อไปน้ี  

(1) กรรมกร ชาวนารับจา้ง ชาวนาจน คนจนในเมืองขอสมคัรเขา้พรรค 

ตอ้งมีสมาชิกสมบูรณ์สองคนเป็นผูแ้นะน า หลกัจากผา่นการลงมติเห็นชอบของท่ี
ประชุมหน่วย ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการต าบลหรือเทียบ เ ท่ า
คณะกรรมการต าบล และผ่านระยะเตรียมหกเดือนแลว้ก็รับเป็นสมาชิกสมบูรณ์
ได ้

(2) ชาวนากลาง พนักงานรับจ้าง ปัญญาชน ข้าราชการชั้นผูน้้อย ผูมี้
อาชีพอิสระขอสมคัรเขา้พรรค ตอ้งมีสมาชิกสมบูรณ์สองคนเป็นผูแ้นะน า ซ่ึงใน
สองคนน้ีคนหน่ึงตอ้งเป็นสมาชิกพรรคท่ีมีอายพุรรคหกเดือนข้ึนไป หลงัจากผา่น
การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมหน่วย ผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการต าบล 
และผา่นระยะเตรียมเกา้เดือนแลว้ ก็รับเป็นสมาชิกสมบูรณ์ได ้

(3) ผูท่ี้สังกดัชนชั้นทางสังคมนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้น (1) และ (2) 
ขอสมคัรเขา้พรรค ตอ้งมีสมาชิกสมบูรณ์สองคนเป็นผูแ้นะน า ซ่ึงในสองคนน้ีคน
หน่ึงต้องเป็นสมาชิกพรรคท่ีมีอายุพรรคปีหน่ึงข้ึนไป หลกัจากผ่านการลงมติ
เห็นชอบของท่ีประชุมหน่วย ผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการจังหวดัหรือ

เทียบเท่าคณะกรรมการจงัหวดั และผ่านระยะเตรียมปีหน่ึงแลว้ ก็รับเป็นสมาชิก
สมบูรณ์ได ้

                                                             
454 ปาหนนั ณ ดอยยาว, ดอกเส้ียวบาน...ที่ดอยยาว ผาหม่น, (กรุงเทพฯ: ใบบวั, 2549), 69-70. 
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(4) ผูท่ี้ถอนตวัจากพรรคการเมืองอ่ืนขอสมคัรเขา้พรรค ถา้เป็นสมาชิก
ธรรมดาของพรรคการเมืองนั้น ๆ ตอ้งมีสมาชิกสมบูรณ์สองคนเป็นผูแ้นะน า ซ่ึง
ในสองคนน้ีคนหน่ึงตอ้งเป็นสมาชิกพรรคท่ีมีอายพุรรคสองปีข้ึนไป ตอ้งผา่นการ

ลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมหน่วย ผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการจงัหวดัหรือ
เทียบเท่าคณะกรรมการจงัหวดั ถา้เป็นสมาชิกท่ีรับผดิชอบของพรรคการเมืองนั้น 
ต้องมีสมาชิกสมบูรณ์สองคนเป็นผูแ้นะน า ซ่ึงในสองคนน้ีคนหน่ึงต้องเป็น
สมาชิกพรรคท่ีมีอายุพรรคส่ีปีข้ึนไป ตอ้งผ่านการลงมติเห็นชอบของท่ีประชุม
หน่วย คณะกรรมการจังหวัดหรือเทียบเท่าคณะกรรมการจังหวัดพิจารณา
เห็นชอบ ทั้งสองกรณีน้ีเม่ือผ่านระยะส ารองสองปีแลว้ ก็รับเป็นสมาชิกสมบูรณ์

ได ้

ในกรณีพิเศษ คณะกรรมการพรรคตั้งแต่ชั้นคณะกรรมการอ าเภอหรือ
เทียบเท่าคณะกรรมการอ าเภอข้ึนไปมีอ  านาจรับสมาชิกใหม่โดยตรงได้เป็น

รายบุคคล455 

จากขอ้ก  าหนดทั้ง 4 ประการดงัขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นความส าคญัในการเขา้เป็นสมาชิก
พรรคดว้ยขั้นตอนท่ียุ่งยาก และตอ้งผ่านการรับรองจากสมาชิกพรรคสมบูรณ์ ซ่ึงแต่ละชนชั้นมี
ขอ้ก  าหนดท่ีแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ดี การเป็นสมาชิกพรรคก็ยงัเป็นส่ิงท่ีหลายคนคาดหวงั ทว่าผูท่ี้

ไดรั้บคดัเลือกเป็นสมาชิกพรรคกลบัมีจ  านวนไม่มาก และแต่ละคนจะตอ้งผ่านขั้นเตรียม ส. ใน
ระยะเวลาท่ีไม่เท่ากนั ดงัตวัอยา่งของสหายกลา้หาญ เขาเขา้ร่วมกบั พคท. ในพ.ศ. 2517 ตอนอาย ุ17 
ปี ขณะนั้นเขาถูกจดัตั้งหรืออย่างนอ้ยก็เร่ิมเป็นแนวร่วมตั้งแต่อยูใ่นหมู่บา้น โดยสหายกลา้หาญเล่า
ว่าเขา้ไปตอนแรกเป็น สยท. และ ส. เตรียม ในเวลาต่อมา ซ่ึงตอ้งผา่นการทดสอบพอสมควร เขาได้
ให้สัมภาษณ์กับ ปฐมพร ศรีมันตะ ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง  “สหายชาวบ้านกับขบวนการ

คอมมิวนิสตใ์นภาคอีสานของประเทศไทย” ความว่า “...คุณจะตอ้งมีผลงาน ท างานดีเด่น เป็นคนท่ี
สามารถพูดใหค้นฟัง ปลุกระดมได ้เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืนได ้ตอ้งเขม้งวด จะเสรีไม่ได ้ตอนนั้น

                                                             
455 “ระเบียบการพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2504 คดัจากเอกสารที่ยดึไดใ้น เอกสารปกปิด

ของ กอ.ปค. 2517 ฉบบัท่ี ปค. 1671,” อา้งใน ปฐมพร ศรีมนัตะ, "สหายชาวบา้นกบัขบวนการคอมมิวนิสตใ์นภาค
อีส านของประเทศไทย"  ( วิทยา นิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง  คณะ รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2559), 258-259. 
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ช่วงหลงัจากท่ีเราไดรั้บผดิชอบงานเยอะข้ึนหลงัจากไปอบรมท่ีลาวก็มาผลิตยา ท างานโรงพยาบาล
อยา่งเดียว...”456 

สหายกลา้หาญเขา้ท างานท่ีโรงพยาบาล (เขตงาน 81) ในพ.ศ. 2523 ตามค ากล่าวของเขา
แสดงว่าสหายกลา้หาญไดเ้ป็นสมาชิกพรรคในปีท่ีเขาท างานในโรงพยาบาลนัน่เอง รวมระยะเวลาท่ี
เขาเขา้ร่วมกบั พคท. เป็นเวลากว่า 5 ปี เขาเร่ิมจากการเป็นแนวร่วมในหมู่บา้น เป็น สยท. ส. เตรียม 
และสามารถแสดงผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์จนไดเ้ล่ือนเป็นสมาชิกพรรค ประสบการณ์ของเขาท่ี
ผ่านทั้งการสู้รบและงานการแพทยจึ์งผ่านการประเมินของหน่วยพรรคในท่ีสุด นอกจากน้ียงัมี

ตวัอย่างของสหายท่ีไดเ้ล่ือนสถานะภายในเวลาไม่นาน ดงัตวัอย่างของสหายแวว เธอเป็น สยท. 
ตั้งแต่เคล่ือนไหวในหมู่บา้น เม่ือเขา้ป่าในพ.ศ. 2515 จึงไดเ้ป็น ส.เตรียม และในพ.ศ. 2517 เธอก็ได้
เป็นสมาชิกพรรค ซ่ึงเธอไดเ้ล่าว่า 

...ตอนนั้นอยู่ในสายงานตามป่าตามโคกและเขา้ไปท างานพยาบาล เรา
เป็น สยท. ตั้งแต่บา้นแลว้ อยูป่่าเป็น ส.เตรียม เลยและเป็น ส.สมบูรณ์ ตอนปี พ.ศ. 
2517 ช่ือจดัตั้งคือสหายแวว ไปเรียนตอนแรกก็ไปเรียนทหารฝึกทหารพร้อมกบั
เรียนพยาบาล ไปเรียนทฤษฎีดว้ย ตอนนั้นเขาเนน้เหมา ส่วนมาร์ก เลนิน จ  าไดแ้ต่
เพลง...457 

จากทั้งสองกรณีขา้งตน้เป็นตวัอยา่งท่ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นการเล่ือนสถานะของชนชั้นชาวนา
ซ่ึงใชเ้วลาในการตรวจสอบจากพรรคไม่นานนกั เพราะชนชั้นชาวนามีระยะเวลาเตรียม สยท. และ 
ส. ไม่นาน อีกทั้งสหายกลา้หาญและสหายแววแสดงให้เห็นว่าสามารถศึกษาเรียนรู้ไดไ้ว พคท. จึง
มอบหมายใหเ้รียนการพยาบาล ดว้ยภาระงานพยาบาลประกอบกบัการดดัแปลงตนเองอยา่งเขม้งวด

จึงท าใหท้ั้งสองคนผา่นการประเมินตามเกณฑใ์นเวลาอนัรวดเร็ว  

ส่วนในกรณีของฤดี เริงชยั เธอเขา้ป่ากลางปี 2518 ในสถานะผูป้ฏิบติังาน เมื่อเธอเขา้ท างาน
ท่ี สปท. เธอก็ไดรั้บการทาบทามเป็นสมาชิกพรรค อาจกล่าวไดว้่าเธอไดเ้ขา้เป็นสมาชิกพรรคเร็ว
กว่าคนอ่ืนๆ ทั้งน้ีน่าจะสืบเน่ืองมาจากการทุ่มเทปฏิบติังาน ไม่เสนอความคิดเห็นคา้นพรรค จึงมี

คุณสมบติัท่ีเขา้ตาจดัตั้ง ซ่ึงเธอไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์คร้ังนั้นว่า  

                                                             
456 เร่ืองเดียวกนั, 171. 
457 เร่ืองเดียวกนั. 
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...ในเวลานั้นเองก็มีเหตุการณ์สองอย่างเกิดข้ึนพร้อมๆกนั อย่างแรกคือ 
หน่วยพรรครับฉนัเป็นสมาชิก (ท่ีว่ารับเป็นสมาชิกในท่ีน้ี หมายถึงการรับเขา้เป็น 
ส.เตรียม อายุการเป็น ส.เตรียมข้ึนกบัฐานะทางชนชั้นเดิม ฉันมาจากปัญญาชน

นายทุนน้อยจึงมีอายุ ส.เตรียม 9 เดือน ถา้มาจากกรรมกรจะมีอายุ ส.เตรียม 6 
เดือน แต่ถา้มาจากชนชั้นนายทุนชาติจะมีอายุ ส.เตรียม 1 ปี) ฮือฮากนัมากใน ส.
ป.ท. เพราะไม่เคยมีใครเขา้พรรคเร็วเท่าฉนั สมยัก่อนท่ี ส.ป.ท. บางคนสมคัรเขา้
พรรคเป็นสิบปีหรือยีสิ่บปีจึงไดเ้ป็นสมาชิกพรรค บา้งตอ้งไปเขา้พรรคแนวหน้า
...458 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาเตรียม ส. เป็นช่วงท่ีผูป้ฏิบติังานต้องดดัแปลงตนเองให้หนักมาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือผลส าเร็จในการเล่ือนสถานะ หากเกิดปัญหาใดข้ึนในระยะเตรียม ส. การเขา้เป็นสมาชิก
พรรคจะถูกยดืระยะเวลาออกไปอย่างไม่มีก  าหนดหรือถูกยกเลิก แมฤ้ดีเองเธอก็ประสบกบัปัญหา
ลกัษณะน้ี เม่ือเธอเผชิญกบับรรยากาศความขดัแยง้ภายในพรรค ท าใหเ้ธอเร่ิมมีปัญหาความคิด เธอ

จึงเสนอปัญหาตนเองต่อจดัตั้งเพ่ือแกไ้ข แต่เธอกลบัถูกยดือายกุารเป็น ส. เตรียมออกไป จนกระทัง่
เธอตอ้งผลกัดนัตวัเองให้เอาการเอางานอีกคร้ัง หน่วยพรรคจึงมีมติให้รับเธอเขา้เป็นสมาชิกพรรค
อยา่งสมบูรณ์ในปลายปี 2522459 

นอกจากน้ี ฤดียงัไดเ้ล่าปัญหาการเขา้เป็นสมาชิกพรรคของคนอ่ืนๆท่ีเธอพบเห็นใน สปท. 

เน่ืองจากบุคคลท่ีสมคัรเป็นสมาชิกพรรคมีปัญหาบางประการท่ีท าให้ไม่ผา่นการประเมินคุณสมบติั 
พรรคจึงยดืระยะเวลาช่วงเตรียมยาวนานข้ึนโดยไม่ยึดถือตามลกัษณะทางชนชั้น ปัญหาของแต่ละ
บุคคลมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั แต่จุดร่วมท่ีปรากฏคือความบกพร่องในการดดัแปลงตนเองตาม
หลกัการของ พคท. และส าหรับบางคนปัญหาก็เกิดจากเร่ืองส่วนตวัมากกว่าหลกัการของพรรค 
ดงัเช่น กรณีของสหายแดง ลูกสาวของอุดม    สีสุวรรณ สหายแดง เป็น ย. ท่ีสมคัรเขา้พรรคนานนบั

สิบปี แต่เธอกลบัเขา้พรรคไม่ไดเ้พราะปัญหาเร่ืองความรัก ซ่ึงอุดม สีสุวรรณ ผูเ้ป็นพ่อและกรมการ
เมืองของ พคท. ไม่สนับสนุนให้เธอคบหากบัคนรัก460 ปัญหาเร่ืองความรักของสหายแดงจึงเป็น

                                                             
458 ฤดี เริงชยั. หยดหน่ึงในกระแสธาร, 192-193. 
459 เร่ืองเดียวกนั, 216-224. 
460 เร่ืองเดียวกนั, 195. 
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ขอ้บกพร่องท่ีท าใหเ้ธอไม่ผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัเพื่อเล่ือนเป็นสมาชิกพรรค แมเ้ธอจะท างาน
ใหพ้รรคมาเป็นระยะเวลานานก็ตาม 

ส่วนในดา้น กลุ่มคนที่ไม่มจีดัตั้ง ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาปัญญาชน นกัการเมือง และบุคคล

ผูป้ระกอบอาชีพในวงการต่างๆท่ีล้ีภัยการเมือง กลุ่มน้ีเขา้ร่วมกบั พคท. ในเขตป่าเขาในสถานะ 

“แนวร่วม” แบ่งได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ แนวร่วมพ้ืนฐาน และแนวร่วมชั้นสูง  

“แนวร่วมพ้ืนฐาน” เขา้ป่าโดยอาศยัการติดต่อกบัเพ่ือนฝงูท่ีมีสายจดัตั้งใหช่้วยเหลือในการ
เดินทาง เมื่อเขา้สู่เขตงานก็จะไดรั้บมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ พคท. ในฐานะผูท่ี้ดูแล
ความเป็นอยู่ของคนในขบวนปฏิวติัจะมอบขา้วของเคร่ืองใช้ให้กบัทุกคน ส่ิงท่ีโดดเด่นและหลาย

คนตั้งตารอเป็นพิเศษส่ิงหน่ึง คือ ชุดทหารปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย หรือ ทปท. เม่ือ
นักศึกษาปัญญาชนท่ีอยูใ่นสถานะแนวร่วมสวมชุด ทปท. ทุกคนจึงสวมทบัสถานะ “ผูป้ฏิบติังาน” 
ไปดว้ยทนัที ชุด ทปท. จึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นการยอมรับสถานะของตนเองในขบวนปฏิวติั 
ทั้ งน้ีการสวมชุด ทปท. ถือเป็นวินัยของกองทัพท่ีตอ้งปฏิบติัเหมือนกนัทั้งชายและหญิง ในท่ีน้ี
นักศึกษาปัญญาชนท่ีไม่ได้จดัตั้งจึงเล่ือนเป็นผูป้ฏิบัติงานหลงัจากเขา้ร่วมกบั พคท. ในเขตงาน 

ไดรั้บมอบหมายหน้าท่ี สังกดัในหน่วยงานและข้ึนกบัจดัตั้ง ทั้งน้ีสถานะผูป้ฏิบติังานอาจเปล่ียน
กลบัไปสู่ “แนวร่วม” ไดเ้ช่นกนัโดยข้ึนอยู่กบัค  าขอของผูป้ฏิบติังาน และการอนุมติัจากจดัตั้ง ดงั
ปรากฏในกรณีตวัอยา่งของ กอ้งเกียรติ คงคา  

ก้องเกียรติ คงคา เป็นนักศึกษาท่ีเขา้ป่าก่อนกรณี 6 ตุลาคม 2519 เขาได้รับการศึกษาใน

โรงเรียนการเมืองการทหารท่ีจงัหวดัน่าน และไดรั้บการศึกษาอีกคร้ังท่ีส านกั A30 ร่วมกบั ธีรยุทธ 
บุญมี เกรียงกมล เลาหไพโรจน์ บุญส่ง ชเลธร วิสา คญัทพั และแนวร่วมอีกหลายคนท่ีเขา้ป่าในช่วง
เดียวกนั จบการศึกษากอ้งเกียรติเดินทางไปยงัแนวหนา้เขตน่านใต ้สงักดัหน่วยโฆษณา ท่ีนัน่เขาพบ
ปัญหาในการใชชี้วิตรวมหมู่ บรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยระเบียบวินัยและการวิจารณ์ทั้งในเร่ืองใหญ่
และเร่ืองเล็กสร้างปัญหาให้ก้องเกียรติไม่น้อย เขารู้สึกอึดอดัดว้ยความไม่เคยชิน บ่อยคร้ังท่ีเขา

ตอ้งการอยู่กบัตนเองเงียบๆ ใชเ้วลาในการเขียนบทกวี แต่งเพลง แต่คนอ่ืนๆมองว่าเขาก าลงัเอา
เปรียบมิตรสหาย เขาไม่รักการใชแ้รงงาน เขาไม่สามารถดดัแปลงตนเองใหเ้ป็นแบบชนชั้นกรรมา
ชีพได ้กอ้งเกียรติถูกวิจารณ์อย่างหนักและถูกโดดเด่ียวจากคนท่ีอยู่ร่วมกนั ในท่ีสุดเขาขอเปล่ียน
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สถานะตนเองไปเป็น “แนวร่วม” ทางพรรคจ าตอ้งอนุมติัใหเ้ขากลบัไปอยู่ส านกัแนวร่วม461 ซ่ึงการ
เปล่ียนสถานะของกอ้งเกียรติใหค้งเหลือเพียงความเป็นแนวร่วม ส่งผลต่อการท างานและเขตงานท่ี
เขาตอ้งสังกดั เพราะทา้ยท่ีสุดเขาถูกส่งไปยงัส านกั A30 ท่ีซ่ึงเป็นท่ีพ  านักของแนวร่วมในประเทศ

ลาว แมไ้ม่ปรากฏหลกัฐานว่าเกิดอะไรข้ึนท่ีนัน่บา้ง แต่สนันิษฐานไดว้่ากอ้งเกียรติน่าจะไดรั้บความ
อิสระ มีเวลาว่างในการท างานของตนเอง และไม่ตอ้งดดัแปลงตนเองอยา่งเคร่งครัดดงัท่ีเขาประสบ
ในเขตงานน่านใตม้าก่อน 

อีกกรณีตวัอย่างหน่ึงในการเปล่ียนสถานะของ “แนวร่วม” ท่ีมีลกัษณะซอ้นทบัระหว่าง

สถานะ “แนวร่วม” กบั “ผูป้ฏิบติังาน” คือ กรณีของ เสกสรรค ์ประเสริฐกุล ช่วงแรกท่ีเขา้ป่าเขาอยู่
ในสถานะแนวร่วม ขณะเดียวกันเม่ือเขาได้รับมอบหมายภาระงานท่ีฐานท่ีมั่นภูหินร่องกลา้ 
เสกสรรคก์็ถูกสวมทบัสถานะผูป้ฏิบติังานไปในทนัที แมก้ระนั้นเขาก็มองว่า พคท. ยงัคงจดัเขาให้
อยูใ่นสถานะแนวร่วม ดงัท่ีเขาไดเ้ล่าไวว้่า 

...คือในขบวนคอมมิวนิสต์มนัมีวรรณะต่างๆ มีวรรณะสมาชิกพรรค มี
วรรณะของมวลชนพ้ืนฐาน และพวกแนวร่วม แต่ว่าถูกสลกัหลงัไวว้่าเป็นแนว
ร่วม คือหมายความว่าสิทธิท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกพรรคเป็นอะไรต่างๆ มนัห่าง
ออกไป... หมายความว่าเป็นชนชั้นอ่ืนในทฤษฎีของเขา แต่งานท่ีท า ไม่แพช้าวนา
คนหน่ึง และก็อดอยากทุกขย์ากร่วมกบัเขาตลอดเวลา จนกระทัง่ฝ่ายน าชั้นสูงคน

หน่ึง ซ่ึงมีจิตใจรักความเป็นธรรมอยูบ่า้ง ผา่นมามาเห็นผมในสภาพอยา่งนั้น เขาก็
รู้สึกว่ามนัไม่ค่อยยติุธรรม ต่อมาฐานะแนวร่วมของผมก็ถูกยกท้ิงไป...462 

อย่างไรก็ดี เสกสรรค์ จดัอยู่ในชนชั้นนายทุนน้อย แต่เขาไม่ไดรั้บการจดัตั้งจาก พคท. จึง

เป็นแนวร่วมพ้ืนฐาน ทว่าเม่ือพิจารณาบทบาททางการเมืองท่ีเขามีอิทธิพลเป็นอย่างมากใน
ขบวนการนักศึกษา ท าให้มองได้ว่าเสกสรรค์สามารถยกระดบัเป็นแนวร่วมชั้นสูงเช่นเดียวกนั 
เน่ืองจากเขาเป็นบุคคลมีช่ือเสียง เป็นนักคิดนักเขียนและผูน้  าทางการเมืองคนหน่ึงท่ีสร้างผล
สะเทือนในสังคม เสกสรรค์ย่อมสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อการปฏิวติัได ้แต่ด้วยความ
แตกต่างทางความคิดท าให้เขากลายเป็น “บุคคลท่ีประวติัไม่แจ่มชดั” เป็นท่ีหวาดระแวงของ พคท. 
นอกจากน้ี ความตอ้งการออกสู่แนวหน้าภายหลงัจากท่ีเขามีเวลาว่างหลายเดือนในช่วงศึกษาใน
                                                             

461 "กอ้งเกียรติ คงคา ป่า “ฆ่า” เขา," ไทยนิกร 3, (30) + 117 (14 มกราคม 2523 2523): 16.  
462 เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวัติศาสตร์, 79. 
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โรงเรียนการเมืองการทหาร ส านกั A30 เขาจึงไดรั้บการอนุมติัจาก พคท. ใหไ้ปท างานท่ีฐานท่ีมัน่ภู
หินร่องกลา้ ดงัท่ีเขาไดก้ล่าวว่า “...ผมถูกมอบหมำยให้ท ำงำนในระดับเดียวกับมวลชนพืน้ฐำนท่ี
เป็นชำวไร่ชำวนำ...” เขาท างานและเผชิญความยากล าบากทุกรูปแบบท่ีแนวร่วมซ่ึงพ  านักส านัก 

A30 ไม่ตอ้งพบเจอ แต่ พคท. ยงัคงจดัใหเ้ขาอยูใ่นสถานะ “แนวร่วม” ซ่ึงในขณะเดียวกนัเขาก็สวม
ทบัความเป็น “ผูป้ฏิบติังาน” แต่สถานะ “แนวร่วม” ท าให้เขาไม่มีโอกาสเขา้เป็นสมาชิกพรรค แม้
เขาจะมีความคิดกา้วหนา้และเอาการเอางานมากเพียงใดก็ตาม ดงันั้นการท่ีเขากล่าวว่าถูก “สลกัหลงั
เป็นแนวร่วม” จึงอาจตีความไดว้่า แมเ้สกสรรคจ์ะไม่ไดส้งักดัใน กป.ชป. ดงัเช่นบุคคลมีช่ือเสียงคน
อ่ืนๆ แต่ พคท. ก็น าช่ือเขาไปใชโ้ฆษณาในสถานะแนวร่วมอยูดี่ 

เสกสรรคย์งัเล่าอีกว่า ในเวลาต่อมาทางหน่วยพรรคในกองร้อยฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ลงมติ
รับเขาเป็นสมาชิกพรรค ทั้งน้ีน่าจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท างานและความคิดทางการเมืองของ
เขาเป็นท่ีประจกัษ ์เสกสรรค์ ซ่ึงขณะนั้นถูกยกเลิกสถานะ “แนวร่วม” จึงเป็นนกัศึกษาปัญญาชนท่ี
ไดรั้บทาบทามใหเ้ป็นสมาชิกพรรค และดูเหมือนว่าเสกสรรคก์  าลงัจะไดเ้ล่ือนสถานะใน พคท. จาก

ผูป้ฏิบติังานสู่การเป็นสมาชิกพรรค แต่ต่อมามติดงักล่าวถูกยกเลิก เน่ืองจากความเห็นท่ีไม่ลงรอยใน
กลุ่มฝ่ายน า พคท. ซ่ึงยงัเป็นกลุ่มท่ีไม่ยอมรับเสกสรรค์ แมเ้ขาจะดดัแปลงตนเองอย่างมากก็ตาม 
เสกสรรคไ์ดเ้ล่าถึงเหตุการณ์ในคร้ังนั้นว่า 

...ผมจ าไดว้่ามีชาวนาชาวไร่ท่ีเขาดีใจ เขาก็มาบอกผมว่าผมไดรั้บเลือก

เป็นสมาชิก... ผมก็ดีใจ เพราะนั่นเป็นการยอมรับอย่างหน่ึงว่า ไอข้อ้ครหาต่างๆ
เราตกไป ก็เราสู้ให้เขาเห็น รวมทั้งเรายงัมีอะไรหลายๆอย่างท่ีเขาไม่มี คืออย่าหา
ว่าผมคุยโมเ้ลย แต่ Calibre ของเราน่ี ในฐานะปัญญาชน ดา้นการคิด ความรับรู้ 
มนัสูงกว่าชาวไร่ชาวนาเยอะ ถา้เราสามารถชดเชยข้ออ่อนในเร่ืองของความ
ทรหดบึกบึนแลว้ก็ประเภทใจสู้อะไรแบบน้ี เขาก็ตอ้งยอมรับล่ะ อีกอย่างหน่ึง 

การอยู่ร่วมกนัขนาดนั้น เขาไม่สามารถจะมองเราในแง่ร้ายได.้..ทีน้ีเหตุการณ์ท่ี
มนัเร่ิมสะเทือนใจผมก็คือว่า พอดีมีฝ่ายน าคนใหม่ของภูร่องกลา้ยา้ยมา หรือว่า
เดินทางกลบัมาจากจีน กลบัมาจากขา้งหลงั ก็มาซุบซิบพูดคุยอะไรกบัทางเลขาฯ
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หน่วยพรรคชั้นล่าง ไอม้ติท่ีรับผมเป็นสมาชิกพรรคก็ตกไป คือหมายความว่า ไม่
รับ...463 

อย่างไรก็ตามมีขอ้สังเกตประการหน่ึงในการเล่ือนสถานะของแนวร่วมพ้ืนฐานดังท่ีได้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ นอกจากจะมีความขยนัขนัแข็งในการท างาน บทบาทหนา้ท่ีก็เป็นปัจจยัส าคญั
ส าหรับพิจารณาให้เป็น ย. และ ส. และหมอมกัไดรั้บเลือกให้เป็น ย. และ ส. มากกว่าหน้าท่ีอ่ืนๆ 
โดยสหายด าริ ซ่ึงเป็นหมอปฏิวติั ในกองทัพเขตงาน 514 จังหวดัสุราษฏร์ธานี ได้เล่าว่าเพราะ
ลกัษณะของหมอท่ีค่อนขา้งจะมีบุคลิกภาพท่ีสุขุม จิตใจโอบออ้ม ขยนัขนัแข็งในดา้นการท างานเพือ่

ส่วนรวม ท าให้กลุ่ม “หมอ” ค่อนข้างจะเป็นแบบอย่างแก่สหายทั่วไปได้เป็นอย่างดี และยงัมี
คุณสมบติัอนัเหมาะสมในการเป็น ย. และ ส. ไดเ้ร็วกว่าสหายอ่ืน ซ่ึงถือเป็นเร่ือง “ปิดลบั” แต่ก็มกั
เป็นเร่ืองซุบซิบในหมู่สหาย ว่ามีใครไดรั้บการชกัชวนและไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น ย. และ ส. 
บา้ง464 

ในส่วนของ “แนวร่วมชั้นสูง” มีลกัษณะพิเศษเพราะ พคท. รับรองในฐานะ “แขก” และ
บ่งช้ีอยา่งชดัเจนว่าเป็น “แนวร่วม” ซ่ึงปรากฏหลกัฐานในค าแถลงและประกาศต่างๆท่ีออกในนาม
ของ พคท. และ กป.ชป. โดยขอ้สงัเกตท่ีท าใหแ้นวร่วมชั้นสูงแตกต่างกบัแนวร่วมพ้ืนฐาน คือ เป็น
บุคคลในพรรคการเมือง บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง และอีก
ประการหน่ึง คือ แนวร่วมชั้นสูงส่วนใหญ่สงักดั กป.ชป. อาทิ ธีรยทุธ บุญมี ช านิ ศกัดิเศรษฐ ์อดิศร 

เพียงเกษ หลวงพ่อศรีธนยอดกันทา ไขแสง สุกใส ชัยวฒัน์ สุรวิชัย และศรี อินทปันตี เป็นตน้ 
อย่างไรก็ดี แนวร่วมชั้นสูงไม่มีการเปล่ียนสถานะไปเป็นผูป้ฏิบัติงาน แม้จะสวมชุด ทปท. 
เช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆในขบวนปฏิวติัก็ตาม ซ่ึงการสวมชุด ทปท. อาจตีความไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
แนวร่วมแสดงออกในการต่อตา้นอ านาจรัฐ และพร้อมท่ีจะใชค้วามรุนแรงต่อสู้เช่นเดียวกนั หรือ
เพียงเพราะแนวร่วมยอมรับต่อการปฏิบติัตามระเบียบวินัยของ พคท. เท่านั้น ทั้งน้ีเหตุผลท่ี พคท. 

ไม่เปล่ียนสถานะแนวร่วมชั้นสูง เพราะตอ้งการรักษาภาพลกัษณ์ความเป็นแนวร่วมเพ่ือใชใ้นการ
โฆษณาชวนเช่ือแก่กลุ่มท่ีปฏิเสธ พคท. ตามหลกัการ “ใหค้งความเป็นอิสระของกนัและกนั” ซ่ึงการ
เปล่ียนสถานะของแนวร่วมชั้นสูงอาจจะกระทบต่อภาพลกัษณ์ของแนวร่วม และน าไปสู่ปัญหาการ

                                                             
463 เร่ืองเดียวกนั, 81-82.  
464 กลุ่มเพื่อนมิตร 514. ศรัทธาคงม่ัน...ป้ันดินเป็นดาวแดง, 242. 
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น าท่ีมีลกัษณะจดัตั้งซอ้นจดัตั้งซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาในการท างาน ทั้งน้ี วิรัติ ศกัด์ิจิรพาพงษ ์สมาชิก
พรรคสงัคมนิยม ซ่ึงเป็นแนวร่วมชั้นสูงของ พคท. ไดแ้สดงทศันะต่อเร่ืองน้ีไวว้่า 

...สมาชิกเขา้ป่าเราก็ให้ไปข้ึนกบั ทปท. พคท. ก็น าเราไม่จดัตั้งเป็นสอง
จัดตั้ ง แต่ถ้าพรรคสังคมนิยมต้องการใครมาด าเนินการต้องมาได้ทันทีไม่มี
เง่ือนไข ส่วนใครจะไปเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ตอ้งลาออกจากพรรค
สงัคมนิยมเสียก่อน หลกัการก็เป็นเช่นนั้น เราก็ไม่ไดข้ยายตวั เขาเองก็จะมาจดัตั้ง
ซอ้นจดัตั้ง คือใหผ้มเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตก์็ไม่ได.้..465 

จากค าบอกเล่าของวิรัติขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า แนวร่วมชั้นสูงท่ีสังกดัพรรคการเมืองไม่
สามารถเปล่ียนสถานะไปเป็นสมาชิก พคท. ไดจ้นกว่าจะลาออกจากพรรคการเมืองเดิม หลงัจากนั้น
ตอ้งผา่นขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบจาก พคท. ตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบการพรรค โดยผู ้

ท่ีเคยสงักดัพรรคการเมืองจะมีระยะเตรียมและเง่ือนไขท่ีตอ้งตรวจสอบมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะภูมิหลงัในการท างานการเมืองท่ีท าให้เกิดขอ้กงัขาทางความคิดและจุดยืนว่าอยู่ฝ่ายใด 
นอกจากน้ี ค  าบอกเล่าของวิรัติ ยงัสะทอ้นให้เห็นการท างานร่วมกนัระหว่างแนวร่วมชั้นสูง กบั 
พคท. แมจ้ะไม่ไดจ้ดัตั้งตามหลกัการและโครงสร้างการท างานของ พคท. แต่แนวร่วมชั้นสูงท่ีเขา้ป่า
ก็ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารน าของ พคท. ในฐานะ “แขก” ผูม้าเยอืน นัน่หมายความว่า พคท. มีอ  านาจเหนือ
แนวร่วมชั้นสูงบางประการ อย่างน้อยแนวร่วมชั้นสูงตอ้งวางตวัอยู่ในกรอบการปฏิวติั ไม่ละเมิด

ระเบียบวินยัของ พคท. แต่ขณะเดียวกนั ความเป็นพรรคการเมืองท าให้แนวร่วมชั้นสูงคงความเป็น
อิสระในการท างานของตนเอง ดงัท่ี วิรัติ กล่าวว่า “...ถ้ำพรรคสังคมนิยมต้องกำรใครมำด ำเนินกำร
ต้องมำได้ทันทีไม่มีเง่ือนไข...” ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าแนวร่วมชั้นสูงในนามพรรคการเมืองมีอ  านาจ
ต่อรองกบั พคท. ในระดบัหน่ึง และ พคท. ไม่สามารถใชโ้ครงสร้างการท างานของตนเองควบคุม
แนวร่วมชั้นสูงไดท้ั้งหมด  

อย่างไรก็ดี การเปล่ียนสถานะใน พคท. นอกจากไดช้ี้ให้เห็นความสามารถและความเร่า
ร้อนในการท างานปฏิวติั ยงัแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของ พคท. ซ่ึงน าไปสู่การเขา้เป็นสมาชิก
พรรคของบุคคลนั้น อาจกล่าวไดว้่าการเป็นสมาชิกพรรคเป็นสถานะสูงสุดใน พคท. ท่ีคนส่วนใหญ่
ตอ้งการไปใหถึ้ง เพราะนอ้ยคนนกัท่ีจะไดรั้บเลือก เน่ืองดว้ยระเบียบการพรรคท่ีก  าหนดหลกัเกณฑ์

                                                             
465 กองบรรณาธิการสยามนิกร. คนป่าคืนเมือง, 99. 
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การเขา้เป็นสมาชิกพรรคโดยพิจารณาจากชนชั้นและความต่ืนตวัทางการเมือง ไม่เปิดช่องให้สมคัร
และผา่นการพิจารณาในทนัที ดว้ยเหตุน้ี “สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย” จึงมาจากชน
ชั้นกรรมกร-ชาวนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นชนชั้นท่ีกา้วหน้าและบุกเบิกท างานปฏิวติัช่วงแรก 

ขณะท่ีนักศึกษาปัญญาชน และบุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยท่ีเข้าร่วมกบั พคท. หลงักรณี 6 
ตุลาคม 2519 อยูใ่นสถานะมวลชน แนวร่วม ผูป้ฏิบติังาน นอ้ยคนนกัท่ีจะไดเ้ป็นสมาชิกพรรค บาง
คนอาจเป็นสมาชิก “สันนิบาตเยาวชนประชาธิปไตยประชาชนแห่งประเทศไทย” (สยท.) และได้
เล่ือนเป็นสมาชิกพรรคภายหลงัเขา้สู่เขตป่าเขาในเวลาต่อมา  

นอกจากน้ีตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏจากการเล่ือนสถานะใน พคท. ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า การ
เปล่ียนสถานะในบางคร้ังไม่ได้ยึดถือตามระเบียบการของพรรค แต่ข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของ
บุคคลอย่างมีนัยส าคญั ลกัษณะดงักล่าวน าไปสู่การกลัน่แกลง้ หรือใชเ้หตุผลส่วนตวัในการจ ากดั
บทบาทของบุคคลไม่ใหโ้ดดเด่น จึงพบว่าการเปล่ียนสถานะพิจารณาใหเ้ป็น ย. และ ส. เป็นไปอยา่ง
ไม่ยติุธรรม แมผู้ป้ฏิบติังานไดพิ้สูจน์ว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพียงใดก็ตาม หากบุคคลผูน้ั้นไม่เป็นท่ี

ยอมรับของ “ฝ่ายน า” ใน พคท. การเล่ือนสถานะก็อาจถูกยกเลิกไปได ้อยา่งไรก็ดีการเล่ือนสถานะ
ยงัส่งผลในทางท่ีดี นั่นคือ การสร้างแรงผลกัดนัในการดดัแปลงตนเอง และทุ่มเทท างานดว้ยความ
มุ่งมัน่อดทน ดงันั้นการเล่ือนสถานะจึงถือเป็นรางวลัท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพสมควรไดรั้บ เพราะ
ทา้ยท่ีสุดความทุ่มเททั้งหมดก็จะส่งผลดีแก่การขยายงานของ พคท.  

กล่าวโดยสรุป พคท. ไดส้ร้างระเบียบขอ้บงัคบัท่ีท าให้แนวร่วมยอมรับดว้ยความเต็มใจ 
ผ่านการให้การศึกษาอบรม และเรียกร้องให้แนวร่วมจากในเมืองดัดแปลงตนเองให้เป็นชนชั้น
กรรมาชีพ เพ่ือขจดัลกัษณะทางชนชั้นของสังคมเก่าสู่การเป็นนกัปฏิวติัท่ีดี การจดัการและควบคุม
ท าให้แนวร่วมเปล่ียนวิธีคิดและเร่ิมปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเองให้เป็นแบบกรรมกรชาวนา แม้
บางส่วนจะเกิดขอ้กงัขาในใจ แต่การไดเ้ผชิญกบัความยากล าบาก ลงมือท างานร่วมกนั ใชชี้วิตรวม

หมู่ และปฏิบติัตามระเบียบวินยัของพรรค ก็ท าใหแ้นวร่วมยอมรับสภาพการจดัการและควบคุมของ 
พคท. โดยดุษฎี เมื่อทุกคนยอมรับร่วมกนัระเบียบขอ้บงัคบัดังกล่าวจึงกลายเป็นบรรทดัฐานใน
สังคมของ พคท. ท่ีใชค้วบคุมความคิดและความประพฤติของแนวร่วม หากกระท านอกเหนือจาก
ระเบียบขอ้บังคบัก็จะถูกมองว่าแปลกแยก ไม่ได้รับการยอมรับ ด้วยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้่าภายใน 
พคท. ไม่ไดม้ีความเท่าเทียมอย่างแทจ้ริงตามหลกัการท่ี พคท. ยึดถือ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากการ
จดัการและควบคุมแนวร่วมในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล อีกทั้งการเล่ือน
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สถานะใน ยงักลายเป็นการแบ่งแยกคนเป็นล าดบัชั้น ท าให้สถานะของบุคคลเป็นตวัก  าหนดว่า 
พคท. ควรจดัการและมอบหมายงานอยา่งไรจึงเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกนัถือเป็นคร้ังแรกท่ี พคท. 
ตอ้งจดัการและควบคุมคนจ านวนมาก ซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายทางชนชั้นและสังคมให้อยู่

และท างานร่วมกัน อย่างน้อยตั้งแต่พ.ศ. 2520 – 2525 ในช่วงระยะเวลาน้ี พคท. ได้เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานในดา้นต่างๆ จนรัฐบาลตอ้งปรับเปล่ียนท่าทีการต่อสูเ้พื่อพลิกสถานการณ์
ท่ี พคท. เป็นฝ่ายไดเ้ปรียบ เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงอาจกล่าวไดว้่า การท างานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมา
จากการจดัการและควบคุมท่ีเขม้งวด ทั้งน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ทุกคนมุ่งมัน่อยู่กบังานปฏิวติั แมก้าร
จดัการและควบคุมของ พคท. นบัเป็นการสร้างเบา้หลอมท่ีผลิตคนให้เป็นลกัษณะเดียวกนัทั้งหมดก็
ตาม 

 

2. การท างานร่วมกนัระหว่างพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยกบัแนวร่วม 

 ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาตอ้งการอธิบายการท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม โดย
จ าแนกตามประเภทของแนวร่วม คือ แนวร่วมพ้ืนฐาน และแนวร่วมชั้นสูง เน่ืองจากลกัษณะการ

ท างานของ พคท. กบัแนวร่วมทั้งสองประเภทมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั อนัสืบเน่ืองมาจากภูมิหลงั
การเคล่ือนไหวทางการเมือง และช่วงเวลาท่ีเขา้ร่วมกบั พคท. โดยแนวร่วมพ้ืนฐานมีการซอ้นทบั
สถานะของผูป้ฏิบัติงาน และสังกัดอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ส่วนแนวร่วมชั้นสูง พคท. รับรองใน
สถานะ “แขก” ท างานในองค์กรแนวร่วม “คณะกรรมการประสานงานก าลังรักชาติรัก
ประชาธิปไตย” เน้ือหาการด าเนินงานของแนวร่วมทั้งสองประเภทจึงแยกส่วนกนัอยา่งชดัเจน ใน
ประเด็นน้ีผูศึ้กษาใชห้ลกัฐานท่ีมาจากการเขียนบนัทึกและเรียบเรียงของอดีต พคท. บทสัมภาษณ์ 

และวิทยานิพนธ์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็น “การท างานร่วมกนัระหว่าง 
พคท. กบัแนวร่วม” ส่วนแรก “การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมพ้ืนฐาน” ประกอบดว้ย 
แนวร่วมชาวนา แนวร่วมชาวมง้ แนวร่วมชาวมลายูมุสลิม แนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน และส่วนท่ี
สอง “การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมชั้นสูง” ซ่ึงจะอธิบายโดยผ่านการท างานของ 
“คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย” โดยล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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2.1 การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมพ้ืนฐาน 

2.1.1 การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัชาวนา     

บทบาทชาวนาในขบวนปฏิวติัส่วนใหญ่อยู่ในสถานะมวลชนและผูป้ฏิบติังาน แต่ก็อาจมี
ชาวนาอยู่ในสถานะแนวร่วมดว้ยเช่นเดียวกนั เช่น ชาวนาท่ีมีลูกหลานเขา้ป่าไดใ้ห้ความช่วยเหลือ
ดา้นเสบียงแก่ พคท. หรือชาวนาท่ี พคท. เขา้ไปจดัตั้งและใหก้ารศึกษา ในช่วงแรกอาจอยูใ่นสถานะ
แนวร่วม เมื่อมีการต่ืนตวัทางการเมืองหรือเสียลบัจึงเขา้ป่าเป็นผูป้ฏิบติังาน อย่างไรก็ตาม ชาวนา
เป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมกบั พคท. มากท่ีสุดจึงเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมบุกเบิกเขตงานและสร้างหน่วยงาน เพ่ือ

ตระเตรียมส่ิงต่างๆในการต่อสู้ตามเป้าหมายของ พคท. โดยชาวนามีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานทุกดา้น แมก้ระทัง่งานเฉพาะทางท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เช่น งานดา้น
การแพทย์ ชาวนาก็สามารถศึกษาเรียนรู้น ามาใช้ในการปฏิบัติได้จริง ท าให้ พคท. ได้ผลิต
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถตอบสนองการด าเนินงานของพรรค ดงันั้น จึงตอ้งศึกษาการ
ท างานของชาวนา แมช้าวนาส่วนใหญ่จดัอยู่ในสถานะมวลชนและผูป้ฏิบติังานก็ตาม ทั้งน้ีเพ่ือให้
เห็นถึงวิธีท่ี พคท. ปฏิบติัต่อชาวนาว่าเป็นอยา่งไร 

 การท่ีชาวนาเป็นผูบุ้กเบิกเขตงานและหน่วยงานท าให้สั่งสมประสบการณ์จนมีความ
ช านาญ ชาวนาท่ีมีลกัษณะกา้วหนา้ทางความคิดและการงานไดรั้บการยกระดบัเป็นหัวหนา้หน่วย
และเป็นสมาชิกพรรคอยา่งรวดเร็ว เช่น กรณีของ สหายสุราษฎร์ เขาถูกส่งไปเรียนวิชาการแพทยท่ี์

ประเทศจีนราวพ.ศ. 2517 - 2519 หลงัจากนั้นไดเ้ล่ือนเป็นสมาชิกพรรคท างานในหน่วยแพทย ์ เป็น
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค และหน่วยแทรกซึมปลุกระดมมวลชนหน่วยแพทย์466 อีกกรณีคือ สหายสุวิทย ์
ถูกส่งไปเรียนวิทยส่ืุอสารท่ีประเทศจีน ระหว่างพ.ศ.  2515 - 2518 เมื่อกลบัมาไดเ้ล่ือนเป็นสมาชิก
พรรคท างานในหน่วยวิทยุ ต่อมาในพ.ศ. 2521 ข้ึนเป็นหัวหน้าหน่วยวิทยุ และพ.ศ. 2522 ไดเ้ป็น
หวัหนา้หน่วยวิทยภุาคอีสาน467 

 ไม่เพียงการเป็นหวัหนา้หน่วย แต่สหายชาวนาท่ีมีประสบการณ์และมีความสามารถในการ
ช้ีน าทางการเมืองแก่ผูป้ฏิบติังาน จะไดเ้ล่ือนระดบัท่ีสูงข้ึนอีกกระทัง่เป็นถึงคณะกรรมการต าบล 
อ  าเภอและจงัหวดั ดงัตวัอยา่งของสหายวิว เขาเขา้ป่าในพ.ศ. 2511 ไดเ้ล่ือนเป็นคณะกรรมการต าบล
และเป็นสมาชิกพรรคในพ.ศ. 2512 ต่อมาปลายพ.ศ. 2513 ถูกส่งไปศึกษาท่ีคุนหมิง ประเทศจีน ใน

                                                             
466 ปฐมพร ศรีมนัตะ. “สหายชาวบา้นกบัขบวนการคอมมิวนิสตใ์นภาคอีสานของประเทศไทย,”153. 
467 เร่ืองเดียวกนั, 162-163. 
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โรงเรียนเสนาธิการทหาร ในพ.ศ. 2517 เดินทางกลบัจากประเทศจีน มาท างานในเขตทะเลใต ้ด  ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการอ าเภอ เม่ือมีการก่อตั้งกองทหารหมวด 262 สหายวิวได้เป็นรองผูช้ี้น า
การเมืองหมวด เพราะทกัษะดา้นการเมืองการทหารท่ีเขาไดเ้รียนรู้จากโรงเรียนและประสบการณ์ใน

การต่อสู้ กระทัง่ปลายพ.ศ. 2518 เม่ือมีการตั้งกองร้อยทหารข้ึน เป็นกองร้อยอิสระ สหายวิวจึงได้
เล่ือนเป็นผูบ้งัคบักองร้อย มีหน้าท่ีช้ีน าการเมืองกองร้อย สหายวิวไดเ้ล่าประสบการณ์การท างาน
ของตนเองร่วมกบั พคท. ไว ้ดงัน้ี 

...กลบัไปข้ึนเป็นทหารอยูภู่พานโดยตั้งหมวดทหารข้ึนมาเป็นหมวด 262 

พอตั้งข้ึนมาแลว้ ผมก็เป็นรองผูช้ี้น าการเมืองหมวด ผูท่ี้เป็นผูห้มวดตอนนั้น เป็น
ชนชาติบลู เป็นชนส่วนนอ้ยท่ีเขาเรียก ข่า นัน่แหละ ผมเป็นแค่ผูช่้วยฝ่ายการเมือง 
แต่งานจริงๆนั้นผมเป็นคนท าทั้งหมดงานการเมืองงานการทหาร เพราะเขายงัไม่รู้
เร่ืองอะไรเลย จนปลายปี 18 ก็ไดร้วบรวมทหารจากสายต่างๆ มาตั้งเป็นกองร้อย 
ตอนนั้นเป็นกองร้อยอิสระ ค  าว่า กองร้อยอิสระคือกองร้อยท่ีไม่ข้ึนต่อกองพนั

ใดๆ ข้ึนต่อกรมอิสระโดยตรง ตอนนั้นเป็นผูบ้ังคับกองร้อย ผูช้ี้น าการเมือง
กองร้อยก็คือผูช้ี้น าการเมืองหมวดนัน่แหละ...468 

นอกจากน้ี ยงัพบสหายชาวนาท่ีไดเ้ป็นคณะกรรมการจงัหวดัและคณะกรรมการอ าเภอ คือ
กรณีของ “เด็ดและเด่ียว” ทั้งสองเป็นสหายชาวนาในเขตงานอีสานเหนือ ในพ.ศ. 2523 เด็ดมี

ต  าแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจงัหวดั ส่วนเด่ียวเป็นกรรมการอ าเภอ469 แมไ้ม่มีรายละเอียด
ของข้อมูลท่ีมากไปกว่าน้ี แต่การได้ข้ึนเป็นคณะกรรมการจังหวดัและคณะกรรมการอ าเภอก็
สะทอ้นให้เห็นความสามารถในการท างานของผูป้ฏิบติังานทั้งสองคน จึงอาจกล่าวไดว้่าเด็ดและ
เด่ียวมีทั้งความสามารถและความคิดทางการเมืองท่ีกา้วหนา้ เพราะเมื่อเกิดความขดัแยง้ทางความคิด
ระหว่างชาวนากบันกัศึกษาปัญญาชน เด็ดและเด่ียวเป็นผูท่ี้พยายามผ่อนคลายบรรยากาศท่ีตึงเครียด 

จนถูกมองว่าเป็นแกะด าในหมู่ผูป้ฏิบติังานชาวนา470 

การท างานบางหน่วยเป็นเร่ืองท่ีตอ้งฝึกฝนจนเช่ียวชาญไม่ใช่ใครก็สามารถท าได ้เพราะเป็น
เร่ืองเฉพาะทาง ต้องเรียนรู้ศึกษาเทคนิค และงานบางอย่างต้องคัดสรรจากคุณสมบัติและ

                                                             
468 เร่ืองเดียวกนั, 178-179. 
469 แคน สาริกา. เปลือยป่าแดง, 113. 
470 เร่ืองเดียวกนั. 
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ลกัษณะเฉพาะของบุคคล เช่น มีความรู้เร่ืองเสน้ทาง มีทกัษะการเดินป่า ร่างกายแข็งแรง จิตใจกลา้
หาญอดทน มีลกัษณะเงียบขรึม เก็บความลบัไม่พูดมาก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นลกัษณะเจาะจงส าหรับงาน
บางประเภทท่ีตอ้งคดัสรรคนเป็นพิเศษ ซ่ึงพบว่าชาวนาไดเ้ขา้ไปท างานในส่วนนั้น อนัถือเป็นการ

ริเร่ิมวางรากฐานการท างานแก่การเคล่ือนไหวของ พคท. ซ่ึงปรากฏในงานขนส่ง งานวิทยุส่ือสาร 
และงานการแพทย ์

งานขนส่งหรืองานเดินเมล ์ งานขนส่งเป็นงานท่ี พคท. ใหค้วามส าคญัมาก เพราะนบัตั้งแต่

เร่ิมการต่อสูด้ว้ยอาวุธ การเดินทางขนยา้ยส่ิงของและเคล่ือนก าลงัคนตอ้งกระท าอย่างปิดลบั ดงันั้น 

ในพ.ศ. 2511 พคท. จึงส่งคนไปเรียนวิชาเฉพาะดา้นการขนส่ง (เดินเมล)์ ท่ีฮวัห์บิน เวียดนามเหนือ 

ดงัตวัอยา่งของ ลุงไพโรจน์ ชาวนาท่ีเขา้ร่วมกบั พคท. ผูซ่ึ้งตดัสินใจละท้ิงคนัไถไปเมืองนอกเพ่ือบ่ม

เพาะเป็นผูป้ฏิบติังานพรรค เมื่อกลบัมาลุงไพโรจน์ ประจ าเขตงาน 444 อุบลเหนือ รับหน้าท่ีขนส่ง

ขา้มประเทศเสน้ทางขนส่งจากอีสานเหนือไปเวียดนามและจีน ซ่ึงจะตอ้งผา่นเสน้ทางสายนาแก-ดง

หลวง-ค าชะอี-ดอนตาล-ชานุมาน โดยมีจุดขา้มประเทศท่ีบา้นโคกสาน อ  าเภอชานุมาน จงัหวดั

อุบลราชธานี เมื่อข้ามไปแลว้จะเป็นหน้าท่ีของหน่วยขนส่งแนวลาวรักชาติและพรรคลาวด๋อง 

(พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามแต่เดิม) มารับช่วงต่อไป471 งานขนส่งน้ีเป็นงานท่ี พคท. ใหค้วามส าคญั

มาก เพราะการขนส่งท าใหเ้กิดการประสานงานกนัระหว่างเขตงานต่างๆ และประเทศเพื่อนบา้นซ่ึง

เป็นแนวหลงั ฉะนั้น พคท. จึงตั้งใหห้น่วยขนส่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีกองบญัชาการใหญ่ในอีสาน

เหนือท่ีภูพาน และกระจายหน่วยย่อยออกไปตามเขตต่างๆ ท าการขนส่งคนและยุทธสัมภาระ 

รวมทั้งสะสมยทุธปัจจยัต่างๆ472 

ยุทธวิธีการท างานขนส่งค่อนขา้งซับซ้อนและเป็นความลบั เพราะอาจถูกดักซุ่มโจมตี

ระหว่างการเดินทาง บุคคลท่ีมารับผิดชอบงานดา้นน้ีตอ้งผ่านการคดัเลือกมาอย่างดี รวมทั้งรักษา

ความลบัเร่ืองวนัเวลาการเดินทาง เร่ืองเสน้ทาง เร่ืองโคด้ติดต่อ ฯลฯ ในการเดินทางของหน่วยขนส่ง

ทั้งหมดเป็นการเดินเทา้ ใชเ้วลากลางคืนในการเดินทาง นอกจากอยู่ในเขตอิทธิพลของ พคท. จึง

สามารถเดินทางกลางวนัได ้แต่โดยส่วนใหญ่หน่วยขนส่งมกัเลือกเดินทางในเวลากลางคืนแมจ้ะ

ยากล าบากแต่มีความปลอดภยักว่าเวลากลางวนั อยา่งไรก็ตาม การเดินทางเวลากลางคืนก็จ  าเป็นตอ้ง

                                                             
471 เร่ืองเดียวกนั, 37-38. 
472 เร่ืองเดียวกนั, 39. 
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เขม้งวดและรัดกุม แมล้ดโอกาสในการพบเจอผูค้นหรือการซุ่มโจมตี แต่ตอ้งไม่ลืมค านึงถึงความ

เส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น การหลงทาง หรือความยากล าบากในการเดินทางท่ามกลางความมืด 

ดงัท่ีลุงไพโรจน์เล่าเก่ียวกบัการเดินทางเวลากลางคืนของตนเองไวว้่า  

...การเดินทางเพื่อความปลอดภัยจะไม่มีการใช้ไฟทุกชนิดเด็ดขาด 

ดงันั้นตอ้งอาศยัความจ าและช่างสังเกตของพนักงานเดินเมลเ์ป็นส าคญั ถา้จะ

สังเกตทิศในตอนกลางคืนต้องถือเอาตน้ไมต้น้ท่ีสูงท่ีสุด และล าตน้ตรงท่ีสุด

เป็นเกณฑ ์เพ่ือส ารวจดูว่าพุ่มใบและกา้นก่ิงหนาไปทางใดมาก หากพบว่าหนา

ไปทางหน่ึงมากกว่า ก็ให้รู้ว่านั่นละเป็นทิศใต ้และด้านตรงข้ามต้องเป็นทิศ

เหนือแน่นอน 

ถา้จะสังเกตเวลาในตอนกลางคืน ตอ้งฟังเสียงนกร้อง อย่างนกกดร้อง

เป็นจงัหวะ ป๊ีดๆๆ 3 คร้ัง แสดงว่ายงัหัวค  ่า พอไดย้ินมนัร้องเป็นคู่ ป๊ีดๆ และ

ป๊ีดๆ แสดงว่าเวลา 6 ทุ่มหรือเท่ียงคืนแลว้ หากร้องเป็นหมู่ก็แสดงว่าใกลแ้จ้ง

แลว้ 

จุดสังเกตส าหรับเส้นทางในแต่ละเส้นนั้นยึดถือเอาต้นไมเ้ป็นหลกั 

ส าหรับการเดินทางในป่าหรือทุ่งนา ส่วนการเดินทางบนภูเขาให้สังเกตหัวภู 

หรือไม่ก็สังเกตฝ่ังห้วย แต่มนัยงัมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายท่ีไม่อาจจะ

ถ่ายทอดในเร่ืองน้ีไดห้มด...473 

จะเห็นไดว้่า การท างานในหน่วยขนส่งมีความยากล าบาก ตอ้งใชค้นท่ีมีความช านาญและ

แม่นย  าในเสน้ทางสูง รวมถึงจะตอ้งมีร่างกายแข็งแรงพอท่ีจะแบกขนปืนและลูกกระสุนเดินขา้มทุ่ง

ขา้มเขา และตอ้งมีจิตใจกลา้หาญเพราะตลอดการเดินทางย่อมมีความเส่ียงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเป็น

ทกัษะและคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นชาวนา โดยเฉพาะความช านาญเสน้ทางจ าเป็นตอ้งคดัสรรคนในพ้ืนท่ี

เท่านั้น ทั้งน้ีแมง้านขนส่งจะไดรั้บสวสัดิการมากกว่างานในหน่วยอ่ืนๆ แต่ก็มีคนจ านวนไม่มากนกั

                                                             
473 เร่ืองเดียวกนั, 38-39. 
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ท่ีอยากรับหนา้ท่ีน้ี เพราะการท างานมีแต่เดินกบัแบกขนกนัอยา่งเดียว474 อยา่งไรก็ตาม แมง้านขนส่ง

ดูเหมือนจะเป็นงานระดบัล่างท่ีมีความยากล าบากและมีคนจ านวนนอ้ยสนใจ แต่ภาระหน้าท่ีของ

งานกลบัแบกรับความอยู่รอดของพรรคทั้งทางตรงและทางออ้ม เพราะงานขนส่งมีมากและจ าเป็น

ต่อการเคล่ือนไหวของพรรค จึงตอ้งท างานดว้ยความอดทนและระมดัระวงัอย่างสูง งานขนส่งยงั

เป็นงานท่ีเส่ียงภยัอยูต่ลอดเวลา นอกจากการเส่ียงชีวิตตนเองยงัรวมถึงความรับผดิชอบต่อชีวิตของ

ผูค้นท่ีเดินทางในแต่ละเท่ียวเมล ์รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนท่ี พคท. ไดรั้บความช่วยเหลือมาจากแนว

หลงั หากการขนส่งลม้เหลวถูกจบักุมหรือถูกโจมตีจนเสียชีวิตย่อมส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหว

ในวงกวา้ง เช่น การขาดเสน้ทางล าเลียงขนส่งท่ีปลอดภยั การตดัขาดหน่วยประสานขอ้มูลแต่ละเขต

งาน การขาดปัจจยัสนบัสนุนโดยเฉพาะดา้นอาวุธซ่ึงจ  าเป็นต่อสถานการณ์การต่อสู้รบเป็นอยา่งยิง่ 

ด้วยผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อพรรคเช่นน้ี พคท. จึงให้ความส าคัญแก่หน่วยขนส่งและตั้งให้เป็น

หน่วยงานอิสระ ท าให้สามารถด าเนินงานไดค้ล่องตวัรวดเร็ว นอกจากน้ีผูป้ฏิบติังานยงัตอ้งเรียน

วิชาเฉพาะจากเวียดนามเหนือ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีท าไดโ้ดยง่าย ดงัท่ีลุงไพโรจน์ตอ้ง

เดินทางไปเรียนวิชาเฉพาะถึงเวียดนามเหนือ เพื่อวางรากฐานงานขนส่งอีสานเหนือใหก้บั พคท. แม้

ไม่มีขอ้มูลว่าการเรียนวิชาขนส่งตอ้งเรียนรู้อะไรบา้ง แต่ประสบการณ์การเคล่ือนไหวของเวียดนาม

เหนือย่อมเป็นความรู้ท่ีจะเกิดประโยชน์แก่การท างานของ พคท. ผูป้ฏิบติังานขนส่งจึงตอ้งศึกษา

เฉพาะทางเพ่ือการปฏิบติังานจะไดไ้ร้ซ่ึงขอ้ผดิพลาดใดๆท่ีไม่ควรเกิดข้ึน 

งานวิทยุส่ือสาร เป็นงานในหน่วยวิทย ุหรือท่ีเรียกกนัว่าหน่วยปิดลบั แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ วิทยทุางทหาร และวิทยส่ืุอสาร หน่วยวิทยทุางทหารจะเป็นหน่วยท่ีใชว้อ แต่หน่วยน้ีจะไม่ถือ
เป็นหน่วยปิดลบัเท่าหน่วยวิทยส่ืุอสาร ส าหรับหน่วยวิทยส่ืุอสารท่ี พคท. ใชม้ีสองแบบ แบบแรกไม่
ใหญ่มากเป็นวิทยสุองวตัตท่ี์น ้ าหนกัประมาณ 5-6 กิโลกรัม แบบท่ีสองคือ วิทย ุ81 ท่ีมีเคร่ืองป่ันไฟ
อยูจ่ะหนกักว่า ในการท างานทหารพิทกัษจ์ะถือและดูแลใหห้มด เพราะหน่วยวิทยส่ืุอสารถือว่าเป็น

หน่วยท่ีส าคญัท่ีสุด ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งไม่มีโอกาสเขา้ถึง เน่ืองจากหากวิทยใุชง้านไม่ไดก้็เหมือนถูกตดั
ขาดจึงตอ้งมีหน่วยคุม้กนั ซ่ึงทหารพิทกัษจ์ะไดรั้บการอบรมมาอย่างดีเพื่อคุม้กนัหน่วยวิทยุส่ือสาร
โดยเฉพาะ475  

                                                             
474 เร่ืองเดียวกนั, 39-40. 
475 ปฐมพร ศรีมนัตะ. “สหายชาวบา้นกบัขบวนการคอมมิวนิสตใ์นภาคอีสานของประเทศไทย,” 162. 
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ในพ.ศ. 2515 พคท. ไดส่้งคนไปเรียนวิทยส่ืุอสารท่ีคุนหมิง ประเทศจีน จากค าบอกเล่าของ
สหายกลา้ท่ีถูกส่งไปเรียนวิทยส่ืุอสาร ท าใหท้ราบว่า พคท. ส่งไปทั้งหมด 6 คน มาจากภาคใต ้1 คน 
ภาคเหนือ 1 คน และภาคอีสาน 4 คน เรียนท่ีจีนหน่ึงปี โดยเรียนกบัอาจารยค์นไทยเช้ือสายจีน เรียน

เฉพาะสายรหัส แปลจากตัวหนังสือมาเป็นตัวเลข และแปลตัวเลขเป็นตัวหนังสือ โดยมีคู่มือ
ประกอบ สหายกลา้เล่าว่า “...จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย ตอ้งใชเ้วลาจ ามากพอสมควร...” ต่อมา
ในพ.ศ. 2519 สหายกลา้เดินทางกลบัมายงัเขตงานภูพานแต่อยูไ่ดเ้พียงหน่ึงปีกต็อ้งเดินทางไปท างาน
แปลวิทยุส่ือสารใหเ้ขตงานในประเทศลาว กระทัง่พ.ศ. 2522 จึงไดก้ลบัมายงัเขตงานภูพานอีกคร้ัง 
หลงัจากนั้นจึงกลบัมาสอนใหค้นในเขตงานอีก 3 คน ไดแ้ก่ เขตสกลนคร หนองคาย กาฬสินธุ ์โดย
สหายกลา้ไดเ้ล่าการท างานของตนเองไวว้่า 

...เราอยู่กับกองบัญชาการซะส่วนใหญ่ไม่ใช่หน่วยทหาร เป็นหน่วย
ส่ือสาร ไม่ไดป้ะทะอะไรมากมาย กินอยูก่็หาของป่ากิน ชาวบา้นซ้ือมาใหบ้า้ง ใน
กองบญัชาการมีคนอยูป่ระมาณส่ีหา้สิบคน ยกเวน้ช่วงท่ีมีการประชุมคนกจ็ะเยอะ

หน่อยทั้งการประชุมระดบัอ  าเภอและจงัหวดั... ช่วงท่ีนกัศึกษาเขา้มาเราก็อยู ่ก็เจอ
หลายคนนะ แต่เราไม่ค่อยไดคุ้ย เพราะอยูห่น่วยปิดลบัส่ือสาร... หน่วยน้ีเขาไม่ให้
ไปไหน ไม่ใหส้มัพนัธก์บัใครเพราะเป็นหน่วยความลบัของพรรค ผวัเมียก็จะไม่
คุยกนั ของใครของมนัจะไม่เล่า ความลบัก็คือความลบั...476 

สหายเปรมปรีด์ิ เป็นตวัแทนหน่ึงในส่ีคนจากภาคอีสานท่ีไดเ้ดินทางไปเรียนวิทยุส่ือสาร
พร้อมกบัสหายกลา้ เธอเดินทางไปเรียนในระหว่างพ.ศ. 2515 - 2518 เมื่อกลบัมาถึงเขตงานภูพานก็
ไดเ้ขา้ท างานในหน่วยวิทยส่ืุอสาร พร้อมกบัไดเ้ป็นสมาชิกพรรค การท างานหน่วยวิทยส่ืุอสารต้อง
ใกลชิ้ดกบัสหายน า เพราะตอ้งเป็นคนกลางในการรับส่งขอ้มูล ผูท่ี้ท างานหน่วยน้ีจึงไม่ควรสุงสิงกบั
ใครเพ่ือป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีปิดลบั อาจกล่าวไดว้่าผูป้ฏิบติังานหน่วยวิทยุส่ือสารตอ้งเก็บตวั

และตอ้งคอยรับวิทยุอยู่ตลอด เพราะนอกจากเป็นงานปิดลบัท่ีส าคญัแลว้ยงัเป็นงานท่ีใชค้วามรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะผูท่ี้ไดศึ้กษามาเท่านั้น ดงัท่ีสหายเปรมปรีด์ิ เล่าการท างานในหน่วยวิทยส่ืุอสาร 
ความว่า 

                                                             
476 เร่ืองเดียวกนั, 166-167. 
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...ตอนนั้นก็ไปกบัสหายน าอยา่ง สหายเจริญ ลุงสยาม พวกคณะกรรมการ
กลาง กรรมการภาค เวลาเขามาประชุมเขาก็มาจากหลายเขตงาน แต่ท่ีอยู่ดว้ยกนั
จริงๆ คือลุงสยาม... งานเราจะต่างกบัคนอ่ืนคือเราเป็นงานลบัเขาก็ไม่ให้ออกไป

สุงสิงกบัคนอ่ืนเท่าไหร่นกั อาหารก็มีทหารติดตามหามาให้... ของเราน่ีเขาไม่ให้
ใครเพ่นพ่าน คนอ่ืนเขา้ไม่ไดเ้ราอยูห่น่วยใน รับวิทยุให้สหายน า เขาเรียกหน่วย
ปิดลบั...477 

ลกัษณะงานของหน่วยวิทยส่ืุอสารท่ีตอ้งรับส่งขอ้มูลส าคญัของสหายระดบัน าใน พคท. ท า

ให้ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยน้ีตอ้งเคร่งครัดในวินัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน
แมก้ระทัง่สามีภรรยาก็ไม่อาจเล่ารายละเอียดในการท างานให้ฟังได ้ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีน้ีไดส่้วนหน่ึง
ตอ้งมีบุคลิกท่ีเงียบขรึม และรักษาความลบัไดดี้ บุคลิกเฉพาะตวัจึงน่าจะเป็นคุณสมบติัหน่ึงท่ี พคท. 
พิจารณาเลือกสหายทั้ง 6 คนไปเรียนวิทยส่ืุอสาร ไม่ใช่จะส่งใครไปก็ไดเ้พราะผลลพัธใ์นการท างาน
อาจไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นว่าสหายท่ีไปเรียนวิทยส่ืุอสารจากภาคอีสาน

ทั้ง 4 คนมีพ้ืนฐานมาจากชาวนา ขณะท่ีไม่มีขอ้มูลยนืยนัว่าสหายจากภาคเหนือและภาคใตม้าจากชน
ชั้นใด แต่สันนิษฐานว่าเป็นชาวนาเช่นเดียวกัน เน่ืองจากในพ.ศ. 2515 ชาวนาเป็นชนชั้นท่ีเขา้
ร่วมกบั พคท. มากท่ีสุดในขอบเขตการเคล่ือนไหวทัว่ประเทศ ดงันั้น ชาวนาท่ีถูกส่งไปเรียนจึง
กลบัมาท างานในหน่วยงานวิทยุส่ือสาร รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีส าคญัในการเช่ือมต่อระหว่างเขตงาน
ของ พคท.  

งานการแพทย ์เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีชาวนาบุกเบิกจนสามารถก่อตั้งหน่วยแพทยใ์นเขต

งานของ พคท. ได ้เน่ืองจากปัญหาการเจ็บป่วยเป็นปัญหาท่ีพบในทุกเขตงาน ผูป้ฏิบติังานในเขตป่า

เขาไม่สามารถเขา้รักษาในโรงพยาบาลของรัฐจึงตอ้งท าการรักษากนัเอง ในการน้ี พคท. ไดค้ดัเลือก

ชาวนาไปเรียนการแพทยท่ี์ประเทศจีนเพื่อกลบัมาปฏิบติังานดา้นการแพทย ์ในพ.ศ. 2514 พคท. เขต

อีสานเหนือได้ส่งชาวนาประมาณสิบกว่าคนไปเรียนการแพทยท่ี์ประเทศจีน ส่วนใหญ่เป็นผูม้ี

ความรู้ ป. 4 ทั้งส้ิน ใชเ้วลาเรียนทั้งส้ิน 1 ปี มีการเรียนวิเคราะห์โรค ผ่าตดั สูติกรรม ทนัตกรรม 

ฝังเข็ม สมุนไพร และตอ้งเรียนวิชาการเมืองดว้ยเช่นกนั นอกจากนกัเรียนรุ่นแรกท่ีส่งไปเรียนท่ีจีน 

                                                             
477 เร่ืองเดียวกนั, 162. 
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ยงัมีการส่งหนุ่มสาวไปเรียนด้านการพยาบาลอีกจ านวนหน่ึง และบางกลุ่มถูกส่งไปเรียนท่ี

เวียดนาม478  

ในการท างานดา้นการแพทยม์ีการแบ่งระดบัของหมอและพยาบาลท่ีท าการรักษา เน่ืองจาก

ผูป้ฏิบัติงานบางส่วนเรียนหลกัสูตรเร่งรัด จึงต้องแบ่งระดับเพื่อจ  าแนกงานรักษาท่ี “ท าได้และ

ไม่ได้” ดังท่ีหมอวิว ัฒน์ ผูซ่ึ้งผ่านการศึกษาการแพทย์จากจีนกล่าวถึงการฝึกอบรมเร่ืองงาน

รักษาพยาบาลว่า “...เร่ืองกำรฝึกงำนด้ำนพยำบำลกหั็ดกันท้ังเดก็ท้ังผู้ใหญ่ไม่จ ำกัด เอำชนิดเรียนลัด 

พอเรียนเร่ืองสรีระจบกหั็ดให้ฉีดยำกับแทงเขม็กันทันที อำศัยคนป่วยเป็นท่ีฝึกหัด...”479 ส าหรับการ

แบ่งระดับของหมอนั้นมี 2 ระดับ คือ หมอชั้นหน่ึง หมอชั้นสอง ส่วนพยาบาลมี 3 ระดับ คือ 

พยาบาลชั้นสูง พยาบาลชั้นตน้ และนกัรบอนามยั ซ่ึงอยูใ่นขั้นฝึกหดั ผา่นการอบรมดา้นทฤษฎีเพียง

ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น480 จุดเด่นในการรักษาของหมอในป่าแทบทุกคนจะมีความรู้พ้ืนฐานในการ

ฝังเข็ม รักษาโรคทางประสาทไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น โรคปวดหวั ปากเบ้ียว ระงบัการปวดตามกลา้มเน้ือ 

โรคหืด โรคหอบ กระทัง่อมัพาตท่ีเพ่ิงเร่ิมแสดงอาการ481 

เขตงานบี 3 อ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีโรงพยาบาลประจ าเขตงาน สหายท่ี

รับผิดชอบเป็นแพทยป์ระจ า คือ สหายทวีและสหายอุทัย ซ่ึงเป็นชาวนาแต่มีลกัษณะค่อนข้าง

ปัญญาชนกว่าชาวนาอ่ืนๆ ดังท่ี สหายสมพร เล่าว่าเม่ือข้ึนเขตงานใหม่ๆรู้สึกประทับใจใน

เทคโนโลยขีองหน่วยแพทยเ์ป็นอยา่งยิง่ เพราะแมว้่าจะเป็นเพียงหมอจากสหายชาวนา แต่ก็กา้วหนา้

ถึงขนาดผ่าตดัไส้ต่ิงได ้มีการฝังเข็มเพ่ือแกอ้าการสายตาสั้นของนักศึกษา มีการฝังเอ็นรักษาโรค

กระเพาะ เน่ืองจากนักศึกษาหลายคนป่วยเป็นโรคกระเพาะตั้งแต่อยู่ในเมือง เม่ือไดรั้บการฝังเข็ม

รักษาปรากฏว่าอาการดีข้ึนท าใหโ้รคกระเพาะไม่รบกวนการท างาน482 

นอกจากน้ี เกษตร ศิวะเก้ือ อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ได้เขียนรายงาน

บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนการแพทย์ท่ีเขาพบเห็นในฐานท่ีมั่นแห่งหน่ึง ใน
                                                             

478 แคน สาริกา. เปลือยป่าแดง, 30-31. 
479 เร่ืองเดียวกนั, 32. 
480 กลุ่มเพื่อนมิตร 514. ศรัทธาคงม่ัน...ป้ันดินเป็นดาวแดง, 32. 
481 เร่ืองเดียวกนั, 33. 
482 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด, 150. 
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หนงัสือพิมพ ์“อธิปัตย”์ จดัท าโดย “ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ี

ปฏิวติั” ฉบบัท่ี 13 ปีท่ี 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2521 โดยกล่าวถึงสหายกรรมกรชาวนาท่ีไดรั้บการศกึษา

อบรมใหเ้ป็นแพทยพ์ยาบาล แมจ้ะเป็นเร่ืองยากเพราะบางคนไม่รู้หนงัสือมาก่อนแต่พวกเขาก็อาศยั

ความมุมานะ พร้อมกบัศึกษาท่ามกลางการปฏิวติัโดยไดรั้บการฝึกฝนจากหมอท่ีมีความรู้ ดงัปรากฏ

ขอ้ความบางตอนดงัน้ี 

...นอกจากการศึกษาดา้นการเมืองการทหารแลว้บางแห่งยงัมีการอบรม

บ่มเพาะแพทย ์และพยาบาลดว้ย และส่ิงท่ีท าให้ผมประหลาดใจมากท่ีสุดก็คือ 

การอบรมบ่มเพาะเยาวชนใหเ้ป็นแพทยพ์ยาบาลท่ีดีของประชาชน ท่ีน่ีเปิดอบรม

บ่มเพาะโดยไม่ตอ้งเสียเงิน และการศึกษาฝึกฝนก็ใชเ้วลาไม่นานนกั ส าหรับคนท่ี

มีพ้ืนความรู้ดา้นการแพทยพ์ยาบาลมาก็เรียนรู้ไดเ้ร็วหน่อย บางคนท่ีไม่มีความรู้

มาเลยแต่เคยผ่านการศึกษาระดบัมธัยมตน้และปลายก็เข้าศึกษาฝึกฝนไดไ้ม่ยาก

นัก ท่ียากล าบากสักหน่อยก็เป็นสหายท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกรรมกรชาวนา เพราะ

บางคนไม่รู้หนังสือเลย หมอท าหน้าท่ีรับผิดชอบให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะ

เยาวชนเหล่าน้ี เร่ิมแรกก็จดัตั้งกนัข้ึนเป็นนักรบอนามยัท าหนา้ท่ีดูแลคนป่วย วดั

ปรอท ให้ยาตามท่ีหมอช้ีแนะแลว้ค่อยๆยกระดบัพฒันาตนเอง พวกเขาศึกษา

ทฤษฎีท่ามกลางการปฏิบติั ผมไดเ้ห็นลกัษณะพิเศษของเยาวชนท่ีศึกษาฝึกฝนเป็น

แพทย์พยาบาลนั้ น เขามีความมุมานะอย่างสูง แม้จะเป็นเ ร่ืองยากล าบาก 

โดยเฉพาะสหายท่ีเป็นกรรมกรชาวนา เพราะพวกเขาไม่เคยอ่านเขียนมาก่อน ยิ่ง

เวลาเจอช่ือยาภาษาฝร่ังด้วยแลว้ แต่พวกเราก็ช่วยกันแกปั้ญหาโดยอาศยัการ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั คนรู้มากก็สอนคนท่ีรู้นอ้ยกบัไม่รู้เลย สหายชาวนาบาง

คนตอ้งเร่ิมตน้หดัอ่านหัดเขียน ก.ไก่ ข.ไข่ ส าหรับภาษาฝร่ังนั้นก็ไม่เนน้มากนกั 

เพียงแต่หัดให้อ่านช่ือยาให้ได้ว่าเป็นยาอะไรจะได้หยิบถูกหรือไม่ก็เ ขียน

ภาษาไทยก ากบั เพียงระยะเวลาไม่ก่ีเดือนพวกเขาก็สามารถเป็นแพทยพ์ยาบาล
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ขั้นตน้ได ้ซ่ึงหมายถึงวินิจฉัยโรค จากยาก (จ่ายยา-ผูเ้ขียน) ฉีดยาได ้ถา้จะให้ถึง

ขั้นผา่ตดัเป็นก็ตอ้งใชเ้วลาอีกช่วงหน่ึง...483 

กล่าวโดยสรุป การท างานระหว่าง พคท. กบัชาวนา เป็นการท างานท่ีต่างพ่ึงพากนัทั้งสอง

ฝ่าย กล่าวคือ ระหว่างพ.ศ. 2515 - 2519 พคท. ได้จัดตั้งชาวนามากท่ีสุด ทั้งจัดตั้งเป็นมวลชน 

ผูป้ฏิบติังาน และแนวร่วม โดยการขยายตวัของ พคท. ในชนบทและป่าเขามาจากการท างานของ

ชาวนา ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัแบกรับภารกิจปฏิวติัในการท าหนา้ท่ีส าคญัต่างๆ เช่น การท างานเดินเมล ์

การท างานวิทยุส่ือสาร การท างานการแพทย ์การท างานปลุกระดม การท างานสู้รบ เป็นตน้ การ

ท างานร่วมกบั พคท. เป็นงานท่ีตอ้งเผชิญความยากล าบากทุกรูปแบบ แต่ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคส าหรับ

ชาวนา ทั้งน้ีเพราะพวกเขามีประสบการณ์การใชแ้รงงาน และผกูพนัใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ จึงสนัทดั

ในการใชแ้รงงานและเรียนรู้วิธีท่ีจะเอาตวัรอดจากความยากล าบากในเขตป่าเขา ส่วนงานท่ีตอ้งใช้

ความรู้และทกัษะเฉพาะทางชาวนาสามารถท าไดดี้ แมช้าวนาจะมีความรู้ระดบั ป.4 และบางคนอาจ

ไม่รู้หนังสือเลยก็ตาม แต่พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าระดบัการศึกษาไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการ

เรียนรู้และฝึกฝนการท างาน ซ่ึงชาวนาท่ีไดไ้ปศึกษาในจีนและเวียดนามลว้นกลบัมาท างานใหแ้ก่ 

พคท. อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้พวกเขาไดรั้บโอกาสในการพฒันาทกัษะความสามารถและเล่ือน

ระดบัในหนา้ท่ีการงานตามโครงสร้างของพรรค ส่ิงเหล่าน้ีไม่อาจเกิดข้ึนไดห้ากชาวนายงัคงด าเนิน

ชีวิตในรูปแบบเดิม ดงันั้น การท างานระหว่าง พคท. กบัชาวนาจึงไม่เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อการ

ท างาน เพราะชาวนามกัปฏิบติัตามค าช้ีน าของ พคท. โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ เน่ืองจากระดบัความรับรู้

ทางทฤษฎีมีไม่มาก จึงไม่อาจวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ยุทธวิธีของ พคท. และเ ช่ือมโยงกบัสถานการณ์

จริงได ้อีกทั้งชาวนามีลกัษณะท่ีเทิดทูนพรรคท่ีเป็นผูใ้ห้การศึกษา ให้ชีวิตใหม่ท่ีมีเป้าหมายและ

อุดมการณ์ จึงท าให้ชาวนายอมรับต่อการน าอย่างสมบูรณ์ของ พคท. อย่างไรก็ตาม ด้วย

ประสบการณ์การท างานเกือบทุกดา้น จึงมีชาวนาท่ีโดดเด่นและไดเ้ล่ือนระดบัสถานะของตนเองให้

สูงข้ึน อนัน ามาซ่ึงความเคารพนับถือในขบวนปฏิวัติ การได้มาซ่ึงต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมีอ  านาจ

                                                             
483 เกษตร ศิวะเกื้อ, "บนัทึกจากฐานท่ีมัน่," ตุลาคม 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

วารสารและจุลสารภาษาไทย อธิปัตย,์ D79/6, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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ตัดสินใจท าให้บางคนยึดถือตนเองเป็นท่ีตั้ ง ซ่ึงจะเป็นผลเสียเม่ือ พคท. รับแนวร่วมนักศึกษา

ปัญญาชนเขา้มาท างานร่วมกนั 

2.1.2 การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัชาวม้ง  

ชาวมง้ภายใตก้ารน าของ พคท. ไดรั้บการจดัระเบียบสังคมใหม่และการปกครองรูปแบบ

ใหม่ “ระเบียบสังคมใหม่” ในเขตอ านาจรัฐแดงถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประชาชนในฐานท่ีมัน่ 

การปกครองใชรู้ปแบบสภาประชาชนระดบัต าบล ประกอบดว้ยหมู่บา้นหลายหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีสี

แดง ประชาชนในหมู่บา้นเลือกผูใ้หญ่บา้น เพื่อส่งมาร่วมเป็นคณะกรรมการประชาชนต าบล และ

คณะกรรมการฯ จะคดัเลือกประธานสภา เป็นประธานของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบงานด้านต่างๆทั้งประสานกบั พคท. เช่น กรรมการฝ่ายสาธารณสุขประสานงานกบั

คณะแพทยข์องพรรค กรรมการฝ่ายการศึกษาประสานงานกบัคณะครูในฐานท่ีมัน่ ฯลฯ484 รูปการ

จัดการดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนในฐานท่ีมัน่ได้มีส่วนร่วมจัดการต่อชีวิตของตนเองในแต่ละ

หมู่บา้น ขณะเดียวกนัก็อยูภ่ายใตก้ารน าของ พคท. ท่ีก  าหนดทิศทางและช้ีแนะแนวทางในการท างาน

ดา้นต่างๆ สภาพเช่นน้ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในเขตอาศยัของชาวมง้ ดงันั้น พคท. จึงเป็นผูย้กระดบั

ความรู้และการใชชี้วิตของชาวมง้จนเกิดการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในบางดา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงั

กรณี 6 ตุลาคม 2519 เมื่อนกัศึกษาปัญญาชนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ พคท.  

พคท. ได้จัดระเบียบชีวิตและจ าแนกงานด้านต่างๆแก่ชาวม้ง ทั้ งเพ่ือสนับสนุนการ

เคล่ือนไหวของพรรคและช่วยเหลือชาวมง้ไปในคราวเดียวกนั แต่บทบาทท่ีโดดเด่นของชาวมง้คือ

การท างานสู้รบ สะทอ้นจากความสามารถในการต่อตา้นการลอ้มปราบของรัฐบาล ซ่ึงชาวมง้น า

ความรู้จากการใชชี้วิตกบัธรรมชาติมาปรับใชใ้นการสู้รบท่ีดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ แต่กลบั

สามารถต่อตา้นรัฐบาลไดน้บัหลายปี 

ระยะแรกของการก าเนิดฐานท่ีมัน่จ  านวนกองก าลงัติดอาวุธยงัมีไม่มากนัก เช่น เขตภูแว 

จงัหวดัน่าน มีก  าลงัไม่ถึง 10 คน เมื่อถูกการลอ้มปราบในช่วงพ.ศ. 2510 - 2511 ก าลงัชาวบา้นในเขต

ภูแวได้เข้ามาช่วยต้านการลอ้มปราบ จนกระทั่งเขตภูแวกลายเป็นเขตปลดปล่อยแห่งแรกของ 

                                                             
484 สินธ์ุสวสัด์ิ ยอดบางเตย. บันทึกความทรงจ าบางเร่ือง พ.ศ. 2497-2550, 98. 
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พคท.485 ทั้งน้ีผูศึ้กษามีขอ้สงัเกตว่าสถานการณ์ในภาคเหนือมีการสูร้บท่ีรุนแรงและต่อเน่ืองแต่พ.ศ. 

2510 – 2516 ก่อนท่ีจะหยดุชะงกัไปชัว่คราวเน่ืองจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และทหารรัฐบาล

กลบัมาปราบปรามฐานท่ีมัน่ในภาคเหนืออีกคร้ังในพ.ศ.2519 ในสถานการณ์การต่อสู้ พคท. 

สามารถตา้นทานการลอ้มปราบไดอ้ยา่งไร หากพิจารณาจ านวนคนและอาวุธยทุโธปกรณ์ในการสู้

รบกองก าลงั พคท. ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวมง้ย่อมมีประสิทธิภาพท่ีด้อยกว่าทหารของรัฐบาล ทว่า

ข้อด้อยดังกล่าวไม่ไดม้ีผลต่อการท างานดา้นการสู้รบของทหารชาวมง้มากนัก เน่ืองจากทหาร

ชาวมง้ใชค้วามกลา้หาญเด็ดเด่ียว ไหวพริบ และชีวิตท่ีผูกพนักบัธรรมชาติ มาปรับใชใ้นการรับมือ

กบัการต่อสูแ้ต่ละคร้ัง 

การท างานสูร้บของทหารชาวมง้เนน้ตา้นการลอ้มปราบเป็นส่วนใหญ่ โดยใชส้งครามแบบ

จรยทุธไ์ปต่อสูก้บัการรบแบบแผนของทหารรัฐบาล ใชอ้าวุธพ้ืนบา้นไปต่อสูก้บัอาวุธท่ีทนัสมยัและ

มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ใชค้นจ านวนนอ้ยไปต่อสู้กบัก  าลงัคนมหาศาล รวมทั้งใชค้วามกลา้หาญ

และไหวพริบในการพลิกแพลงการสูร้บในแต่ละคร้ัง เช่น กรณีท่ีทหารมง้สามารถสกดักั้นกองก าลงั

ของทหารรัฐบาลไวไ้ด ้ ในพ.ศ. 2515 รัฐบาลไดเ้ปิดศึกยุทธการภูขวางข้ึน มีการส่งทหารรัฐบาล

จ านวนหน่ึงกองพนัเพื่อสมทบกับกองก าลงัส่วนอ่ืนบุกยึดภูหินร่องกล้า เมื่อทหารมง้ออกไป

ลาดตระเวนและพบค่ายของทหารรัฐบาลตั้งอยู่ริมหว้ย จึงปรึกษาหารือกนัว่าเหนือหว้ยสายน้ีข้ึนไป

มีตน้ตาวข้ึนอยู่จ  านวนมากและก าลงัมีลูกด าเต็มตน้ ถา้ตดัลูกตาวใส่ลงไปในห้วย คนท่ีอยู่ขา้งล่าง

อาบหรือด่ืมจะมีอาการคนัทั้งตวัจนทนไม่ได ้ดงันั้นทหารมง้จึงด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ปรากฏ

ว่าทหารรัฐบาลกองพนันั้นใชน้ ้ าในห้วย ท าให้เกิดอาการคนัทั้งกองพนั โดยไม่คาดคิดว่าจะเจอพิษ

ประเภทน้ีจึงไม่มียารักษาเลยตอ้งรีบถอนกองก าลงัออกไป486 การล่าถอยของทหารรัฐบาลถือเป็น

ผลงานของทหารมง้ท่ีมีจ  านวนน้อยกว่าแต่สามารถชะลอการสูร้บของทหารรัฐบาล สะทอ้นให้เห็น

ว่าแม้ทหารม้งไม่มีความรู้ด้านการทหารและไม่มีอาวุธท่ีทันสมัยในการต่อสู้ แต่พวกเขามี

                                                             
485 คณะกรรมการอนุสรณ์สถานภูพยคัฆ์. อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ คู่มืออนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ จ.น่าน 

รวมประวัติ เน้ือหา และภาพ, 9-10. 
486 กลุ่มเพื่อน 3 จงัหวดั. ร่องกล้า ภูผา และผองเพ่ือน, 30-31. 
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ความสามารถท่ีคู่ต่อสูไ้ม่อาจคาดคิด ซ่ึงหล่อหลอมมาจากชีวิตและประสบการณ์ของทหารมง้ท่ีเติบ

ใหญ่ในป่าเขาและมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ  

ภายหลงัการเขา้ร่วมของนกัศึกษาปัญญาชน พคท. ไดย้กระดบัการศึกษาของชาวมง้ เพื่อให้

การศึกษาแก่เยาวชนและสหายชาวมง้ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังาน การจดัการศึกษาใหแ้ก่ชาวมง้จึงเกิดข้ึนโดย

คณะกรรมการต าบลและชาวมง้ในฐานท่ีมัน่ต่างใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี การจดัการศึกษาแบ่งได้

เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เยาวชนมง้ อายุเฉล่ีย 6 -13 ปี และชาวมง้ท่ีเขา้ร่วมเป็นทหารปลดแอกประชาชน

แห่งประเทศไทย (ทปท.) โดยท่ีกลุ่มหลงัไม่ไดม้ีการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากมีหนา้ท่ี

ตอ้งรับผดิชอบดา้นการสูร้บ การขยายมวลชน และท าการผลิต แต่ฐานท่ีมัน่ก็จดัสรรเวลาบางช่วงให้

ทหารมง้ไดม้ีโอกาสศึกษา ดังท่ี จิระนันท์ พิตรปรีชา ได้เล่าประสบการณ์การเป็นครูสอนทหาร

ชาวมง้ ความว่า  

...ขั้นแรกเร่ิมดว้ยหนา้ท่ี “ครู” สอนพวกทหารมง้ใหอ่้านออกเขียนไดแ้ละ

รู้หลกัคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นเท่านั้น ทุกๆเชา้ตรู่ตรงลานดินหน้าบ้าน ฉันจะกาง

กระดานด าแผ่นใหญ่ท่ีใครสักคนบรรจงประดิษฐ์ข้ึน ถือชอลก์และแบบเรียนรอ

อยู่จนนักรบมง้ทั้งหลายเขา้แถวออกก าลงัประจ าวนัเสร็จจึงไดเ้ร่ิมชัว่โมงเรียน 

พวกเขาจะมานั่งลงบนมา้ซุงตัวยาวด้วยท่าทีตั้ งอกตั้งใจ บางคนหาสมุดหรือ

กระดาษดีๆไม่ไดก้็ควา้ถุงสีน ้ าตาลยู่ยี่มาแทน แต่ไม่ว่าจะอตัคดัครุภณัฑ์เพียงใด 

การสอนคนมง้ท่ีน่ีก็ไดผ้ลคืบหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ  

ชนกลุ่มน้ีมีลกัษณะเด่นท่ีคนเมืองทุกคนตอ้งยอมรับก็คือ หวัไว ใฝ่รู้ และ

รักความกา้วหนา้... แต่ละวนันกัเรียนของฉนัมีจ  านวนมากนอ้ยไม่เท่ากนั และบาง

ทีก็ไม่ซ ้ าหนา้กนั สุดแต่ว่าใครจะมาใครจะไปตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย

จาก “ผูช้ี้น าการเมือง” และ “ผูบ้งัคบักองร้อยของเรา” ยกเวน้คนหนา้เดิมบางคนท่ี

ตอ้งอยูโ่ยงเฝ้าส านกั เพราะไม่สามารถออกไปท างานขา้งนอกได.้..487 

                                                             
487 จิระนนัท ์พิตรปรีชา. อีกหน่ึงฟางฝันบันทึกแรมทางของชีวิต, 160-161 
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ดงันั้น การจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบจึงเนน้หนกัไปท่ีกลุ่มเยาวชนชายหญิงท่ียงัไม่ไดเ้ป็น

ทหาร ซ่ึงเดิมมีหนา้ท่ีเป็นแรงงานใหแ้ก่ครอบครัวเป็นหลกั เม่ือ พคท. ก่อตั้งโรงเรียนอนุชนเพื่อสอน

เยาวชนมง้ เยาวชนมง้เหล่านั้นจึงมีโอกาสสวมบทบาทเป็นนักเรียน โดยการก่อตั้งโรงเรียนอนุชน

เกิดข้ึนหลงัจากท่ีนกัศึกษาปัญญาชนเขา้ร่วมกบั พคท. ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่ในฐานท่ีมัน่ภาคเหนือ

ต่างเป็นคนเมืองพ้ืนราบ และมีบางส่วนท่ีเดินทางผา่นจดัตั้งมาจากกรุงเทพฯ ทั้งก่อนและหลงักรณี 6 

ตุลาคม 2519 ซ่ึง “อธิปัตย”์ ฉบบัเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2521 ไดร้ายงานข่าวการเปิดโรงเรียนอนุชน 

โดยกล่าวว่ามีการก่อตั้งโรงเรียนอนุชนในฐานท่ีมัน่ว่าทั้งหมด 4 แห่งตามแต่ละหมู่บา้น โดยความ

ร่วมมือร่วมใจกนัของผูป้ฏิบติังาน ครู และประชาชนในฐานท่ีมัน่จน “โรงเรียนอนุชนแดง” ก่อตั้ง

ข้ึนมาไดส้ าเร็จ โดยแต่แห่งทยอยเปิดตามความเหมาะสมและเง่ือนไขของหมู่บา้นนั้น โรงเรียนแห่ง

แรกเปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2521 โดยจดัพิธีทางการเมืองอย่างเรียบง่าย ส่วนโรงเรียนแห่งอ่ืนๆก็

ทยอยเปิดตามมาในเดือนเดียวกนั ในพิธีเปิดจะมีค  าขวญัปลุกใจ ดงัท่ีปรากฏในโรงเรียนแห่งท่ีสองมี

ค  าขวญัว่า “อนุชนบนทางใหม่ ตั้งใจหาความรู้ ชูธงปฏิวติัปลดปล่อยไทย” ขณะท่ีโรงเรียนอีกแห่ง

เขียนค าขวญัไวบ้นผนืผา้ว่า “ตั้งใจศึกษาอนุชนกา้วหนา้ รับช่วงต่อ ปลดปล่อยไทย”488  

ส าหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุชน ไม่เพียงศึกษาดา้นวิชาการเท่านั้น แต่ยงัฝึกฝน

ปฏิบติังานดา้นต่างๆในฐานท่ีมัน่ให้แก่เยาวชนมง้ ครูโรงเรียนอนุชนแห่งหน่ึงไดก้ล่าวถึงวิธีการ

สอนและหลกัสูตรว่า “เราหลีกเล่ียงการสอนแบบอดัฉีดท่ีไม่มีเหตุไม่มีผล แต่มุ่งสอนให้เด็กมี

ความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ รักการใช้แรงงาน รู้จักพึ่งตนเอง รักและเคารพประชาชน สามคัคี

ช่วยเหลือผูอ่ื้น”489 โดยแบ่งการสอนออกเป็นภาคเชา้และภาคบ่าย ภาคเชา้มีการสอนภาษาไทยและ

คณิตศาสตร์ เพ่ือให้เยาวชนสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นในระดับพ้ืนฐาน ส าหรับ

น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนับนฐานท่ีมัน่เท่านั้น ส่วนภาคบ่ายคือการใชแ้รงงาน เช่น การตกัน ้ ามาใช้

ในโรงครัว หาฟืน และงานใช้แรงงานอีกหลายอย่าง บางคร้ังมีกิจกรรมบันเทิงคือการร้องเพลง 

ในช่วงแรกนั้นการเรียนการสอนมีอุปสรรคมาก เพราะภาษาท่ีส่ือสารไม่ค่อยเขา้ใจและการจากบ้าน

                                                             
488 "โรงเรียนอนุชนเปิดแลว้," สิงหาคม 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและ

จุลสารภาษาไทย อธิปัตย,์ D79/5, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 44-45. 
489 "อนุชนบนฐานท่ีมั่น ถือสมุด แบกจอบไปโรงเรียนอย่างคึกคัก," เมษายน 2521 เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย อธิปัตย ,์ D79/4, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์., 8. 
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มาอยู่โรงเรียนท าให้เด็กบางคนซ่ึงไม่คุน้เคยร้องไห้ แต่ความมานะและพยายามของเยาวชนมง้ท่ี

ตอ้งการเรียนรู้โลกกวา้งก็ท าใหส้ามารถกา้วขา้มอุปสรรคนั้นไปได้490  

นอกจากส่งเสริมการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนมง้ การจดัการศึกษาของ พคท. ยงัเป็นการบ่มเพาะ

ผูป้ฏิบัติงานในอนาคต ซ่ึงสะท้อนได้จากค าขวญัท่ีปลุกระดมให้เยาวชนมง้ตระหนักถึ งเร่ือง

ภาระหนา้ท่ีการปฏิวติั ปลดปล่อยประเทศไทย อีกทั้งการสอนของครูยงัเป็นกระบวนการหล่อหลอม

ทางความคิดของเยาวชนมง้ใหเ้ติบโตอยา่งมีส านึกต่อสูท้างการเมือง การจดัการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนม้

งจึงไม่เพียงเป็นการใหโ้อกาสเท่านั้น แต่ยงัเป็นการปลูกฝังความคิดและภารกิจของ พคท. ใหเ้ยาวชน

มง้ซึมซบัและรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งท าในชีวิตน้ี ดงัสะทอ้นจากขอ้เขียนท่ีปรากฏในบทความเร่ือง 

“โรงเรียนอนุชนเปิดแลว้” ปรากฏเน้ือหาบางตอนดงัน้ี 

...เม่ือมองไปขา้งหน้าบนพ้ืนฐานของปัจจุบนั เราก็คงจะนึกถึงภาพของ

เด็กๆอนุชนมง้ตวันอ้ยๆของเรา ท่ีเติบใหญ่ข้ึนท่ามกลางการอบรมบ่มเพาะและเอา

ใจใส่ของพรรค ของจดัตั้ง ของครูและพ่อแม่ อนุชนเหล่าน้ีไม่ชา้ก็จะเป็นทหาร 

เป็นหมอ เป็นครู เป็นผูป้ฏิบติังานดา้นต่างๆ ของการปฏิวติั ชนชาติมง้เรา ท่ีเคยถูก

ดูหม่ินดูแคลนในสังคมเก่า ไดเ้ป็นชนชาติมง้ใหม่ ท่ีมีวฒันธรรม มีความเขม้แข็ง 

และมีความต่ืนตวักา้วหนา้ ลูกหลานของเราไดเ้รียนรู้ ก็จะไดน้ าวิ่ง (วิชา-ผูศ้ึกษา) 

ท่ีเรียนรู้ศึกษา มายกระดบัความเป็นอยู่ของเราเอง มาใชพ้ฒันาสังคมเรา และท่ี

ส าคัญ ลูกหลานเราจะได้น าส่ิงท่ีพรรค จัดตั้ง และครูอบรมบ่มเพาะมาใช้ใน

ภาระหน้าท่ีปลดปล่อยประเทศไทย และเพ่ือนพ่ีน้อง คนยากคนจนทัว่ประเทศ

ต่อไป อนาคตของสงัคมไทยเราจะตอ้งสดใสอยา่งแน่นอน แน่นอน...491  

อยา่งไรก็ดี นอกจากการสร้างชีวิตใหม่ท่ี พคท. มุ่งหวงัในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนมง้

แลว้ ในอีกแง่มุมหน่ึงก็นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเรียนรู้โลกกวา้งท่ีเยาวชนมง้ไม่เคยรับรู้และสมัผสัมา

ก่อนนอกจากชีวิตภายในฐานท่ีมัน่ และยงัเป็นการเช่ือมไมตรีระหว่างครูกบัเยาวชนมง้และพ่อแม่

                                                             
490 ไหมลี. พายฝุนบนภูผาจิ-ผาช้าง, 79-84. 
491 "โรงเรียนอนุชนเปิดแลว้," 44-45.  
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ของเด็กๆ ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนั ดงัท่ี ไหมลี นกัศึกษาซ่ึงเคยรับหนา้ท่ีเป็นครูสอน

เยาวชนมง้ไดเ้ล่าว่า  

...นักเรียนมง้ท่ีฝึกฝนเช่ียวชาญชีวิตในป่าเขามาตั้งแต่เกิด กบัครูไทยท่ี

เป็นอดีตนกัศึกษาจากพ้ืนราบคุน้เคยกบัการใชชี้วิตแบบคนในเมือง มาอยูกิ่นนอน 

24 ชัว่โมงดว้ยกนัในโรงเรียนกลางป่าลึก กลางสงครามปฏิวติั มนัคือการเรียนรู้

ร่วมกันขนานใหญ่ ท่ีไม่มีใครสามารถตั้งตนเป็นครูหรือเป็นนักเรียนเพียงฝ่าย

เดียวไดใ้น...ทุกเร่ือง ทุกเวลา...492  

 อย่างไรก็ตาม การสร้างฐานท่ีมัน่ท าให้ชาวมง้ไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกอย่างท่ีได้

กระท ากนัมา ซ่ึงกลายเป็นปัญหาในการท ามาหากินของชาวมง้ ดว้ยเหตุน้ี พคท. จึงเสนอแนวทางใน

การเพาะปลูกใหแ้ก่ชาวมง้ ดงัท่ีปรากฏจากรายงานใน “อธิปัตย”์ ฉบบัเดือนเมษายน พ.ศ. 2521 เร่ือง 

“เยาวชนปฏิวติัเป็นกองหนา้บุกเบิกท่ีนาใหม่” ซ่ึงไดร้ายงานว่า พคท. ไดใ้หศ้ึกษาแก่ชาวมง้ ในเร่ือง

แนวนโยบายเก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดบัชีวิตความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน ดว้ย

การบุกเบิกป่าเพ่ือท านา โดยมีความตั้งใจให้ยึดอาชีพท านาเป็นหลกั ท าไร่เป็นรอง และรวมถึง

สามารถขุดคลองระบายน ้ าและเข่ือนความยาว 100 เมตร กวา้ง 5 เมตร ท่ีค่อนขา้งแข็งแรงมัน่คงได้

อีกดว้ย493 การให้ความรู้ในการเพาะปลูกและสร้างเคร่ืองมือประชอบอาชีพ จึงท าให้ชาวมง้ด าเนิน

ชีวิตดว้ยการเพาะปลูกขา้วเหนียวไร่ ขา้วโพด มนั ไวบ้ริโภคเมื่อเหลือจึงขายให้กบักองทหารของ

พรรค เน่ืองจากกองทหารไม่สามารถท าการผลิตได้เพียงพอจึงต้องหาซ้ือจากชาวม้ง ใน

ขณะเดียวกนัพบว่าชาวมง้บางส่วนยงัคงปลูกฝ่ินและน าไปขายใหช้นชาติส่วนนอ้ยเผ่าอ่ืน แม ้พคท. 

ไม่สนบัสนุนก็ตาม 

นอกจากการส่งเสริมให้ชาวมง้ท านาเพื่อยึดเป็นอาชีพหลกัแลว้ พคท. ตอ้งการผลผลิตใช้

บริโภคในฐานท่ีมัน่ เน่ืองจากเขตแดงอยู่บนภูสูงห่างไกลตวัเมือง การซ้ือหาส่ิงของท าไดย้าก ยิ่ง

ในช่วงท่ีคนเมืองทยอยข้ึนสู่ฐานท่ีมัน่เกิดสภาพอาหารขาดแคลนจนตอ้งหุงขา้วปนขา้วโพด การคิด

                                                             
492 ไหมลี. พายฝุนบนภูผาจิ-ผาช้าง, 79. 
493 "เยาวชนปฏิวติัเป็นกองหนา้บุกเบิกที่นาใหม่," เมษายน 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย อธิปัตย,์ D79/4, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 9. 
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หาแหล่งปลูกขา้วถาวรจึงเร่ิมข้ึน โดยการบุกเบิกพ้ืนท่ีราบกวา้งระหว่างเชิงเขาซ่ึงเดิมเป็นดงกลว้ยให้

เป็นผืนนา ด้วยเร่ียวแรงของสหายทั้งชาวมง้ และนักศึกษาชายหญิง494 นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้ง

สหกรณ์รวมหมู่ โดยสมาชิกท าการผลิตร่วมกนัและแบ่งปันผลผลิตท่ีได ้และสหายนักศึกษายงั

ประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชช่้วยทุ่นแรงให้แก่ชาวมง้ เช่น เคร่ืองมือหีบเม็ดฝ้าย เคร่ืองผดัขา้ว เป็น

ตน้495 อย่างไรก็ตาม การท างานร่วมกนัดงักล่าวระหว่าง พคท. กบัชาวมง้ก็สะทอ้นความสัมพนัธท่ี์

เป็นมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูล ทั้งสองฝ่ายต่างพร้อมท่ีจะลงมือท าอย่างไม่น่ิงเฉยเพ่ือหาอยู่หากินและ

ความอยู่รอด ด้วยตระหนักถึงความจ าเป็นและเง่ือนไขท่ีจ  ากดัในสงครามปฏิวติัท่ีจะต้องมีการ

ปรับตวั 

แมฐ้านท่ีมัน่จะถูกจ ากดัขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีแต่การคา้ขายและแลกเปล่ียนส่ิงของจ าเป็นกย็งัคง

ด าเนินอยู่ เพียงแต่มีการเปล่ียนรูปแบบเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัระเบียบสังคมใหม่ โดยมีการคา้ทั้ง

ภายในฐานท่ีมัน่และนอกฐานท่ีมัน่ ซ่ึงเป็นเขตจรยุทธ์ท่ียงัอยูใ่นช่วงการชิงพ้ืนท่ีระหว่าง พคท. กบั

ทหารของรัฐ ดงัปรากฏรายงานใน “อธิปัตย”์ ฉบบัเดือนเมษายน พ.ศ. 2521 เร่ือง “ “ร้านคา้” รับใช้

ประชาชน ประชาชนถนอมรัก“ร้านค้า” ” ซ่ึงได้รายงานว่า ร้านค้าภายในฐานท่ีมัน่ ประชาชน

สามารถหาซ้ือสินคา้บางอย่าง รวมทั้งแลกเปล่ียนส่ิงของ ซ่ึงประชาชนต่างรู้สึกว่าตนเองสามารถ

เขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายกว่าสังคมเก่า จึงมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและสิทธ์ิในร้านคา้นั้น496 อย่างไรก็ตาม 

แมร้้านคา้ดงักล่าวจะก่อตั้งข้ึนโดยความเห็นร่วมกนัของชาวมง้ แต่ก็อยูภ่ายใตก้ารจดัการของ พคท. 

เช่น การก าหนดราคา และการน าเข้าสินค้าจากเมืองผ่านหน่วยพลาธิการของพรรค ผูศ้ึกษาจึง

สันนิษฐานว่าชาวมง้คงไม่ไดม้ีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการภายในของร้านคา้มากนกั นอกจาก

เขา้ถึงไดง่้ายเพราะตั้งอยู่ในฐานท่ีมัน่ และชาวมง้สามารถน าผลผลิตมาวางขายในร้านคา้ได ้จึงเกิด

ความรู้สึกเป็นเจา้ของ แต่การบริหารจดัการภายในยอ่มเป็นหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานเท่านั้น 

                                                             
494 ไหมลี. พายฝุนบนภูผาจิ-ผาช้าง, 24. 
495 พายพั ยทุธสัจจา, "วิทย ์ผูมี้ไฟปฏิวติัในดวงใจ," ตุลาคม 2522 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย อธิปัตย,์ D79/10, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 42-44. 
496 "ร้านคา้” รับใชป้ระชาชน ประชาชนถนอมรัก“ร้านคา้”," เมษายน 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย อธิปัตย ,์ D79/4, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 9. 
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ส าหรับการคา้นอกฐานท่ีมัน่ มีการติดต่อกบัชาวเยา้และไดจ้ดัตั้ง “ตลาดนัด” ชัว่คราวข้ึน 

โดยชาวเยา้น าสินคา้ท่ีชาวมง้ตอ้งการมาขายแต่เป็นราคาท่ีขูดรีดเอาก าไร จน พคท. ตอ้งเขา้มาจดัการ

ปัญหาน้ีด้วยการซ้ือขายและต่อรองราคาให้เอง ท าให้ชาวมง้ไม่ต้องเดินทางไปตลาดนัดกนัเป็น

จ านวนมาก นอกจากคนท่ีจะมาช่วยแบกขนสินคา้เท่านั้น พคท. ให้เหตุผลว่า เพ่ือป้องกนัการโกง

ของชาวเยา้ ป้องกนัการแอบดกัซุ่มจากทหารของรัฐ และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ป้องกนัความลบั

ร่ัวไหล เพราะไม่ตอ้งการใหข่้าวท่ีไม่พึงประสงคเ์ขา้สู่ฐานท่ีมัน่497 การจดัระเบียบในดา้นเศรษฐกิจน้ี

เป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวิถีชีวิตในฐานท่ีมัน่ระหว่าง พคท. กบัชาวมง้ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไป แม้

จะเป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่และตอ้งท าความเขา้ใจ แต่ชาวมง้ส่วนใหญ่ก็ใหค้วามร่วมมือและอยากให้มี

การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ซ่ึงชาวมง้ต่างให้การตอบรับ

ต่อการจดัการดา้นอาชีพ การค้า และการใชเ้คร่ืองมือทุ่นแรงท่ีนักศึกษาคิดคน้ข้ึน อย่างไรก็ตาม 

ชาวมง้บางส่วนยงัคงท าการปลูกฝ่ินต่อไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรายไดใ้นการขายฝ่ิน ท าใหช้าวมง้ไม่

อาจละท้ิงผลผลิตชนิดเดียวท่ีมีมูลค่าและเป็นท่ีตอ้งการ ขณะเดียวกนัก็สะทอ้นให้เห็นว่า พคท. มี

ความยดืหยุน่ต่อชาวมง้เป็นอยา่งมาก จึงไม่จดัการอยา่งเด็ดขาดแต่ยงัคงผอ่นปรนให้ชาวมง้บางส่วน

ไดป้ลูกฝ่ินต่อไป 

2.1.3 การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัชาวมลายูมุสลมิ 

การก่อตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยในวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ท าให้ 
พคท. มีความเช่ือมโยงกบัชาวมลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แมก้องทหารปลดแอกฯ จะยงั

ไม่มีบทบาทท่ีเด่นชดั แต่ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนก็ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยายขอบเขตการต่อสู้ของ 
พคท. ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ้ทั้งน้ีกองทหารปลดแอกฯอยู่ภายใตก้ารช้ีน าและควบคุมโดย พคท. 
แต่มีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจาก ทปท. ซ่ึงเป็นกองก าลงัหลกัของพรรค นัน่คือผูท่ี้เขา้ร่วมเป็นทหาร
จะตอ้งเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลาม จึงท าใหม้ีคนไทยพุทธบางส่วนเขา้รีตศาสนาอิสลามเพื่อสงักดัใน
กองทหารปลดแอกฯ ซ่ึงสหายท่ีเขา้ร่วมกองทหารปลดแอกฯ มีประมาณ 100 คน ในจ านวนดงักล่าว
เป็นกลุ่มคนท่ีเขา้ป่าหลงักรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ประมาณ 40 คน ส่วนอีก 60 คนท่ีเหลือเป็นจดัตั้ง

เดิมท่ีอยู่มาก่อนแลว้ และในระหว่างการจัดตั้งเขตงานและกองทหารปลดแอกฯ นั้น ได้มีการ

                                                             
497 จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ, 200-201. 
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ประกาศหาผูส้มคัรใจจากเขตงานอ่ืนๆ ซ่ึงก็มีแนวร่วมท่ีสนใจเขา้ร่วมและเปล่ียนมานบัถือศาสนา
อิสลามดว้ย ในขณะท่ีชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ียงัมีเป็นส่วนนอ้ย498 

การด าเนินงานของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยเนน้ดา้นมวลชน ซ่ึงการท างาน

เป็นไปอย่างราบร่ืนและเป็นท่ีช่ืนชอบของมวลชนชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ี เพราะทางพรรคช่วย

คุม้ครองความปลอดภยัของมวลชนจากการปลน้ของโจรกลุ่มต่างๆในพ้ืนท่ี โดยมีการเจรจากบัโจร

กลุ่มต่างๆเพ่ือไม่ให้ออกปลน้ในเขตงานซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของพรรค ในขณะเดียวกนัหากกองทหารปลด

แอกฯ พบโจรกลุ่มน้ีท าการจ้ีปลน้ในเขตงาน ก็จะเขา้ท าการปะทะทนัที ท าให้กองทหารปลดแอกฯ 

มีฐานะท่ีแน่นอนในหมู่มวลชน ถึงกบัเชิญชวนใหไ้ปท่ีหมู่บา้นพร้อมกบักล่าวว่า “กองทหาร 50 คน 

ชาวบ้านเล้ียงได้รอดแน่”499 แสดงให้การยอมรับของมวลชนแต่ยงัจ  ากัดเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

เคล่ือนไหวเท่านั้น เช่น ต าบลบาโหย อ  าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีกองทหารปลด

แอกฯ เขา้ไปเคล่ือนไหวจนไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้น จนกล่าวไดว้่า “ชาวบา้นต าบลบาโหยเป็น

ฐานอนัแน่นอนของคอมมิวนิสต์” สะทอ้นไดจ้ากเหตุการณ์ท่ี พคท. ไดท้ าการส าเร็จโทษ นายทอง

แกว้ ดาศรีรักษ ์ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 2 ต าบลบาโหย การตายของนายทองแกว้เป็นท่ียนิดีของคนในหมู่บา้น 

เน่ืองจากพฤติกรรมของนายทองแกว้ท่ีชอบวางตวัข่มเหงลูกบา้น500  

แมง้านมวลชนของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยไดรั้บการตอบรับจากมวลชน

ในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี แต่ในการท าสงครามปฏิวติัด้วยก าลงัอาวุธ กองทหารปลดแอกฯ กลบัไม่มี

บทบาทมากนัก มีเพียงหน่วยจรยุทธ์ซ่ึงมีทหารกลุ่มละ 2-5 คน ออกท าการลาดตระเวนและสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัมวลชน ขณะท่ีการใชก้  าลงัสู้รบเกิดข้ึนเป็นบางคร้ังเม่ือถูกโจมตีจากกองทหาร

มาเลเซียซ่ึงสนธิก าลงัเขา้กบักองทหารไทยตามขอ้ตกลงความร่วมมือในการปฏิบติัการร่วมตามแนว

พรมแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อด าเนินการกวาดลา้งกองก าลงัของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาตามแนว

ชายแดนเท่านั้น ท าใหส้ภาพของกองทหารปลดแอกฯ ถูกจ ากดัการเคล่ือนไหว อีกทั้งการท่ีผูเ้ขา้ร่วม

                                                             
498 เจริญพงศ์ พรหมศร. “กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกอง

ก าลงัติดอาวุธมลายมุูสลิมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย,” 90. 
499 ดุนยา บิน อาคีเราะห์, "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย," 26. 
500 เรืองยศ จันทรคีรี, "ภาคใตร้อยต่อของความมัน่คงระหว่างไทยกบัมาเลเซีย," ไทยนิกร 3, (30) + 54 

(30 ตุลาคม 2521): 34-38. 
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ในกองทหารปลดแอกฯ เป็นนกัศึกษาและมวลชนท่ีไม่มีประสบการณ์สูร้บมาก่อน จึงท าใหบ้ทบาท

หลกัของกองทหารปลดแอกฯ เป็นการด าเนินงานมวลชนเท่านั้น501  

ส าหรับสภาพความเป็นอยู่ของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย ไดม้ีการแยกครัว

และการปฏิบติัศาสนกิจของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยออกเป็นสัดส่วน  เน่ืองจาก

ทหารท่ีสังกดักองทหารปลดแอกฯ นับถือศาสนาอิสลาม มีวฒันธรรมในการด าเนินชีวิตเป็นของ

ตนเอง502 ท าใหต้อ้งแบ่งแยกเป็นสดัส่วนใหถู้กตอ้งตามวตัรปฏิบติัของศาสนาอิสลามและการยึดถือ

ของชาวมลายูมุสลิม โดยท่ีพรรคพยายามจะดดัแปลงกองทหารให้เป็นแบบมลายมูากท่ีสุด จึงให้มี

โรงเรียนภาษามลาย ูโดยมีการสอนภาษา การเมือง การทหาร และศาสนา ส าหรับศาสนานั้นจะสอน

ในทุกคืนวนัศุกร์ ตอนกลางวนัพยายามจดัให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เวลาถึงเดือนรอมฎอน (การถือ

ศีลอด) ก็จะปลุกระดมใหก้องทหารปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงทางจดัตั้งจะจดัเตรียมอาหารคาวหวาน

ไวอ้ย่างเต็มท่ี503 แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการยึดถือหลกัศาสนาอิสลามในกองทหารปลดแอกฯ จะ

เคร่งครัดหรือไม่ โดยเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาท่ียอมเปล่ียนศาสนาเพื่อเขา้ร่วมกบักองทหารปลดแอก

ฯ แรงผลกัดนัท่ีเขา้ร่วมเป็นเพราะศรัทธาในอุดมการณ์ ความคบัแคน้ใจ และความตอ้งการปฏิวติั

มากกว่าท่ีจะศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม 

อย่างไรก็ตาม กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย ไดก่้อตั้งข้ึนในช่วงเวลาท่ี พคท. 

ขยายตวัมากท่ีสุด แต่กองทหารปลดแอกฯ กลบัไม่มีบทบาทเด่นและไม่ไดก่้อให้เกิดผลสะเทือนใด

แก่การปฏิวติัในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ้รวมทั้งไม่ท าให้ พคท. เป็นท่ียอมรับแก่ชาวมลายมุูสลิมอยา่ง

กวา้งขวางดงัท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีผูศึ้กษามองว่าเพราะปัจจยัหลกั 3 ประการ ท าใหก้ารก่อตั้งกองทหาร

ปลดแอกฯ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  

                                                             
501 เจริญพงศ ์พรหมศร, "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : เร่ืองเล่าที่หายไปของความสัมพนัธ์

ระหว่าง พคท. และองค์กรติดอาวุธมลายู," รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา 2, 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2554): 393-394. 

502 เร่ืองเดียวกนั, 394. 
503 ดุนยา บิน อาคีเราะห์, "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย," พฤศจิกายน 2523 เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย ตะวนัแดง, D22/8, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 28. 
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ประการแรก ชาวมลายูมุสลิมมีขบวนการของตนเองมาก่อน ซ่ึงชาวมลายูมุสลิมท่ีตอ้งการ

แบ่งแยกดินแดนเร่ิมปรากฏข้ึนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) โดยการน าของตนกู

มะไฮยนิดิน บุตรชายของตนกูอบัดุลกาเดร์เจา้เมืองคนสุดทา้ยของปัตตานี ไดม้ีความพยายามหาทาง

ยดึปัตตานีคืนจากรัฐไทยโดยมีองักฤษสนบัสนุนอยา่งลบัๆ เพราะตนกูมะไฮยดิดินช่วยเหลือองักฤษ

ระหว่างสงครามและยงัคอยเรียกร้องให้ชาวมลายูต่อตา้นญ่ีปุ่นดว้ย504 อย่างไรก็ตามความพยายาม

ดงักล่าวก็ไม่เป็นผลส าเร็จ เน่ืองจากภายหลงัองักฤษผิดสัญญาและกลบัมาเป็นพนัธมิตรกบัรัฐไทย

เช่นเดิม กลุ่มของตนกูมะไฮยนิดินจึงสลายตวัแยกไปเป็นขบวนการต่างๆ โดยมีเป้าหมายท่ีเปล่ียนไป

จากเดิมท่ีตอ้งการรวมกบัมลายาไปสู่การแบ่งแยกดินแดน การเคล่ือนไหวของชาวมลายูมุสลิมจึงมี

มาก่อนแลว้เป็นเวลานาน 

ประการท่ีสอง เป้าหมายและอุดมการณ์ในการปฏิวติัท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ พคท. มี

เป้าหมายท่ีชดัเจนในการปฏิวติัเพ่ือลม้ลา้งอ  านาจรัฐโดยยึดถือแนวทางสังคมนิยมเป็นเคร่ืองช้ีน า 

ขณะท่ีขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยรัฐปาตานีให้

เป็นอิสระ มีศาสนาอิสลามเป็นส่ิงยดึมัน่และเป็นแนวทาง เป้าหมายท่ีแตกต่างจึงท าใหท้ั้งสองฝ่ายไม่

ตอบสนองต่อกนัได ้ดงัท่ี พคท. ไดพ้ยายามสานความสมัพนัธก์บัเปาะซู วาแมดีซาซ่ึงเป็นผูม้ีอิทธิพล

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แต่เพราะไม่สามารถประสานความร่วมมือต่อกนัได้อย่างราบร่ืน

ความสัมพนัธ์จึงยุติลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามภายหลงัท่ี พคท. ก่อตั้งกองทหารปลดแอก

ประชาชนมุสลิมไทย แลว้ กลุ่ม PULO ไดเ้ขา้มาติดต่อเพื่อขอทราบนโยบายของ พคท. และแนวทาง

ของกองทหารปลดแอกฯ และเมื่อทราบว่าพรรคไม่ไดม้ีนโยบายท่ีเป็นปฏิปักษก์ไ็ม่ไดม้ีความร่วมมอื

ใดๆเกิดข้ึน505 แมข้อ้มูลดงักล่าวจะไม่ใหร้ายละเอียดมากนกั แต่เหตุการณ์ดงักล่าวก็สะทอ้นใหเ้ห็น

ว่าภารกิจของ พคท. ไม่เป็นปฏิปักษ์กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนแต่ก็ไม่สอดคลอ้งกับความ

                                                             
504 เฉลิมเกียรติ ขนุทองเพชร, หะยสุีหลง อับดุลกาเดร์ กบฏหรือวีรบุรุษแห่งส่ีจังหวัดภาคใต้, (กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2548), 43-44. เหตุผลที่องักฤษไม่พอใจไทยจนใหส้ัญญาแก่ตนกูมะไฮยิดดินว่าจะหาทางยดึปัตตานีคืนให้ 
เพราะสถานการณ์ในช่วงสงครามซ่ึงไทยยอมให้ญ่ีปุ่นเดินทพัผ่านไปยงัอาณานิคมขององักฤษในมลายา อีกทั้ง
ไทยยงัประกาศสงครามกบัองักฤษ และไทยยอมรับดินแดนที่ญ่ีปุ่ นตีได ้ จึงสร้างความไม่พอใจแก่องักฤษเป็นอยา่ง
มาก 

505 เจริญพงศ ์พรหมศร, "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : เร่ืองเล่าที่หายไปของความสัมพนัธ์
ระหว่าง พคท. และองคก์รติดอาวุธมลาย,ู" 395.   
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ตอ้งการของกลุ่มท่ีตอ้งการแบ่งแยกดินแดน จึงท าให้ พคท. ไม่เป็นท่ีนิยมของชาวมลายมูุสลิมมาก

นกั ดงันั้นความหวงัท่ีจะรวมชาวมลายมุูสลิมเขา้เป็นแนวร่วมในการปฏิวติัจึงลม้เหลว 

ประการท่ีสาม พคท. ไม่มีพ้ืนฐานมวลชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจาก พคท. 

เพ่ิงเร่ิมให้ความสนใจบุกเบิกพ้ืนท่ีน้ีในช่วงปลายปี 2515 เป็นตน้มา อีกทั้งในบริเวณสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตย้งัมีการเคล่ือนไหวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนอยูก่่อนแลว้ จึงอาจเป็นไปไดว้่า

ชาวมลายูมุสลิมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มดงักล่าวมากกว่า แมไ้ม่อาจสรุปได้ว่าชาวมลายูมุสลิม

ยนิยอมใหก้ารสนบัสนุนดว้ยความเต็มใจหรือเป็นเพราะความหวาดกลวัก็ตาม แต่ก็สนันิษฐานไดว้่า

จุดร่วมในชาติพนัธุ์และศาสนาท าให้ชาวมลายูมุสลิมโน้มเอียงไปยงัขบวนการแบ่งแยกดินแดน

มากกว่า พคท. และขอ้สันนิษฐานอีกประการหน่ึงก็คือ ชาวมลายูมุสลิมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวบา้น

สนใจเร่ืองความเป็นอยูแ่ละการท ามาหากินของตนเองมากกว่าท่ีจะจบัอาวุธต่อสู้ท าสงคราม เพราะ

นอกจากไม่ก่อประโยชน์ใดแลว้ยงัเป็นการท าลายชีวิตและทรัพยสิ์นโดยไม่จ  าเป็นอีกดว้ย   

อย่างไรก็ดีกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย ได้ก่อตั้งข้ึนในเวลาไม่นานก็ต้อง

ถดถอยลงพร้อมกบัวิกฤติท่ีเกิดข้ึนภายใน พคท. โดยเกิดความขดัแยง้ทางความคิดระหว่างนกัศึกษา

กบัจดัตั้งของ พคท. ท่ีไม่สามารถประสานให้ลงรอยเดียวกนัได ้ประกอบกบัการปิดสถานีวิทยขุอง 

พคท. ซ่ึงเป็นกระบอกเสียงเพียงแห่งเดียวของพรรค ไดส่้งผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจเป็นอยา่งมาก 

จึงท าให้นักศึกษาหมดศรัทธาต่อการน าของ พคท. และพากนัออกจากเขตป่าเขา อย่างไรก็ตาม มี

ขอ้มูลท่ีช้ีให้เห็นว่าความขดัแยง้ทางความคิดไดเ้กิดข้ึนกบัชาวมลายูมุสลิมท่ีเขา้ร่วมกบักองทหาร

ปลดแอกฯ เช่นเดียวกนั ดงักรณีตวัอยา่งของแบฮูแต (นามสมมติ) ซ่ึงเป็นนกัศึกษาชาวมลายมูุสลิมท่ี

หนีบรรยากาศทางการเมืองช่วงหลงักรณี 6 ตุลาคม เขา้ร่วมกบักองทหารปลดแอกประชาชนฯ แต่

ต่อมาแบฮูแตไดถ้อนตวัออกจากกองทหารและเขา้ร่วมกบักลุ่ม BRN แทน506 แมก้รณีของแบฮูแตจะ

เป็นแค่ส่วนหน่ึงแต่ก็สะทอ้นให้เห็นว่า ความขดัแยง้ไดเ้กิดข้ึนในกลุ่มชาวมลายมุูสลิมเช่นเดียวกนั 

นอกจากปัญหาการน าของพรรคและจัดตั้งแลว้ยงัอาจรวมถึงปัญหาดา้นอุดมการณ์และศาสนาท่ี

                                                             
506 เจริญพงศ์ พรหมศร, "นโยบายชนชาติส่วนนอ้ยของพคท. กรณีศึกษาชนชาติส่วนน้อยชาวมลายใูน

พื้นท่ี จ.ชายแดนภาคใต,้" วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 5, 3 (มิถุนายน-กนัยายน 2557): 54. เจริญพงศ์
ไดข้อ้มูลดงักล่าวจากการสัมภาษณ์แบบฮูแต (นามสมมติ) ซ่ึงเคยเขา้ร่วมกบักองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิม
ไทยก่อนจะแยกตวัออกมาในที่สุด 
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แตกต่างกนั จึงเป็นสาเหตุให้แบฮูแตเปล่ียนเส้นทางไปเขา้ร่วมกบัขบวนการของชาวมลายูมุสลิม

แทน 

กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย เป็นแนวร่วมอีกกลุ่มหน่ึงของ พคท. ขณะเดียวกนั

ก็อยูใ่นสถานะกองก าลงัภายใตส้งักดั “กองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย” ซ่ึงเป็นกองทพั

หลกัของ พคท. ฉะนั้นแลว้กองทหารปลดแอกฯ จึงถือเป็นแนวร่วมดา้นกองก าลงัโดยมีหน้าท่ีท่ี

ส าคัญคือท าสงครามปฏิวติั แต่การสร้างแนวร่วมกับชาวมลายูมุสลิมไม่ประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะ พคท. ไม่เป็นท่ีนิยมของชาวมลายูมุสลิมมากนัก อีกทั้งเป้าหมายและ

อุดมการณ์ท่ีแตกต่างกนัท าให้ชาวมลายมูุสลิมเลือกท่ีจะเคล่ือนไหวดว้ยตนเองมากกว่าการร่วมมือ

กบั พคท. อย่างไรก็ตาม การรวมชนชาติต่างๆเขา้มาในการท าสงครามปฏิวติัของ พคท. สะทอ้นให้

เห็นการเปิดกวา้งและยอมรับต่อการอยู่ร่วมกบัชนชาติอ่ืนอยา่งเท่าเทียม ทั้งน้ีในการอยู่ร่วมกนัตอ้ง

ใชก้ารเรียนรู้และความเขา้ใจต่อความแตกต่างของแต่ละฝ่าย ซ่ึงการท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบั

ชาวมลายมูุสลิมยงัท าไดไ้ม่ดีนกั ทั้งน้ีเพราะ พคท. ถือว่าตนเองเป็นพรรคของชนชาติไทยส่วนใหญ่ 

การรวมกบัชนชาติอ่ืนจึงเป็นไปเพื่อประสานความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งใหแ้ก่พรรค แต่

ทั้งน้ี พคท. ยงัคงตอ้งเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการช้ีน ามากกว่าท่ีจะยอมรับในความตอ้งการของอีก

ฝ่าย แต่ต่อมาเมื่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วประกอบกบัความขดัแยง้ภายในพรรคท่ี

ลุกลามเป็นวงกวา้ง  จนท าใหก้องทหารปลดแอกฯ ตอ้งล่มสลายไปในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีการสร้างแนว

ร่วมกบัชาวมลายมูุสลิมของ พคท. เพื่อท าสงครามปฏิวติัจึงไม่ประสบผลส าเร็จดงัท่ีคาดหวงัไว  ้

2.1.4 การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน  

หลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 เป็นคร้ังแรกท่ี พคท. ไดต้อ้นรับแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน และ

ประชาชนผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย ซ่ึงหนีภยัการปราบปรามและจบักุมท่ีประท าโดยรัฐเขา้สู่เขต

เคล่ือนไหวของ พคท. ดว้ยหวงัท่ีจะพึ่งพิงและสนับสนุนการต่อสู้ดว้ยอาวุธของ พคท. ซ่ึง ธิกานต์ 

ศรีนารา ตั้งขอ้สงัเกตว่า แมน้กัศึกษาปัญญาชนท่ีเขา้ป่าก่อนและหลงั 6 ตุลาคม จะมีภูมิหลงั การใช้

ชีวิต และการท ากิจกรรมในเมืองแตกต่างกบัผูน้  าของ พคท. ซ่ึงเป็นคนกลุ่มแรกท่ีเขา้ไปปลุกระดม

ชาวนาในชนบท มีประสบการณ์ท างานปฏิวติัท่ียาวนานก็ตาม แต่ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการท างาน

ร่วมกนัระหว่างทั้งสองฝ่าย นกัศึกษาปัญญาชนกลบัท าใหง้านของ พคท. เติบโตและมีประสิทธิภาพ
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มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานศิลปวฒันธรรม งานส่ิงพิมพฯ์ สปท. และงานแนวร่วม507 อยา่งไรก็ดี 

นักศึกษาปัญญาชนค่อนขา้งคุน้ชินและมีประสบการณ์การท างานดงักล่าวอยูก่่อนแลว้ ผลของการ

ท างานจึงออกมาในทางท่ีดี แต่ยงัมีงานดา้นอ่ืนๆท่ีนกัศึกษาปัญญาชนเขา้ไปท างานดว้ยเช่นเดียวกนั 

ซ่ึงงานดงักล่าวนกัศึกษาปัญญาชนไม่มีประสบการณ์และห่างไกลจากความรู้ท่ีไดจ้ากห้องเรียนใน

มหาวิทยาลยั จึงอาจท าให้เขา้ใจไดว้่านักศึกษาปัญญาชนไม่มีบทบาทในการท างานส่วนนั้น ทั้งท่ี

พบว่านักศึกษาปัญญาชนสามารถเขา้ไปท างานท่ียากล าบากร่วมกบั พคท. แมจ้ะมีอุปสรรคแต่ทั้ง

สองฝ่ายก็สามารถท างานร่วมกันได้ ดังนั้ นในท่ีน้ี  ผู ้ศึกษาจะอธิบายการท างานด้านอ่ืนๆ

นอกเหนือจากงานขา้งตน้ ไดแ้ก่ งานมวลชน งานการทหาร และงานพลาธิการ เพ่ือช้ีให้เห็นว่า

นกัศึกษาปัญญาชนมีบทบาทในการท างานท่ีตนเองไม่มีความถนดัและมีส่วนส าคญัในการขยายงาน

ในเขตป่าเขาเป็นอยา่งมาก  

งานมวลชน เป็นงานอีกดา้นหน่ึงท่ีนักศึกษาปัญญาชนจากในเมืองอยากเขา้ไปท า เพราะ

เป็นงานท่ีไดพ้บปะกบัชาวบา้นโดยตรง มีโอกาสไดเ้ผยแพร่ความคิดทางการเมือง พูดคุยปัญหา

ความเดือดร้อนของชาวบา้น ช้ีแนะการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งจดัตั้งชาวบา้นเป็นมวลชนและแนวร่วม 

คุณสมบติัของการท างานมวลชนจึงตอ้งการผูท่ี้เขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย มีความรู้ คิดวิเคราะห์ปัญหาได้

อย่างรอบดา้น มีความสามารถในการพูดท่ีไม่เพียงการชกัจูงให้คลอ้ยตามเท่านั้น แต่ตอ้งอธิบาย

ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบา้นใหเ้ช่ือมโยงกบัสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ และภารกิจ

การปฏิวติัของ พคท. ท่ีชาวบ้านสามารถท าความเข้าใจและเห็นภาพได้จริง ทั้งน้ีแมน้ักศึกษา

ปัญญาชนจะมีคุณสมบัติดงักล่าว แต่มิใช่ทุกคนจะได้รับเลือกให้ท างานมวลชน เน่ืองจากงาน

มวลชนมีสภาพเคล่ือนไหวแบบจรยทุธ ์บางเขตงานตอ้งเคล่ือนไหวก่ึงทหาร มีการติดอาวุธป้องกนั

ตวัหากเกิดกรณีปะทะกบัทหารหรือ อส. ดงันั้น ผูท่ี้ท างานมวลชนตอ้งมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย

และจิตใจเมื่อตอ้งเผชิญกบัอนัตรายท่ีไม่คาดฝัน จึงอาจกล่าวไดว้่าการท างานงานมวลชนตอ้งใช้ทั้ง

ความสามารถทางการเมืองและการทหารควบคู่กนัในการท างาน  

                                                             
507 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 68-69. 
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แม ้พคท. ไดม้ีผูป้ฏิบติังานมวลชนอยู่ก่อนท่ีนักศึกษาปัญญาชนจะเขา้ป่า แต่เป้าหมายใน

การขยายเขตงานและความต้องการก าลงัสนับสนุนท าให้ต้องสร้างผูป้ฏิบัติงานมวลชนใหม่ๆ

เพ่ิมข้ึน  ดว้ยเหตุน้ี พคท. จึงปรับปรุงการท างานมวลชนเพ่ือรองรับนกัศึกษาปัญญาชน ดงักรณีท่ีพบ

ในเขตเคล่ือนไหวของ พคท. ในจงัหวดัพทัลุง-ตรัง-สตูล มีการเปิดโรงเรียนการเมืองการทหารข้ึน 

เพ่ือท าการฝึกฝนอบรมผูป้ฏิบติังานมวลชน รวมทั้งปรับปรุงระบบของงานเพ่ือให้ปฏิบติังานได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานมวลชนท่ีโดดเด่นหลังพ.ศ. 2520 เป็นต้นมา มีทั้ ง

ปัญญาชนและชาวนา บุคคลเหล่าน้ีไดเ้ป็นผูน้  าหน่วยจรยุทธ์โฆษณางานมวลชนกนัในเวลาต่อมา

ทั้งส้ิน508 

ในการท างานมวลชนพบว่านักศึกษาปัญญาชนหลายคนได้เข้าไปท างานมวลชนและ

กลายเป็นส่วนส าคญัในการปรับปรุงการท างานมวลชนให้กา้วหน้ามากข้ึน ดงัท่ี ซิลเวีย คอตอร้ี 

(Sylvia Catorri) นักข่าวชาวต่างชาติผูม้ีโอกาสเดินทางเขา้เยี่ยมเขตงานหน่ึงของ พคท. ในภาคใต้

เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ไดก้ล่าวถึงการท างานระหว่าง พคท. กบันกัศึกษาปัญญาชนจากการพบเห็นของ

เขา ความว่า  

...หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม เป็นต้นมา รูปแบบของการปฏิบัติงานได้

พฒันาเปล่ียนแปลงไปอีกระดบัหน่ึง ทหารกองทพัปลดแอกฯเขา้ไปในหมู่บา้น

พร้อมอาวุธเพียงไม่ก่ีคนและพูดคุยกบัชาวบ้านโดยตรง เราไดพ้บผูป้ฏิบัติงาน

เช่นน้ีกลุ่มหน่ึงระหว่างการเดินทางของเรา ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอดีต

นักศึกษา หมอคนหน่ึง โดยมีนักรบท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นพ่ีเล้ียงคอยดูแลระวงั

ภยัอีก 2-3 คน เพ่ือไปท า “การปลุกระดมมวลชน” ในหมู่บา้น...509 

นกัศึกษาปัญญาชนท่ีท างานมวลชนมีทั้งท่ีไดรั้บเลือกใหส้งักดัหน่วยงานมวลชนโดยเฉพาะ 

บางคนอาสารับท างานมวลชน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละเขตงานท่ีจะก าหนดแผนการท างาน

                                                             
508 โครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทดั. บนเส้นทางภูบรรทัด ต านานการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของประชาชน

พัทลุง-ตรัง-สตูล, 651. 
509 ซิลเวีย คอตอร้ี, "การเดินทางเขา้ไปเยีย่มเขตแดนของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (ภาคแรก)," 

เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาสังคมไทย, A1.5/4, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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มวลชนในพ้ืนท่ีอยา่งไร ดงักรณีตวัอยา่งของอดีตนกัศึกษาซ่ึงใชน้ามว่า “เดือน จรัสแสง” เธอเล่าว่า 

ภายหลงัท่ีไดห้ล่อหลอมและฝึกฝนตนเอง รวมทั้งศึกษาแนวนโยบายและเข็มมุ่งของพรรคระยะหน่ึง 

เธอก็ไดรั้บเลือกให้ไปท างานมวลชนท่ีเขตงานในเตา ซ่ึงเป็นหมู่บา้นหน่ึงในเขตอ าเภอห้วยยอด 

จงัหวดัตรัง ร่วมกบัสหายอีกสองคน เมื่อไดล้งไปท างานเธอสามารถปรับตวัไดดี้ โดยเฉพาะกบั

มวลชนไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนหนุ่มสาว ผูใ้หญ่ หรือผูสู้งอาย ุเน่ืองดว้ยบุคลิกท่ีร่าเริงแจ่มใส เขา้กบัคน

อ่ืนไดง่้าย และสมยัเรียนเธอมีโอกาสไปร่วมกินร่วมอยูก่บัชาวบา้น รวมทั้งสอนหนงัสือใหแ้ก่เด็กๆ

ในภาคตะวนัออกหลายคร้ัง ภายใตโ้ครงการ “ปลอบขวญัชาวนาชาวไร่” ของ ศนท.510 แต่เมื่อมีการ

สรุปงานหลงัส้ินโครงการ จดัตั้งยา้ย “เดือน จรัสแสง” ให้ท างานอยูใ่นกองทพัไม่ตอ้งลงไปท างาน

มวลชนอีก ขณะท่ีจดัตั้งเองก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างถึงสาเหตุท่ีเธอไม่ไดล้งไปท างานมวลชน

อีก จนกระทัง่เม่ือเธอมีโอกาสพูดคุยกบัสหายน า คือ “คุณเคียว” ท่ีพยายามอธิบายภารกิจของการ

ปฏิวติัว่ามีหลายด้าน โดยงานแต่ละดา้นต่างก็มีความส าคัญเหมือนกนัหมด ซ่ึงจัดตั้งจะเป็นคน

คดัเลือกคนท่ีเหมาะสมให้ไปท างานนั้น ในฐานะนักปฏิวติัจะตอ้งท างานท่ีพรรคเรียกร้องตอ้งการ 

และตอ้งข้ึนต่อพรรคอยา่งไม่มีเง่ือนไข511 

ในกรณีของ “เดือน จรัสแสง” จากการบอกเล่าของเธอข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า เธอ

สามารถปรับตวัในการท างานมวลชนไดดี้ ไม่มีปัญหาในการเขา้ถึงมวลชน แต่จดัตั้งพิจารณายา้ยเธอ

ใหท้ างานบนกองทพัโดยไม่ถามความคิดเห็น ซ่ึงถือเป็นอ านาจของจดัตั้งในการเลือกคนท่ีเหมาะสม

ไปท างาน และ “เดือน จรัสแสง” ก็ตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ “เช่ือพรรค เช่ือจดัตั้ง” แมเ้ธอจะเกิด

ค าถามต่อการใชอ้  านาจของจดัตั้งก็ตาม แต่เธอก็ไม่อาจโตแ้ยง้เปล่ียนแปลงได ้สุดทา้ยเธอยอมท า

ตามเพราะถือเป็นค าสัง่แต่ไม่ใช่เพราะเขา้ใจสาเหตุท่ีแทจ้ริง ดงันั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั “เดือน จรัสแสง” 

จึงเป็นตวัอย่างท่ีสะทอ้นให้เห็นปัญหาในการท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบันักศึกษา ในดา้น

โครงสร้างการท างานท่ีมีสายงานการท างานเป็นล าดบัชั้น โดยจดัตั้งท่ีเป็นชาวนามีอ  านาจตดัสินใจ

การท างานของนกัศึกษา แต่การช้ีน าของจดัตั้งท่ีไม่เป็นเหตุเป็นผลเพียงพอกลบัสร้างความเคลือบ

                                                             
510 โครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทดั. บนเส้นทางภูบรรทัด ต านานการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของประชาชน

พัทลุง-ตรัง-สตูล, 603. 
511 เร่ืองเดียวกนั, 605-606. 



  364 

แคลงใจแก่นกัศึกษา แมล้กัษณะดงักล่าวอาจดูเป็นปัญหาเลก็นอ้ยแต่ปัญหาในลกัษณะน้ีไดมี้การสั่ง

สมจนก่อใหเ้กิดการเสียคิดในหมู่นกัศึกษาปัญญาชนในเวลาต่อมา   

อย่างไรก็ตาม ในบางเขตงานนักศึกษาท่ีเป็นทหารตอ้งรับผิดชอบท างานมวลชน สาเหตุ

เพราะความจ ากดัดา้นก าลงัคน และการเคล่ือนไหวแบบจรยุทธ์จึงตอ้งจดัสรรกองก าลงัให้มีความ

คล่องตวัแต่สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงักรณีของ จนัทนา ฟองทะเล อดีตนักศึกษาท่ี

เขา้สังกดัหน่วยทหารทอ้งถ่ิน กองร้อย 303 ฐานท่ีมัน่น่านใต ้มีโอกาสไดท้ างานมวลชน ในกลางปี 

2522 จนัทนาไดเ้ร่ิมท างานมวลชนหลงัจากมีการวางแผนท างานมวลชนในเขตหลงัขา้ศึก ซ่ึงการ

ท างานรูปแบบน้ีไม่ใช่การท างานมวลชนชายฐานท่ีมัน่ดงัท่ีเคยท ากนัมาเป็นสิบๆปี คืออาศยัฐานท่ี

มัน่เป็นหลงัพิง และใชก้ารปฏิบติัการทหารควบคู่กนัไป แต่การท างานมวลชนเขตหลงัขา้ศึก จะ

เคล่ือนไหวก่ึงทหารเป็นเอกเทศ ตดัขาดความเก่ียวขอ้งกบังานในเมือง และไม่มีฐานท่ีมัน่เป็นหลงั

พิง หน่วยงานมวลชนเขตหลงัขา้ศึกถูกแยกเป็น 2 หน่วย คือ “หน่วยยุโรป” และหน่วยท่ีจนัทนา

สงักดัช่ือ “หน่วยเอเซีย” มีทหารอีสานจากภูพานเป็นหวัหนา้ ทหารมง้ 1 คน และลวัะ 1 คน จนัทนา

เป็นนกัศึกษาเพียงคนเดียวในหน่วย ภารกิจของหน่วยงานคือ ขยายงานมวลชน กุมสภาพพ้ืนท่ีและ

ข่าวสารเก่ียวกบัขา้ศึก เช่ือมเสน้ทางการติดต่อระหว่างฐานท่ีมัน่น่านใตก้บัพะเยา การเคล่ือนไหวให้

เนน้การปิดลบัท่ีสุด หลีกเล่ียงการปะทะ และหากมียทุธการโจมตีฐานท่ีมัน่ อาจพิจารณาเคล่ือนไหว

ทางทหารในระดบัแค่ลวงทิศขา้ศึกเท่านั้น512 ซ่ึงจนัทนาไดเ้ล่าประสบการณ์การท างานมวลชนช่วง

หลายเดือนท่ีขุนห้วยไมซ้าง อ  าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีในหน่วยงานตามความ

ถนดั โดยเขามีหนา้ท่ีพูดคุยชกัชวนมวลชน  ดงัท่ีเขาไดบ้รรยายไวว้่า 

...เวลาหลายเดือนท่ีขุนหว้ยไมซ้าง เราจะออกท างานเฉพาะตอนตะวนัตก

ดิน งานก็คือพบคนซ่ึงจะวนเวียนอยู่ในวงจ ากดัไม่ก่ีครัวเรือน เราแบ่งหน้าท่ีกนั

ชัดเจนคือ ทหารลัวะกับม้งจะยืนยามระวังภัยบริเวณรอบๆตุ๊บไร่และเส้น

ทางเขา้ออก มีผมกบัทหารอีสานท่ีพูดคุยกบัชาวบา้น ผมจะรับผดิชอบในเร่ืองการ

อธิบายเป้าหมายและอุดมการณ์กบัจดจ าและรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัชาวบา้น

และชุมชน ส่วนทหารอีสานจะเนน้เร่ืองข่าวสารขา้ศึก ผมจะท าบนัทึกหวัขอ้ต่างๆ

                                                             
512 จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ, 95-98. 
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ไวเ้ป็นหมวดหมู่ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาอาชีพ ความเดือดร้อน เฉพาะหน้า 

สภาพหมู่บ้าน ตระกูลส าคัญต่างๆ ข้อมูลเก่ียวกับผูน้  าชุมชน เช่น ครู พ่อค้า 

พระสงฆ ์ก  านนัผูใ้หญ่บา้น นิทานเก่าๆ ค  าพงัเพย คติความเช่ือ รวมทั้งขอ้มูลส่วน

บุคคล.... ในการสนทนากับชาวบ้านช่วงแรกๆซ่ึงยงัคุ ้นเคยกันไม่มากการ

ประมวลขอ้มูลท าไดล้  าบาก เพราะเราตอ้งออ้มคอ้มไม่ให้เป็นท่ีผดิสงัเกต แต่เมื่อ

คุน้เคยกนั เขา้ใจภาษาและทศันคติกนัมากข้ึน การสนทนาประจ าค  ่าคืนก็จะเป็น

บรรยากาศค่อนขา้งปกติ แต่เราตอ้งตั้งเป้าหมายในการพูดคุยให้ชดัเจนแต่ตน้ว่า

จะน าและโน้มน้าวการสนทนาไปไขปัญหาอะไร และจะตอ้งจดจ าขอ้มูลให้ได้

จนถึงเชา้ บางคืนผมตอ้งแอบจดใส่เศษกระดาษ เพราะจ าหัวขอ้และรายละเอียด

ไม่หวาดไม่ไหว...513 

จากค าบรรยายของจนัทนาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การท างานมวลชนได้ท าให้จันทนา

คุน้เคยกบัชาวบา้น ในช่วงท่ีมีการตีขา้วซ่ึงชาวบา้นจะท าตอนกลางคืนหน่วยงานมวลชนก็จะไปช่วย

ชาวบา้นตีขา้ว การคลุกคลีท างานกบัชาวบา้นน าไปสู่บทสนทนาท่ีหลากหลาย เช่น ธรรมเนียมของ

ชาวบา้น อาหารการกิน การผูกมิตรในวงการนกัเลง เป็นตน้ ความคุน้เคยกบัชาวบา้นยงัท าใหพ้วก

เขาแกปั้ญหาเร่ืองอาหารการกินไดอี้กดว้ย เขาเล่าว่ามีการท าสวนผกัร่วมกบัชาวบา้น โดยออกทุนซ้ือ

เมล็ดพนัธุ์และช่วยออกแรงขุดร่องสวน มอบให้ชาวบ้านดูแลและยกให้เป็นสิทธ์ิของชาวบา้น 

จนัทนาและพวกเพียงขอเก็บกินบา้งเวลาผา่นไปมาเท่านั้น514 ส าหรับการท างานภายในหน่วยงานซ่ึง

มีทั้งหมด 4 คน นอกจากจะมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบท างานมวลชนท่ีชดัเจน ในดา้นการกินอยู่

ทหารอีสานและทหารลวัะถือว่ามีความเช่ียวชาญและพึ่งพาได ้ เขาไดเ้รียนรู้การหาผกัป่าและวิธี

วิเคราะห์ใบไมห้รือเห็ดป่าว่าพอจะน ามาท าอาหารไดห้รือไม่ ดา้นการท างานท่ีตอ้งพบปะชาวบา้น

ในตอนกลางคืนท าให้พวกเขาตอ้งจดัสรรเวลาให้สอดคลอ้งกบังาน แมจ้ะกลบัถึงท่ีพกัตี 1 หรือตี 2 

แต่ทุกคนจะตอ้งต่ืนตี 5 หรือ 6 โมงเชา้ เก็บเคร่ืองนอนและกินขา้วเชา้ให้เสร็จก่อน 8 โมง ป้องกนั

การเสียลบัท่ีอาจถูกขา้ศึกซุ่มโจมตีซ่ึงกองร้อย 303 เคยเจอมาหลายคร้ัง หลงัจากนั้นจนัทนาจะท า

หน้าท่ีสอนหนังสือให้กบัผูป้ฏิบติังานอีก 3 คนๆละ 2 ชัว่โมง ในภาคบ่ายจะเป็นงานส่วนตวัและ

                                                             
513 เร่ืองเดียวกนั, 110-112. 
514 เร่ืองเดียวกนั, 112-114. 
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พกัผ่อน หลงัอาหารเยน็จึงจะเร่ิมท างานมวลชนพบปะชาวบา้นอีกคร้ัง ช่วงตน้ปี 2523 หน่วยสรุป

กนัว่าการท างานมวลชนตามหลกัการของ พคท. คือ “ปรับทุกข ์ผกูมิตร ปักหลกั ชกัชวน จดัตั้ง” ไม่

มีเง่ือนไขท่ีจะท าไดใ้นระดบัจดัตั้ง ดว้ยสถานการณ์ไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายจึงท าไดเ้พียง “ปรับ

ทุกข์ ผูกมิตร” และท างานร่วมกบัมวลชนแกปั้ญหาเฉพาะหน้าของพวกเขาไปเร่ือยๆ515 อย่างไรก็

ตาม การท างานมวลชนก็ท าให้สามารถกุมสภาพพ้ืนท่ี กุมสภาพขา้ศึก มีแหล่งเสบียงและเครือข่าย

การติดต่อกับมวลชน ซ่ึงแม้ว่าไม่อาจถือเป็นการขยายเขตงานของ พคท. โดยตรง แต่ก็เป็น

ประโยชน์ในดา้นขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การวางแผนเช่ือมประสานเขตงานอ่ืนๆได ้

งานการทหาร ถือเป็นงานท่ีช้ีขาดชยัชนะของการปฏิวติั เป็นงานท่ียากล าบาก และอนัตราย 

เพราะเป็นหน่วยงานแรกท่ีตอ้งเผชิญหน้ากบัศตัรู โดยปกติผูท่ี้ได้รับคดัเลือกสังกดัในกองร้อย

จะตอ้งมีคุณสมบติัเด่นท่ีจ  าเป็นส าหรับการเป็นทหาร เช่น ความคิดกา้วหนา้ทางการเมือง ร่างกาย

แข็งแรง อารมณ์ดี มีความอดทน ช านาญภูมิประเทศ เป็นคนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ซ่ึงนกัศึกษาปัญญาชน

มกัจะมีคุณสมบติัไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดี มีนักศึกษาปัญญาชนส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้ประจ า

กองร้อยในหลายเขตงาน และนกัศึกษาปัญญาชนก็ไดร่้วมรบต่อสูก้บัสหายชาวนาและชนชาติส่วน

น้อยในหลายสมรภูมิ ในจ านวนน้ีกองร้อยบางแห่งมีนกัศึกษาปัญญาชนเป็นผูช้ี้น าทางการเมืองซ่ึง

ถือเป็นต าแหน่งทางการเมืองสูงสุดของกองร้อย516  

การท่ีนกัศึกษาปัญญาชนเขา้สังกดักองทหารท าให้ขีดความสามารถในการสู้รบของ พคท. 

เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นก าลงัใจท่ีเพ่ิมข้ึนทัว่ทุกเขตงาน ส่งผลให้การสู้รบของ พคท. 

ตั้งแต่ปลายปี 2519 – 2521 ไดข้ยายตวัและเอาชนะทหารรัฐบาลไดห้ลายคร้ัง นกัศึกษาปัญญาชนได้

เขา้ไปท าหน้าท่ีทหารสู้รบและเผชิญกบัอนัตรายหลายรูปแบบ ดงักรณีตวัอย่างของ “สหายทน” ผู ้

ไดรั้บเลือกให้สังกดักองร้อย 561 ฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ คร้ังหน่ึงเขาไดรั้บมอบหมายให้คุ ้มกัน

ขบวนเสน้ทางและกองล าเลียง ซ่ึงเขาไดเ้ล่าประการณ์คราวนั้นว่า 

...นักรบแห่งกองร้อย 561 ร่วมกบัหน่วยเส้นทางส านกัห้วยทราย ซุ่มอยู่

บริเวณป่าเลาริมถนนสายเพชรบูรณ์-หล่มสกั เกือบส่ีทุ่มแลว้ถนนสายนั้นจึงเงียบ

                                                             
515 เร่ืองเดียวกนั, 117-118. 
516 กองบรรณาธิการไฟลามทุ่ง. ไฟลามทุ่ง, 143. 
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สงดัไร้ผูส้ญัจรผา่นไปมา แน่นอนว่าไม่ค่อยมีรถคนัใดอยากผา่นเสน้ทางน้ี เพราะ

อย่างน้อยก็หวาดหวั่นในความเปล่ียวของมัน หน่วยเส้นทางท าหน้าท่ี

ประสานงานกบัหน่วยเส้นทางเขาคอ้ เขาท างานกนัอย่างชนิดท่ีเรียกว่าพลาด

ไม่ได ้ยามรักษาการณ์จากทหารป่ากองร้อย 561 เฝ้าคอยระวงัตามจุดสงัเกตตลอด

เสน้ทางท่ีขบวนล าเลียงจากฝ่ังใตจ้ะตอ้งเดินผา่น ผมมีประสบการณ์ผ่านทางสาย

น้ีมาหน่ึงคร้ังแลว้ ผิดแต่ว่าคราวน้ีผมคือ ท.ป.ท. อนัย่อมาจาก กองทพัปลดแอก

ประชาชนแห่งประเทศไทย ซ่ึงผมมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งพิทกัษส์หายผูม้าใหม่และรับ

ใชเ้ขาดงัเช่นท่ีผมเคยไดรั้บมา...517 

นอกจากนั้นยงัมีกรณีตวัอยา่งของ “สหายประทีป” ซ่ึงเป็นนกัศึกษาหญิงผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้

สังกดั “กองร้อยเคล่ือนท่ีประจ าถ่ินเขต 3 จงัหวดั กองร้อยท่ี 1” (เขตสามจงัหวดัตรัง-พทัลุงและ

สตูล) เธอไดก้ล่าวว่าสาเหตุท่ีไดรั้บเลือกเขา้เป็นทหารร่วมกบัทหารชายหลายคน อาจเพราะรูปร่างท่ี

สูงใหญ่ซ่ึงถือว่าสมความตั้งใจท่ีตอ้งการเป็นทหาร เธอไดรั้บการฝึกฝนหลายดา้น ทั้งดา้นการทหาร 

ดา้นการเมือง ใหม้ีความคล่องแคล่วว่องไว สมกบัการท่ีจะตอ้งเป็นทหารหญิง หลงัผา่นการฝึกซอ้ม

เธอไดอ้อกสู่สนามรบเคียงบ่าเคียงไหล่กบัสหายชายหลายคร้ัง ซ่ึงเธอไดเ้ล่าถึงการต่อสูค้ร้ังแรกท่ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อซุ่มโจมตีทหารของรัฐบาลท่ีก  าลงัท าการลาดตระเวน ดงัความว่า 

...หลังจากฉันได้ซ้อมรบทั้ งการทหารควบคู่กับการเรียนรู้ทางด้าน

การเมืองแลว้ ผูบ้ญัชาการก็น าพวกเราออกสู่สนามรบเป็นคร้ังแรก จิตใจของเหล่า

นักรบค่อนขา้งมีความพร้อม การไปคร้ังน้ีเป็นการออกรบคร้ังแรกของกองร้อย

ทหารหลกั เป็นการรบแบบซุ่มโจมตีกองทหารโดยใชส้ถานท่ีบนเขาพบัผา้เป็น

สมรภูมิ ภูมิประเทศและท าเลไดเ้ปรียบมากเพราะฝ่ายทปท.อยูท่ี่สูง สนามรบคือ

ถนนท่ีเป็นตัวแอล แนวรบอยู่ตามเนินเขาทอดยาว นัก รบทปท.ตั้ งแถว

เตรียมพร้อม เป้าหมายของเราจะเคล่ือนไหวเพื่อเปล่ียนก าลงัพลตามปกติ นักร

บทปท.เข้าแนวรอตั้งแต่ตีส่ีจนถึงรุ่งเช้า ขณะเข้าแนวก็มีชาวบา้นมาพบเราจน

เกือบจะลม้เลิก แต่ก็สามารถจดัการกบัชาวบา้นไดโ้ดยตอ้งขอร้องแกมบงัคบัให้

                                                             
517ทนทาน ลูกหลานไทย. ลาก่อน หินร่องกล้า, 71. 
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เขาอยูก่บัเราจนรบเสร็จ เมื่อเวลาผา่นไปจนสายมากแลว้เวลาท่ีทุกคนรอคอยมาถึง 

ความต่ืนเตน้เร่ิมบงัเกิด มือของฉันเย็นเฉียบ ก  าปืนแน่น สอดน้ิวเขา้ในไกปืน 

เตรียมพร้อมท่ีจะลัน่ไกตามบญัชาของผบ. ก  าลงัทหารท่ีผา่นเขา้แนวเป็นรถยีเอ็ม

ซี 2 คันนั่งกันมาเต็มรถประมาณ 20 คน ไม่มีความระมัดระวังใดๆ คร้ันผู ้

บญัชาการใหส้ัญญาณ การยิงโจมตีก็เร่ิมข้ึนทุกคนกระหน ่ายิงไปท่ีเป้าหมายและ

ได้รับชัยชนะในเวลารวดเร็ว เรายึดได้อาวุธประสิทธิภาพดีหลายกระบอก 

พอท่ีจะเสริมเข้ียวเลบ็ใหก้บัตนเอง อาวุธท่ียดึไดจึ้งน ามาเปล่ียนใหก้บันกัรบกอง

หนา้ซ่ึงเป็นก าลงัไฟ...518 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่าการเขา้ร่วมท างานดา้นทหารของนกัศึกษาปัญญาชน

ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพการรบของ พคท. ใหเ้พ่ิมขีดความสามารถมากข้ึน 

ดงักรณีตวัอย่างท่ีเขตงาน 3 จงัหวดัพทัลุง-ตรัง-สตูล ไดก้  าลงัสนับสนุนจากนกัศึกษาปัญญาชนจน

สามารถจดัตั้งกองร้อยสู้รบได ้1 กองร้อยในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2520 ซ่ึงท าให้งานการทหารมีความ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยมีการจดัโครงสร้างกองร้อยและสายงานบงัคบับญัชา คณะกรรมการ

ระดบัจงัหวดัเป็นผูน้  าสูงสุด รองลงมาคือฝ่ายช้ีน าทางการเมืองและฝ่ายบงัคบับญัชาทางการทหาร 

และยงัได้มีการตั้งคณะกรรมการกองร้อยท าหน้าท่ีบริหารแต่ละดา้น ได้แก่ งานการเมือง งาน

การทหาร งานพลาธิการ งานกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ งานการแพทย ์และงานการเงิน 519 ซ่ึง

ถือเป็นคร้ังแรกท่ีเขตงาน 3 จงัหวดัพทัลุง-ตรัง-สตูล มีก  าลงัทหารส าหรับท าการสู้รบโดยเฉพาะ 

นอกจากนั้น ประสิทธิภาพดา้นอาวุธของ พคท. ยงัเพ่ิมข้ึน เพราะนักศึกษาปัญญาชนน าความรู้ไป

ผลิตปรับปรุงอาวุธใหม้ีความทนัสมยั และซ่อมแซมอาวุธให้ใชก้ารไดเ้พื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนคน 

ซ่ึง “สหายทน” ไดเ้ล่าถึง “ส านกัทหารช่าง” ท่ีเขาพบเจอในฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ ความว่า 

...ส านกัทหารช่าง... งานของพวกเขาก็คืองานซ่อมอาวุธและประกอบทุ่น 

มีโรงกลัน่แอลกอฮอล์เพ่ือใช้ในโรงพยาบาล และท่ีพิเศษไปกว่านั้นหน่วยช่าง

                                                             
518 โครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทดั. บนเส้นทางภูบรรทัด ต านานการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของประชาชน

พัทลุง-ตรัง-สตูล, 506-508. 
519 เร่ืองเดียวกนั, 463-468. 
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แห่งน้ีคือ ปะหมอ้ปะกระติกน ้ าอีก ทั้งดดัแปลงสภาพอาวุธ ผมเคยเห็นปืน เอม็.16 

พบัฐานปลายกระบอกสั้นกว่าปกติ ทราบว่าเป็นสินสงครามท่ีถูกทหารป่าท าลาย

จนพานทา้ยปืนแตก ปลายกระบอกทะลุบิดงอเขาจึงตดัเหลือสั้นขนาดกะทดัรัด 

ระยะหลงัน้ีผมเห็นสหายเอกน าปืนกระบอกนั้นไปใชป้ระจ าหน่วยฉายหนงัของ

เขา...520 

นอกจากน้ีในเขตงานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีนกัศึกษาปัญญาชนตั้งแต่ระดบัเรียนช่างเทคนิค

ไปจนถึงวิศวกรเขา้ไปท างานใน “หน่วยเทคนิค” ซ่ึงแต่เดิมเป็นหน่วยงานเลก็ๆ ท่ีมีขีดความสามารถ

เพียงตีพร้า ซ่อมปืนลูกซอง เปล่ียนปีกลูกระเบิด และผลิตทุ่นระเบิดไดว้นัละไม่ก่ีลูก กลายเป็น

หน่วยงานท่ีหนุนช่วยงานการทหารทั้งตา้นการลอ้มปราบ การซุ่มตีศตัรู ไปจนถึงการบดขยี้ค่ายศตัรู

ขนาดใหญ่ไดใ้นเวลาต่อมา หน่วยเทคนิคไดพ้ฒันาขีดความสามารถจนผลิตทุ่นระเบิดไดว้นัละเป็น

พนั ผลิตลูกระเบิดท่ียงิดว้ยปืนเอม็ 16 (หรือปืนท่ีใชลู้กกระสุนเอม็ 16 ทุกชนิด เช่น ปืน เอฟ.เอน็ ปืน 

เอช.เค 33 เป็นตน้) ทั้งชนิดสังหาร ระเบิดมือ ระเบิดแก๊ส ระเบิดควนั ท าให้การต่อสู้ของ พคท. มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รูปแบบการสู้รบก็เปล่ียนแปลงไป เช่น การตีค่ายศตัรูไม่ตอ้งรบในระยะ

ประชิดเหมือนเม่ือก่อน ท าใหรั้กษาชีวิตของสหายท่ีอาจตอ้งเสียชีวิตจากการสูร้บได้521 ซ่ึงนบัไดว้่า

นักศึกษาปัญญาชนไดเ้ป็นก าลงัหนุนช่วยทางการทหารทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านการเป็น

ทหารท าหน้าท่ีสู้รบ และพฒันาประสิทธิภาพของอาวุธท่ีใช้ในการต่อสู้ ซ่ึงท าให้สหายมีก  าลงั

หึมเฮิมในการต่อสูม้ากข้ึนอีกดว้ย 

งานพลาธิการ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลความเป็นอยู่ของคนในเขตงานหรือฐานท่ีมัน่ 

โดยตอ้งดูแลและจดัสรรเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อจ านวนคนแต่ละวนั รวมทั้งจ  านวน

เน้ือสัตวแ์ละพืชผกัท่ีตอ้งใชป้ระกอบอาหารประจ าวนัก็จ  าเป็นต้องค านวณให้เพียงพอ ทั้งน้ีงาน

พลาธิการยงัรวมถึงงานการผลิตซ่ึงตอ้งท าการเพาะปลูก ล่าสัตว ์หาของป่า เพื่อน ามาสะสมเป็น

เสบียงต่อไป การท างานพลาธิการแมไ้ม่เส่ียงอนัตรายเช่นเดียวกบังานทหารและงานมวลชน แต่เป็น

งานท่ีเหน่ือยและยากล าบากเช่นเดียวกนั เพราะเป็นงานท่ีต้องใช้แรงงานและทกัษะท่ีนักศึกษา

                                                             
520 ทนทาน ลูกหลานไทย. ลาก่อน หินร่องกล้า, 88-89. 
521 กองบรรณาธิการไฟลามทุ่ง. ไฟลามทุ่ง, 129-130. 
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ปัญญาชนไม่เช่ียวชาญ ในการท างานจึงตอ้งใชค้วามอดทนและมุ่งมัน่เป็นอยา่งมาก แมจ้ะกล่าวได้

ว่าเป็นงานท่ีมีคุณูปการเพ่ือความอยูร่อดของปากทอ้งคนทั้งหมด แต่ก็มีคนส่วนนอ้ยท่ีอยากท างานน้ี 

อย่างไรก็ดี นักศึกษาปัญญาชนหลายคนได้เข้าสังกัดหน่วยพลาธิการหรือหน่วยการผลิต โดย

นกัศึกษาบางคนไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูดู้แลจดัแบ่งส่ิงของ ในขณะท่ีส่วนใหญ่ตอ้งใชแ้รงงานเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหเ้พียงพอต่อจ านวนคนท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่เน่ืองจากหนา้ท่ีท าการผลิตเป็นงานท่ีมีอยูต่่อเน่ือง 

ในช่วงท่ีว่างงานผูท่ี้สงักดัหน่วยงานอ่ืนๆจึงตอ้งมาช่วยท างานการผลิตดว้ยเช่นเดียวกนั  

สหายทนไดเ้ล่าถึงนักศึกษาซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นพลาธิการในฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ เขากล่าว

ว่างานพลาธิการ มีสหายณรงค์ เป็นสหายนักศึกษารับต าแหน่งน้ีอยู่ ซ่ึงนับเป็นงานท่ีหนักพอดู 

เพราะตอ้งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของสหายทั้งในเร่ืองอาหารการกิน การก าหนดอตัราความถ่ีของ

การกินเน้ือหมู รวมถึงขายสินคา้เบ็ดเตล็ดเช่นสบู่ ยาสีฟัน ไฟแช็คและของจ าเป็นอย่างอ่ืน 522 และ

พลาธิการยงัมีหน้าท่ีจ่ายเบ้ียเล้ียงแก่สหายท่ีเป็นทหารซ่ึงทุกคนจะไดรั้บคนละ 15 บาทต่อเดือน ไม่

ว่าทหารท่ีเป็นฝ่ายน าหรือทหารธรรมดาก็จะไดรั้บอตัราเดียวกนัอยา่งเท่าเทียม 523 นอกจากน้ีสหาย

ทนยงัเล่าถึงการใช้แรงงานในช่วงท่ีไม่ได้ออกท าการสู้รบ เขาบรรยายถึงการใช้แรงงานของ

นกัศึกษาหญิงท่ีพบัเก็บความรู้วิชาการไวช้ัว่คราว แลว้หนัไปเรียนรู้การใชแ้รงงานจากสหายชาวนา 

ดงัขอ้ความท่ีกล่าวว่า 

...หน้าท่ีหลกัของผมขณะนั้นคือการต าข้าวร่วมกับสหายนักรบแห่ง

กองร้อย 561 ผมอยูแ่ผนกต า ส่วนนกัรบหญิงหลายคนอยูแ่ผนกฝัดและร่อน ครก

กระเด่ืองสามตวัจากแรงคนท างานเยีย่งเคร่ืองจกัร เสียงดงั ปึกปักของมนัในแต่ละ

วนัไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่าย และ ณ ท่ีน้ีผมไดพ้บเห็นการรวมตวัของบรรดาสหาย

หญิงแห่งกองร้อย 561 ซ่ึงถูกระดมข้ึนมาจากหน่วยงานมวลชน พวกเธอลว้นเป็น

นกัศึกษาจากในเมือง หากแต่ขณะน้ีเคร่ืองแบบสีขาวสะอา้นไดถู้กท้ิงไว ้จะมีก็แต่

คราบเหง่ือไคลบนเคร่ืองแบบทหารป่าท่ีห่อหุ้มร่างของพวกเธอวิชาการความรู้

                                                             
522 ทนทาน ลูกหลานไทย. ลาก่อน หินร่องกล้า, 42. 
523 เร่ืองเดียวกนั, 60. 



  371 

ของต าราแต่ละสถาบนัถูกยดัใส่ล้ินชกัพบัเก็บไวช้ัว่ครู่ แลว้หนัหนา้เขา้เรียนรู้การ

ฝัดและร่อนขา้วจากครูผูเ้ป็นสหายทอ้งถ่ินอยา่งมีชีวิตจิตใจ...524 

ในเขตงานสุราษฏร์ธานี สหายสมพร ไดเ้ล่าว่าจากนโยบายท่ีจะสร้างฐานท่ีมัน่ในภาคใตจึ้ง

มีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่ๆข้ึน ในคร้ังนั้นมีการก่อตั้งหน่วยการผลิตท่ีส าคญัข้ึนสองหน่วย คือ 

หน่วยผกั หรือ หน่วยตา้ไจ ้และหน่วยโรงสี หรือ หน่วยหูหนาน หน่วยผกั เกิดข้ึนเพราะความขาด

แคลนอาหารประเภทผกั นักศึกษาจึงคิดค้นวิธีผลิตอาหารท่ีหลากหลายและเพียงพอกับความ

ตอ้งการ จึงท าโครงการเสนอเพ่ือท่ีจะปลูกผกัท่ีหลากหลายข้ึน เช่น คะน้า กวางตุง้ ถัว่ฝักยาว หรือ

กะหล ่าปลี ต่อมาโครงการไดรั้บการอนุมติันักศึกษาจึงไดรั้บผิดชอบร่วมกนักบัสหายชาวนา ส่วน

หน่วยโรงสี เกิดข้ึนอยา่งค่อนขา้งเป็นไปเอง เพราะโรงสีนอกจากเป็นท่ีสีขา้วแลว้ ยงัเป็นท่ีเล้ียงหมู 

เล้ียงไก่ เล้ียงปลา สหายท่ีรับผดิชอบโรงสีคือสหายอาวุโส ช่ือสหายคง ต่อมามีนกัศึกษาอีกหลายคน

ไดเ้ขา้ไปช่วยงานดว้ย525 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดแ้สดงให้เห็นว่า นักศึกษาปัญญาชนไดเ้ขา้ไปขยายงานของ พคท. 

หลายส่วน ทั้งหน่วยงานท่ีมีอยู่เดิมและหน่วยงานท่ีเพ่ิงก่อตั้งใหม่ งานบางดา้นนกัศึกษาปัญญาชน

ท าไดดี้เพราะใชค้วามรู้และคุน้ชินมาก่อน แต่ส าหรับงานท่ีนกัศึกษาปัญญาชนไม่เคยลงมือท า พวก

เขาก็ท าไดดี้เช่นเดียวกนั สะทอ้นใหเ้ห็นจากกรณีตวัอยา่งการท างานการทหาร งานมวลชน และงาน

พลาธิการดังกล่าวข้างต้น นอกจากน้ี ในการท างานท่ีมีนักศึกษาปัญญาชนเข้าไปร่วมจะมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้นๆใหก้า้วหนา้ข้ึน เช่น 

นักศึกษาปัญญาชนในหน่วยเทคนิคหนุนช่วยดา้นอาวุธทางการทหาร นักศึกษาปัญญาชนสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ พคท. ในการพบปะกบัมวลชน ขจดัภาพลกัษณ์คอมมิวนิสตเ์ป็น “ผูก่้อการร้าย” 

หรือ “ชาวต่างชาติ” ในความรับรู้ของประชาชนไปได ้เพราะนกัศึกษาปัญญาชนท่ีมาท างานมวลชน

มีแต่หนุ่มสาวชาวเมือง หลายคนใส่แว่นสายตา พูดจาสุภาพนอบนอ้ม ดูไม่มีพิษภยัเช่นท่ีรัฐโฆษณา

ไว ้และนักศึกษาปัญญาชนยงัมองเห็นปัญหาในการท างาน วิเคราะห์สถานการณ์และก าหนด

แผนงานต่อไปได ้จึงท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมโครงการต่างๆเพ่ือขยายงานใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุ

                                                             
524 เร่ืองเดียวกนั, 69-70.  
525 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, น ้าป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด, 133.  
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น้ีจึงกล่าวไดว้่าแมน้กัศึกษาปัญญาชนจะไม่เคยท างานเหล่านั้นมาก่อน แต่เม่ือพวกเขาไดล้งมือท า

อยา่งมุ่งมัน่ตั้งใจ พร้อมกบัพยายามดดัแปลงตนเอง นกัศึกษาปัญญาชนก็สามารถเผชิญกบัการงานท่ี

ยากล าบากได ้อย่างไรก็ตาม แมน้ักศึกษาปัญญาชนจะท างานท่ียากล าบากได ้แต่งานเหล่านั้นไม่

เหมาะสมกบับทบาทท่ีแทจ้ริงของพวกเขา การท างานอยู่ในป่าเขาและชนบทอาจเป็นผลดีในช่วง

ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เพราะนักศึกษาปัญญาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้และเข้าใจความทุกข์ยากของ

ประชาชน แต่ในระยะยาวเมื่อ พคท. พยายามดดัแปลงใหน้กัศึกษาปัญญาชนเป็นกรรมกรชาวนา ท า

ให้นักศึกษาปัญญาชนตอ้งเปล่ียนคู่ต่อสู้จากศตัรูเก่า (รัฐบาล) มาต่อสู้กบัตวัเอง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 

พคท. ปฏิบติัต่อนักศึกษาปัญญาชนไม่ต่างกบัท่ีปฏิบติัต่อชาวนา ทั้งท่ีนักศึกษาปัญญาชนถือเป็น

แนวร่วม และพวกเขาควรไดเ้คล่ือนไหวดว้ยบทบาทท่ีแทจ้ริงและเหมาะสม  

2.2 การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท กบัแนวร่วมช้ันสูง : การปรับปรุงคณะกรรมการประสานงาน

ก าลงัรักชาตรัิกประชาธิปไตย หรือ กป.ชป. 

2.2.1 บทบาทของ กป.ชป. ในสถานการณ์ทีป่ฏิวตั ิ 

ภายหลงัการจดัตั้ง กป.ชป. เสร็จส้ินในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2520 ดูเหมือนว่า กป.ชป. จะยงั

ไม่มีบทบาทมากนัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอุปสรรคในดา้นท่ีตั้ งท าให้ถูกจ ากดัการท างานไปโดย

ปริยาย แต่อย่างไรก็ดีมิอาจปฏิเสธไดว้่า กป.ชป. มีความส าคญัต่อ พคท. เป็นอย่างยิ่ง ดงัท่ี ธิกานต์ 

ศรีนารา ไดเ้สนอว่า กป.ชป. ท่ีตั้งข้ึนร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัองค์กรแนวร่วมอ่ืนๆ เป็นองค์กร

โฆษณา ท่ีท าให้การน าของ พคท. ดูชอบธรรมและเข้มแข็งมากข้ึน526 ในสถานการณ์การสู้รบ 

กป.ชป. จึงมีความส าคญัในการส่งเสริมภาพของสถานการณ์การปฏิวติัให้รุดหนา้และขยายตวัข้ึน 

ผ่านการประสานความร่วมมือกบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆอย่างกวา้งขวาง บทบาทของ กป.ชป. จึงเป็น

ปัจจยัหน่ึงในการสนบัสนุนการปฏิวติั 

นอกจากนั้น ธีรยุทธ บุญมี เลขานุการของ กป.ชป. ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดัตั้ง กป.ชป. 

ผา่นการใหส้มัภาษณ์แก่นกัข่าวชาวตะวนัตกในฐานท่ีมัน่แห่งหน่ึง ซ่ึงต่อมาไดตี้พิมพบ์ทสัมภาษณ์

                                                             
526 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 128. 
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ลงในวารสารฟาร์อิสเทอร์นอิโคโนมิครีวิว ฉบบัเดือนกนัยายน พ.ศ. 2523 ซ่ึงเขาไดก้ล่าวถึงบทบาท

ของ กป.ชป. ไวว้่า 

...เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง กป.ชป. น้ีคือองค์กรร่วมอนัหน่ึง 

การต่อสู้ท่ีแทจ้ริงเป็นหน้าท่ีของพรรคการเมืองต่างๆหลายพรรค เรา (กป.ชป.) 

รับผิดชอบ ในการขยายความร่วมมือกบัพลงัทางการเมืองของกลุ่มต่างๆหลาย

กลุ่ม เพ่ือเร่งจดัตั้งแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติข้ึนให้ได ้และเมื่อแนวร่วม

ประชาธิปไตยแห่งชาติไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ กป.ชป. ก็หมดหนา้ท่ีไป...527 

เช่นเดียวกบัทศันะของผสม เพชรจ ารัส รองประธาน กป.ชป. ก็ไดอ้ธิบายรูปการจดัตั้งของ 

กป.ชป. และบทบาทในการเคล่ือนไหวของ กป.ชป. ไวต้อนหน่ึงความว่า 

...ในขั้นเร่ิมตน้ของการก่อตั้ง “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติ

รักประชาธิปไตย” หรือ กป.ชป. นั้น รูปลกัษณะองคก์รเป็นแบบคณะกรรมการ

ประสานงาน เป็นรูปแบบของคณะกรรมการท่ีเชิญตวัแทนจากพรรคฝ่ายต่างๆมา

ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ ประการท่ี 1 ท าหนา้ท่ีไปประสาน หรือ

เตรียมการจดัรวมพลงัจากบรรดาพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง องค์การมวลชน 

ศาสนิกชนทุกนิกายศาสนา บรรดาชนชาติส่วนน้อย และประชาชนผูรั้กชาติรัก

ประชาธิปไตยทั้งปวง เพ่ือให้ไดต้วัแทนมาท าหน้าท่ีในการสร้าง “องค์การแนว

ร่วม” ท่ีมีรูปแบบขั้นสูง มีลกัษณะขององค์การและมีนโยบายเป็นท่ียอมรับของ

ทุกพรรคฝ่ายได้ เม่ือภาระหน้าท่ีดังกล่าวได้ปฏิบัติบรรลุไปแลว้ ถึงวาระนั้น 

กป.ชป. ก็หมดบทบาทภาระหน้าท่ีและยุบเลิกทันที ประการท่ี 2 กป.ชป. มี

ภาระหน้าท่ีช่วยในการศึกษาคน้ควา้รูปแบบองค์การและนโยบายขององค์การ

แนวร่วมขั้นสูง เราศึกษาคน้ควา้รูปแบบ นโยบาย ยทุธศาสตร์ ยทุธวิธีขององคก์าร

แนวร่วมจากการต่อสู้ของประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก เราศึกษาคน้ควา้

สภาพความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจนค่านิยมท่ี

                                                             
527 "บทสัมภาษณ์เลขานุการ กป.ชป.," เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน 

ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/63, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 2. 
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เป็นมรดกตกทอดทางสังคมของประชาชาติไทย ในส่วนท่ีดีและมีประโยชน์มา

สังเคราะห์เข้าเป็นทฤษฎีปฏิวติัเสนอให้มิตรทั้ งหลายพิจารณาก าหนดเป็น

แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของการปฏิวติัไทยให้สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงและเป็นตวัของตวัเอง...528 

ดว้ยรูปแบบและภาระหนา้ท่ีของ กป.ชป. ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้บทบาทของ กป.ชป. โดด

เด่นในการโฆษณาความคิดทางการเมืองและการแสวงหาแนวร่วมสนับสนุนให้กวา้งข้ึน แต่ทว่า

การท่ี กป.ชป. ตอ้งพ่ึงพา พคท. ในดา้นท่ีตั้ง ก  าลงัคน และการสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆท่ีจ  าเป็น จึงท าให้ 

กป.ชป. ไม่สามารถท างานไดอ้ย่างอิสระ ดว้ยเหตุน้ีแนวร่วมจึงตอ้งยอมรับฐานะและบทบาทของ 

พคท. เป็นแกนในการประสานงานภายใน กป.ชป. ซ่ึง ผสม เพชรจ ารัส ไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ีแนว

ร่วมต่างยอมรับการน าของ พคท. ว่ามีสาเหตุท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. พคท. ในฐานะพรรคการเมืองพรรคหน่ึง ซ่ึงมีอุดมการณ์ แนวทาง นโยบาย ยทุธศาสตร์

ยุทธวิธี ในการปฏิวติัประเทศไทยและไดย้ืนหยดัต่อสู้มาเป็นเวลา 38 ปี จึงมีฐานะในลกัษณะของ

พรรคการเมืองท่ีมีความเขม้แข็งมัน่คงท่ีสุดในประเทศไทย  

2. บทบาทท่ีเป็นฐานรองรับ พคท. มีฐานมวลชนอยูอ่ยา่งหนาแน่น มีกองก าลงัติดอาวุธเป็น

ของตนเอง มีเขตอ านาจรัฐของประชาชนและฐานท่ีมัน่จรยุทธอนัเป็นแนวหลงัท่ีพ่ึงพิงได ้และ

สามารถอ านวยความสะดวกฝ่ายต่างๆให้แก่พรรคฝ่ายต่างๆและ กป.ชป. สามารถด าเนินงานดา้น

ต่างๆใหส้ะดวกยิง่ข้ึน 

3. บทบาทท่ีเป็นแกน แสดงออกในลกัษณะหัวเร่ียวหัวแรงและเป็นตวัเช่ือม คือมีลกัษณะ

เป็นทั้งพลงัดนั และ “ตวัเช่ือมประสาน” กลุ่มพลงัต่างๆท่ีรักชาติรักประชาธิปไตยมาร่วมเคล่ือนไหว

ต่อสูเ้พื่อเอกราชประชาธิปไตยและการกินดีอยูดี่ของประชาชน529 

                                                             
528 "สัมภาษณ์ อ.ผสม เพชรจ ารัส รองประธานกป.ชป. ," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/82, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 2. 
529 เร่ืองเดียวกนั. 
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จากค ากล่าวของธีรยุทธ บุญมี และผสม เพชรจ ารัสขา้งตน้ไดแ้สดงให้เห็นว่า กป.ชป. มี

ขอบเขตการท างานท่ีจ  ากดัเน่ืองจากการก่อตั้งในลกัษณะของคณะกรรมการท่ีมีเป้าหมายขั้นตน้เพ่ือ

ประสานความร่วมมือระหว่างแนวร่วมกลุ่มต่างๆก่อนท่ีจะพฒันารูปแบบความร่วมมือไปสู่ระดับท่ี

สูงกว่า ดงันั้นการท างานของ กป.ชป. ในช่วงแรกจึงเพ่ือโฆษณาดา้นความคิดและจุดยืน เพ่ือชกัจูง

แนวร่วมทั้งในประเทศและในระดบัสากล โดยแสดงให้เห็นไดจ้ากสาส์นท่ีออกในนาม กป.ชป. 

และกรรมการใน กป.ชป. ในวาระโอกาสส าคญัและเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงถือเป็นการโฆษณาทาง

ความคิดเพื่อหาแนวร่วม และอีกนัยหน่ึงเพื่อสร้างช่ือของ กป.ชป. ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2521 กป.ชป. ไดอ้อก “สาส์นถึงมิตรชาวไทยและชาวต่างประเทศ” เน่ืองในโอกาสการจดั

งานชุมนุมเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ 14 ตุลาคม และเชิดชูจิตใจของวีระชน 6 ตุลาคม ในท่ีต่างๆทัว่

โลก ซ่ึง กป.ชป. ไดก้ล่าวว่าจะสืบทอดเจตนารมณ์ของ 14 ตุลาคม และ 6 ตุลาคม ใหไ้ดม้าซ่ึงเอกราช

ของชาติและประชาธิปไตยของประชาชน พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อการปล่อยผูต้อ้งหาในคดี 6 

ตุลาคม และวิจารณ์รัฐบาลนายเกรียงศกัด์ิท่ีมีนโยบายหลอกลวงประชาชน และหาทางแยกท าลาย

พลงัของขบวนปฏิวติั อีกทั้งยงัขอให้ประชาชนสามคัคีกนัให้แน่นแฟ้นเพ่ือโจมตีศตัรูน าไปสู่ชัย

ชนะร่วมกนั530 

ต่อมาในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2522 กป.ชป. ไดอ้อก “สาส์นอวยพรวนัฮารีรายอแก่ประชาชน

ชาวมลายมูุสลิม” ซ่ึงไดมี้การพิมพเ์ผยแพร่ในส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ พคท. คือ นิตยสาร “หลกัชยั” ปีท่ี 3 

ฉบบัท่ี 19 ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ. 2522531 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เน้ือหาท่ีมาจาก กป.ชป. เผยแพร่

ออกไปกวา้งขวางข้ึน โดยผูศึ้กษาสนันิษฐานว่าส่ิงพิมพป์ฏิวติัฉบบัอ่ืนๆอาจพิมพเ์ผยแพร่สาส์นของ 

กป.ชป. ด้วยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากต่างก็มีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการขยายความคิดการปฏิวติั อีกทั้ง 

สปท. ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ความคิดของพรรคไดย้ติุบทบาทลงในกลางปี 2522 อนัเป็นผล

สะเทือนจากการสถาปนาความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัรัฐบาลไทย ท าให้ 

                                                             
530 "สาส์นจากคณะกรรมการกองก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย," เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ

ไทยแถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของพคท. ในวาระต่างๆ, A6/8, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 1-2. 
531 "สารอวยพรวนัฮารีรายอของคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย ," กนัยายน 

2522 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย หลกัชยั, D30/2, หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์. ก. 
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พคท. ท่ีมีจุดยนืขา้งจีนตอ้งรับนโยบายของจีนมาปฏิบติัตาม หลงัจากนั้น พคท. จึงไดก่้อตั้ง “วารสาร

ส านักข่าวเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย” ข้ึนมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 เพื่อใช้เป็น

กระบอกเสียงของ พคท. ในการรณรงคโ์จมตีโซเวียต-เวียดนาม โจมตีรัฐบาลไทย โดยการเสนอข่าว

ชยัชนะในการสู้รบของ พคท. เผยแพร่ลทัธิมาร์กซ-เลนิน และความคิดเหมาเจ๋อตุง532 ซ่ึงมีนัยเพื่อ

แทนท่ี สปท. ท่ีปิดไป ดงันั้นการพิมพเ์ผยแพร่สาส์นในส่ิงพิมพป์ฏิวติัของ พคท. ในเขตงานต่างๆจึง

เป็นการเผยแพร่ความคิดของ กป.ชป. ไดไ้กลท่ีสุด แม้ประสิทธิภาพอาจจะดอ้ยกว่าการส่งสาส์น

ผา่นคล่ืนวิทยซ่ึุงสามารถรับฟังไดท้ั้งในชนบทและในเมืองก็ตาม 

นอกจากสาส์นท่ี กป.ชป. แสดงความคิดเห็นภายในประเทศแลว้ กป.ชป. ยงัไดส่้งสาส์นใน

ระดบัสากลเพ่ือสร้างความร่วมมือและความรับรู้ในระดบัท่ีกวา้งข้ึนอีกดว้ย ดงัปรากฏหลกัฐานจาก

รายงานข่าวในคอลมัน์ “ในประเทศ” วารสาร “ตะวนัแดง” ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 5 เดือนมกราคม 2523 ท่ี

น าเสนอข่าว “สาส์นอวยพรของ กป.ชป. ถึงองคก์ารปลดแอกปาเลสไตน์” เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีเน้ือหาบรรยายถึงการสนบัสนุนการต่อสูข้ององคก์ารปลดแอกปาเลสไตน์ตอนหน่ึง

ความว่า 

...วนัท่ี 29 พย. เป็นวนัสากลสมานฉันท์แห่งประชาชนปาเลสไตน์ และ

วันครบรอบ 15 ปี  แห่งการต่อสู้ด้วยอาวุธ  ของประชาชนปาเลสไตน์  

คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย (กป.ชป.) ไดส่้งสารถึง

องค์การปลดแอกปาเลสไตน์ สนับสนุนการต่อสู้อนัชอบธรรมของประชาชน

ปาเลสไตน์ท่ีคดัคา้นจกัรพรรดินิยมอเมริกา ลทัธิฟ้ืนชาติยิว ยืนยนัสิทธ์ิในการ

ก าหนดชะตากรรมและสร้างสรรคป์ระเทศ ของประชาชนปาเลสไตน์ เรียกร้อง

ให้อิสราเอลถอนตวัออกจากดินแดนอาหรับโดยทนัที สารกล่าวว่าการต่อสูด้ว้ย

                                                             
532 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 232-233. 
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อาวุธของประชาชนปาเลสไตน์ และประชาชนไทยต่างสนบัสนุนกนั และจะตอ้ง

เอาชนะอุปสรรคกา้วไปสู่ชยัชนะอยา่งแน่นอน...533 

นอกจากน้ี ยงัปรากฏหลกัฐานว่า กป.ชป. ส่งสาส์นไปยงัองคก์ารของประชาชนในประเทศ

ต่างๆ ดงัท่ีปรากฏใน “บทน า” ของ สามคัคีสู้รบ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 8 เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม พ.ศ. 

2521 ไดก้ล่าวถึงสาส์นท่ี กป.ชป. ส่งไปโดยสังเขป แต่ไม่มีการคดัลอกสาส์นมาเผยแพร่ในฉบับ

ดงักล่าว จึงท าใหไ้ม่อาจทราบเน้ือหาทั้งหมดของสาส์นได ้แต่จากจุดยนืและภารกิจของ กป.ชป. ก็

พอจะสนันิษฐานไดว้่าเป็นสาส์นสนบัสนุนการต่อสู้เพื่อเอกราช ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม

ของประชาชนทัว่โลก ซ่ึงในบทน าดงักล่าวไดแ้จง้ความเคล่ือนไหวของ กป.ชป. ไวส้ั้นๆ ดงัน้ี 

...สาส์นแสดงความยนิดีของ คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรัก

ประชาธิปไตย (กปชป.) ถึง องค์การปลดแอกประชาชนแห่งอาฟริกาตะวนัตก

เฉียงใต ้เน่ืองในสปัดาห์แห่งความสมานฉนัทก์บัประชาชนนามีเบีย 

สาส์นอวยพรของ คณะกรรมการประสานงานก าลัง รักชาติรัก

ประชาธิปไตย (กปชป.) ถึง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งกาลิมนั

ตนัเหนือ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 16 ปีแห่งการด าเนินสงครามเพื่อเอกราชและ

การปลดปล่อยประชาชาติของประชาชนกาลิมนัตนัเหนือ...534 

การท างานร่วมกนัใน กป.ชป. แต่ละพรรคฝ่ายจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั 

โดยยดึหลกัเคารพนบัถือในความเป็นตวัของตวัเองในแต่ละพรรคฝ่าย เช่น การออกแถลงการณ์ใน

นาม กป.ชป. จะต้องผ่านการปรึกษาหารือและเห็นชอบด้วยกันทุกฝ่ายจึงจะเผยแพร่อย่างเป็น

ทางการ แม ้พคท. เป็นแกนกลางในการประสานพรรคฝ่ายต่างๆจน กป.ชป. ถือก าเนิดข้ึน แต่ พคท. 

มีสิทธิและฐานะเท่าเทียมกบัพรรคฝ่ายอ่ืนๆ ดงัท่ี ผสม เพชรจ ารัส ไดเ้ล่าถึงวิธีการท างานใน กป.ชป. 

ซ่ึงทุกพรรคฝ่ายไดป้รึกษาหารือซ่ึงกนัและกนัฉนัทพ์ี่นอ้ง ความว่า 

                                                             
533 "ในประเทศ," มกราคม 2523 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสาร

ภาษาไทย ตะวนัแดง, D22/3, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 14. 
534 "บทน า," พฤศจิกายน – ธันวาคม 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุล

สารภาษาไทย สามคัคีสู้รบ, D71/4, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 5. 
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...ความสมัพนัธข์องทุกพรรคฝ่ายใน กป.ชป. นั้น ทุกฝ่ายต่างไดย้ดึถือใน

การปฏิบติังานบนพ้ืนฐานแห่งการปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนัฉนัท์พ่ีนอ้ง เคารพ

นบัถือในความเป็นตวัของตวัเองของแต่ละพรรคฝ่าย ไม่แทรกแซงกิจการภายใน

ของกนัและกนั ขณะเดียวกนัเราต่างก็สามคัคีและรวมกนัอย่างเป็นเอกภาพเพื่อ

ต่อสู้ให้ไดม้าซ่ึงเอกราชประชาธิปไตย ความเป็นธรรมและความกินดีอยู่ดีของ

ประชาชนไทยทุกชนชั้นและทุกชั้นชนอยา่งเสมอหน้า ตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมใน

การปฏิบติังานของเรา เช่น เมื่อเราจะออกค าแถลงใดๆในนามของ กป.ชป. เรา

เร่ิมต้นด้วยการปรึกษาหารือถึงสถานการณ์ หลักการและเน้ือหาสาระใน

แถลงการณ์ รวมถึงจะมอบหมายให้ใครเป็นผูแ้ถลงเป็นขั้นตน้จากทุกพรรคฝ่าย 

ส่วนใดมีข้อคิดเห็นนั้นไวก่้อน จากนั้นเราก็ยกร่างค าแถลงเหล่านั้นข้ึนแล้ว

หมุนเวียนการศึกษา ปรับปรุงแก้ไขเมื่อทุกฝ่ายเห็นเป็นเอกภาพ เราก็จัดท า

แถลงการณ์นั้นออกเผยแพร่เป็นทางการต่อไป 

ปัจ จุบัน  พคท.  ก็ย ังคง เ ป็นแกนในการประสานพลัง รักชาติรัก

ประชาธิปไตยใน กป.ชป. ส่วนในการด าเนินงานใดๆ พคท. ก็มีสิทธิและฐานะ

เท่าเทียมกนักบัพรรคฝ่ายต่างๆอยา่งเสมอหนา้...535 

จากการท างานของ กป.ชป. ท่ีเนน้การท าหนา้ท่ีเผยแพร่ความคิดและประสานความร่วมมือ

จากกลุ่มต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศดังกล่าวข้างตน้ ท าให้ กป.ชป. กลายเป็นองค์การ

โฆษณาเผยแพร่ใหแ้ก่ พคท. ท่ีคอยประสานความร่วมมือกบัองคก์ารระดบัสากล ในการแสดงจุดยนื 

ให้ก  าลงัใจและสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนกลุ่มต่างๆ การจะด าเนินงานเผยแพร่ความคิดจึง

จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีช่องทางติดต่อส่ือสารจาก กป.ชป. ไปสู่ภายนอก ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ว่า 

กป.ชป. มีการส่งสาส์นในวาระโอกาสต่างๆ แต่ กป.ชป. ไดด้  าเนินการส่งสาส์นอยา่งไร ท่ามกลาง

การท างานท่ีปิดลบัและองคก์รตั้งอยูใ่นแนวหลงัซ่ึงไม่เป็นท่ีเปิดเผยโดยทัว่ไป 

                                                             
535 "สัมภาษณ์ อ.ผสม เพชรจ ารัส รองประธานกป.ชป.," 2. 
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อยา่งไรก็ตามจากเอกสาร “ความคิดเห็นในการท างานผูแ้ทนพรรคต่างประเทศ”536 ท าให้ผู ้

ศึกษาพอท่ีจะใหค้  าตอบไดว้่า กป.ชป. ด  าเนินการส่งสาส์นผา่นงาน “แผนกไปรษณีย”์ โดยเอกสาร

ฉบับดังกล่าวเป็นจดหมายจากผูป้ฏิบัติงานใน กป.ชป. ลงช่ือว่า “สหายลม” ถึง “สหายจ ารัส” 

(เปล้ือง วรรณศรี) สมาชิก พคท. ซ่ึงสหายลมไดเ้ล่าถึงปัญหาการท างานท่ีเขาประสบ และตดัสินใจ

ขอออกจากหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย จึงแจง้ใหแ้ก่ศูนยก์ลาง พคท. ทราบเพื่อจะไดห้าวิธีด  าเนินการ

ให้เหมาะสมต่อไป แมใ้จความของจดหมายไม่ไดจ้งใจท่ีจะกล่าวถึงการท างาน “แผนกไปรษณีย”์ 

โดยตรง แต่เน้ือความในจดหมายท่ีสหายลมกล่าวถึงกลบัสะทอ้นภาพการท างานไปรษณีย ์ในการ

รับส่งจดหมายจากภายนอกอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบโดยผ่านผูรั้บผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

อ านาจจากคณะกรรมการ กป.ชป. จากเน้ือความในเอกสารท าให้ผูศึ้กษาพอท่ีจะสรุปการท างาน 

“แผนกไปรษณีย”์ ในการรับส่งจดหมายของ กป.ชป. ไดด้งัต่อไปน้ี 

สหายลม มีอ  านาจในการลงช่ือจดหมายเปิดและปิดตู้ไปรษณีย ์ ตามท่ีคณะกรรมการ 

กป.ชป. มอบหมายให ้หนา้ท่ีดงักล่าวจึงเป็นอ านาจเฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บการมอบหมายเท่านั้น ต่อมา

สหายเกษม ผูแ้ทนพรรคระหว่างประเทศ จากปักก่ิง มีค  าสั่งให้สหายลมท าหนังสือแจง้การเปิดตู้

ไปรษณียพ์ร้อมสั่งให้แจง้สหายคนอ่ืนๆทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป สหายลมจึงท าการติดต่อกับ

สหายเป็นล าดับ (น่าเสียดายท่ีไม่มีรายละเอียดในส่วนน้ี) กระทั่งถึงวนัท่ีสหายลมจะต้องเปิดตู้

ไปรษณีย ์สหายคนอ่ืนๆจะตอ้งน าจดหมายท่ีโรเนียวแลว้เสร็จมามอบให้แก่สหายลมเพื่อลงช่ือ

จดหมายและปิดตูไ้ปรษณีย ์นั่นคือขอ้มูลท่ีไดจ้ากสหายลม ซ่ึงสันนิษฐานไดว้่าคือภาระหนา้ท่ีของ

สหายลมท่ีเขาต้องรับผิดชอบในการท างานไปรษณีย ์ ก่อนท่ีจะส่งไปยงัผูรั้บผิดชอบขั้นตอนอ่ืน

ต่อไป 

แมข้อ้มูลดงักล่าวจะไม่มีรายละเอียดท่ีชดัเจน แต่ก็สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กป.ชป. มีการวางงาน 

“แผนกไปรษณีย”์ ในการติดต่อรับส่งจดหมายจากท่ีต่างๆ คาดว่ามีทั้งจากประเทศไทยและประเทศ

อ่ืนๆ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับ กป.ชป. ท่ีจะด าเนินงานดา้นน้ี ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปิดลบัจึงตอ้ง

ระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะจดหมายท่ีรับส่งมายงัประเทศไทยอาจกระท าไดล้  าบากเพราะไม่

                                                             
536 "ความคิดเห็นในการท างานผูแ้ทนพรรคต่างประเทศ ," เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/53, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 1.  
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สามารถส่งไดต้ามขั้นตอนปกติ แต่ตอ้งอาศยัคนเดินเมลท่ี์มีความช านาญและไวว้างใจได ้ต่อมาใน

พ.ศ. 2523 สหายธาร (วิรัช องัคถาวร) สมาชิกระดบัสูงของ พคท. ไดเ้ล่าถึงอุปสรรคในการท างาน

ไปรษณียข์อง กป.ชป. ภายหลงัจากถอนก าลงัแนวร่วมกลบัไปยงัประเทศไทย และส่วนหน่ึงอพยพ

เขา้มาในจีน เขาไดเ้ล่าว่า  

...ขณะน้ีเราไม่มีท่ีติดต่อส าหรับคนทั่วๆไป รูปธรรมก็คือ ยงัขาด

ไปรษณียท่ี์จะใหท้างต่างประเทศติดต่อเขา้มา เรายงัไม่มีท่ีติดต่อส าหรับคนทัว่ไป

อย่างกวา้งขวาง ท่ีเราเร่ิมท าไดก้็เพียงแต่อาศยัท่ีซ่ึงคนของเราเองมีอยู่ เม่ือเป็น

เช่นน้ีจึงตอ้งจ ากดัมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาทางการเมืองข้ึนมาจนเขาอยู่ไม่ไดก้็ได้ 

ต่อไปเราอาจช่วงชิงการช่วยเหลือจากต่างประเทศจนกระทัง่ยนิยอมใหเ้ขา้ฐานได้

หรือไม่นั้นเป็นปัญหาท่ีเราจะตอ้งดูกนัต่อไปว่าจะท าไดก้วา้งขวางกว่านั้นไดไ้หม 

ปัจจุบนับางส่วนเราท าในลกัษณะติดต่อกบัองคก์รต่างๆ ทั้ง พคท. พสท. กป.ชป. 

และอ่ืนๆ โดยในประเทศมอบหมายมาแลว้เราด าเนินการเท่าท่ีเราจะสามารถ

ด าเนินการได.้..537 

อยา่งไรก็ดีในการด าเนินงานตามภารกิจของ กป.ชป. ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นหวัใจหลกัในการท างาน 

คือ ความคิด ดงันั้น กป.ชป. จึงจดัท าส่ิงพิมพป์ฏิวติัในช่ือ “สามคัคีสู้รบ” เพื่อเป็นส่ือกลางในการ

เผยแพร่ความคิดของ กป.ชป. ใหแ้พร่หลายในวงกวา้ง ตามค าบอกเล่าของสมคิด สิงสง เขากล่าวว่า 

ธีรยทุธ บุญมี เป็นหวัเรือใหญ่ในการออก “สามคัคีสูร้บ” ซ่ึงเขาไดเ้ล่าการจดัท าไวด้งัน้ี 

...มีการออกนิตยสาร “สามคัคีสู้รบ” โดยธีรยุทธ บุญมี เป็นหัวเรือใหญ่  

ใช้กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ๆท่ีมาจากประเทศจีน (ดู เหมือนจะเท่าๆขนาด

หนา้กระดาษ A3) น ามาตดัคร่ึงใหไ้ดก้ระดาษ A4 แลว้จดัหนา้ดว้ยพิมพดี์ด อดัโร

เนียวดว้ยมือ... เป็นหนังสือท ามือ (ท าดว้ยมือ-Hand Made) ท่ีออกจากเขตป่าเขา 

                                                             
537 "ส.ธาร บรรยายถึงการวางงาน กปชป. (25 กพ. 23)," 25 กุมภาพนัธ์ 2523 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทยแถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/81, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 1. 
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แล้วมีคนน าไปถ่ายท าเพลทและข้ึนแท่นพิมพ์ออฟเซทในเมือง (รวมทั้ ง

ต่างประเทศ) อีกทอดหน่ึง...538 

นอกจากนั้น ชยัวฒัน์ สุรวิชยั ไดเ้ล่าถึงการท างานใน “สามคัคีสู้รบ” ไวเ้ช่นเดียวกนั ความ

ว่า 

...หลายคนก็ช่วยกนั ปกติก็มีทั้งในส่วนของฝ่ายท่ีมาระดมความคิดก็เอา

ทุกฝ่ายมาร่วมกนั แลว้ก็ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีท่ีด  าเนินการจดัพิมพ ์โดยหลกัก็มานัง่คุยกนั 

ว่าจะเอาประเด็นอะไรต่างๆกนัไป แลว้ก็ใครเขียนใครอะไรก็เอามารวบรวม ทาง

พรรคก็มีทางแนวร่วมก็มี แต่ออกมาในนามของสามคัคีสู้รบ ส่วนพรรคเองเขาก็

จะมีบทบาทเขาก็ผ่านตวัสหายเพชร สหายไหม ซ่ึงเขาก็เป็นคนของพรรค แต่ว่า

เขาก็เป็นปัญญาชนจบปริญญามา เขาก็มาร่วมกนั แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบทบาทของ

อาจารยธี์รยทุธนะ ทางผมก็ร่วมกนัมา แลว้ก็มาคิดประเด็น แลว้ก็มาออก... กว่าจะ

ไดม้นัก็ออกมา มนัพิมพเ์สร็จแลว้ก็ส่งเขา้ไปทั้งในเมืองส่งไปทั้งในต่างประเทศ... 
539 

นอกจากขบวนปฏิวติัของ พคท. ในชนบทและในเมืองจะมีโอกาสไดอ่้าน “สามคัคีสูร้บ”ท่ี

จดัท าโดย กป.ชป. แลว้ แนวร่วมในต่างประเทศยงัสามารถหา “สามคัคีสู้รบ” อ่านไดเ้ช่นเดียวกนั 

ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการประสานงานแนวร่วมในต่างประเทศของ กป.ชป. ท่ีท าให้เกิดเครือข่ายใน

การสนับสนุน ช่วยเหลือในการจดัพิมพ ์“สามคัคีสู้รบ” และส่งต่อไปยงัคนไทยในประเทศนั้นๆ 

ช่วยให้ กป.ชป. เป็นกระบอกเสียงให้แก่ พคท. ในพ้ืนท่ีกวา้งไกลข้ึน ดังท่ีปรากฏหลกัฐานจาก 

“สามคัคีสูร้บ” ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีการจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ “สามคัคีสูร้บ” ในต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

“สามคัคีสู้รบ” เล่มท่ี 12 ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 5 มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ซ่ึงจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ใน

กรุงสตอร์กโฮม ประเทศสวีเดน โดยคณะบรรณาธิการ “สามคัคีสูร้บ” ไดก้ล่าวถึงการจดัพิมพซ์ ้าใน

คร้ังนั้น ความว่า “สำมคัคีสู้รบ พิมพ์ย่อส่วนจำกต้นฉบับจริงโดยคงรูปแบบเดิมทุกประกำร เว้นแต่

                                                             
538 วฒัน์ วรรลยางกูร บรรณาธิการ. สายลมเปล่ียนทิศ...แต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและ

เสียงเพลงปฏิวัติไทย, 541-542. 
539 ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2562. 
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เพ่ิมเลขหน้ำเท่ำน้ัน เผยแพร่โดย : THAIS, BOX 19 111, 104 32, STOCXHOLM 19, SWEDEN.”540 

นอกจากน้ียงัปรากฏ “สามคัคีสู้รบ” อีก 2 ฉบบั คือ เล่มท่ี 15 ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 8 พฤศจิกายน-ธนัวาคม 

พ.ศ. 2521 และเล่มท่ี 16 ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงจดัพิมพแ์ละเผยแพร่

ในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปกหลงัไดร้ะบุท่ีอยูข่องคณะผูจ้ดัพิมพ์

ไวว้่า “TIC NEWS Thai Information Center P.O.Box 8995 Los Angeles, California 90008 U.S.A.”541 

พร้อมกบัระบุราคาจ าหน่ายไวใ้นปกหน้าราคา $1.50 อย่างไรก็ดีกว่า “สามคัคีสู้รบ” จะไดจ้ดัพิมพ์

และเผยแพร่ในต่างประเทศต้องผ่านการเดินทางท่ียาวไกล ซ่ึงชัยวฒัน์ สุรวิชัย คณะกรรมการ 

กป.ชป. ไดเ้ล่าถึงเสน้ทางการเดินทางของ “สามคัคีสูร้บ”ก่อนจะถึงมือผูอ่้านในท่ีต่างๆไวว้่า 

...ลกัษณะการส่งมนัจะมีคลา้ยเหมือนกบัว่า เช่นจดหมายเน่ียนะ จดหมาย

มนัเป็นรูปธรรมกว่า จดหมายพอเราเขียนไป เขาก็จะส่งไปในประเทศท่ีสาม เช่น 

เขาก็รวบรวมกันไปเป็นถุงเมล์เขาก็ส่งไปประเทศท่ีสาม แลว้ประเทศท่ีสาม

ส่งกลบัเข้ามาในประเทศไทย ในส่วนท่ีเข้ามาประเทศไทยก็เหมือนจดหมาย

ต่างประเทศไปถึงบา้นคน เช่นผมเขียนถึงเพื่อนเขาก็ไดรั้บแต่ว่านานมากนะ... 

การท าหนา้ท่ีในการส่งก็จะหนา้ท่ีของพรรค... (ไม่ไดข้า้มจากลาวเขา้สู่ไทยเลย - 

ผูศ้ึกษา) แต่บางส่วนก็อาจจะมีนะ แต่โดยหลกัเป็น mass มนัตอ้งไปแลว้ก็กลบัเขา้

มา มนัคือความปลอดภยั ศพัทเ์ขาเรียกการปิดลบั...542  

นอกจากนั้นบทบาทการโฆษณาทางความคิดของ กป.ชป. ยงัไดพ้ฒันาไปอีกขั้นเม่ือมีการ

จดัตั้ง “แผนกเอกสารส่ิงพิมพ”์ ดงัปรากฏหลกัฐานจากคอลมัน์ “ทา้ยเล่ม-ปริทศัน์” ใน “สามคัคีสู้

รบ” เล่มท่ี 16 ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีรายงานว่า กป.ชป. ไดจ้ดัตั้งแผนก

                                                             
540 "สามคัคีสู้รบ 2, 5 ", มิถุนายน-กรกฎาคม 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสาร

และจุลสารภาษาไทย สามคัคีสู้รบ, D71/2, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
541 "สามคัคีสู้รบ 2, 8 ", พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2521 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสาร

และจุลสารภาษาไทย สามคัคีสู้รบ, D71/4, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์; "สามคัคีสู้รบ 3, 1 ", มกราคม-กุมภาพนัธ์ 
2522 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย สามคัคีสู้รบ, D71/5, หอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์. 

542 ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2562. 
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เอกสารส่ิงพิมพเ์พ่ือเสนอท่าทีต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขบวนการปฏิวติั โดยงานช้ินแรกท่ีตีพิมพ ์คือ 

“ปัญหาประชาธิปไตยและปัญหาแนวร่วม” เป็นผลงานของชาญ กรัสนัยปุระ นักทฤษฎีคนส าคญั

ของ พคท. ซ่ึงคณะบรรณาธิการ “สามคัคีสูร้บ” ไดก้ล่าวถึงกา้วใหม่ของ กป.ชป. ในคร้ังน้ี ความว่า 

...มีข่าวดีส าหรับเพื่อนมิตรนักอ่านและผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย ท่ีจะ

เ ล่า สู่กันฟังอีก เ ร่ืองหน่ึง  คณะกรรมการประสานงานก าลัง รักชาติ รัก

ประชาธิปไตย หรือท่ีเราเรียกกนัว่า กปชป. นั้น ไดจ้ดัตั้งแผนกเอกสารส่ิงพิมพ์

ข้ึนมา เพ่ือเสนอท่าทีของตนต่อปัญหาต่างๆซ่ึงประชาชนไทย และการปฏิวติั

ก  าลงัเผชิญอยู ่งานช้ินแรกออกมาแลว้ครับ “ปัญหาประชาธิปไตยและปัญหาแนว

ร่วม” โดย ชาญ กรัสนัยบุระ ด้วยรูปเล่มท่ีน่าจับต้องพอประมาณ สนใจก็รีบ

ไขว่ควา้หาอ่านไดเ้ลยครับ...543 

2.2.2 ข้อเสนอใหม่ของ กป.ชป. “แนวร่วมควรน าในขบวนการปฏิวตั”ิ 

ในพ.ศ. 2522 สถานการณ์ความขดัแยง้ในอินโดจีนไม่เพียงแต่จุดประเด็นท่ีน าไปสู่ความ

ขดัแยง้ภายใน พคท. เท่านั้น แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนยงัไดส่้งผลต่อการงานของ พคท. เป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากลาวและเวียดนามยุติการให้ความช่วยเหลือแก่ พคท. พร้อมกบัเรียกร้องให ้พคท. ท่ีตั้งอยู่

ในดินแดนลาวทั้งหมดยา้ยออกไปในตน้ปี 2522 ซ่ึง “ไทยนิกร” ไดร้ายงานเร่ืองน้ีโดยอา้งว่าเป็นข่าว

กรองท่ีมาจากแหล่งข่าวระดบัสูงท่ีเช่ือถือได ้ดงัขอ้ความตอนหน่ึง ความว่า 

...มกราคม 2522 พรรคประชาชนปฏิวติัลาวและรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดย้ื่นขอ้เสนอให้ พคท. และ ทปท. ซ่ึงตั้งอยู่ใน

ดินแดนลาวทัว่ประเทศลาว รวมทั้งหมด 21 จุด ออกไปจากดินแดนลาวภายใน

เวลาอนัรวดเร็ว และใหห้มดทุกจุดภายใน 1 ปี ถา้ พคท. และ ทปท. สามารขนยา้ย

เองได้ก็ให้ขนยา้ยเอง ถ้า พคท. และ ทปท. ไม่สามารถขนยา้ยเองได้พรรค

ประชาชนปฏิวติัลาวก็จะช่วยขนยา้ยให ้ ไม่ว่าจะขนยา้ยเขา้มาสู่ดินแดนไทย หรือ

                                                             
543 "สามคัคีสู้รบ 3, 1 ": 63. 



  384 

ขนยา้ยเขา้มาสู่ดินแดนจีนก็ตาม เหตุผลของการยืน่ขอ้เสนอคร้ังน้ีพรรคประชาชน

ปฏิวติัลาวอา้งว่าตนมี “แนวทาง” แตกต่างกบั พคท. ...544 

การตดัความช่วยเหลือในคร้ังน้ีท าให้ พคท. ขาดแนวหลงัท่ีไวใ้จได ้และส านักแนวร่วม 

กป.ชป. ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณชายแดนลาว-จีนก็จ  าเป็นตอ้งถอนก าลงัออกไป แนวร่วมส่วนหน่ึงจึงได้

แยกตวัออกจาก พคท. เขา้ร่วมกบัโซเวียต-เวียดนาม-ลาว ซ่ึง “สหายธาร” หรือ “วิรัช องัคถาวร” ได้

เล่าถึงเร่ืองน้ีไวว้่า 

...เราถือดินแดนลาวเป็นท่ีพกัพิง ตั้ งส านัก มีทั้งส านักท่ีท างานขนส่ง 

โรงเรียนต่างๆ ทั้ งโรงเรียนการเมืองการทหาร โรงเรียนเด็กชั้ นประถม 

โรงพยาบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมแลว้มีคนอยู่ประมาณ 1,000 คนเศษ คน

เหล่าน้ีเราช่วงชิงกลบัเขา้ประเทศไดเ้ป็นส่วนใหญ่จ านวนราว 1,000 คน มีส่วน

นอ้ยถอยเขา้จีน ซ่ึงไดแ้ก่โรงเรียนชั้นเด็กประถม มีจ  านวนมากสกัหน่อยประมาณ 

200 คน อีกราว 100 คนไปตามลาว ซ่ึงในจ านวน 100 คนหรือ 100 คนเศษน้ีมีท่ี

ออกไปจากส านักอาร์ 30 10 กว่าคน (เป็นครอบครัวของบุญเย็นและทอง

ปักษ)์...545 

ในราวกลางปี 2522 พคท. ไดถ้อนก าลงัคนออกจากลาว และแนวร่วมท่ีอยู่ใน กป.ชป. ถูก

แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกมีจ  านวนไม่มากเดินทางไปพ านกัยงัจีน และส่วนท่ีสองไดเ้ดินทาง

ไปยงัฐานท่ีมัน่ภาคเหนือของไทยเขา้สู่เขตน่านใต ้ต่อมาแนวร่วมกลุ่มน้ีไดเ้ดินทางต่อมายงัเขตภู

พานภาคอีสาน และท่ีนั่น แนวร่วมไดจ้ดัสัมมนาเก่ียวกบัทิศทางของ กป.ชป. ซ่ึงมีผลสะเทือนต่อ

งานแนวร่วมของ พคท. อยา่งสูง อยา่งไรก็ตามในช่วงตน้ปี 2523 ธิกานต ์ศรีนารา ช้ีใหเ้ห็นว่าองคก์ร

แนวร่วมต่างๆ ขานรับกบั “ค  าช้ีแนะ 1 มกราคม 2523” ของ พคท. ในประเด็นเก่ียวกบั “แนวร่วม” 

“การขยายแนวร่วม” ซ่ึงสะทอ้นจากการออกค าประกาศ แถลงการณ์ ค  าอวยพรต่างๆ เช่น “ค าแถลง

                                                             
544 "ลาวตดัสัมพนัธ์พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย," ไทยนิกร 3, (30) + 70 (19 กุมภาพนัธ์ 2522): 7. 
545 "สภาพการณ์ของขบวนการปฏิวติัหลงัจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอินโดจีน," 25 กุมภาพนัธ์ 

2523 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/38, 
หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2523 ของคณะกรรมการประสานงานก าลังรักชาติรัก

ประชาธิปไตย (กป.ชป.)” “สาส์นอ านวยพรของ กป.ชป. เน่ืองในวนัฮิจเราะศกัราช 1400” “ค า

สมัภาษณ์ คุณเสถียร จนัทิมาธร เน่ืองในวนันกัข่าว” “สาส์นจากคุณไขแสง สุกใส” “สาส์นถึงพี่นอ้ง

กรรมกรเน่ืองในวนักรรมกรสากลของคุณประสิทธ์ิ ไชโย” เป็นตน้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า กป.ชป. 

ยอมรับในค าอธิบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ในสากล อินโดจีน และนโยบายต่างประเทศของ พคท. 

ส าหรับสถานการณ์ในขบวนการปฏิวติัไทยดูเหมือนว่า กป.ชป. จะเร่ิมมีขอ้เสนอต่อสมาชิกทั้งหมด

ในตน้ปี 2523546 

ขอ้เสนอของ กป.ชป. ท่ีตอ้งการใหม้ีการปรับปรุงองคก์รแนวร่วมก่อนจะท าการจดัสมัมนา

ปรากฏหลกัฐานในเอกสาร “ส าเนาโทรเลข คณะกรรมการประสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย 

ฐานท่ีมัน่ปฏิวติั ประเทศไทย”547 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2523 เอกสารฉบบัน้ีไดจ้ดัส่งถึงสหายเทียน

และสหายสม ให้พิจารณาขอ้เสนอท่ี กป.ชป. จากแนวหน้าส่งมา 3 ประเด็น ไดแ้ก่ มีความเห็นว่า

ควรปรับปรุงและขยายบทบาทของ กป.ชป. ในวาระครอบรอบ 3 ปี พร้อมส่งรายละเอียดแนบมาให้

พิจารณา แต่เอกสารท่ีส่งมานั้นยงัตอ้งการความเห็นชอบจากพรรคฝ่ายต่างๆ ถา้หากสหายทั้งสอง

เห็นชอบให้เสนอในนามของ กป.ชป. พร้อมกบัให้ พสท. พิจารณาดว้ย และก่อนท่ีจะด าเนินการ

ดงักล่าว ขอให้สหายเทียนเป็นผูรั้บผิดชอบในการเรียกประชุม กป.ชป. ท่ีอยู่แนวหลงั และติดต่อ

ประสานงาน กป.ชป. ท่ีอยูแ่นวหนา้548 

อย่างไรก็ตาม กป.ชป. มีความเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนั้นเรียกร้องตอ้งการให้เร่งขยาย

งานแนวร่วมดา้นต่างๆออกไป บนพ้ืนฐานของงานแนวร่วมท่ีมีอยูแ่ลว้ทั้งในเมือง ในชนบท และใน

ต่างประเทศ จึงไดเ้สนอ “การปรับปรุงและขยายงานของ กป.ชป. ต่อพรรคฝ่ายต่างๆ” ใน 4 ประเด็น

หลกั ไดแ้ก่ (1) การขยายและปรับปรุงโครงสร้าง กป.ชป. (2) การจดัตั้งคณะกรรมการประสานงาน

                                                             
546 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 299-300. 
547 "ส าเนาโทรเลข คณะกรรมการประสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย ฐานท่ีมัน่ปฏิวติั ประเทศไทย," 

24 พฤษภาคม 2523 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของพคท. ในวาระ
ต่างๆ, A6/41, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

548 เร่ืองเดียวกนั. 



  386 

ก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตยสาขาภาค กรรมการเขต และกรรมการประจ าทอ้งถ่ินต่างๆ (3) การ

จัดตั้งส านักงานต่างประเทศของคณะกรรมการประสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย และ (4) 

ปรับปรุงและขยายคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ส าหรับขอ้เสนอทั้ง 4 ประเด็น ธิกานต ์ศรีนารา ไดต้ั้ง

ขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจว่า “หากขอ้เสนอดงักล่าวเป็นจริงข้ึนมาจะท าให ้กป.ชป. กลายเป็นองคก์รแนว

ร่วมท่ีมีขนาดใหญ่โตและเข้มแข็งข้ึนกว่าเดิมอย่างมาก” เช่น มีส านักเลขาธิการท่ีท าหน้าท่ี

บริหารงานทัว่ไปของ กป.ชป. มี กป.ชป. สาขาภาค กรรมการเขต และกรรมการประจ าทอ้งถ่ินต่างๆ 

มีอนุกรรมการฝ่ายศาสนาต่างๆ มีส านกังานของ กป.ชป. ในต่างประเทศ และท่ีส าคญัจะมีนกัศึกษา

ปัญญาชนในช่วง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 จ านวนมากถึง 35 คนเขา้ด ารงต าแหน่งท่ี

ส าคญัต่างๆ โดยส่วนหน่ึงถูกเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการใน “ส านักงานเลขาธิการ” ไดแ้ก่ ช านิ ศกัดิ

เศรษฐ์ สมคัร ชาลีกุล สมาน  เลือดวงหัด สหายเพชร์ (ช่ือจัดตั้ง) และธีรยุทธ บุญมี ท่ีจะด ารง

ต าแหน่งกรรมการและ “เลขาธิการ” ประจ าส านกัเลขาธิการ กป.ชป.549 

ขอ้เสนอทั้งหมดของ กป.ชป. ดงักล่าวขา้งตน้ เนน้การปรับและขยายโครงสร้างเพื่อรองรับ

การท างานท่ีวางไวใ้นขอบเขตท่ีกวา้งขวาง กล่าวคือ เพ่ิมจ านวนคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วย

ตวัแทนของพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองต่างๆ ผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยฝ่ายต่างๆทั้งในเมืองและ

ต่างประเทศ โดยช่ือกรรมการท่ีเสนอใหม่น้ีส่วนใหญ่ยงัคงเป็นชุดเดิมเวน้แต่กรรมการบางคนท่ี

ถอนตัวออกจาก กป.ชป. ไปแลว้ เช่น บุญเย็น วอทอง เทิดภูมิ ใจดี เป็นต้น นอกจากนั้นก็เป็น

กรรมการท่ีมาจากตวัแทนของผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยฝ่ายต่างๆ ในจ านวนทั้งหมดนักศึกษา

ปัญญาชนนบัว่าเป็นกลุ่มท่ีมีสดัส่วนไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมเป็นกรรมการ กป.ชป. มากท่ีสุด550 

                                                             
549 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 301-302. 
550 รายช่ือคณะกรรมการ กป.ชป. ชุดใหม่ ท่ีเสนอให้พรรคฝ่ายต่างๆ พิจารณา มีดงัต่อไปน้ี 1. อุดม สี

สุวรรณ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยผ์สม เพช็รจ ารัส 3. มงคล ณ นคร 4. ธีรยทุธ บุญมี 5. ศรี อินทปันตี 6. เปลื้อง วรรณ
ศรี 7. ประสาน มฤคพิทกัษ ์ 8. ชยัวฒัน์ สุรวิชยั 9. สมคัร ชาลีกุล 10. ช านิ ศกัดิเศรษฐ์ 11. พ่อหลวงศรีธน ยอดกนั
ทา 12. ประสิทธ์ิ ไชโย 13. คุณดิน (ช่ือจดัตั้ง) 14. ชลธิรา สัตยาวฒันา 15. ธิดา ถาวรเศรษฐ์ 16. เสถียร จนัทิมาธร 
17. มหาบุญถิ่น จันทรมนตรี 18. นายแพทย์พจน์ 19. พีระพล ตริยะเกษม 20. วิรัติ ศักด์ิจิระภาพงศ์ 21. ธเนศ 
อาภรณ์สุวรรณ 22. ธัญญา ชุนชฏาธาร 23. อาคม สุวรรณพ 24. โสม ภูมาศ 25. ธรรมเกียรติ กนัอริ 26. อุดร ทอง
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ส าหรับการด าเนินงานภายในประเทศ กป.ชป.จะลงไปสร้างแนวร่วมระดบัท้องถ่ิน ซ่ึง

คณะกรรมการประจ าภาคและประจ าทอ้งถ่ินจะเนน้หนกัท่ีงานในพ้ืนท่ีของตนเอง “ประสานเขา้กบั

ปัญหารูปธรรมของทอ้งถ่ินต่างๆ” คณะกรรมการประจ าภาคมีจ  านวน 5-7 คน ท าหนา้ท่ีประสานงาน

โดยตรงกบัส านกัเลขาธิการ กป.ชป. โดยท่ีตวัแทนจากคณะกรรมการ กป.ชป. 1 คนจะเขา้ไปด ารง

ต าแหน่งเลขาธิการประจ าภาค มีหนา้ท่ีเรียกประชุมและรับผดิชอบงานของสาขาภาค ซ่ึงในขณะนั้น 

กป.ชป. ประเมินว่าสามารถจดัตั้งใหมี้คณะกรรมการได ้3 สาขาคือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต ้

ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพท่ี พคท. มีเขตงานและกองก าลังอาวุธอยู่ในทั้งสามภาค ในส่วนของ

คณะกรรมการเขตข้ึนตรงต่อคณะกรรมการประจ าภาค ซ่ึงมีอ  านาจและคุณสมบัติตรงกับ

คณะกรรมการประจ าภาคทุกประการ ยกเวน้เพียงเลขาธิการเขตไม่ต้องมาจากคณะกรรมการ 

กป.ชป. พร้อมกนันั้นมีความเห็นว่าควรจดัตั้ง กป.ชป. ประจ ากรุงเทพฯ ข้ึน เพราะงานในกรุงเทพฯ 

มีจุดหนักท่ีควรเน้นต่างจากงานของสาขาภาคต่างๆ และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวใน

เมืองท่ีมีหลากหลายกลุ่ม “ควรจดัสายงานเป็นหลายสาย ซ่ึงต่างเป็นอิสระจากกนัและต่างประสาน

โดยตรงกบัส านักเลขาธิการ กป.ชป.”551 ในประเด็นน้ีผูศึ้กษามีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจส าหรับการ

คดัเลือกคณะกรรมการประจ าภาคและประจ าเขต คือ การก าหนดคุณสมบติับุคคลเป็น “ผูม้ีบทบาท

และฐานะพอสมควร” ทั้งน้ีไม่จ  ากดัว่าจะตอ้งเป็นบุคคลในทอ้งถ่ินหรือในเขตต่อสู้ดว้ยอาวุธ ซ่ึง

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กป.ชป. ตอ้งการคนท่ีมี “บทบาท” ท่ีจะเขา้ถึงผูค้นและไดรั้บการยอมรับ รวมทั้ง

ตอ้งมี “ฐานะพอสมควร” ส าหรับใชเ้ป็นปัจจยัสนบัสนุนการเคล่ือนไหว  

ส่วนการด าเนินงานในต่างประเทศ กป.ชป. จะจดัตั้งส านกังานต่างประเทศ ผูด้  าเนินการคือ

แนวร่วมคนไทยในต่างประเทศ ท างานข้ึนตรงต่อส านักงานเลขาธิการ กป.ชป. ในนามของ 

“ส านักงาน กป.ชป. ประจ าสาขาต่างประเทศ” มีหน้าท่ีประสานความสัมพนัธ์ระหว่างพรรค กลุ่ม

การเมืองต่างๆระดบัสากล เช่น ขบวนการต่อสูข้องประชาชน กลุ่มคดัคา้นจกัรพรรดินิยม ลทัธิครอง

ความเป็นเจา้ ลทัธิล่าเมืองข้ึน ลทัธิเหยียดเช้ือชาติพนัธุย์ิว องค์การทางศาสนา องค์การมนุษยธรรม

และประชาชนท่ีรักความเป็นธรรมในประเทศต่างๆ เป็นตน้ โดยท าการโฆษณาเผยแพร่นโยบาย

                                                             

น้อย 27. สมภพ วิ ริยะพล (ช่ือจัดตั้ ง) 28. สมาน เลือดวงหัด 29. คุณเพ็ชร ( ช่ือจัดตั้ ง) , "ส าเนาโทรเลข 
คณะกรรมการประสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย ฐานท่ีมัน่ปฏิวติั ประเทศไทย," 3-4. 

551 เร่ืองเดียวกนั, 5-6. 
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ของขบวนการปฏิวติั ปัญหาภายในประเทศ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การละเมิดสิทธิ

เสรีภาพ ละเมิดสิทธิมนุษยชน การรุกรานแทรกแซงของจกัรพรรดินิยม เพื่อช่วงชิงความเห็นอกเห็น

ใจและสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนผูรั้กความเป็นธรรมทัว่โลก และนอกจากน้ี ยงัด  าเนินการ

จดัหาทุนและรับความช่วยเหลืออย่างไม่มีเง่ือนไขผกูมดั และสนบัสนุนการเคล่ือนไหวของคนไทย

ในต่างประเทศดว้ย โดยก าหนดคุณสมบติัของหัวหน้าส านักงานและคณะกรรมการเช่นเ ดียวกับ

คณะกรรมการภายในประเทศ คือ เป็นคนไทยท่ีมี “ฐานะและบทบาทพอสมควร” ในวงการคนไทย

ในต่างประเทศ552  

ขอ้เสนอประเด็นสุดทา้ย คือ ปรับปรุงและขยายอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ การปรับปรุง    

“คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา” และขยายคณะอนุกรรมการเพ่ิม 2 คณะ คือ “คณะอนุกรรมการฝ่าย

การแพทยแ์ละสาธารณสุขของ กป.ชป.” และ “คณะอนุกรรมการฝ่ายนกัเขียนและนกัหนังสือพิมพ์

ของ กป.ชป.” โดยในการปรับปรุง “คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา” นั้น มีการเสนอรายช่ือตวัแทนท่ี

จะด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการ 2 คน ไดแ้ก่ มหาบุญถ่ิน จนัทรมนตรี ด  ารงต าแหน่งประธาน

คณะอนุกรรมการฯ และ มหาจดั คงสุข ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ นอกจากนั้น กป.ชป. 

ก  าลงัด าเนินการติดต่อบุคคลท่ีเหมาะสมซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามอีก 2 คนเป็นกรรมการ โดยการ

ท างานของ “คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา” ข้ึนตรงต่อส านกัเลขาธิการ กป.ชป. แต่การท างานในแต่

ละทอ้งถ่ินให้อยู่ภายใตก้ารน าของสาขาภาคนั้นๆ ซ่ึงหมายความว่าคณะกรรมการภาคจะมีอ  านาจ

ดูแลทั้งคณะกรรมการประจ าเขต และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในส่วนคณะอนุกรรมการท่ีขยาย

เพ่ิมมา 2 คณะ มีหลกัการและโครงสร้างเช่นเดียวกับคณะกรรมการฝ่ายศาสนา และให้มีอ  านาจ

หน้าท่ีในขอบเขตวงการตามลกัษณะพิเศษของคณะอนุกรรมการนั้นๆ553 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายช่ือ

คณะกรรมการ กป.ชป. ชุดใหม่ท่ีมีบุคคลในวงการแพทย ์นักเขียนและนักหนังสือพิมพ ์ผูศ้ึกษา

สนันิษฐานว่าบุคคลดงักล่าวอาจไดด้  ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการท่ีขยายเพ่ิมข้ึนมาน้ีดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ในส่วนทา้ยของเอกสารท่ีแนบให้พิจารณา กป.ชป. ไดเ้รียกร้องและก าหนด

ระยะเวลาในการปรึกษาหารือต่อขอ้เสนอทั้งหมดในกรอบเวลาท่ี กป.ชป. ตั้งไว ้คือ “ครบรอบ 3 ปี 

                                                             
552 เร่ืองเดียวกนั, 6-7. 
553 เร่ืองเดียวกนั, 7-8. 



  389 

ของ กป.ชป. ในวนัท่ี 26-28 กนัยายน 23” หากเกิดเหตุขดัขอ้งก็สามารถล่วงเลยไปไดแ้ต่ “ไม่ควร

เกินก่อนส้ินปี 2523” เน่ืองจาก กป.ชป. ตอ้งการท่ีจะประกาศการปรับปรุง กป.ชป. ในวาระครบรอบ 

3 ปีหรือในวาระข้ึนปีใหม่ 2524554 ทั้งน้ี ธิกานต์ ศรีนารา ได้กล่าวว่า ไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า พคท. มี

ความเห็นต่อขอ้เสนอดงักล่าวเช่นไร แต่มีหลกัฐานว่า องคก์รแนวร่วมของ กป.ชป. ไดจ้ดักิจกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอน้ี เช่น วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2523 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ได้

จดัการประชุมสมชัชาใหญ่คร้ังท่ี 3 และในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2523 พรรคแนวร่วมสังคมนิยม

ไดจ้ดัการประชุมสมชัชาใหญ่คร้ังท่ี 1 ของพรรคข้ึน โดยทั้งสองพรรคมีเป้าหมายเดียวกนั นั่นคือ 

“ปรับนโยบายเฉพาะหน้าและการปรับองค์กรของพรรคฯ เพื่อด าเนินกิจการการต่อสู้ให้ไดรั้บชยั

ชนะในท่ีสุด”555 หากพิจารณาแลว้จึงอาจเป็นไปไดว้่าการจดัการประชุมสมชัชาใหญ่ของพรรค

สังคมนิยมแห่งประเทศไทย และพรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย สืบเน่ืองมาจาก

ขอ้เสนอของ กป.ชป. ซ่ึงส่งใหพ้รรคฝ่ายต่างๆพิจารณา 

จากขอ้เสนอท่ี กป.ชป. ยื่นให้ พคท. และองค์กรแนวร่วมพิจารณานั้น ไดส้ะทอ้นให้เห็น

ความคิดท่ีตอ้งการขยายขอบเขตและบทบาท กป.ชป. ใหก้วา้งขวางและครอบคลุมพรรคกลุ่มต่างๆ 

โดยการวางนโยบายท่ีมาจากการก าหนดของ กป.ชป. การแยกโครงสร้างขององค์กรท่ีไม่ข้ึนกบั 

พคท. การก าหนดการท างานของแต่ละส่วนตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัสากลภายใตก้ารดูแลของ

ส านกัเลขาธิการ กป.ชป. ทั้งน้ีเพ่ือท าใหก้ารท างานเป็นไปโดยสะดวกมีประสิทธิภาพ ไม่ตอ้งรอการ

ช้ีน าหรือการตดัสินใจจาก พคท. ซ่ึงจะท าให ้กป.ชป. มีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่าแค่เป็นองคก์ร

โฆษณาบงัหนา้เท่านั้น 

อย่างไรก็ดีผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าเอกสารท่ี กป.ชป. ส่งไปให้นั้นไดรั้บการพิจารณาจาก

พรรคฝ่ายต่างๆ เพราะต่อมาในวนัท่ี 11-14 กนัยายน พ.ศ. 2523 กป.ชป. ไดจ้ดัสัมมนาข้ึนท่ีภูพาน 

เร่ือง “บทบาทของแนวร่วมต่อการปฏิวติัประเทศไทยควรเป็นอย่างไร” ทั้งน้ีเพ่ือปรึกษาหารือ

เก่ียวกบัทิศทางใหม่ของแนวร่วม โดยมีขอ้เสนอ 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) สถานภาพและบทบาทของ 

                                                             
554 เร่ืองเดียวกนั, 8. 
555 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 302. 
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กป.ชป. ในสถานการณ์ปัจจุบนั (2) นโยบายหรือแนวทางในการฟ้ืนฟูสถานภาพและบทบาทของ 

กป.ชป. และ (3) การสร้างองคก์ารแนวร่วมประชาชนไทย 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ “สถานภาพและบทบาทของ กป.ชป. ในสถานการณ์ปัจจุบัน” 

กป.ชป. ไดป้ระเมินว่าสถานการณ์ในขณะนั้นมีความแตกต่างกบัช่วงท่ี กป.ชป. ถือก าเนิด สภาพ

การเมืองไทยและสากลมีความเปล่ียนแปลงท่ีท าให้สถานภาพและบทบาทของ กป.ชป. หดลงไม่

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ อีกทั้ง “ภาพพจน์” ของ กป.ชป. ถูกมองว่าเป็นซา้ยในลกัษณะ “สาขาของ

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” หรืออย่างน้อยก็เป็น “องค์กรบงัหน้า” ท่ีท าแนวร่วมให้กบั

พรรคหรือสนบัสนุนพรรค โดยสาเหตุท่ีท าให ้กป.ชป. ถูกมองว่าซา้ยเป็นผลมาจากการด าเนินงาน

ของ กป.ชป. เอง ซ่ึงผูจ้ดัท าเอกสารการสัมมนาไดอ้ธิบายเหตุผลไว ้ 3 ประการ คือ ประการแรก ใน

การด าเนินงานดา้นแนวทางและดา้นรูปแบบการโฆษณาของ กป.ชป. เป็นไปในลกัษณะเดียวหรือ

ใกลเ้คียงกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ประการท่ีสอง การแยกตวัออกของบุคคลบางคน

ใน กป.ชป. ไม่ว่าจะแยกตัวดว้ยขอ้เท็จจริงใดก็ตาม แต่บุคคลทัว่ไปเขา้ใจว่าขดัแยง้กบั กป.ชป. 

หรือไม่เห็นดว้ย มีความเห็นแตกต่างกนั และไม่ยอมให ้พคท. ครอบง าจึงแยกตวัออกมา และ ส่วน

เหตุผลประการสุดทา้ยคือ องคป์ระกอบของกลุ่มตวัแทนต่างๆใน กป.ชป. ยงัขาดงานรูปธรรมและ

ผลงานท่ีเป็นของกลุ่มตวัเองโดยอิสระแตกต่างจากงานของ พคท. นอกจากงานรูปธรรมของแต่ละ

กลุ่มไม่มีเป็นของตวัเองอยา่งอิสระแลว้ รูปธรรมท่ีแสดงออกบางอยา่ง เช่น แถลงการณ์หรือหนงัสือ

เอกสารต่างๆท่ีพอมีในบางกลุ่มยงัมีลกัษณะเน้ือหาและภาษาเดียวกนักบัท่ี พคท. พูดหรือใช้556 อีก

ดว้ย 

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่อ  านวยต่อการขยายบทบาทของ กป.ชป. และภาพความเป็น “ซา้ย” 

ไดจ้  ากดัการเขา้ถึงของแนวร่วมทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ี กป.ชป. จึงไดเ้สนอ “นโยบายหรือแนวทางในการ

ฟ้ืนฟูสถานภาพและบทบาทของ กป.ชป.” ท่ีตอ้งการให ้กป.ชป. มีนโยบายท่ีถูกตอ้ง แต่ทั้งน้ีปัจจยัท่ี

ส าคญัมากกว่าการก าหนดนโยบายใหม่คือภาพพจน์ของ กป.ชป. ท่ีคนทัว่ไปยงัไม่ยอมรับ จึงควรท่ี

                                                             
556 "แนวโนม้ใหม่ของขบวนการประชาชนไทย," เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย การศึกษา

สังคมไทย, A1.5/26, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 1. 
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จะรักษาจุดยืนเดิมของ กป.ชป. ไว ้เพื่อจะไดรั้กษาแนวร่วมเดิม และไม่ก่อให้เกิดความสับสนกบั

จุดยนืของ กป.ชป. โดยใหเ้หตุผลท่ีไม่ขจดัภาพซา้ยของ กป.ชป. ใหห้มดไป ดงัน้ี 

...แม ้กป.ชป. จะเปล่ียนนโยบายและรูปแบบการโฆษณามาเป็นกลางๆก็

มิใช่จะลบความเป็นซา้ยไดท้ั้ งหมด อย่างดีก็จะมีคนคร่ึงหน่ึงเช่ือและคร่ึงหน่ึง

หรือส่วนมากจะไม่เช่ือเอาเสียเลย เม่ือเป็นเช่นน้ีสถานภาพและบทบาททางซา้ย

ของ กป.ชป. ซ่ึงมีอยูเ่ดิมก็ไม่ควรอ าลา ควรรักษาจุดยนืขององคก์รไวเ้หมือนเดิม 

เพียงแต่เปล่ียนรูปแบบและวิธีการโฆษณาใหเ้หมาะสมข้ึนบา้งเท่านั้น ถา้เปล่ียน

มาเป็นกลางๆนอกจากคนจ านวนมากจะไม่เช่ือแลว้ คนท่ีเคยเช่ือ กป.ชป. ใน

ลกัษณะซ้ายจะสับสนและงุนงงด้วย สุดท้าย กป.ชป. จะท าลายตัวเองเพราะ

เปล่ียนไปเปล่ียนมานั่นเอง ดงันั้นจึงขอเสนอให้ กป.ชป. ยืนอยู่ในจุดเดิม เพ่ือ

รักษามวลชนกา้วหนา้ในระดบัท่ีรับความเป็นซา้ยของ กป.ชป. ได ้และเพื่อเป็น

องค์กรรองรับคนและสถานการณ์ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย กป.ชป. จะอยู่

รับคนท่ีใกลพ้รรค และก็จะไม่รับคนในแนวกวา้งท่ีเป็นพวกเสรีหรือรักความเป็น

ธรรมประเภทธรรมดา เพราะคนเหล่าน้ียงัยอมรับ กป.ชป. ไม่ได.้..557 

จากขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ จะท าให ้กป.ชป. ยงัรักษาจุดยนืและฝ่ายท่ีสนบัสนุนต่อไปได ้

ทั้งน้ี กป.ชป. จ  ากดัเป้าหมายการสร้างแนวร่วมกบัฝ่ายกา้วหน้า โดยมุ่งเนน้คนท่ีใกลชิ้ด พคท. และ

ยอมรับความเป็นซา้ยไดเ้ท่านั้น กป.ชป. จึงไม่อาจละท้ิง “ภาพพจน์ซา้ย” ท่ีกลายเป็นความรับรู้ของ

คนทัว่ไป แต่ในขณะเดียวกนัการสร้างแนวร่วมไม่ควรจ ากดัแค่กลุ่มกา้วหนา้แบบซา้ยเท่านั้น เพราะ

ขอ้เสนอท่ีตามมาหลงัจากนั้นคือ “การสร้างองคก์ารแนวร่วมประชาชนไทย” ซ่ึงจะเป็นองคก์ารแนว

ร่วมใหม่ท่ีมีระดบัต ่ากว่า กป.ชป. สามารถรองรับแนวร่วมในฐานท่ีกวา้งกว่า และท่ีส าคญัผูท่ี้ไม่

ยอมรับ พคท. หรือภาพพจน์ซา้ยสามารถเขา้ร่วมกบัองคก์ารแนวร่วมใหม่น้ีได ้

2.2.3 บทบาทขององค์การแนวร่วมใหม่ 

องค์การแนวร่วมใหม่ท่ี กป.ชป. เสนอจัดตั้งข้ึน คือ “องค์การแนวร่วมประชาธิปไตย

ประชาชนไทย” โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วงชิงแนวร่วมกลุ่มท่ีไม่ซา้ย มีจุดยนืรักชาติ รักประชาธิปไตย 

                                                             
557 เร่ืองเดียวกนั, 1-2. 
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และรักความเป็นธรรม เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว กป.ชป. จึงเห็นว่าจ  าเป็น

ท่ีจะตอ้งสร้างองคก์ารแนวร่วมใหม่อย่างเร่งด่วน โดยการดึงความร่วมมือจากองคก์ารท่ีเคล่ือนไหว

ในประเด็นต่างๆ แต่มีจุดร่วมในการทา้ทายหรือต่อตา้นอ านาจรัฐ เช่น องค์การท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือ

คดัคา้นนายทุน เพื่อคดัคา้นต่างชาติ เพื่อคดัคา้นศกัดินา องคก์ารท่ีต่อสูเ้พื่อเสรีภาพ ต่อสูเ้พื่อคนยาก

คนจนในเมือง ต่อสูเ้พื่อชาวไร่ชาวนา เป็นตน้558  

การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี กป.ชป. เห็นว่าการสร้างแนวร่วมไม่อาจขยายตวัไดอี้ก แต่การ

ด าเนินงานปฏิวติัยงัตอ้งอาศยัแรงผลกัดนัอีกมาก จึงท าให้ กป.ชป. ตอ้งการสร้างแนวร่วมกบักลุ่ม

ต่างๆ ท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มท่ีเป็นกลาง ลา้หลงั รวมทั้งปฏิเสธคอมมิวนิสต ์เน่ืองจากการช่วงชิงทุก

กลุ่มเขา้เป็นแนวร่วมจะส่งเสริมบทบาทการปฏิวติั ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งน าโดย พคท. หรือ กป.ชป. และ

แนวทางน้ีจะตอ้งประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญั ตามท่ีผูจ้ดัท าเอกสารสมัมนาไดเ้สนอไว ้ไดแ้ก่ “พคท.” 

“ขบวนการกรรมกรและขบวนการชาวนา”  “พรรคการเมืองเสรีนิยม” และ “ขบวนการเพื่อเสรีภาพ

หรือเพื่อความเป็นธรรมต่างๆ” โดย กป.ชป. จะดึงองค์การเหล่านั้นเข้าสู่ “องค์การแนวร่วม

ประชาธิปไตยประชาชนไทย” ในลกัษณะท่ีไม่เปิดเผยตวั ใช้ยุทธวิธี “แยกกันเดิน ช่วยกนัดึง” 

“แยกกันเดิน” หมายความว่า กป.ชป. ต้องขยายงานลบั ขยายก าลงัคน เข้าสู่องค์การต่างๆสวม

บทบาทภายนอกเป็นผูป้ฏิบัติงานองค์การนั้ นๆท่ีแฝงตัวเข้าไป “ช่วยกันดึง” หมายความว่า 

ผูป้ฏิบติังานของ กป.ชป. มีภารกิจเป้าหมายท่ีจะตอ้งดึงองคก์ารเหล่านั้นเขา้ร่วมองคก์ารปฏิวติัใหไ้ด ้

ในบทบาทเช่นน้ี กป.ชป. จึงอยู่ในฐานะ “ผูป้ระสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย” โดยไม่

จ  าเป็นตอ้งประกาศช่ือของ กป.ชป. และถือว่า กป.ชป. เป็นเสมือนคณะผูก่้อการเพื่อสร้างองคก์าร

แนวร่วมปฏิวติั เมื่อเกิดองค์การแนวร่วมปฏิวติัตามเป้าหมายแลว้ผูก่้อการย่อมหมดบทบาทไป 

ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนก็จะแปรสภาพไปเป็นผูด้  าเนินการของขบวนการใหม่ต่อไป559 

นอกจาก กป.ชป. จะด าเนินการดึงแนวร่วมเขา้มาโดยไม่เปิดเผยตัวตนแลว้ หน้าท่ีอีก

ประการหน่ึงส าหรับการจดัตั้ง “องค์การแนวร่วมประชาธิปไตยประชาชนไทย” คือ การประสาน

ก าลงักบั พคท. และก าลงัจากขบวนการ องค์กรอ่ืนๆ โดยในองค์การแนวร่วมปฏิวติัน้ี “พคท. จะ

                                                             
558 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
559 เร่ืองเดียวกนั, 2-3. 



  393 

เป็นเพียงส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของขบวนการ และไม่อาจชูธง พคท. ข้ึนมาในขบวนน้ีได”้ จนกว่า

สถานการณ์จะสุกงอมในระดบัหน่ึง แต่ พคท. ก็ยงัคงมีบทบาทของตนเองในฐานะของพรรคปฏิวติั

ต่อไป560 ซ่ึงในเร่ืองน้ี ธิกานต ์ศรีนารา ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า ขอ้เสนอดงักล่าวจะท าให ้พคท. ไม่ไดมี้ฐานะ

เป็นองค์กรน าของแนวร่วมอีกต่อไป อีกทั้งข้อสรุปจากการสัมมนาก็มีความเห็นร่วมกนัว่า “ยุค

ปัจจุบนัเป็นยุคของจกัรพรรดินิยม” และการปฏิวติัไดก้ลาย “เป็นของชนชั้นกรรมาชีพ” ดงันั้นจึง

ตอ้ง “ท าแนวร่วมกบัชนชั้นอ่ืนๆอย่างกวา้งขวางท่ีสุด” ความเห็นดงักล่าวจึงน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีว่า 

“องคก์รแนวร่วมควรเป็นองคก์รน าในการต่อสู้” แทน พคท. นอกจากนั้น ธิกานต ์ยงัไดเ้สนออีกว่า 

อิทธิพลท่ีน่าจะมีผลต่อการเสนอใหป้รับขบวนการปฏิวติัไทยของผูส้ัมมนาน่าจะมาจากกระแสข่าว

เก่ียวกบัชยัชนะในการโค่นลม้เผด็จการโซโมซา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 ของกองก าลงัปฏิวติั

ของแนวร่วมรักชาตินิคารากวั ภายใตก้ารน าของ “แนวร่วมปลดปล่อยแซนดินิสตา้”561 

อย่างไรก็ตาม การเสนอให้ปรับบทบาทของขบวนปฏิวติัโดยชูบทบาทของแนวร่วมแทน 

พคท. และแยกแนวร่วมออกมาด าเนินการเองอย่างเป็นอิสระ ดา้นหน่ึงเป็นการช่วงชิงแนวร่วมจาก

รัฐบาลซ่ึงก  าลงัเปล่ียนมารุกทางการเมือง ตั้งแต่พ.ศ. 2522 รัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด ์ชมะนนัท ์เร่ิมมี

ท่าทีผอ่นคลายทางการเมืองและออกกฎหมายนิรโทษกรรมในคดี 6 ตุลาคม 2519 พร้อมกบัเรียกร้อง

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกบั พคท. ออกจากป่า ซ่ึงปรากฏว่าเร่ิมมีแนวร่วมทยอยออกจากป่าอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีแต่

ละคนอาจมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนัไป แต่โดยภาพรวมยอ่มท่ีจะส่งผลกระทบต่อ พคท. โดยเฉพาะการ

ออกจากป่าของนักศึกษาปัญญาชนท่ีมีช่ือเสียงไดส่้งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ พคท. เมื่อบุคคล

เหล่านั้นกล่าวโจมตีและคดัคา้น พคท. รัฐบาลจึงใชป้ระโยชน์โฆษณาความขดัแยง้ระหว่าง พคท. 
                                                             

560 เร่ืองเดียวกนั, 3. 
561 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 306-307.  “แนวร่วมปลดปล่อยแซนดินิสตา้” เป็นขบวนการทางการเมืองของ
มวลชนในประเทศนิคารากวั ก่อตั้งโดยนักศึกษาท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ คาร์ลอส ฟอนเซกา อะมาดอร์ ทอ
มาส บอร์จ และ ซิลวิโอ มายอร์กา มีวตัถุประสงค์เพื่อโค่นระบบเผด็จการโซโมซ่า ซ่ึงเป็นตระกูลที่ครองอ านาจ
ทางการเมืองของประเทศนิคารากวัที่หนุนหลังโดยสหรัฐอเมริกา แนวร่วมปลดปล่อยแซนดินิสตา้ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากประชาชนดว้ยความที่เป็นกลุ่มใหม่ปฏิเสธแนวทางของกลุ่มการเมืองที่มีอยู ่ ไดแ้ก่ พวกสังคมนิยม 
คอมมิวนิสต์ ตลอดจนตดัความสัมพนัธ์กบัพวกออร์ธอดอกซ์มาร์กซิสต์ของพวกคอมมิวนิสต์ในละตินอเมริกา
ทั้งหมด การท่ีถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ี “นอกคอก” จึงท าใหข้บวนการเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีแนวร่วมอยา่งกวา้งขวาง 
จนไดรั้บชยัชนะในที่สุด , พ. เมืองชมพู (นามแฝง). สู่สมรภูมิภูพาน, 345-346. 
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กบัแนวร่วมให้เด่นชดัข้ึน อย่างไรก็ดี แมว้่า พคท. จะสามารถรักษาแนวร่วมส่วนใหญ่ไวไ้ดก้็ตาม 

แต่การคงสภาพเช่นน้ีโดยไม่มีการปรับปรุงภายในจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ พคท. ดว้ยเหตุน้ี

การปรับขบวนปฏิวติัไทยจึงเป็นส่ิงจ  าเป็นในสภาพดงักล่าว  

ดงันั้นเม่ือการสัมมนาของ กป.ชป. ไดมี้การด าเนินการเสร็จส้ิน ธีรยุทธ บุญมี จึงไดจ้ดัท า

เอกสารสรุปการสมัมนา ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าหากการจดัตั้งองคก์รแนวร่วมใหม่ส าเร็จแลว้ องคก์ร

แนวร่วมใหม่จะมีบทบาทหน้าท่ีอย่างกวา้งขวาง รวมทั้งอาจกลายเป็นศูนยก์ลางของขบวนการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองทุกรูปแบบของคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทบาทท่ีว่าน้ี

นอกจากองคก์รแนวร่วมใหม่จะข้ึนมาน าในขบวนการปฏิวติัแลว้ ยงัมีบทบาทอ่ืนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

บทบาทของแนวร่วมในการก าหนดนโยบาย  โดยท่ีประชุมใน กป.ชป. มีความเห็นว่า 

องค์กรแนวร่วมตอ้งมีบทบาทในการด าเนินการต่อสู้หรือประสานการต่อสู้ เช่น การเคล่ือนไหว

ระหว่างเมือง ชนบทและต่างประเทศ การประสานการต่อสู้ด้วยก าลงัอาวุธและการเมือง การ

ประสานทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธี หากประสานการต่อสู้ทั้ งหมดได้แลว้ การด าเนินงานก็จะมี

ประสิทธิภาพและขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากเอกสาร “แนวโน้มใหม่ของ

ขบวนการประชาชนไทย” ดงัน้ี 

. . . เมื่อมีองค์กรแนวร่วมเป็นองค์กรน าทางการเมืองแล้วจึงต้อง

ก าหนดการเคล่ือนไหวร่วมกนั เพ่ือการสัง่การท่ีเป็นเอกภาพ งานจะไดด้  าเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ การประสานน้ีรวมทั้งการประสานทางการทหารดว้ย... เม่ือ

เขตงานส าคัญๆกระจายออกไปทั่วทั้ งในเขตป่าเขา ท่ีราบ ในเมืองและใน

ต่างประเทศ ดงันั้นองคก์ารน าในระดบัต่างๆจะตอ้งไปอยูใ่นทุกๆเขต และอ านาจ

ตดัสินปัญหาต่างๆไดใ้นระดบัท่ีแน่นอน เพื่อใหท้ างานไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์ 

โดยประสานกบัศูนยก์ารน าทั้งหมด...562 

บทบาทแนวร่วมในต่างประเทศ โดยท่ีประชุม กป.ชป. มีความเห็นว่า ก  าหนดบทบาทของ

แนวร่วมในประเทศต่างๆให้มีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีมาจากสภาพแวดลอ้มของแต่ละประเทศมี

                                                             
562 "แนวโนม้ใหม่ของขบวนการประชาชนไทย," 8-9. 
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ความแตกต่างกนั โดยท่ีใชเ้กณฑ์ในการพิจารณา 5 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ ลกัษณะของเศรษฐกิจ 

ลกัษณะการเมือง ลกัษณะสงัคม ลกัษณะของยคุสมยั และลกัษณะเง่ือนไขทางสากล  

บทบาทในการด าเนินการต่อสู้ โดยท่ีประชุม กป.ชป. มีความเห็นว่า เพื่อการสร้างแนวร่วม

ท่ีเป็นเอกภาพ จึงควรเคล่ือนไหวในรูปแบบผดิกฎหมาย ก่ึงผดิกฎหมาย และถูกกฎหมาย พร้อมทั้ง

สนใจปัญหาบางประการของสงัคมไทยเพื่อน ามาปรับใชใ้นการสร้างแนวร่วม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ 

ปัญหาประชาธิปไตย ปัญหาศาสนา ปัญหาชนชาติ เป็นตน้ และควรสนใจขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวฒันธรรม ค่านิยมของสังคมไทยควรน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และสนใจมิตรชาวไทยใน

ต่างประเทศ ควรไปท าแนวร่วมอยา่งจริงจงั563 

นอกจากบทบาทดงักล่าวแลว้ ผูส้ัมมนาโดยตัวแทนจากพรรคฝ่ายต่างๆยงัไดเ้สนองาน

รูปธรรมแก่ กป.ชป. เพื่อใหด้  าเนินการต่อไป ไดแ้ก่ “เสนอใหจ้ดัประชุมสมชัชาแนวร่วม” “เสนอให ้

กป.ชป. ตั้ งคณะผูป้ฏิบัติงานข้ึนมา ท างานในกรุงเทพฯ และต่างประเทศ ส่วนในชนบทให้ส่ง

ผูป้ฏิบติังานไปร่วมกบักองก าลงัติดอาวุธ ลงไปท างานระดบัพ้ืนฐาน” “เสนองานโฆษณาท่ีจะตอ้ง

ท าอย่างกวา้งขวาง เช่นในกรุงเทพฯ” “เสนอให้จดัตั้ง “ขบวนการ” ท่ีมีนโยบายและรับสมาชิกได”้ 

“เสนอว่าวนัท่ี 14 ตุลาคม ปีน้ี กป.ชป. ควรออกค าแถลง ชูปัญหา “ประชาธิปไตย” “ความกินดีอยู่ดี

ของประชาชน” เพ่ือจดัตั้งขบวนการ”564 

อย่างไรก็ตามขอ้สรุปและความคิดเห็นของผูส้ัมมนาดังกล่าวขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นให้เห็น

ความคิดในการสร้างแนวร่วมมากว่าท่ี พคท. เคยด าเนินการมา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กป.ชป. เป็น

ตวัแทนจากพรรคฝ่ายต่างๆจึงมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มองเห็นผลประโยชน์ของกลุ่มคนใน

สงัคมอยา่งรอบดา้น ขณะเดียวกนัความคิดเห็นต่างๆของผูส้มัมนาก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง

ทางความคิดระหว่าง กป.ชป. กบั พคท. ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ กป.ชป. ท างานยาก ล่าชา้ ไม่มี

ประสิทธิภาพ จึงตอ้งการให้มีการปรับปรุงบทบาทของแนวร่วมใหม่ เพื่อท่ี กป.ชป. จะไดแ้ยกตวั

ออกมาเคล่ือนไหวได้อิสระ ชูประเด็นการต่อสู้ท่ีหลากหลายตามสถานการณ์เอ้ืออ  านวย และ

                                                             
563 เร่ืองเดียวกนั, 9-10. 
564 เร่ืองเดียวกนั, 10-11. 
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แสวงหาการยอมรับจากคนท่ีไม่นิยม พคท. มาสนับสนุนการเคล่ือนไหว ดว้ยเหตุน้ี กป.ชป. จึง

เสนอตวัเป็นผูน้  าในการสร้างองคก์รแนวร่วมในขบวนปฏิวติัไทย 

ภายหลงัจากการสัมมนาท่ีภูพาน ต่อมาในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ธีรยุทธ บุญมี 

และช านิ ศกัด์เศรษฐ์ ในนามคณะกรรมการของ กป.ชป. ไดส่้งขอ้เสนอเก่ียวกบัการปฏิวติัประเทศ

ไทยใหแ้ก่ประธาน กป.ชป. และ ศก. พคท. พิจารณา ซ่ึง อุดม สีสุวรรณ ในฐานะประธาน กป.ชป. 

ไดรั้บเอกสารดงักล่าวในวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2523 อีกสองวนัต่อมาเขารีบตอบขอ้เสนอส่งไปยงั

ธีรยทุธและช านิทนัที โดยในส่วนของขอ้เสนอท่ีว่าให ้“ปรับแนวทางโฆษณาเป็นชูธงแนวร่วม เป็น

องค์การน าการปว.แทน พคท.” นั้น อุดมไดก้ล่าวว่า “เป็นปัญหาท่ีตอ้งน าเขา้สู่การพิจารณาของท่ี

ประชุมแน่นอนของพรรค เราไม่สามารถจะตอบในท่ีน้ีได ้ทั้งน้ีมิใช่ พคท. ปรารถนาท่ีจะวางตนเป็น

องค์การน าการปฏิวติั หากเป็นปัญหาเก่ียวพนักบัหลกัการความเป็นอิสระของแต่ละพรรคฝ่าย”565 

ซ่ึง อุดม ในฐานะประธาน กป.ชป. ย่อมเขา้ใจขอ้จ ากดัในการท างานท่ีท าให้ กป.ชป. ไม่อาจขยาย

บทบาทในวงกวา้งได ้โดยเขาเห็นดว้ยใน “แง่คิดท่ีจะขยบัขยายก่อตั้งเป็นขบวนการ เพ่ือให้ขยาย

สมาชิกไดแ้ละมีนโยบายของตนเองได ้เป็นแง่คิดท่ีดีบนพ้ืนฐานท่ีมีแนวร่วมสนับสนุน”566 ดงันั้น 

เพื่อใหก้ารท างานยงัเดินหนา้ต่อไปไดแ้ละไม่หยดุชะงกัเพราะรอท่าทีจาก พคท. อุดมจึงให ้กป.ชป. 

ด  าเนินการไปโดยท่ี พคท. ไม่เขา้ร่วมในการจดัตั้งขบวนการใหม่ แต่ พคท. อาจพิจารณาปัญหาน้ีใน

ภายหลงัเม่ือขบวนการต่างๆเติบใหญ่ และมีเง่ือนไขพร้อมในการจดัตั้งขบวนการแนวร่วม ซ่ึงอุดม

ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้่า 

...เพื่อให้พรรคฝ่าย องค์การ บุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตย ทั้งท่ีร่วม

และมิไดร่้วมอยูใ่น กปชป. สามารถแสดงบทบาทของตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี พคท. 

จะไม่เข้าร่วมขบวนการท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่น้ีโดยตรงหากจะขอสนับสนุนทาง

จิตใจโดยทางออ้ม ท่าทีของเราก็คือ ยนิดีสนบัสนุนขบวนการทุกขบวนการของผู ้

รักชาติรักประชาธิปไตยในแนวทางการเมืองอยา่งเต็มท่ี เมื่อขบวนการต่างๆของผู ้

                                                             
565 "จดหมายตอบของอุดม สีสุวรรณ ถึง ธีรยทุธ บุญมี และ ช านิ ศกัดิเศรษฐ์," 4 พฤษภาคม 2524 เอกสาร

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/49, หอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์. 

566 เร่ืองเดียวกนั. 
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รักชาติรักประชาธิปไตยเติบใหญ่ มีเง่ือนไขท่ีจะร่วมก่อตั้งเป็นขบวนการแนวร่วม

ข้ึนมาแลว้ พคท. ยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมพิจารณาปัญหาน้ีอยา่งแข็งขนั...567 

ส่วนในขั้นตอนการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การจดัตั้งขบวนการใหม่นั้น อุดม ไดก้ล่าวว่า 

ควรจดัตั้ง “คณะท างานพิเศษ” โดยมีประธานเห็นชอบ แต่ไม่มีฝ่าย พคท. เขา้ร่วม ซ่ึงหมายความว่า

อุดมจะเขา้ร่วมใน “คณะท างานพิเศษ” ในฐานะประธาน กป.ชป. ภายหลงัการก่อตั้งขบวนการเสร็จ

ส้ินจึงจะยติุการท างาน ซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏในจดหมายตอบของอุดมตอนหน่ึงความว่า 

...ในด้านการปฏิบัติ กป.ชป. จะจัดตั้งคณะท างานพิเศษข้ึนได้ โดยมี

ประธานเห็นชอบ แต่ไม่มีฝ่าย พคท. เขา้ร่วม คณะท างานพิเศษน้ี จะด าเนินตาม

ขั้นตอนท่ีท่านก าหนด กระทัง่ก่อรูปเป็นขบวนการ และเม่ือขบวนการดงักล่าว

ก่อตั้งข้ึนแลว้ก็ถือว่า กป.ชป. ไดบ้รรลุภาระหนา้ท่ีทางประวติัศาสตร์อนัมีเกียรติ

ของตนและยติุการท างาน...568 

นอกจากนั้นอุดมยงัไดต้อบขอ้เสนอของธีรยุทธกบัช านิอีกคร้ัง เม่ือผสม เพชรจ ารัส รอง

ประธาน กป.ชป. โทรเลขถามความคิดเห็นต่อเร่ืองดังกล่าวในภายหลัง ซ่ึงต่อมาในวันท่ี 9 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2524 อุดมไดต้อบกลบัโทรเลขของผสม ดงัปรากฏหลกัฐานจากเอกสาร “ค าช้ีแจง

เก่ียวกบัค าตอบต่อขอ้เสนอบางประการในการปรับยทุธศาสตร์ทางการเมืองของขบวนการปฏิวติั

ไทย” ซ่ึงอุดมไดช้ี้แจงรายละเอียดตรงกบัค าตอบท่ีส่งไปยงัธีรยทุธกบัช านิก่อนหนา้น้ี แต่ในเอกสาร

ท่ีผสมไดรั้บมีค าอธิบายท่ีมากกว่าอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ทั้งน้ีอาจเพราะธีรยทุธกบัช านิตอ้งการค าตอบ

โดยด่วนเพื่อปรับบทบาทของ กป.ชป. ในตน้ปี 2524 อุดมจึงให้ค  าตอบไปเพียงสังเขป โดยเขาได้

ช้ีแจงกบัผสมเพ่ิมเติมว่า “เพื่อมิให้การท่ีไม่สามารถจะตอบรับหรือปฏิเสธไดใ้นทนัทีต่อขอ้เสนอ

ดงักล่าวขา้งตน้ ไปถ่วงการด าริจะจดัตั้งขบวนการท่ีคุณชยัชนะและคุณรักชาติเสนอ”569 เน่ืองจาก

อุดมประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบนัควรให ้กป.ชป. เป็นผูด้  าเนินการโดยไม่มี พคท. เขา้ร่วมโดยตรง 
                                                             

567 เร่ืองเดียวกนั. 
568 เร่ืองเดียวกนั. 
569 "ค าช้ีแจงเกี่ยวกบัค าตอบต่อขอ้เสนอบางประการในการปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองของขบวนการ

ปฏิวติัไทย," 9 กุมภาพนัธ์ 2524 เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ 
พคท. ในวาระต่างๆ, A6/48, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 1-2. 
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ประกอบกบัความจริงท่ีว่ากรรมการ กป.ชป. ท่ีอยูเ่ขตงานอีสานเหนือไม่มีคนของ พคท. อยูด่ว้ย จึง

เป็นขอ้สนบัสนุนท่ีท าให ้กป.ชป. สามารถด าเนินการไดท้นัที ทั้งน้ีในเอกสารท่ีส่งไปถึงธีรยทุธและ

ช านิ อุดมเล่ียงท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธขอ้เสนอในการก่อตั้งขบวนการใหม่ แต่ในฉบบัท่ีตอบผสม

เขาไดอ้ธิบายเหตุผลท่ี “พคท. จะไม่เขา้ร่วมขบวนการท่ีจดัตั้งใหม่น้ีโดยตรง” ดว้ยเหตุผล 3 ประการ 

ดงัน้ี 

...(ก) ขบวนการใหม่ท่ีไม่มี พคท. เขา้ร่วมโดยตรง อาจจะแกค้วามรู้สึก

นึกคิดของคนระดบักลางๆไดร้ะดบัหน่ึง และอาจจะสามคัคีกบัคนในวงกวา้ง

ยิ่งข้ึน (ข) ขบวนการใหม่ท่ีไม่มี พคท. เขา้ร่วมโดยตรงอาจจะช่วงชิงเง่ือนไขท่ี

ชอบดว้ยกฎหมายและเคล่ือนไหวในเมืองอย่างเปิดเผยและอยา่งกวา้งขวางได ้ (ค) 

ถา้ขบวนการใหม่น้ีด  าเนินงานไดดี้จะเป็นการปูพ้ืนฐานท่ีส าคญัดา้นหน่ึงให้แก่

การก่อรูปของแนวร่วมใหม่ในอนาคต...570 

อย่างไรก็ตาม แมก้ารก่อตั้งขบวนการใหม่ท่ี กป.ชป. เสนอไม่ไดเ้กิดข้ึน เพราะในวนัท่ี 16 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2524 ธีรยุทธ บุญมี ไดย้ื่นใบลาออกจากต าแหน่งคณะกรรมการและเลขานุการ 

กป.ชป. และ “ไดพ้บปะกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของพรรคบางคน” โดยเขาไดท้ าความเขา้ใจกบัผูน้  า

ของ พคท. ว่า “การแยก การยติุความร่วมมือในคร้ังน้ี จะเป็นการแยกกนัอยา่งสุภาพบุรุษ... นอกจาก

ความแตกต่างในเร่ืองอุดมการณ์ นโยบาย หรือหลกัการแลว้ จะไม่ใส่ไคลห้รือโจมตีกนั”571 ต่อมาใน

วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ปรากฏหลกัฐานจดหมายจากอุดม สีสุวรรณ ซ่ึงตีพิมพ์ในหนังสือ 

“วิเคราะห์” ฉบบัเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2524 ไดแ้ต่งตั้งธิดา ถาวรเศรษฐ ์เป็นตวัแทนประธาน กป.ชป. 

รักษาการณ์เลขาธิการ กป.ชป. โดยมีภาระหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 1) ติดต่อ-ประสานงานกบับุคคล องคก์ร

รักชาติประชาธิปไตย ทั้งในและนอกประเทศ ภายใตค้วามรับผดิชอบของประธาน 2) เป็นผูส่ื้อสาร

ระหว่างองค์กร บุคคลต่างๆดงักล่าวกบัประธาน 3) ท าหน้าท่ีเป็นเลขาธิการชัว่คราวของ กป.ชป. 

และ 4) ท าหน้าท่ีแทนประธานในการจดัหาทุนและตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อพิจารณาเหตุการณ์

                                                             
570 เร่ืองเดียวกนั. 
571 ธิกานต ์ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคดิระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, 318. 
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ต่างๆ572 ซ่ึงการปรับเปล่ียนผูท้  างานใน  กป.ชป. คร้ังน้ีทาง กป.ชป. ไดช้ี้แจงเหตุผลไว ้5 ประการ 

ดงัน้ี 

ประการแรก ในขณะท่ีขบวนการปฏิวติัอยู่ในระยะปรับขบวน การปรับน้ีก็รวมถึงงาน 

กป.ชป. ดว้ยทั้งในส่วนการจดัตั้งรูปองคก์รและงานท่ีเป็นจริงขององคก์ร  

ประการท่ีสอง กป.ชป. (ใหม่) มีฐานะเป็นเพียงคณะท างาน การด าเนินงานจุดหนักคือ 

ความหวงัจะร่วมก่อตั้งแนวร่วมแห่งชาติในอนาคต 

ประการท่ีสาม เพ่ือส่งเสริมงานมวลชนจากพ้ืนฐานท่ีเป็นจริง คือส่งเสริมงานขององคก์ร

มวลชนท่ีมีอยูแ่ลว้ใหพ้ฒันาข้ึน และช่วยประสานงานใหแ้ต่ละองคก์ร 

ประการท่ีส่ี เพื่อรักษาภาพของการด ารงอยูข่องการต่อสู้ประชาชนในสายตามิตรสากลซ่ึง

ภายหลังวิกฤตการณ์อินโดจีน อาจจะมีความคิดว่าการต่อสู้ของประชาชนไทยถึงจุดจบแลว้ 

ขณะเดียวกนัก็จะท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีผา่นการหนุนช่วยทางสากลต่อไปยงัองคก์รมวลชนต่างๆ 

ประการสุดทา้ย ติดต่อกบัองคก์รสากล บุคคลกา้วหน้า ในขอบเขตทัว่โลกโดยไม่ค านึงถึง

อุดมการณ์ แนวทางบางอยา่งท่ีแตกต่างไปจากเรา (รวมทั้งสามารถติดต่อกบักลุ่มองคก์รท่ีมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มดว้ย อาจหมายถึงกลุ่มสากลท่ี 4 เป็นตน้)573 

แม ้พคท. จะพยายามรักษาสถานะของ กป.ชป. ไม่ใหล่้มสลายไปพร้อมกบัการลาออกของ

ธีรยทุธ  บุญมี และการถอนตวัของสมาชิก พสท. ในช่วงตน้ปี 2524 ท่ีเกิดข้ึนในเวลาไล่เล่ียกนั โดย

การแต่งตั้ง ธิดา ถาวรเศรษฐ์ ให้ท าหน้าท่ีเลขานุการต่อทันทีเพ่ือหวงัสร้างแนวร่วมทั้งในและ

ต่างประเทศก็ตาม แต่สภาพขบวนปฏิวติัในช่วงนั้นตามค าท่ีธิดาใชคื้อ “ความอ่อนปวกเปียกของ

ขบวนปฏิวติัทั้งหมด”574 ซ่ึงมิใช่เกิดข้ึนเพียงแค่ กป.ชป. เท่านั้นแต่ยงัรวมถึง พคท. ดว้ยเช่นเดียวกนั 

อย่างไรก็ตามแมธิ้ดาจะมองเห็นถึงสภาพความอ่อนแอและปัญหาภายในขบวนปฏิวติัแต่เธอก็ยงั

                                                             
572 กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป. วิกฤตการณ์ของฝ่ายก้าวหน้าไทย, 104. 
573 เร่ืองเดียวกนั, 104-105. 
574 ธิดา ถาวรเศรษฐ์,และเหวง โตจิราการ. ป่าแตก ความเป็นจริงของการประชุมสมัชชาฯ 4 พคท., 4. 
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ตั้งใจเขา้มารับต าแหน่งเลขานุการ กป.ชป. ดว้ยเธอหวงัว่าจะมีการปรับเปล่ียนภายใน พคท. ซ่ึงจะ

ส่งผลดีต่อการปฏิวติั ดงัขอ้ความตอนหน่ึงท่ีเธอไดก้ล่าวไวใ้นเวลาต่อมา ความว่า 

...ผูเ้ขียนไดเ้ขา้ร่วมและสนใจงานแนวร่วมจริงจงันั้น ในกลางปี 23 ไป

แลว้ หลงัจากผูเ้ขียนไดต้ระหนักว่าปัญหาการน าของ พคท. ให้ไปในทิศทางท่ี

ถูกต้อง และให้ได้รับการตอบรับจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นไปได้ยาก 

ทางเลือกท่ีเหลือเพียงประการเดียวส าหรับขบวนปฏิวติัไทยในขณะนั้นต่อปัญหา

การน าก็คือ องค์การน าควรเป็นแนวร่วม ท่ีประกอบดว้ยความร่วมมือจากพรรค 

ฝ่ายต่างๆจากกลุ่มบุคคลและบุคคลท่ีมีความสามารถได้รับการยอมรับจาก

ประชาชน มีฐานะมวลชนสนบัสนุน และมีประวติัท่ียนืขา้งฝ่ายประชาชนมาโดย

ตลอด...575  

อย่างไรก็ดีกล่าวได้ว่า ธิดา ได้เร่ิมเข้าร่วมท างานแนวร่วมกลางปี 2523 อนัเป็นช่วงท่ี 

กป.ชป. พยายามเสนอแนวทางปรับปรุงทิศทางการท างานของ กป.ชป. และสร้างขบวนการแนว

ร่วมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากทุกพรรคฝ่าย ความคิดเห็นของธิดาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัธีรยทุธ

และช านิเสนอต่อ พคท. ซ่ึงธิดาคาดหวงัว่าจะมีการปรับแนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและ

รูปแบบการต่อสู้ โดยตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งความเรียกร้องตอ้งการของคนส่วนต่างๆ ไม่ใช่

เฉพาะมวลชนและพลพรรคของ พคท. การท่ีจะเป็นเช่นนั้นประชาชนส่วนต่างๆจะตอ้งรวมตวักนั

ในลกัษณะท่ีมีอ  านาจต่อรองเพ่ือสิทธิผลประโยชน์อนัพึงมีพึงได ้และหากเร่ิมตน้จากจุดยืนของ

ขบวนแนวร่วมการปฏิวติั ธิดายงัมีความเห็นว่า “จ  าเป็นตอ้งมีการก่อตั้งและขยายองค์กรมวลชน

ปฏิวติัอ่ืนๆให้มีบทบาทแทจ้ริง เป็นตวัแทนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนต่างๆดว้ยเพื่อดึงให้

ประชาชนทุกส่วน เขา้ร่วมการปฏิวติัให้มากทีสุด”576 อย่างไรก็ดี ความคาดหวงัของธิดาท่ีตอ้งการ

ใหมี้การปรับเปล่ียนภายใน พคท. ไม่ไดเ้กิดข้ึน แมส่้วนใหญ่ต่างเห็นว่าเม่ือ พคท. จดัประชุมสมชัชา

ฯ คร้ังท่ี 4 ในพ.ศ. 2525 พคท. จะก าหนดทิศทางใหม่ของการปฏิวติัไทย แต่อย่างไรก็ดีเมื่อกลุ่ม

แนวคิดใหม่เสนอให้ พคท. ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการต่อสู้ พวกเขากลบัตอ้งผิดหวงั 

                                                             
575 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
576 เร่ืองเดียวกนั, 2-4. 
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เพราะขอ้เสนอดงักล่าวไม่ไดรั้บการตอบสนองจากกลุ่มแนวคิดเก่าใน พคท. ท่ียงัคงยึดกุมแนวคิด

เดิมจากเมื่อ 30 ปีก่อนไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ธิดา ถาวรเศรษฐ ์เลขานุการ กป.ชป. ไดป้ระกาศ “ค า

แถลงในการยบุเลิก กป.ชป.” โดยเน้ือหาในค าแถลงสะทอ้นถึงความผดิหวงัในการท่ีจะสร้างความ

ร่วมมือระหว่างพรรคฝ่ายต่างๆข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความผดิหวงัจากการประชุมสมชัชาฯ คร้ังท่ี 4 

ซ่ึงเป็นเหตุให้สมาชิกพรรคหลายคนลาออกจาก พคท. กลบัไปใชชี้วิตเช่นเดิม รวมทั้งธิดาเองก็

ตดัสินใจถอนตวัจาก พคท. เช่นเดียวกนั ดงัปรากฏเน้ือหาบางตอนในงานเขียนของเธอหลงัออกจาก

ป่า เร่ือง “ป่าแตก ความเป็นจริงของการประชุมสมชัชาฯ 4 พคท.” ความว่า 

...เหตุการณ์ในขบวนปฏิวติัหลงัสมชัชา 4 ของ พคท. ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า 

เราไม่อาจสถาปนาความร่วมมือของฝ่ายต่างๆไดอี้กต่อไป พรรคการเมือง กลุ่ม

และบุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยรวมทั้งฝ่าย พคท. เอง และประธานของ 

กปชป. ทุกส่วนลว้นขอยติุความสมัพนัธก์บั พคท. ทั้งส้ิน 

บัดน้ีจึงถือวาระ ท่ีเราขอแถลงอย่างเป็นทางการว่า กปชป. จะได้ยุติ

บทบาทโดยส้ินเชิงนบัแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป...577 

กล่าวโดยสรุป ความพยายามผลกัดนับทบาทของ กป.ชป. ให้มีบทบาทมากกว่าการเป็น

องค์กรโฆษณาบงัหน้าของ พคท. ไม่เป็นผลส าเร็จ เน่ืองจาก พคท. เล่ียงท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธ

ขอ้เสนอในทนัทีแต่สงวนท่าทีท่ีจะเขา้ร่วมโดยให้การสนบัสนุนดา้นก าลงัใจ การไม่ยืนยนัค  าตอบ

ให้ชดัเจนท าให้แนวร่วมใน กป.ชป. ไม่อาจอดทนรอไดต่้อไป พวกเขาต่างคาดหวงัว่า กป.ชป. จะ

ปรับโฉมการท างานคร้ังใหม่ท่ีจะสร้างผลสะเทือนให้แก่การปฏิวติั แต่เม่ือ พคท. ท าใหผ้ดิหวงัแนว

ร่วมส่วนใหญ่ใน กป.ชป. จึงเร่ิมถอนตวัตั้งแต่ตน้ปี 2524 นับตั้งแต่นั้นมาสถานะของ กป.ชป. ก็

เหมือนจะส้ินสภาพไป แมธิ้ดา ถาวรเศรษฐ ์จะข้ึนมาท าหนา้ท่ีเลขานุการ กป.ชป. แทนธีรยทุธ บุญมี 

แต่ก็เพียงยดือายขุอง กป.ชป. ไวเ้ท่านั้น เพราะในทางปฏิบติัไม่ไดมี้การปรับเปล่ียนการท างานใดๆ 

กป.ชป. ยงัคงท าหน้าท่ีโฆษณาทางความคิดให้แก่ พคท. ความหวงัในการสร้างขบวนปฏิวติัใหม่

                                                             
577 เร่ืองเดียวกนั, 20-21. 
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จากความร่วมมือของทุกพรรคฝ่ายค่อยๆริบหร่ีลง จนกระทัง่เม่ือมีมติจากการประชุมสมชัชาฯ คร้ังท่ี 

4 จึงช้ีชดัว่าการดึงประชาชนทุกส่วนเขา้ร่วมขบวนปฏิวติันั้นไม่อาจเกิดข้ึนได ้

 

3. ปัญหาที่น าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วม 

สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการเคล่ือนไหวของ พคท. การรัฐประหารโดยคณะปฏิวติัในวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 

ถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี 

ไดห้นัมาใชน้โยบายผอ่นคลายทางการเมืองระหว่างประเทศมากข้ึนโดยการเป็นพนัธมิตรกบัจีน ท า

ใหจี้นหยดุสนบัสนุนการปฏิวติัในไทยในเร่ืองการเมือง อาวุธ และการสัง่ปิด สปท. ท่ีออกอากาศใน

จีน เน่ืองจากการออกอากาศของสถานีมีเน้ือหามุ่งโจมตีการท างานของรัฐบาลของพลเอกเกรียงศกัด์ิ 

ดงันั้นรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิจึงท าขอ้ตกลงกบัจีนในการปิด สปท.578 การยุติความช่วยเหลือและ

การปิด สปท. ไดส่้งผลกระทบต่อ พคท. เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจ

ท่ีจีนปรับเปล่ียนท่าทีเป็นมิตรกบัรัฐบาลไทย ซ่ึงเป็นศตัรูท่ี พคท. ต่อตา้นมาโดยตลอด รวมทั้งวิกฤติ

ศรัทธาท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปภายในพรรคต่างรวมศูนยไ์ปท่ีการวิพากษ์วิจารณ์ผูน้  า พคท. ระดบัสูง การ

ด าเนินยทุธศาสตร์ยทุธวิธีท่ีผดิพลาด และ พคท. ไม่มีความเป็นอิสระอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลจีน  

เพ่ือเอาชนะ พคท. รัฐบาลพลเอกเกรียงศกัด์ิ ยงัไดใ้ชก้ารผ่อนปรนต่อขบวนการประชาชน

และใชน้โยบายการเมืองน าการทหารในการปราบปรามคอมมิวนิสต ์ โดยมีการออกพระราชบญัญติั

นิรโทษกรรมแก่ผูต้อ้งหาในเหตุการณ์ตุลาคม 2519 ยกเลิกขอ้หาภยัสงัคมและปล่อยตวัผูถู้กคุมขงัใน

พ.ศ. 2521 ยนิยอมใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั ท าใหเ้กิดการฟ้ืนองคก์ร สโมสร และ

การบริหารงานของนกัศึกษาข้ึนในมหาวิทยาลยัต่างๆ กิจกรรมของนกัศึกษาจึงกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง 

และรัฐบาลยงัผอ่นปรนใหม้ีการเคล่ือนไหวของกรรมกร โดยยอมใหส้หภาพแรงงานมีกิจกรรมได้579 

สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวลว้นส่งผลเสียต่อ พคท. แนวร่วมเร่ิมทยอยออกจากป่ากลบัคืนสู่

เมืองด้วยสาเหตุท่ีแตกต่างกนั แต่ปัจจัยหลกัท่ีผลกัดันแนวร่วมให้คืนเมืองเกิดจากความขดัแยง้

                                                             
578 สรณ ขจรเดชกุล. “ก  าเนิดและจุดจบของสถานีเสียงวิทยปุระชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.),” 270. 
579 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551), 179. 
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ภายใน พคท. อนัมาจากปัญหารุมเร้าท่ี พคท. ไม่สามารถแกไ้ขได ้ท าใหเ้กิดภาวะท่ีเรียกว่า “ป่าแตก” 

คือ ปรากฏการณ์ท่ีนกัศึกษาปัญญาชนและบุคคลวงการต่างๆท่ีเขา้ร่วมกบั พคท. ไดท้ยอยออกจากป่า

ในปลายปี 2522 เป็นต้นมา และเม่ือรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ประกาศค าสั่งส านัก

นายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 เร่ืองนโยบายการต่อสูเ้พื่อเอาชนะคอมมิวนิสต ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 

ท าใหแ้นวร่วมตดัสินใจออกจากป่ากนัมากข้ึน หลายคนยอมรับว่านโยบาย 66/23 เป็นเหตุผลส าคญั

ในการคืนเมือง เพราะรัฐบาลรับรองความปลอดภยัและไม่ตั้งขอ้หาแก่ผูท่ี้เขา้รายงานตวั  

นอกจากปัญหาความขดัแยง้ทางความคิดและยุทธศาสตร์ยทุธวิธีการปฏิวติัท่ีไม่สอดคลอ้ง
กับสังคมไทย สาเหตุท่ีท าให้แนวร่วมคืนสู่เมืองยงัเก่ียวเน่ืองกบัปัญหาการจัดการแนวร่วมของ 
พคท. และปัญหาจากการท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม แม ้พคท. ตระหนกัถึงปัญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในการสร้างแนวร่วม จึงพยายามเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการสร้างแนวร่วมให้แก่
ผูป้ฏิบติังานไดศึ้กษา เพ่ือท าความเขา้ใจและน าไปใช้ในการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ีปรากฏ
เน้ือหาในเอกสาร “แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” ในเวลาต่อมาการท างานระหว่าง 
พคท. กบัแนวร่วมไดเ้กิดปัญหาดงัท่ีไดค้าดการณ์ไวจ้ริง ซ่ึงปัญหาท่ีน าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วม
ท่ีส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ปัญหาการจัดการและควบคุมแนวร่วม และปัญหาในการอยู่เหนือ

พนัธมิตร ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดอ้ธิบายใหเ้ห็นถึงความคิดในการท างานและจดัการแนวร่วมของ พคท. 
ท่ีปรากฏในเอกสาร “แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” และเปรียบเทียบการปฏิบติัท่ีเป็น
จริงต่อแนวร่วม ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ปัญหาการจดัการและควบคุมแนวร่วม 

การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมย่อมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเกิดข้ึนได ้

ซ่ึงอาจน าไปสู่ความขดัแยง้และการต่อสู้กนัในท่ีสุด แต่ความขดัแยง้ระหว่างพนัธมิตรแตกต่างกบั

ความขดัแยง้ท่ี พคท. มีต่อศตัรู คือ เป็นความขดัแยง้ในหมู่ประชาชนดว้ยกนัเอง วิธีการแกไ้ขความ

ขดัแยง้จึงแตกต่างกบัท่ีปฏิบติัต่อศตัรู โดยใช ้“การวิจารณ์เป็นอาวุธ” ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

เร่ิมจากการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุผล วิจารณ์และวิจารณ์ตนเอง เพ่ือเป้าหมายแห่งความสามคัคีใน

พนัธมิตรท่ีแน่นแฟ้นของ พคท. ซ่ึงเอกสาร “แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” เสนอวิธี

ดงักล่าวว่า 



  404 

   ...การรับฟังค าวิจารณ์มีแต่จะช่วยใหเ้รารับรู้ปัญหาจากแง่มุมท่ีต่างกนั ท า

ให้การรับรู้ของเรายิ่งรอบดา้นยิ่งสมบูรณ์ วิจารณ์ก็ยอมรับ ไม่ถูกก็ช้ีแจง ผ่าน

การวิจารณ์และวิจารณ์ตนเอง ความเข้ใจซ่ึงกันและกันก็ยิ่งลึกซ้ึงยิ่งถูกตอ้ง 

ความเป็นเอกภาพก็ยิง่ม ัน่คง ความสามคัคีก็ยิง่กระชบั ดว้ยความเขา้ใจเช่นน้ีชาว

คอมมิวนิสตจึ์งมีความนอ้มใจท่ีจะรับฟังค าวิจารณ์ของพนัธมิตร ส่งเสริมให้ใช้

อาวุธแห่งการวิจารณ์ภายในแนวร่วม แต่คดัคา้นการวิจารณ์ดว้ยอาวุธ ไม่ว่าฝ่าย

ใดจะกระท าต่อฝ่ายใด เพราะวิธีการน้ีเหมาะสมท่ีจะใช้กับศตัรูเท่านั้น ไม่

สมควรท่ีจะใชก้บัผูเ้ป็นมิตร...580 

ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าเอกสารขา้งต้นคงได้รับการเผยแพร่ทั่วไปในขบวนปฏิวติัเพ่ือให้

ผูป้ฏิบติังานไดศ้ึกษาน าทฤษฎีไปปรับใชก้บัความเป็นจริง แต่ในทางปฏิบติักลบัปรากฏว่า พคท. 

ไม่ไดย้ดึมัน่ในหลกัการและทฤษฎีการสร้างแนวร่วม ทั้งในผูน้  าระดบัสูงและผูป้ฏิบติังานทัว่ไปของ

พรรค ดังปรากฏปัญหาระหว่าง พคท. กับแนวร่วมซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า พคท. ไม่ได้ยึดมัน่ใน

หลกัการแนวร่วมอย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในภาพรวมการมีแนวร่วมจ านวนมากดูจะ

เป็นผลดีแก่ พคท. เพราะการผนึกก าลงักนัท าให้ขบวนปฏิวติัมีเอกภาพและความแข็งแกร่ง แต่แนว

ร่วมเหล่านั้ นมีความหลากหลายและ พคท. ก็ไม่พร้อมท่ีจะรับมือกับแนวร่วมท่ีเข้ามาใหม่ 

โดยเฉพาะแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชนซ่ึง  พคท.  จดัวางท่ีทางใหพ้วกเขาอย่างไม่เหมาะสม

นัก ดงัท่ีธง แจ่มศรี ไดใ้ห้สัมภาษณ์ในหลายปีต่อมาว่าเป็นเพราะ พคท. “ตามไม่ทนัสถานการณ์” 

และ “ไม่รู้จักแปรสภาพท่ีถูกกระท าให้เป็นฝ่ายกระท า” จึงจัดการกับการเข้าป่าของนักศึกษา

ปัญญาชนไม่สอดคลอ้งกบับทบาทท่ีควรจะเป็น ซ่ึงธงไดก้ล่าวไวว้่า 

...ตอนหลงัพวกเรามาสรุปบทเรียนว่าความจริงช่วงหลงั 6 ตุลาแลว้ เรามี
เง่ือนไขดีคือน่าจดัอบรมนักศึกษาจ านวนหน่ึงแลว้รีบส่งกลบัไปให้เขาปฏิบติั
หน้าท่ีในเมือง ซ่ึงเป็นสนามรบท่ีแท้จริง เป็นแหล่งท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา

ปัญญาชน ไม่ใช่อยูป่่าเขา นกัศึกษาอยูป่่าเขาจะไปช่วยแบกหาม ขุดดินอะไรลว้น
แต่ไม่สนัทดั จริงอยูใ่นแง่ฝึกฝนช่วงระยะสั้นดีอยู ่ แต่เรียกร้องใหปั้ญญาชนมาท า

                                                             

 580 "แง่คิดบางประการเกี่ยวกบัปัญหาแนวร่วม," 5. 
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อย่างน้ีมนัไม่คุม้ ไม่สมบทบาท เพราะฉะนั้นในแง่น้ีสหายเราส่วนหน่ึงก็มีความ
คิดเห็นอยา่งน้ี ในเง่ือนไขท่ีรัฐบาลเกรียงศกัด์ิเรียกร้องคืนสู่เหยา้ พวกเราก็เห็นว่า
น่าจะให้นักศึกษารีบลงจากเขา และขณะเดียวกนัเราก็แปรสภาพท่ีถูกกระท าให้

เป็นฝ่ายกระท า คือแปรสนามรบในเมืองให้เป็นอีกแห่งหน่ึง ถา้อย่างน้ีแล้ว
สถานการณ์จะเป็นรุกกระท าต่อรัฐบาลไดบ้้าง แต่พวกเราความคิดน้ียงัไม่เป็น
เอกภาพ บางคนเห็นว่าเขา (นกัศึกษา) เพ่ิงถูกเข่นฆ่า เลือดเกรอะกรังไม่ทนัแห้งดี 
จะส่งให้เขาไปตายอีกหรือยงัไง มีความคิดท านองน้ีก็ปล่อยไปตามสภาพ ถา้พูด
ตามความเขา้ใจในขณะน้ี ก็พูดไดว้่าการน าของเราตามไม่ทนัสถานการณ์ กล่าว
อีกนัยหน่ึงก็คือ ความคิดอยู่ในสภาวะท่ีตายด้าน ไม่รู้จักแปรสถานการณ์ท่ีถูก

กระท าใหเ้ป็นฝ่ายกระท าข้ึนบา้ง...581 

ค ากล่าวของธง แจ่มศรีข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า พคท. ไม่มีวิธีจัดการแนวร่วมท่ีดีและ

เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของแนวร่วมแต่ละกลุ่ม เพราะเมื่อ พคท. กบัแนวร่วมอยูร่่วมกนัไประยะ

หน่ึง แนวร่วมก็เร่ิมปฏิเสธและต่อตา้น พคท. แม ้พคท. จะพยายามควบคุมและจดัการแนวร่วมโดย

สร้างเบ้าหลอม “การดัดแปลงตนเอง” ให้แนวร่วมนักศึกษาปัญญาชนเปล่ียนตัวเองเป็นชนชั้น

กรรมาชีพ แต่ทา้ยท่ีสุดเบา้หลอมนั้นก็ไม่สอดรับกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของแนวร่วม อีกทั้งการจดัการ

แนวร่วมของ พคท. เก่ียวพนักบัชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด และการท างานของแนวร่วม

โดยตรง ปัญหาการจดัการแนวร่วมของ พคท. จึงเร่งความขดัแยง้ท่ีมีอยู่ให้ขยายตวัและลุกลามใน

ขบวนปฏิวติั หลกัการและแนวทางต่างๆของ พคท. ท่ีแนวร่วมเคยยอมรับกลบักลายเป็นส่ิงท่ีรับ

ไม่ได้อีกต่อไป แนวร่วมเร่ิมเคล่ือนไหวปฏิเสธการควบคุมของ พคท. ปรากฏการณ์น้ีจะเห็นได้

ชดัเจนในแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชนท่ีปฏิเสธค าสั่งของพรรคหรือจดัตั้ง บางคนมีความคิดปฏิเสธ

แนวทางของพรรค ขณะท่ีบางคนแสดงออกโดยเพิกเฉยต่อการงาน ละท้ิงระเบียบวินยัของพรรคใช้

ชีวิตอย่างเสรีเพราะความผิดหวงัและเบ่ือหน่ายต่อ พคท. ซ่ึงในกรณีน้ี จิระนันท์ พิตรปรีชา เป็นผู ้

หน่ึงท่ีไดถ่้ายทอดความรู้สึกเบ่ือหน่ายจากการท่ี พคท. ใชค้วามคิดเหมาเจ๋อตุงในการอธิบายทุกเร่ือง 

                                                             
581 วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ.์ “ธง แจ่มศรีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย,” 86. 
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ไม่ว่าในยามวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั หรืออบรมโลกทศัน์ ชีวทศัน์ ปรับปรุงท่วงท านองให้เป็น

แบบชนชั้นกรรมาชีพ ดงัท่ีเธอไดเ้ล่าความรู้สึกในคร้ังนั้นความว่า  

...แปลกท่ีฉันหันไปปล้ืมปิติกบัชีวิตพ้ืนๆแบบน้ี แทนการใส่ใจซาบซ้ึง

กบัค าช้ีแนะของจดัตั้ง ทั้งๆท่ีจุดหมายสูงสุดของการมาใชชี้วิตท่ีน่ีก็เพ่ือตระเตรียม

ตนเองเป็นนกัปฏิวติัในสงครามประชาชน มนัอาจเป็นเพราะเราอยู่ห่างไกลแนว

รบท่ีเป็นจริง ทั้งขบวนการนกัศึกษาประชนชนในเมืองและเขตฐานท่ีมัน่แนวหนา้ 

จนทฤษฎีหรือแนวทางต่างๆท่ีไดรั้บการศึกษาจากโรงเรียนแห่งน้ีดูจะเล่ือนลอย

เป็นนามธรรมเกินไป แต่ท่ีแน่ๆพวกเราส่วนหน่ึงเร่ิมรู้สึกเบ่ือระอากบัสูตรส าเร็จ

ของ “ความคิดเหมาเจ๋อตุง” ท่ีถูกน ามาใชทุ้กเร่ืองราว...582 

อีกกรณีตวัอย่างหน่ึง ในช่วงท่ีแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชนเขตงานเขาตก จงัหวดัสุราษฎร์

ธานีฟากตะวนัตกของภูบรรทดัเร่ิมมีอาการ “เสียคิด” คือมีปัญหาความคิดแบบรวมหมู่ พวกเขาจบั

กลุ่มพูดคุยแลว้นัง่ร้องเพลง “ปัญญาชนข้ีแย” ร้องไหก้นักระจองอแง จนท าใหเ้พลง “ปัญญาชนข้ีแย” 

ถูกสั่งเป็นเพลงตอ้งห้ามข้ึนมา และแมเ้พลงน้ีไม่ไดอ้อกวิทยุ สปท. ก็ยงัแพร่หลายจากภาคใตไ้ปถึง

ภาคเหนือ มีวงดนตรีทางฐานท่ีมัน่ภูหินร่องกลา้ พยายามจะอดัเพลงน้ีส่ง สปท. แต่ก็ถูกวิพากษเ์สีย

ตั้งแต่อดัไม่เสร็จว่าไม่ค่อยจะมีลกัษณะปฏิวติั เป็นอารมณ์โรแมนติกของชนชั้นนายทุนน้อย เพลงน้ี

จึงไม่มีโอกาสได้ส่งไปออกอากาศ ซ่ึง วีรพจน์ ลือประสิทธิกุล ผูแ้ต่งเพลงเผยว่า “แต่งไปตาม

ความรู้สึกปกติ ไม่ไดม้ีปัญหามากมายอะไร” ตามความรู้สึกของเด็กชาวกรุงท่ีไม่เคยใชชี้วิตในป่า 

เผชิญความยากล าบาก ตอ้งห่างไกลบา้นญาติพี่นอ้ง ย่อมเป็นธรรมดาท่ีจะเกิดความรู้สึกเหงาคิดถึง

บา้น แต่ท่ีสุดเขาก็ยงัอยากร่วมต่อสูใ้นป่าเขากบัสหายต่อไป583 อยา่งไรก็ดีเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า แมเ้พลง 

“ปัญญาชนข้ีแย” จะเป็นเพลงตอ้งหา้มแต่กลบัไดรั้บความนิยมจนแพร่หลายจากเขตงานในภาคใตไ้ป

ยงัภาคเหนือ และยงัมีผูพ้ยายามเผยแพร่ต่อโดยการวางแผนอดัเพลงเพื่อส่ง สปท. การท่ีเพลง 

“ปัญญาชนข้ีแย” ไดรั้บความนิยมมากขนาดน้ี สะทอ้นความรู้สึกของแนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน

                                                             
582 จิระนนัท ์พิตรปรีชา. อีกหน่ึงฟางฝันบันทึกแรมทางของชีวิต, 141. 
583 วฒัน์ วรรลยางกูร บรรณาธิการ.  สายลมเปล่ียนทิศ...แต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและ

เสียงเพลงปฏิวัติไทย, 327-328. 
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ในช่วงนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งการร้องและฟังเพลง “ปัญญาชนข้ีแย” ท่ีมีเน้ือเพลงตรงกบัความเป็น

จริงของชีวิต ไดก้ลายเป็นการระบายภาวะความยากล าบากทางร่างกายและจิตใจท่ีแนวร่วมนกัศึกษา

ปัญญาชนก าลงัประสบ แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นการตอกย  ้าปัญหาความคิด ซ่ึงจะท าใหรู้้สึกผดิหวงัและ

หมดศรัทธาต่อ พคท. มากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือ พคท. จดัการสั่งให้เพลง “ปัญญาชนข้ีแย” เป็นเพลง

ตอ้งหา้มข้ึนมา 

ในช่วงท่ี สปท. ตอ้งยติุออกอากาศตั้งแต่กลางปี 2522 สหายไม่สามารถติดตามข่าวสารและ

เสียงเพลงไดเ้ช่นเดิม บรรยากาศในป่าท่ีเงียบเหงาท าให้เหล่าสหายพากนัไปฟังวิทยขุองศตัรู แมก้าร

ฟังวิทยุสถานีอ่ืนๆจะเป็นขอ้หา้มหน่ึงของ พคท. แต่ในช่วงท่ีกระแสปฏิวติัก  าลงัตกต ่า ความสบัสน

และความขดัแยง้เกิดข้ึนโดยทัว่ไป จดัตั้งก็ไม่อาจสัง่หา้มการฟังวิทยขุองสหายได ้พวกเขาต่างหนัไป

ฟังเพลงลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหาตรงกบัความรู้สึกนึกคิด ท าใหเ้หล่าสหายผ่อนคลายและยนืหยดัต่อการงาน

ต่อไป หากเป็นช่วงท่ีการปฏิวติัยงัอยูใ่นกระแสสูงและขวญัก าลงัใจของทุกคนยงัคงฮึกเหิม การฟัง

วิทยขุองศตัรูหรือเพลงลูกทุ่งท่ีไม่มีลกัษณะปฏิวติัคงไม่อาจเกิดข้ึนได ้และสหายอาจถูกวิจารณ์ว่าไม่

สามารถดดัแปลงตนเองได ้แต่ในสภาพท่ีเกิดความสบัสนป่ันป่วนในขบวนปฏิวติั จดัตั้งไม่สามารถ

ควบคุมใหทุ้กคนยอมปฏิบติัตามวินยัพรรคไดด้งัเดิม การปล่อยเลยตามเลยจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน

การไม่ขยายความขัดแยง้ จากการบอกเล่าของแคน สาริกา พวกเขา เผชิญสภาพน้ีในพ.ศ. 2524 

ระหว่างท่ีรอคอยการประชุมสมชัชาพรรคฯ คร้ังท่ี 4 จนกระทัง่ตดัสินใจมอบตวัในปลายปี 2525 ซ่ึง

เขาไดบ้รรยายไวว้่า 

...เม่ือไร้เสียงเพลงจาก สปท. สหายทั้งหลายก็เร่ิมหันไปฟังเสียงเพลง

ลูกทุ่งจากคล่ืน เอเอ็ม. โดยเฉพาะสถานีวิทยุเคล่ือนท่ี ของหน่วยปฏิบัติการ

จิตวิทยา ท่ีตั้งฐานอยูใ่กลเ้ขตงานภูสระฯ เป็นคล่ืนยอดฮิตของสหาย 

เพลงของ “พี่เป้า” สายณัห์ สญัญา คือ “อยูก่บัความผดิหวงั”, “การทรมาน

คือการรอคอย” และ “อกหักซ ้ าสอง” กลายเป็นเพลงยอดนิยมท่ีร้องกนัเกร่อ จน
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สหายน าไม่อาจทดัทานได ้เพราะไม่สามารถหาส่ิงใดมาเยียวยาหัวใจท่ีหดหู่และ

ส้ินหวงัของพวกเขาในยามน้ีได.้..584 

นอกจากน้ีความผดิหวงัต่อ พคท. ท าใหแ้นวร่วมบางคนหมดส้ินศรัทธาถึงขั้นจบชีวิตตวัเอง 

เพราะไม่เห็นดว้ยกบัแนวทางบางประการของพรรค ดงัปรากฏในกรณีของสหายนอ้ย นักศึกษาหวั

ก้าวหน้าท่ีตัดสินใจเขา้ป่าร่วมกบั พคท. ตั้ งแต่พ.ศ. 2517 เขาได้รับจดัตั้งเป็นทหารประจ าถ่ินใน

หน่วยทหารเขตสิงห์บุรี 333 ภูพาน ซ่ึงเขาไดรั้บการยกย่องว่าเป็นนักศึกษาปัญญาชนท่ีดดัแปลง

ตนเองประสานเขา้กบักรรมกรชาวนาไดดี้ เป็นท่ีรักของสหายร่วมรบและสหายน าในเขตงาน585 ไม่มี

ใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกบัสหายน้อย เมื่อสหายน้อยยิงตวัตายในคืนหน่ึงของเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2522 ในขณะท่ีสหายคนอ่ืนๆก าลงัฉลองงาน 7 สิงหา สหายนอ้ยไดท้ิ้งจดหมายบ่งบอกการตาย

ประท้วงแนวทางพรรค การตายของสหายน้อยท าให้นักศึกษาในเขตภูพานพากันสะเทือนใจ 

ขณะเดียวกนัก็งุนงงสงสยัในเร่ืองแนวทางต่างๆของพรรค586 สหายดน ดาวตก ไดต้ั้งขอ้สงัเกตถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัสหายน้อย หลงักลบัจากการศึกษาโรงเรียนการเมืองการทหารในลาว ซ่ึง

เขาไดเ้ล่าว่า 

...คิดว่ามีปัญหาในช่วงนั้น จดัตั้งมาคุยกบัผม บอกว่าคนน้ีมีปัญหาเร่ือง

โรคประสาท ผมพยายามให้เขาท าดนตรีกบัผม (วง ๖๖) เขาก็เอาเพลงมาใหเ้ป็น

ปึกเลย แต่ไม่มีเวลาท าเพลง เพราะงานมนัเยอะ เขาก็กลบัไปเป็นทหารทอ้งถ่ินอีก 

จนผมได้ข่าวเขายิงตวัตาย ผมว่าเขามีปัญหาตอนอยู่ลาว เขาเล่าเร่ืองทางโลก

คอมมิวนิสตม์นัเร่ิมแตกออกเป็นสองฝ่าย คือแนวทางจีนกบัแนวทางรัสเซีย แลว้

ยงัมีแนวทางเวียดอีก เวียดนามก็ตีกมัพูชา กมัพูชาก็ฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์กนัเองเขาอาจ

สบัสนในแนวทางคอมมิวนิสต์ท่ีแทจ้ริง เขามาช้ีแจงใหผ้มฟังหลายอยา่ง เขาเป็น

คนฉลาดมาก บางทีมุมมองของเขาเราอาจไม่เขา้ใจ อาจเป็นเพราะผดิหวงัในลทัธิ 

                                                             
584 เร่ืองเดียวกนั, 466. 
585 เร่ืองเดียวกนั, 684. 
586 เร่ืองเดียวกนั, 505. 
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หรืออาจไปไดข้อ้มูลใหม่ตอนไปเรียนลาว พี่นอ้งลาวอาจใหข้อ้มูลใหม่กบัเขา จน

เขาตดัสินใจยงิตวัตาย...587 

แมไ้ม่อาจทราบสาเหตุการยิงตวัตายของสหายน้อยอย่างแน่ชดัก็ตาม แต่การแสดงออกของ

สหายน้อยท่ีปฏิเสธ พคท. แตกต่างกบัคนอ่ืนๆซ่ึงเลือกออกจากป่าคืนเมือง ไดส้ะทอ้นให้เห็นความ

ผดิหวงัต่อ พคท. อยา่งรุนแรง เพราะสหายนอ้ยถึงขั้นแลกชีวิตของตนเองเพ่ือประทว้งต่อ พคท. การ

ฆ่าตัวตายจึงเป็นทางออกอีกอย่างหน่ึงในการปฏิเสธพรรค และยงัเป็นสะท้อนให้เห็นว่า พคท. 

ลม้เหลวในการจดัการแนวร่วมของพวกเขาอยา่งส้ินเชิง อยา่งไรก็ตาม ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 

พคท. กบัแนวร่วมมีหลายระดบั แต่ส่วนใหญ่มกัจะรับรู้ความขดัแยง้ระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม

นักศึกษาปัญญาชน เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานความขดัแยง้จากการเผยแพร่งานเขียนของนกัศึกษา

ปัญญาชนภายหลงัท่ีออกจากขบวนปฏิวติั แต่ในส่วนแนวร่วมชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยผูซ่ึ้งถูก

มองว่ายอมรับต่อการน าของ พคท. ในลกัษณะท่ี “เช่ือพรรค เช่ือจดัตั้ง” ไม่ตั้งค  าถามใดๆต่อการน า

ของ พคท. แต่โดยขอ้เท็จจริงก็ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นเสียทีเดียว เพราะเม่ือแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน

เร่ิมวิพากษว์ิจารณ์การน าของ พคท. แนวร่วมกลุ่มน้ีก็จบัตาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งใกลชิ้ด พวก

เขาเองก็มีค  าถามเกิดข้ึนในใจเช่นเดียวกนั เพียงแต่พวกเขามีค าถามท่ีแตกต่างจากแนวร่วมนกัศึกษา

ปัญญาชน  

อย่างไรก็ดีการปฏิเสธพรรคท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เกิดข้ึนแค่เฉพาะในกลุ่มแนวร่วมนักศึกษา

ปัญญาชนเท่านั้น แต่แนวร่วมชนชาติส่วนน้อยอย่างชาวม้งก็เกิดค าถามต่อการน าของ พคท. 

เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะการตั้งค  าถามต่อการน าของ พคท. ท่ีไม่ไดพ้าชาวมง้ไปยงัสงัคมท่ีผาสุกดงัท่ี

พรรคเคยโฆษณาชวนเช่ือไว ้ ซ่ึง จนัทนา ฟองทะเล เล่าว่าเขาไดรั้บรู้ปัญหาทหารชาวมง้ท่ีตดัสินใจ

ลาออกจากการเป็นทหารกลบัไปใช้ชีวิตดังเดิม โดยความขัดแยง้เร่ิมเกิดข้ึนภายหลงัแนวร่วม

นกัศึกษาปัญญาชนเขา้ร่วมกบัหน่วยศิลป์เดิม (หน่วยงานดา้นศิลปวฒันธรรม อยูใ่นฝายน ้ าตาลและ

หลวงน ้ าทา ประเทศลาว) ในพ.ศ. 2520 ทหารชาวมง้รู้สึกว่า พคท. ปฏิบติัต่อชาวมง้ราวกบัพลเมือง

ชั้นสองและก าลงัจะหมดคุณค่าในสายตาของพรรค เม่ือขบวนหลวงน ้ าทาถอยทพัเขา้เขตไทย เขาจึง

ตดัสินใจลาออกจากกองทหารและเร่ิมวิพากษ์วิจารณ์การน าของฝ่ายน าในฐานท่ีมัน่พะเยาหลาย

                                                             
587 เร่ืองเดียวกนั, 685. 
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กรณี เช่น ความอตัคดัขดัสนของประชาชน ความไม่สะดวกในเร่ืองคา้ขายชายฐานท่ีมัน่ท่ีข้ึนกบัการ

จดัการของส่วนกลาง กระทัง่เขาเขา้มาน าชาวบา้นคา้ขายกบัชาวเยา้โดยตรงดว้ยการจดัตั้งก  าลงัคุม้

กนัของตนเอง จุดท่ีท าให้เขากลบัคืนสู่ความเป็นคนมง้สมบูรณ์ก็คือ กรณีการสังหารคนมง้ 4 คนท่ี

ชายฐานท่ีมัน่ในขอ้หาสปายสายลบั เขายืนยนัว่าเป็นการใชอ้  านาจตามอ าเภอใจ ไม่มีการสอบสวน

อย่างจริงจงั และองค์การน าท่ีผาจิอนัเป็นแผ่นดินของชาวมง้ แต่ไม่มีคนมง้เป็นฝ่ายน าแม้แต่คน

เดียว588 การลาออกของทหารชาวมง้ดงั กล่าวเป็นตวัอย่างท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏิเสธการน าของ 

พคท. ท่ีมิไดบ้รรเทาความทุกข์ยากให้แก่พ่ีน้องชาวมง้ อีกทั้งการท่ี พคท. หันไปตอ้นรับแนวร่วม

นกัศึกษาปัญญาชนท าใหช้าวมง้รู้สึกนอ้ยเน้ือต ่าใจจนรู้สึกว่าไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียม แนว

ร่วมชาวมง้จึงละท้ิง พคท. เพราะไม่อาจทนต่อสถานการณ์ท่ียากล าบากและไร้ซ่ึงความหวงัต่อไปได ้

จากความผดิหวงัในการรอคอยผลส าเร็จของการปฏิวติัท่ีมิอาจมาถึง ค าถามต่อตนเองว่าชีวิต

ในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป คงท าให้แนวร่วมชาวนาและชนชาติส่วนน้อยเกิดปัญหาความคิด

เช่นเดียวกนัแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน อยา่งไรก็ดี แมไ้ม่ปรากฏหลกัฐานของแนวร่วมชาวนาท่ีจะ

ยืนยนัขอ้สังเกตดงักล่าว เน่ืองจากงานเขียนท่ีเล่าถึงแนวร่วมชาวนามีจ  านวนไม่มากนัก และส่วน

ใหญ่ก็เล่าจากมุมมองของคนอ่ืน แต่ผูศ้ึกษาก็พอสนันิษฐานไดว้่า ในบรรยากาศสบัสนทางความคิด 

ความขดัแยง้ระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมคงเกิดข้ึนในหมู่แนวร่วมชาวนาดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากชาวนา

หลายคนเขา้ร่วมกบั พคท. เวลาหลายปี หลายคนท้ิงบา้นและท่ีท ากิน บา้งก็เขา้ร่วมทั้งครอบครัว ชีวิต

ในป่าและสถานะในขบวนปฏิวติัไม่ไดส้ร้างทรัพยสิ์นเงินทองใหพ้วกเขาไปใชต้ั้งตน้ชีวิตใหม่ หน า

ซ ้ าการเป็นคนป่าอาจส่งผลร้ายต่อการออกไปใชชี้วิต ดว้ยภาพลกัษณ์คอมมิวนิสตใ์นความรับรู้ของ

สังคม และการตอ้งอยู่กบัความรู้สึกพ่ายแพส้ิ้นหวงัจากการปฏิวติั จึงอาจท าให้แนวร่วมชาวนามี

ปัญหาความคิดเช่นเดียวกบัแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชนได ้   

3.2 ปัญหาในการอยู่เหนือพนัธมติร 

ความร่วมมือระหว่างแนวร่วมกบั พคท. ย่อมน าไปสู่ค  าถามว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะข้ึนมามี

บทบาทน าเหนือความเป็นพนัธมิตรร่วมกนัหรือไม่ พคท. ตระหนักถึงปัญหาดงักล่าวท่ีอาจเกิดข้ึน

ได ้ โดยเฉพาะความกงัวลของแนวร่วมท่ีเขา้มาเป็นพนัธมิตรกบั พคท. ซ่ึงแนวร่วมอาจติดความคิด

                                                             
588 จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ, 169. 
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ต่อภาพลกัษณ์ “การวางอ านาจ” ของชนชั้นปกครอง จึงอาจเปรียบเทียบกบัพรรคการเมืองของชน

ชั้นกรรมาชีพท่ีน าโดย พคท. ว่าอาจวางตวัเหมือนชนชั้นปกครองได ้ดงัความตอนหน่ึงท่ีปรากฏใน

เอกสาร “แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม” ความว่า 

...ความเป็นห่วงท่ีว่าพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพจะวางตวัอยู่เหนือ

พนัธมิตร หรือเอาพนัธมิตรมาหลอกใชใ้ห้แขวนแต่ช่ือแต่ไม่ให้อ  านาจ หรือ

กระทัง่ห่วงว่าพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพจะวางอ  านาจข่มเหงพนัธมิตร

หรือไม่นั้น ย่อมมีข้ึนไดใ้นหมู่พนัธมิตรของพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพ 

และก็เป็นแง่หน่ึงท่ีชนชั้นปกครองปฏิกิริยาใชย้แุหย่แยกสลายขบวนแนวร่วม

ของเรา เพราะว่าในสังคมชนชั้น เร่ืองประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็ก ชนชาติ

ส่วนใหญ่ดูถูกเหยียดหยามชนชาติส่วนน้อย ชนชั้นขูดรีดกดข่ีชนชั้นถูกขูดรีด 

ทุนใหญ่กินทุนกลางและทุนเล็ก พรรคใหญ่วางอ านาจกบัพรรคเล็ก ฯลฯ เป็น

เร่ืองท่ีเห็นกนัอยูต่  าตา ยิง่การเล่นเล่ห์เพทุบาย ทรยศหกัหลงั สบัปลบั หลอกลวง 

กลบักลอก ชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบ เป็นเร่ืองปกติวิสัยในวงการการเมือง

ของชนชั้นขูดรีด บรรดานกัการเมืองรักชาติรักประชาธิปไตยโดนมาจนเข็ดแลว้

ก็ว่าได.้..589 

เมื่อ พคท. ยนืหยดัตนเองในฐานะ “พรรคการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ” จึงกล่าวว่า พคท. 

ไม่มีเหตุผลท่ีจะตั้งตวัอยูเ่หนือพนัธมิตร เน่ืองจากสาเหตุสองประการ ประการแรก พรรคกรรมาชีพ

เองก็เป็นชนชั้นท่ีถูกขูดรีด จึงชิงชงัการวางอ  านาจ จุดหมายปลายทางของพรรคการเมืองชนชั้น

กรรมาชีพคือ สงัคมท่ีไม่มีการกดข่ี ท่ีเสมอภาคโดยแทจ้ริง และประการท่ีสอง พรรคการเมืองชนชั้น

กรรมาชีพถือว่ามวลชนคือวีรชนการปฏิวติั จึงต้องใช้พลงัทุกชนชั้นเพ่ืองานปฏิวติัรวมถึงการ

สร้างสรรคส์งัคมใหม่ในอนาคต590 

อย่างไรก็ตาม แม ้พคท. ไดว้างหลกัการการท างานร่วมกบัแนวร่วมโดยยึดถือความเสมอ

ภาคและผลประโยชน์ร่วมกนั แต่ในทางปฏิบติั พคท. กลบัครอบง าและมีอิทธิพลเหนือแนวร่วม ซ่ึง

                                                             

 589 "แง่คิดบางประการเกี่ยวกบัปัญหาแนวร่วม," 5. 
 590 เร่ืองเดียวกนั. 
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ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในแนวร่วมพ้ืนฐานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพอเขา้ใจได ้เน่ืองจากแนวร่วมพ้ืนฐาน

โดยส่วนใหญ่ยอมรับการน าของ พคท. เพราะเช่ือมัน่ในทางแนวของพรรคและตอ้งการมีส่วนร่วม

ในการปฏิวติั แต่การครอบง าลกัษณะดงักล่าวกลบัปรากฏให้เห็นในการท างานร่วมกบัแนวร่วม

ชั้นสูงอยา่ง กป.ชป. เช่นเดียวกนั ซ่ึง “กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป” ไดว้ิเคราะห์ว่า ความสมัพนัธร์ะหว่าง 

พคท. กับแนวร่วมไม่มีความเท่าเทียม พคท. จะท าหน้าท่ีช้ีน า (ในบางระดบัอาจถึงขั้นครอบง า) 

มากกว่าท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างเท่าเทียมกนั ดังนั้น ในแง่การรับรู้ของประชาชน

ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น พสท. ศนท. หรือแมแ้ต่ กป.ชป. องค์กรเหล่าน้ีต่างมีฐานะเป็นเพียงองค์กรบงั

หนา้ของ พคท. เท่านั้น หาไดมี้ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของตนแต่

อย่างใด591 ในท านองเดียวกนั ธิดา ถาวรเศรษฐ์ ไดม้องปัญหาแนวร่วมท่ีน าไปสู่การล่มสลายของ

ขบวนปฏิวติัไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก การยดึติดความคิดเหมาเจ๋อตุงท าใหไ้ม่พยายามคิดคน้

ทฤษฏีใหม่ ประการท่ีสอง โครงสร้างการน าของพรรคท าใหผู้ม้ีความคิดเก่ากุมอ านาจภายในพรรค 

ประการท่ีสาม พคท. น าแนวร่วมไปผนวกกบั พคท. เหลือแค่ตวับุคคลซ่ึงใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ในการไป

โฆษณา ประการสุดทา้ย พคท. ไม่มีความเขา้ใจต่องานแนวร่วมอยา่งแทจ้ริง592  

จากทศันะของธิดาดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้มองเห็นว่าปัญหาหลกัในการท างานกบัแนวร่วม 

คือ พคท. ไม่มีความเขา้ใจต่องานแนวร่วม ซ่ึงส่งผลต่อความสัมพนัธ์และการจดัวางรูปแบบการ

ท างานร่วมกนั ซ่ึง ธิดา ยงัไดก้ล่าวอีกว่า “พคท. ไม่ไดต้อ้งการแนวร่วมแห่งขบวนการปฏิวติั และ 

พคท. ไม่เขา้ใจแมแ้ต่ความหมายของแนวร่วม” ทั้งน้ีเธออธิบายจากประสบการณ์ในการท างานแนว

ร่วมกบั พคท. ส่วนต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นทั้งความคิดขององคก์รน าชุดเก่าและใหม่หลงัสมชัชาฯ 4 

รวมทั้งความคิดผูป้ฏิบติังานของ พคท. เธอเล่าว่าในทศันะของผูป้ฏิบติังานของ พคท. ถือว่า แนว

ร่วมก็คือ บุคคล ไม่ไดม้องแนวร่วมในแง่การจดัตั้งองค์กรแห่งความร่วมมือท่ีเปิดให้ฝ่ายต่างๆเขา้

ร่วมอย่างเป็นอิสระ เคารพซ่ึงกันและกัน ด้วยพ้ืนฐานความคิดดงักล่าว การท างานแนวร่วมจึง

ประสบปัญหา ธิดาไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้รุนแรงระหว่างเธอกบั พคท. ในการท างานแนวร่วม ซ่ึง

เธอไม่เห็นดว้ยต่อวิธีการดงักล่าว ความว่า 

                                                             
591 กลุ่มเพื่อนไทยในยโุรป.วิกฤตการณ์ของฝ่ายก้าวหน้าไทย, 42-43. 
592 ธิดา ถาวรเศรษฐ์,และเหวง โตจิราการ. ป่าแตก ความเป็นจริงของการประชุมสมัชชาฯ 4 พคท., 6-11. 
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...ความขดัแยง้รุนแรงกบัผูเ้ขียนอนัหน่ึงก็คือการปฏิบติัการงานแนวร่วม

ขอให้ท าเฉพาะชนชั้นสูง พคท. ไม่ยินดีท่ีจะสนบัสนุนการจดัตั้งองคก์ารมวลชน

ปฏิวติัอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัตั้งกรรมกร ชาวนา อนั พคท. ถือเป็นชนชั้น

พ้ืนฐานท่ีจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารน าของ พคท. โดยสมับูรณ์เท่านั้น...593 

ด้วยเหตุน้ีการท างานแนวร่วมของ พคท. จึงเป็นการครอบง าแนวร่วมมากกว่าท่ีจะเป็น

พนัธมิตรอย่างเท่าเทียม อนัมาจากรากเหงา้ทางความคิดท่ีถือว่า “พรรคตอ้งน าทุกส่ิงทุกอย่างอยา่ง

สัมบูรณ์” ทั้ง กป.ชป. พสท. พนส. และ ศนท. ลว้นแต่ถูกผนวกเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ พคท. แม้

องค์กรเหล่านั้นจะมีคณะท างานของตนเอง แต่ไม่อาจรอดพน้จากการแทรกแซงของ พคท. ท่ีท าให้

องคก์รไม่สามารถรักษาความเป็นอิสระของตนเองดงัเช่นตอนท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นเมืองได ้นอกจากน้ี 

ธิดา ถาวรเศรษฐ ์ยงักล่าวถึงการร่างนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดท่าทีของ พคท. ต่อแนวร่วมในการ

ประชุมสมชัชาฯ 4 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า พคท. ไม่ไดป้รับเปล่ียนความคิดต่อแนวร่วมในการสร้าง

ความร่วมมือท่ีเท่าเทียมและเสมอภาคต่อกนั ประเด็นปัญหาท่ีพบคือ พคท. ไดป้รับแกน้โยบายใน

การแสดงท่าทีต่อแนวร่วมจาก “เสมอภาค” ปรับเป็น “ท่าทีเสมอภาค” และทา้ยท่ีสุดกรมการเมืองได้

ปรับเป็น “ท่าทีปรึกษา หารือกนัอยา่งเสมอภาค” ท่ีเป็นเช่นนั้นธิดามองว่าเพราะ “พวกเขำกลวัค ำว่ำ 

“เสมอภำค” อย่ำงลนลำน” อีกประการหน่ึงคือ พคท. จะก าหนดท่าทีต่อการติดอาวุธของกองก าลงั

มวลชนปฏิวติัอ่ืนอย่างไร ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารกลางชุดใหม่ไม่กลา้ระบุรับรองความ

ร่วมมือกบักองก าลงัอาวุธปฏิวติัส่วนอ่ืน ทั้งท่ีๆท่ีปัญหาความร่วมมืออยา่งเสมอภาคกนัตลอดจนการ

ยอมรับร่วมมือกบักองก าลงัอาวุธส่วนอ่ืน ลว้นเป็นขอ้เรียกร้องอย่างแข็งขนัให้บรรจุลงในนโยบาย

ชุดใหม่จากตวัแทนสมาชิกพรรคคร่ึงหน่ึงของตวัแทนทั้งหมดในสมชัชาฯ 4 หรืออีกนัยหน่ึงจาก

สหายอีสานทั้งหมดนั่นเอง594 และเมื่อพิจารณาประวติัการท างานแนวร่วมของ พคท. ท่ีผ่านมาซ่ึง

ประสบกบัความลม้เหลวคร้ังแลว้คร้ังเล่า ธิดาจึงไดส้รุปว่า “พคท. หลงัยุคปฏิวติัวฒันธรรมไม่มี

ทศันะงานแนวร่วมอยา่งส้ินเชิง”595 

                                                             
593 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
594 เร่ืองเดียวกนั, 11-12. 
595 เร่ืองเดียวกนั, 14. 
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นอกจากน้ี พสท. ซ่ึงร่วมอยู่ใน กป.ชป. ก็ไดเ้สนอ “ปัญหาแนวร่วม” ให้ พคท. พิจารณา 

โดยช้ีให้เห็นข้อบกพร่องเพ่ือท่ีจะได้แก้ไขในการท างานร่วมกัน ทั้ งน้ีปรากฏจดหมายจาก 

“ประพจน์” ถึง “สมาชิกกลุ่ม” อนัหมายถึงสมาชิก พสท. ให้ทราบการคล่ีคลายของปัญหาแนวร่วม

สืบเน่ืองจากค าตอบของอุดม สีสุวรรณท่ีตอบต่อขอ้เสนอท่ีธีรยุทธ บุญมีและช านิ ศกัดิเศรษฐ ์เสนอ

ให้แก่ พคท. พิจารณา ต่อมาไขแสง สุกใส เสนอความเห็นต่อค าตอบของอุดมไปยงั พคท. แต่น่า

เสียดายท่ีไม่ปรากฏเอกสารท่ีไขแสงเสนอไปจึงไม่อาจทราบไดว้่าเน้ือหามีอะไรบา้ง แต่หลงัจากนั้น 

ศก. พคท. ไดต้อบขอ้เสนอของไขแสงกลบัมา ดงันั้นไขแสงจึงใหด้  าเนินการจดัส่งเอกสารดงักล่าว

ให้แก่ช านิ ศกัดิเศรษฐ์ และชยัวฒัน์ สุรวิชยั กรรมการ พสท. ท่ีอยู่ในประเทศไทยไดท้ราบท่าทีของ 

พคท. ซ่ึงเห็นว่าในคร้ังน้ี “...เป็นท่าทีท่ีแจ่มชดัจาก ศก. เป็นคร้ังแรกต่อปัญหาต่างๆท่ีไดมี้การตั้ง

ค  าถามและเสนอข้ึนไป ค าตอบน้ีท าใหเ้ห็นว่าทาง ศก. ไดย้อมรับขอ้เสนอและแนวคิดใหม่ๆมากข้ึน” 

ค  าตอบท่ี ศก. พคท. ตอบต่อขอ้เสนอของ พสท. มีประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ “ปัญหาลกัษณะสงัคมไทย” 

“ปัญหานโยบายเก่ียวกบัดา้นการต่างประเทศ” “ปัญหาคนออกจากขบวน” “ปัญหางานในเมืองท่ีแลว้

มา” “ปัญหาท่วงท านองและวิธีการท างาน” และ “ปัญหาเก่ียวกบัการรักษาความลบั” ซ่ึงในท่ีน้ีผู ้

ศึกษาจะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาแนวร่วม เพ่ือช้ีให้เห็นปัญหาในการท างาน

ร่วมกนัดงัน้ี 

ประเด็นแรก “ปัญหาท่วงท านองและวิธีการท างาน” จากขอ้เสนอของ พสท. สะทอ้นใหเ้ห็น

ว่าการท างานร่วมกบั พคท. เป็นไปอย่างล่าชา้เน่ืองจากระบบการท างาน ทั้งน้ี พคท. ยอมรับว่ามี

ปัญหาแต่เกิดจากความบกพร่องของผูป้ฏิบติังานมากกว่าท่ียอมรับว่าปัญหามาจากโครงสร้างการ

ท างานของพรรค เช่น “ติดท่วงท านองแบบจรยทุธ” “จิตใจรับผิดชอบไม่พอ” “ขาดการคน้ควา้และ

ติดตามปัญหา” “ขาดท่วงท านองประชาธิปไตย” “ขาดการแลกเปล่ียนทศันะปรึกษาหารือในปัญหา

ต่างๆ” “การรับฟังความคิดเห็นต่อการงานต่างๆยงัไม่พอ” ทั้งหมดน้ีจึงท าให้การท างานร่วมกัน

เป็นไปอย่างล่าชา้และไม่ทนัต่อสถานการณ์ และอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือ ขอ้เสนอท่ี พสท. ช้ีว่า 

“ตอ้งใหทุ้กคนมีความรู้สึกในการเป็นเจา้ของงานปฏิวติัร่วมกนั ไม่ใช่เป็นแขก...” ซ่ึง พคท. เห็นดว้ย

กบัขอ้เสนอดงักล่าวจึงจะใชเ้ป็น “ขอ้เตือนใจและพยายามแกไ้ขต่อไป” 



  415 

ประเด็นท่ีสอง “ปัญหาเก่ียวกบัการรักษาความลบั” ปัญหาน้ีเช่ือมโยงกบัวิธีการท างานของ 

พคท. กับแนวร่วม เน่ืองจาก พคท. เป็นพรรคการเมืองผิดกฎหมายในการจดัตั้งและการท างาน

บางอย่างจึงตอ้งรักษาความลบัอยา่งรัดกุม แต่ในทางปฏิบติัการรักษาความลบัขดักบัหลกัการเสมอ

ภาคระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม เป็นเหตุให้ พคท. สงวนขอ้มูลบางอย่างในการท างานร่วมกนั ซ่ึง

สะทอ้นถึงการมองแนวร่วมอย่างไม่เท่าเทียม และขาดความจริงใจท่ีจะร่วมมือกบัแนวร่วม ทั้งน้ี 

พคท. ช้ีแจงว่าปัญหาเกิดจากผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงพรรคจะให้การศึกษาให้มากข้ึน ซ่ึงมีเน้ือบางตอน

ปรากฏในเอกสาร “ค าตอบของ ศก. พคท.” ดงัน้ี 

...แต่ในทางปฏิบติับางกรณีสมาชิกพ.ของเรายงัเขา้ใจหลกัการไม่ถูก และ

ยืดหยุ่นพลิกแพลงไม่พอ จึงท าให้เกิดความเขา้ใจผิดกนัข้ึนระหว่างพรรค กลุ่ม

และบุคคลปฏิวติัในองคก์ารแนวร่วม ยอ่มตอ้งถือหลกัเสมอภาคและเคารพซ่ึงกนั

และกนั เพื่อร่วมมือกนัท างานให้ดี จึงตอ้งมีการแลกเปล่ียนข่าวสารให้ดี  มีการ

รับรู้ร่วมกนัตามสภาพและโอกาสท่ีเป็นไปได ้ถา้หากว่าถือเอาส่ิงท่ีไม่น่าจะเป็น

ความลบัเป็นความลบัเสียแลว้ ก็ย่อมจะตอ้งก่อให้เกิดความคลางแคลงใจข้ึนใน

หมู่มิตรสหาย ขอ้น้ีเราจะถือเป็นบทเรียนและใหก้ารศึกษาแก่สมาชิกพ. เราจะได้

ปฏิบติัหลกัการน้ีไดถู้กตอ้ง...596 

อย่างไรก็ตาม แมค้  าตอบของ พคท. ขา้งตน้มีท่าทีท่ีแจ่มชดักว่าคร้ังก่อนๆ และ พคท. ก็
ยอมรับขอ้เสนอหลายประเด็น พร้อมกบักล่าวว่าพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว แต่ต่อมาใน
วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2524 พสท. ไดอ้อกประกาศ “ค าช้ีแจงของพรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย 
(พสท.) เร่ือง การถอนตวัจากความร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” อนัถือเป็นการ

ยุติการท างานร่วมกนัอย่างเป็นทางการ โดยช้ีแจงปัญหาท่ีตอ้งยุติการเป็นแนวร่วมกบั พคท. ไว ้3 
ประการ ไดแ้ก่ “ปัญหาประชาธิปไตย” “ปัญหาความร่วมมือ” และ“ปัญหาความเป็นอิสระเป็นตวั

                                                             
596 "ค  าตอบของ ศก.พคท. ตอบเม่ือวนัที่ 6 พ.ค. 24 ต่อขอ้เสนอของ พสท. แนวหลงัที่เสนอเม่ือ 7 - 8 พ.ย. 

23," 9 มีนาคม 2524 เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระ
ต่างๆ, A6/47, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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ของตวัเอง”597 ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัค าตอบท่ี พคท. เคยตอบขอ้เสนอของ พสท. ก่อน
หน้าน้ีซ่ึงเก่ียวพนักบัการท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม การท่ี พสท. ประกาศยุติความ
ร่วมมือระหว่างกนัจึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า พคท. ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองไดท้นัการณ์ 

จึงท าให ้พสท. หมดความหวงัท่ีจะร่วมมือกบั พคท. ในท่ีสุด  

จากท่ีอธิบายมาทั้งหมดขา้งตน้กล่าวโดยสรุปไดว้่า การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบั
แนวร่วม ในระหว่างพ.ศ. 2515 – 2525 เป็นไปในลกัษณะของการครอบง าแนวร่วมมากกว่าท่ีจะเป็น
การท างานร่วมกนัอย่างเท่าเทียม ซ่ึงสะท้อนจากการท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กับแนวร่วม

พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ นักศึกษาปัญญาชน ชาวนา ชนชาติส่วนนอ้ย และแนวร่วมชั้นสูง ซ่ึงไดแ้ก่ กป.ชป. 
แนวร่วมทั้งสองกลุ่มมีลกัษณะร่วมกนัคือถูกช้ีน าโดย พคท. กล่าวคือ แนวร่วมพ้ืนฐานตอ้งปฏิบติั
ตามระเบียบวินัยของพรรคและดดัแปลงตนเองเพื่อเปล่ียนตนเองให้เป็นนกัปฏิวติัท่ีดีตามลกัษณะ
ของชนชั้นกรรมาชีพ ขณะท่ีแนวร่วมชั้นสูงตอ้งท างานภายใตน้โยบายและการตดัสินใจของ พคท. 
ไม่มีนโยบายของตวัเอง และไม่มีอ  านาจตดัสินใจในเร่ืองส าคญัเร่งด่วน การท างานจึงล่าชา้ ไม่มี

ประสิทธิภาพ ไม่ทนักบัสถานการณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ พคท. ต่อการท างาน
แนวร่วม คือ “การน าแนวร่วมอย่างสมบูรณ์” โดยไม่ตอ้งการให้เกิดแนวร่วมแห่งชาติท่ีเป็นความ
ร่วมมือระหว่างองคก์รฝ่ายต่างๆของประชาชน ซ่ึงลว้นแลว้แต่ขดัแยง้กบัหลกัการในการสร้างแนว
ร่วมของ พคท. เน่ืองจากในทางปฏิบัติ พคท. ไม่ได้ยึดถือนโยบายท่ีมีต่อแนวร่วมเท่าใดนัก 
โดยเฉพาะหลกัการความเป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเองของแนวร่วม ทั้งน้ีเพราะ พคท. ไดห้ล่อ
หลอมใหแ้นวร่วมเป็นชนชั้นกรรมาชีพโดยไม่สนใจตวัตนของพวกเขา และการท างานใน กป.ชป. 

ก็ตอ้งรอการตดัสินใจจาก พคท. ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า พคท. มีอิทธิพลเหนือองค์กรแนวร่วมอยา่ง
ชดัเจน 

นอกจากน้ีปัญหาการจดัการและควบคุมแนวร่วมของ พคท. ยงัมีลกัษณะท่ีเขม้งวดและ

หล่อหลอมทุกคนให้คิดท าเหมือนกันหมด โดยไม่สนใจแนวร่วมในฐานะมนุษยท่ี์มีสิทธิและ
เสรีภาพ ลกัษณะดงักล่าวจึงท าให้การท างานร่วมกนัคงอยู่เพียงระยะเวลาหน่ึง เพราะแนวร่วมถูก
กดดนัและครอบง าจนขาดความเป็นตวัของตวัเองและไม่มีอิสระในการริเร่ิมใดๆ อยา่งไรก็ตาม แม้

                                                             
597 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย, "ค าช้ีแจง การถอนตวัออกจากความร่วมมือกบั พคท. ของ พสท.," 

เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ, A6/12, หอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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ในทา้ยท่ีสุด พคท. กบัแนวร่วมตอ้งยติุความสมัพนัธล์ง แต่การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนว
ร่วม ก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในความ
พยายามต่อสูเ้พื่อเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมไทย ในภาพใหญ่ของประวติัศาสตร์

ไทยร่วมสมยั 
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บทที่ 6 

บทสรุป 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2515-2525” มี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 3 ประการ คือ (1) ศึกษานโยบายการสร้างแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2515-2525 (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยกบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ รวมทั้งปฏิกิริยาของรัฐต่อความสัมพนัธ์ดงักล่าว ระหว่าง พ.ศ. 
2515-2525 (3) ศึกษาการท างานร่วมกนัระหว่างแนวร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

ปัญหาและปัจจยัต่างๆท่ีน าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วมจากขบวนการปฏิวติั ระหว่าง พ.ศ. 2515-
2525 

 ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 4 บทเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ขอ้ โดยใน
บทท่ี 2 เป็นการศึกษา “นโยบายการสร้างแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ระหว่าง 

พ.ศ. 2515-2525” ซ่ึงมุ่งเนน้ศึกษาเน้ือหาทางความคิดในการสร้างแนวร่วมของ พคท. จากการศึกษา
ในบทน้ีสามารถสรุปไดว้่า แนวคิดการสร้างแนวร่วมของ พคท. มาจากการประกาศ “แถลงการณ์ 
30 ปีฯ” ในพ.ศ. 2515 ซ่ึง พคท. มีแนวคิดท่ีตอ้งการสร้าง “แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย” กบั
ทุกกลุ่ม ทุกชนชั้นท่ีเง่ือนไขอ านวย เพื่อผนึกก าลงัต่อสูก้บัจกัรพรรดินิยม ศกัดินานิยม และทุนนิยม
ขุนนาง ท่ี พคท. เห็นว่าเป็นศตัรูต่อประชาชนและเอกราชของชาติ นับจากนั้นเป็นตน้มา พคท. ได้

ยึดถือแนวคิดการสร้างแนวร่วมจาก “แถลงการณ์ 30 ปีฯ” เป็นตน้แบบแนวนโยบายการสร้างแนว
ร่วมจนถึงพ.ศ. 2525 ผ่านการประกาศแถลงการณ์ ค  าช้ีแนะ ค  าช้ีแจง และมติการประชุมของ
คณะกรรมการกลาง โดยก าหนดแนวทางในการด าเนินงานอยา่งกวา้งๆ และระบุกลุ่มเป้าหมายการ
สร้างแนวร่วมตามสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วง ดงัเช่น ภายหลงักรณี 14 
ตุลาคม 2516 พคท. มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการสร้างแนวร่วมไปยงักลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ปัญญาชน นอกจากน้ี การศึกษานโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า พคท. ยดึ

มัน่ต่อแนวทางการปฏิวติัตามความคิดเหมาเจ๋อตุง และอิทธิพลของจีนท่ีมีต่อผูน้  าบางส่วนใน พคท. 
ยงัมีผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนงานแนวร่วมเช่นเดียวกนั แมว้่า พคท. ไม่ไดป้ระกาศนโยบาย
ออกมาอย่างเป็นทางการ แต่การน าพรรคไปผูกติดกบัการด าเนินนโยบายของจีน ท าให้ พคท. ไม่
อาจแสวงหาทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองได ้
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 ส าหรับเน้ือหาในบทท่ี 3 เป็นการศึกษา “การสร้างแนวร่วมในชนบทและในเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลงัประกาศแถลงการณ์ 30 ปี พ.ศ. 2515 – 2519” ซ่ึงสัมพนัธ์และ
ต่อเน่ืองกบัการศึกษาในบทท่ี 2 ท่ีไดอ้ธิบายนโยบายการสร้างแนวร่วมของ พคท. ดงันั้นในบทน้ีจึง

ไดอ้ธิบายให้เห็นวิธีด  าเนินการสร้างแนวร่วมของ พคท. จากการศึกษาในบทน้ีสามารถสรุปไดว้่า 
พคท. ใช ้“การปลุกระดมมวลชน” เป็นแนวทางการสร้างแนวร่วม ซ่ึงวิธีการน้ีปรากฏอย่างชดัเจน
ในการสร้างแนวร่วมกบัชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยในชนบท แมว้่าเหตุผลในการเขา้ร่วมกบั พคท. 
ของชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการปลุกระดมมวลชนของ พคท. เสียทีเดียว แต่
การปลุกระดมมวลชนก็เป็นวิธีการท่ี พคท. ได้โฆษณาเผยแพร่ความคิดของตนเอง และสร้าง
สมัพนัธก์บัชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยในระดบัต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่การเคล่ือนไหว

ของ พคท. ในพ้ืนท่ีชนบทและป่าเขา ในขณะท่ีการสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. อยู่ในช่วงซบ
เซา เพราะผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่เคล่ือนไหวในชนบท ผูป้ฏิบติังานท่ียงัเหลืออยูปิ่ดลบัและอ าพราง
การเคล่ือนไหวเพ่ือเล่ียงการจบักุม ซ่ึงท าใหก้ารสร้างแนวร่วมในเมืองของ พคท. ไม่มีความกา้วหนา้ 
อ่อนแอ และขาดประสิทธิภาพ เม่ือเทียบกบัการเคล่ือนไหวอยา่งคึกคกัในชนบท จนกระทัง่เม่ือเกิด
กรณี 14 ตุลาคม 2516 พคท. จึงมีความสนใจต่อแนวร่วมในเมือง โดยเฉพาะแนวร่วมนักศึกษา

ปัญญาชน ผูป้ฏิบติังานในเมืองไดป้ลุกระดมมวลชน ผา่นการตีพิมพง์านเขียนเผยแพร่ความคิดของ 
พคท. โดยอาศยัจังหวะท่ีนักศึกษาปัญญาชนต่ืนตัวสนใจประเด็นปัญหาสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยการปฏิวติัเปล่ียนแปลงโครงสร้างสงัคมเดิมและระบบ
ท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหาในสงัคม ไปสู่การสร้างสรรคส์งัคมใหม่ท่ีดีงามและเป็นธรรมแก่ทุกชนชั้น  

อย่างไรก็ตาม การสร้างแนวร่วมทั้งในชนบทและในเมืองแมไ้ดด้  าเนินการโดยยดึถือแนว
ทางการปลุกระดมมวลชนเหมือนกนั แต่วิธีการท างานมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ การปลุก
ระดมมวลชนในชนบทผูป้ฏิบติังานไดห้ยบิยกปัญหาความทุกขย์ากของชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ย
มาเป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาชวนเช่ือ เพื่อชกัชวนใหร่้วมต่อสูด้ว้ยอาวุธกบั พคท. ในทางกลบักนั
การปลุกระดมนกัศึกษาปัญญาชนในเมือง พคท. ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายริเร่ิมก่อน หากแต่นกัศึกษาปัญญาชน

ไดเ้ขา้สู่กระบวนการหล่อหลอมทางความคิดแบบ พคท. ดว้ยตนเอง นักศึกษาปัญญาชนจึงไดรั้บ
อิทธิพลทางความคิดแบบ พคท. ร่วมกบักระแสความคิดอ่ืนๆท่ีก  าลงัเผยแพร่ในช่วงเวลาเดียวกนั 
ดงันั้น นักศึกษาปัญญาชนส่วนท่ีมีความคิดปฏิวติัแบบ พคท. ท่ียอมรับแนวทางการต่อสู้ดว้ยอาวุธ
จึงกลายเป็นแนวร่วมทางความคิดของ พคท. และเป็นพลพรรคของ พคท. โดยท่ียงัไม่ไดรั้บการ
จดัตั้ง ดงันั้น เม่ือนักศึกษาปัญญาชนเคล่ือนไหวท ากิจกรรมทางสังคมและการเมือง พวกเขายงัได้



  420 

ช่วยเผยแพร่ความคิดของ พคท. ไปยงักรรมกรและชาวนาซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีประสบความเดือดร้อน
นานัปการ นักศึกษาปัญญาชนมองเห็นปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมและเขา้ใจความทุกขย์ากของกรรมกร
ชาวนา พวกเขาคน้พบว่าการเสนอแนวทางแกไ้ขของ พคท. เป็นทางออกส าหรับปัญหาทั้งหมด ซ่ึง

ปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้ พคท. มีแนวร่วมทางความคิดท่ีพร้อมสนับสนุนแนวทางการปฏิวติั
จ  านวนมาก โดยท่ีการจดัตั้งจากผูป้ฏิบติังานอาจมีจ  านวนไม่มากนกั 

ในบทท่ี 4 เป็นการศึกษา “การสร้างแนวร่วมประชาชาติ-ประชาธิปไตยของ พคท. และ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการแยกแนวร่วม พ.ศ. 2520 – 2525” ในบทน้ีมีการศึกษาสองส่วน คือ 

การสร้างแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยของ พคท. ระหว่างพ.ศ. 2520 – 2525 ซ่ึงเป็นประเด็นท่ี
ต่อเน่ืองจากการศึกษาในบทท่ี 3 อีกส่วน คือ ยทุธศาสตร์ของรัฐบาลในการแยกแนวร่วม พ.ศ. 2520 
– 2525 ซ่ึงไดอ้ธิบายให้เห็นแนวทางการต่อสู้ของรัฐบาลโดยการใชยุ้ทธศาสตร์การแยกแนวร่วม
ของ พคท. ท่ีพยายามปรับเปล่ียนแนวทางการปราบปรามคอมมิวนิสต์ จากการใชม้าตรการทาง
ทหารเป็นหลกัน าไปสู่การให้ความส าคญักบัมาตรการทางการเมืองท่ีเนน้ประชาชนเป็นส าคญั ซ่ึง

จากการศึกษาในบทน้ีสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจยั
หลกัท่ีผลกัดันให้การสร้างแนวร่วมประชาติประชาธิปไตยของ พคท. ประสบผลส าเร็จในชั่ว
ขณะหน่ึง โดยการขยายตวัของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนนบัตั้งแต่เร่ิมมี
การประกาศก่อตั้ งองค์การต่างๆในพ.ศ. 2520 เป็นล าดับ ตั้ งแต่มีการก่อตั้ ง “คณะกรรมการ
ประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย” องคก์ารแนวร่วมท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างกนัของ
กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และบุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตย การก่อตั้งกองก าลงัอาวุธท่ีเนน้

ใหเ้ป็นกองก าลงัของชาวมลายมูุสลิม คือ “กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย” และ พคท. ยงั
ปรับโฉมองคก์ารของขบวนการนกัศึกษาท่ีมีช่ือเสียงอยา่งศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย 
มาเป็นส่วนหน่ึงในการเผยแพร่ความคิดและช้ีน านักศึกษาในช่ือใหม่ว่า “ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษา
แห่งประเทศไทยในสถานการณ์สูร้บท่ีปฏิวติั”  ปรากฏการณ์การขยายตวัของแนวร่วมดงักล่าวท าให้
การด าเนินงานในขบวนปฏิวัติเป็นไปอย่างคึกคัก งานด้านต่างๆของ พคท. ขยายตัวและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงงานแนวร่วมมีบทบาทส าคัญและเป็นกระบอกเสียงอีกทางหน่ึงให้แก่ พคท. 
จนกระทัง่ พคท. ประสบปัญหาความขดัแยง้ภายใน ทั้งปัญหาการจดัการแนวร่วม ปัญหายทุธศาสตร์
ยทุธวิธีการปฏิวติั ปัญหาความขดัแยง้ทางความคิดระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม จึงท าใหก้ารขยายตวั
ของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยเร่ิมหดแคบลง องค์การแนวร่วมมีบทบาทเพียงแค่เป็น
องค์การโฆษณาทางความคิด และสร้างภาพลกัษณ์ความร่วมมือท่ีเสมอภาคเท่าเทียมให้แก่ พคท. 
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จากปัญหาดงักล่าวท าใหแ้นวร่วมเร่ิมยติุความร่วมมือกบั พคท. และปฏิเสธแนวทางการปฏิวติัท่ีเคย
ยอมรับ 

ในขณะเดียวกนั ปรากฏการณ์การขยายตัวของแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยของ 
พคท. ไดส้ร้างความวิตกกงัวลแก่รัฐเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความกลวัว่า พคท. จะปฏิวติัยดึอ  านาจ
รัฐส าเร็จและน าพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบคอมมิวนิสตด์งัเช่นประเทศเพื่อนบา้นแถบอิน
โดจีน ท าใหรั้ฐตระหนกัถึงความผดิพลาดในการด าเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต ์จึงพยายาม
ศึกษาและท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจนเห็นถึงความส าคญัของแนวร่วมท่ีเป็นผลดีแก่ 

พคท. รัฐจึงไดป้รับวิธีการต่อสู้โดยด าเนินนโยบายทางการเมืองท่ีค  านึงถึงประชาชน (ซ่ึงเป็นแนว
ร่วมของ พคท.) เป็นส าคญั ไดแ้ก่ นโยบายคืนสู่ห้องเรียน การนิรโทษกรรมแก่ผูก้ระท าผิดกรณี 6 
ตุลาคม 2519 การอนุญาตใหน้กัศึกษาและกรรมกรสามารถรวมกลุ่มท ากิจกรรมไดอี้กคร้ัง โดยหวงั
ว่านโยบายท่ีแสดงความเป็นประชาธิปไตยและให้สิทธิเสรีภาพเหล่าน้ีจะช่วยแยกสลายแนวร่วม
ของ พคท. ออกมาได ้อย่างไรก็ตาม นโยบายท่ีน ามาใชย้งัไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งน้ีเพราะแนวร่วม

ส่วนใหญ่ยงัคงยึดมัน่ในแนวทางการปฏิวติัของ พคท. พวกเขาคาดหวงัท่ีจะเดินทัพเข้าสู่ท้อง
สนามหลวงพร้อมกบัชยัชนะ นอกจากน้ีสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศคอมมิวนิสตอ์นั
ไดแ้ก่ สหภาพโซเวียตและจีน ไดลุ้กลามจนเกิดการแบ่งฝ่ายในโลกคอมมิวนิสต์สากล แม ้พคท. 
ไม่ได้ร่วมเป็นคู่ขัดแยง้โดยตรงแต่ความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นกับจีนท าให้ พคท. ถูกดึงเข้าสู่
สถานการณ์ท่ียากล าบากซ่ึงกลายเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีขยายความขดัแยง้ภายในพรรคใหลุ้กลาม สภาพ
ความระส ่าระส่ายของ พคท. สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีรัฐพยายามแยกแนวร่วมออกมา เมื่อรัฐด าเนิน

นโยบายทางการเมืองโดยการออกค าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 อนัเป็น “นโยบายการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะคอมมิวนิสต”์ ในสมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายดงักล่าว
ไดเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีกระตุน้ให้แนวร่วมออกจากป่า การด าเนินนโยบายของรัฐในคร้ังน้ีนบัว่าฉบัไว
ต่อสถานการณ์ เน่ืองจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน พคท. ไดท้ าลายความเช่ือมัน่ท่ีแนวร่วมมีต่อ 
พคท. ในคร้ังน้ีพวกเขาจึงตอบสนองนโยบายการคืนสู่เมืองของรัฐบาล ยทุธศาสตร์การแยกแนวร่วม

จาก พคท. จึงประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐไม่ได้เป็น
ปัจจยัหลกัท่ีท าให้แนวร่วมแยกตวัจาก พคท. หาก พคท. ยงัสามารถรักษาความเช่ือมัน่และจดัการ
แนวร่วมไดเ้ป็นอย่างดี นโยบายทางการเมืองของรับบาลคงไม่อาจเอาชนะความมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการ
เปล่ียนแปลงสงัคมได ้
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ส าหรับการศึกษาในบทท่ี 5 เป็นการศึกษา “การท างานร่วมกนัระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยกบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2515 - 2525” มุ่งเน้นศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง พคท. กบัแนวร่วม ตลอดจนการท างานร่วมกนัในสถานการณ์ท่ียากล าบาก เน้ือหาท่ีส าคญั

มีสามส่วน คือ การจดัการและควบคุมแนวร่วมของ พคท. การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนว
ร่วม และปัญหาท่ีน าไปสู่การแยกตวัของแนวร่วม จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า พคท. มีอิทธิพล
ครอบง าแนวร่วมในทุกดา้น ตั้งแต่ดา้นความคิด ดา้นการจดัตั้ง ดา้นการท างาน รวมทั้งรูปแบบการ
ใชชี้วิต โดย พคท. ไดก้  าหนดระเบียบแบบแผนเพื่อจดัการและควบคุมแนวร่วมให้อยู่ในกรอบของ
การปฏิวติั ผ่านการจดัการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรท่ี พคท. เป็นผูก้  าหนด เพื่อสร้างผูป้ฏิบติังาน 
ยกระดบัความคิดทางการเมืองให้กา้วหน้า แต่อีกนัยหน่ึงคือการพยายามควบคุมความคิดของแนว

ร่วม เพราะเน้ือหาท่ี พคท. ใหก้ารศึกษาเนน้เฉพาะการปฏิวติัจีนและความคิดเหมาเจ๋อตุง ซ่ึงสะทอ้น
ใหเ้ห็นการตีกรอบความคิดใหแ้ก่แนวร่วมอยา่งคบัแคบเกินไป  

นอกจากนั้น พคท. ยงัใชปั้ญหาลกัษณะทางชนชั้นของชนชั้นนายทุนนอ้ย ไดแ้ก่ นักศึกษา

ปัญญาชน และบุคคลผูรั้กชาติรักประชาธิปไตยในวงการต่างๆ มาเป็นส่วนควบคุมแนวร่วมเพื่อเป็น
นักปฏิวติัท่ีดี โดยผ่านกระบวนการ “การดัดแปลงตนเอง” แนวร่วมส่วนใหญ่ต่างยอมรับต่อ
กระบวนการน้ีอยา่งเต็มใจ เพราะมีความเช่ือมัน่ต่อ พคท. ตอ้งการพิสูจน์ตนเองดว้ยการขจดัลกัษณะ
ทางชนชั้นนายทุนนอ้ย และเพื่อประโยชน์ของภารกิจปฏิวติั “การดดัแปลงตนเอง” ท าให้แนวร่วม
ปฏิเสธตวัตนของพวกเขา แต่ก็ช่วยท าใหแ้นวร่วมสามารถปรับตวัอยูก่บัความยากล าบากในป่าเขา
ได ้แม ้“การดดัแปลงตนเอง” ท าให้แนวร่วมตอ้งเขม้งวดกบัตนเองเป็นอย่างมากจนเกิดผลเสียแก่

พวกเขาเอง เมื่อพวกเขาพยายามปฏิบัติต่อระเบียบแบบแผนภายในขบวนปฏิวติัอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะกฎในเร่ืองต่างๆท่ีไม่สมเหตุสมผลและขดักบัธรรมชาติความเป็นมนุษย  ์

อย่างไรก็ดี การปรับเปล่ียนสถานะใน พคท. แม้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง

ผูป้ฏิบติังานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยการเล่ือนระดบัสถานะภายในโครงสร้างการท างานของ 
พคท. แต่ในอีกนัยหน่ึง กลับเป็นการควบคุมให้ปฏิบัติตามกรอบท่ี พคท. ก  าหนดไวเ้ท่านั้น 
ผูป้ฏิบติังานท่ีดีของ พคท. จึงมีคุณลกัษณะ “เช่ือพรรค เช่ือจดัตั้ง” ไม่ใช่ผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งค  าถาม 
เสนอแนวทางการท างาน หรือมีความคิดเห็นท่ีต่างจาก พคท. ดว้ยลกัษณะเช่นน้ีแนวร่วมนกัศึกษา
ปัญญาชน (ซ่ึงสวมทบัสถานะผูป้ฏิบติังานไปพร้อมกนั) จึงมีความเปล่ียนแปลงทางสถานะนอ้ยมาก 
เมื่อเทียบกบัแนวร่วมชาวนา ซ่ึงหลายคนไดเ้ล่ือนเป็นสมาชิกพรรค ทั้งน้ีมิไดเ้ปรียบเทียบว่าแนว
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ร่วมกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดดีกว่ากนั แต่ตอ้งการช้ีให้เห็นว่าลกัษณะของแนวร่วมชาวนาท่ีอยู่ในกรอบ
มากกว่านกัศึกษาปัญญาชน เป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีน าไปสู่การเปล่ียนสถานะไดม้ากกกว่า อยา่งไรก็ตาม 
หากการเปล่ียนสถานะใน พคท. เป็นไปตามหลกัการและยุติธรรม จะท าให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบติัการเปล่ียนสถานะกลบัเป็นการควบคุมแนวร่วมให้คงอยูใ่น
กรอบของ พคท. และเขา้สู่กระบวนการ “การดดัแปลงตนเอง” อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  

ในส่วนของการท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมปรากฏให้เห็นในสองลกัษณะ 
คือ การท างานระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมพ้ืนฐาน และการท างานระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมชั้นสูง 

โดยในการท างานระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมพ้ืนฐาน มุ่งเนน้เสริมสร้างความเข็มแข็งใหแ้ก่เขตงาน
แนวหนา้ มีการตั้งหน่วยงานดา้นต่างๆและแบ่งงานกนัท า แนวร่วมชาวนาและชนชาติส่วนน้อยมกั
อยู่ในสถานะหัวหน้าหน่วย เพราะเขา้ร่วมท างานกบั พคท. ก่อนกลุ่มอ่ืนๆ ถูกส่งไปศึกษาอบรม
การเมืองการทหาร และหลกัสูตรเฉพาะทางทั้งจากจีน เวียดนาม และมลายู จึงมีทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน แนวร่วมชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยมีบทบาทในการก่อตั้งหน่วยงานท่ี

จ  าเป็นข้ึนในช่วงแรก เช่น หน่วยงานมวลชน หน่วยทหาร หน่วยพลาธิการ ในขณะเดียวกนัพวกเขา
ก็ใชค้วามรู้ท่ีไดร้ ่ าเรียนมาท างานเฉพาะทาง ไดแ้ก่ การท างานในหน่วยขนส่ง หน่วยส่ือสาร หน่วย
การแพทย ์ ต่อมาเมื่อแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชน เขา้ร่วมกบั พคท. หลงักรณี 6 ตุลาคม 2519 พวก
เขาไดเ้ขา้ไปช่วยพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน ทั้งในส่วนท่ีพวกเขามีความถนัดและ
ช านาญ เช่น งานการแพทย ์งานศิลปวฒันธรรม งานส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเป็นงานท่ีมีอยูก่่อนแลว้ แต่แนวร่วม
นักศึกษาปัญญาชนยงัไดช่้วยปรับปรุงการงานเหล่านั้นให้ทนัสมยั และขยายงานให้กวา้งขวางข้ึน 

นอกจากน้ี แนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชนยงัมีบทบาทในการท างานท่ีพวกเขาไม่มีความถนดัและไม่
เคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่น งานสูร้บ งานมวลชน งานพลาธิการ ซ่ึงเป็นงานท่ียากล าบาก ตอ้งใช้
ความอดทนสูง และยงัรวมถึงการเส่ียงชีวิตท่ีไม่สามารถประมาทได ้แมเ้ป็นงานท่ีดูไม่เหมาะสมกบั
แนวร่วมนักศึกษาปัญญาชน แต่ด้วยความมุ่งมัน่ในอุดมการณ์ของตนเอง และความต้องการ
ดัดแปลงตนเองอย่างเร่าร้อน แนวร่วมนักศึกษาปัญญาชนหลายคนจึงได้รับเลือกให้สังกัดใน

หน่วยงานท่ีพวกเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยเฉพาะในหน่วยทหาร และหน่วยงานมวลชน ซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีแนวร่วมนกัศึกษาปัญญาชนอยากเขา้ไปท างาน เพราะมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ทาง
ความคิดและไดพ้บปะกบัมวลชนท่ีหลากหลาย ขณะท่ีหน่วยงานพลาธิการ ซ่ึงเน้นการผลิตอาหาร
เพื่อบริโภค ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมเพราะต้องใช้แรงงานอย่างหนัก แต่แนวร่วมนักศึกษาปัญญาชนก็
ตั้งใจท างานเป็นอยา่งดี ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิวติั  
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ในขณะเดียวกนั การท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กับแนวร่วมชั้นสูง มุ่งเน้นงานด้าน
การเมือง แนวร่วมกลุ่มน้ีสงักดัใน “คณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย” หรือ 
กป.ชป. ซ่ึงเป็นองค์การแนวร่วมท่ีเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย จุดประสงค์ของการท างาน

เพ่ือสร้างแนวร่วมใหข้ยายตวักวา้งขวางข้ึน แนวร่วมชั้นสูงจึงมีบทบาทในการโฆษณาความคิดทาง
การเมืองสู่สาธารณชน โดยการแสดงจุดยืนสนบัสนุนการต่อสู้ดว้ยก  าลงัอาวุธของ พคท. เผยแพร่
งานเขียนในประเด็นต่างๆผ่านส่ิงพิมพ ์ “สามคัคีสู้รบ” และแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ของ
องค์การในวาระโอกาสส าคญั หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์การต่อสู้ของประชาชนทัว่โลก อย่างไรก็ตาม 
ดว้ยภาพลกัษณ์ของ กป.ชป. ซ่ึงแยกไม่ออกจากการเป็นส่วนหน่ึงของ พคท. จึงท าให้ไม่สามารถ
สร้างแนวร่วมไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นกลางและไม่สนับสนุนการต่อสู้ดว้ยอาวุธ 

กป.ชป. ไม่อาจท างานต่อไดใ้นสภาพท่ีถูกจ ากดับทบาทหลายประการ เน่ืองจาก พคท. มีอิทธิพล
ครอบง าการท างานแนวร่วมมากกว่าท่ีจะเป็นการท างานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม แม ้พคท. มี
ระเบียบแบบแผนท่ีคอยจดัการและควบคุมแนวร่วมใหอ้ยู่ภายในกรอบการปฏิวติั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกฎ
ขอ้บงัคบัชดัเจน แต่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นผลดีต่อภารกิจการปฏิวติั แนวร่วมจึงน้อมใจ
ปฏิบติัตาม ทั้งเพ่ือการท างานและหล่อหลอมตนเองใหเ้ป็นชนชั้นกรรมาชีพ ซ่ึงในระยะแรกของการ

ท างานร่วมกนัจึงยงัไม่เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อความสัมพนัธ์ของ พคท. กบัแนวร่วมมากนกั แต่เมื่อ
เกิดวิกฤตศรัทธาข้ึนใน พคท. ระเบียบแบบแผนซ่ึงเคยเป็นท่ียอมรับถูกตั้งค  าถาม และถูกปฏิเสธจาก
แนวร่วม เน่ืองจาก พคท. ไม่สามารถจดัการปัญหาภายในใหค้ล่ีคลายไดท้นัท่วงที กอปรกบัรัฐบาล
ปรับนโยบายเพื่อแยกแนวร่วมใหคื้นสู่เมือง ความสมัพนัธร์ะหว่าง พคท. กบัแนวร่วมกลุ่มต่างๆจึง
เร่ิมสลายตวัลงเม่ือแนวร่วมพากนัแยกตวัออกมา     

 ในส่วนสุดทา้ย วิทยานิพนธ์น้ีตอ้งการเสนอให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. กบั
แนวร่วมท่ีเป็นพนัธมิตรทางการเมืองแต่แสนเปราะบาง ซ่ึงมีลกัษณะสองด้าน คือ ด้านท่ีเป็น
เอกภาพ และดา้นท่ีเป็นอิสระต่อกนั ทั้งน้ี พคท. ยึดถือหลกัการความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็น
อิสระต่อกนัในการท างานกบัแนวร่วม ในดา้นการจดัตั้ง การเมือง และความคิด การท่ีแนวร่วมมี

ลกัษณะแตกต่างกบั พคท. จึงไม่ใช่ประเด็นส าคญั และไม่ใช่ปัญหาในการท างานร่วมกนั เน่ืองจาก
จุดร่วมท่ีทั้งสองฝ่ายมีร่วมกนัไดส้ร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในการท างาน จึงอาจมองไดว้่าการ
ท างานร่วมกนัระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมมีความเป็นเอกภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ดา้นท่ีเป็นเอกภาพ
ระหว่าง พคท. กับแนวร่วมมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัระหว่างแนวร่วมพ้ืนฐานกบัแนวร่วมชั้นสูง 
กล่าวคือ แนวร่วมพ้ืนฐานท่ีสวมทบัสถานะของผูป้ฏิบติังาน ยดึโยงอยูก่บัโครงสร้างการท างานของ 
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พคท. ในระบอบประชาธิปไตยรวมศูนย ์แนวร่วมกลุ่มน้ีจึงถูกดึงเขา้สู่ระบบการจดัการและควบคุม
ของ พคท. ท่ีจดัตั้งสามารถออกค าสั่งให้คุณให้โทษได ้จึงมองเห็นไดว้่าแนวร่วมพ้ืนฐานอยูภ่ายใต ้
พคท. อยา่งเบ็ดเสร็จ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นเอกภาพในการท างานผา่นการจดัการความสมัพนัธ์

ภายในพรรค ในทางกลบักนั แนวร่วมชั้นสูงไม่ถูกดึงเขา้สู่โครงสร้างการท างานของ พคท. เน่ืองจาก
สถานะความเป็นแนวร่วมไม่อาจมีการจดัตั้งโดย พคท. ซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของแนวร่วม 
แต่ยงัปรากฏดา้นท่ีเป็นเอกภาพระหว่าง พคท. กบัแนวร่วมชั้นสูง คือ จุดร่วมทางการเมือง ท่ีมุ่งเนน้
การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของประชาชน การท างานร่วมกนัจึงมีลกัษณะท่ี
สอดคลอ้งกนัโดยยึดโยงผ่านจุดร่วมทางการเมืองของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงหากพิจารณาในภาพรวมจะ
เห็นว่า พคท. มีอิทธิพลครอบง าแนวร่วมทั้งหมด แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะส่วนก็จะเห็นว่าไม่ใช่แนว

ร่วมทั้งหมดท่ี พคท. สามารถครอบง าได ้ทั้งน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากดา้นท่ีเป็นอิสระต่อกนัระหว่าง 
พคท. กบัแนวร่วม ซ่ึงปรากฏอย่างชดัเจนในแนวร่วมชั้นสูงเท่านั้น กล่าวคือ พคท. รักษาขอบเขต
โดยให้อิสระบางประการแก่แนวร่วมชั้นสูงในด้านการจัดตั้ง ดา้นการท างาน และดา้นความคิด 
โดยเฉพาะการท างานเผยแพร่ความคิดทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวของ พคท. จึงอาจ
กล่าวโดยสรุปไดว้่า ในทา้ยท่ีสุด พคท. ไม่สามารถรักษาความสัมพนัธ์กบัแนวร่วมได ้ เน่ืองจาก

บริบทแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการจัดการความสัมพนัธ์ และข้อบกพร่องของ พคท. ท่ีไม่ปฏิบัติตาม
หลกัการแนวร่วมอยา่งแทจ้ริง จนน าไปสู่ปัญหาภายในพรรคและการแยกตวัของแนวร่วมจากขบวน
ปฏิวติั ในสภาวะเช่นน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่าง พคท. กบัแนวร่วมไดว้่าเป็น 
“พนัธมิตรท่ีเปราะบาง”      
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แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/9.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

____. "ค าแถลงการณ์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย."  1 กุมภาพนัธ์ 
2516. เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ใน
วาระต่างๆ.  A6/26.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

____. "ค าแถลงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองในวนัครบรอบ 31 ปี
ของพรรค."  1 ธันวาคม 2516. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ 
รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/27.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

____. "ค าแถลงของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (14 ตุลาคม 16)."  16 ตุลาคม 2516. เอกสาร
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  
A6/31.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

____. "แถลงการณ์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เน่ืองในวนัก่อตั้ง
พรรคครบรอบ 30 ปี."  1 ธันวาคม 2515. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/58.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

คณะกรรมการอนุสรณ์สถานภูพยคัฆ.์ อนุสรณ์สถานภูพยคัฆ ์ คู่มืออนุสรณ์สถานภูพยคัฆ ์จ.น่าน รวม
ประวติั เน้ือหา และภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพด์วงกมล, มปป. 
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คนไทยในสหรัฐอเมริกา. "สืบทอดจิตใจสากลชนชั้นกรรมาชีพของศาสตราจารย ์ แทเดียส ฟลดั."  
มีนาคม 2521. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย 
สามคัคีสูร้บ.  D71/1.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ความเขา้ใจบางประการเก่ียวกบัพรรค."   เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เก่ียวกบัพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย.  A4/3.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ความคิดเห็นในการท างานผูแ้ทนพรรคต่างประเทศ."   เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย 
แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/53.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ความส าคญัของงานมวลชน."   เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย งานแนวร่วม.  A5/5.  หอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

คอตอร้ี, ซิลเวีย. "การเดินทางเขา้ไปเยีย่มเขตแดนของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (ภาคแรก)."   
เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การศึกษาสังคมไทย.  A1.5/4.  หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์. 

"คอมมิวนิสตน่ี์เร่ืองข้ีผง." ไทยนิกร 2,(30) + 33 (5 มิถุนายน 2521): 28-33. 
"ค าช้ีแจงกรณีนักศึกษาปัญญาชนกลบัเขา้เมือง."  15 มิถุนายน 2524. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/7.  หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์. 

"ค าช้ีแจงเก่ียวกบัค าตอบต่อขอ้เสนอบางประการในการปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองของขบวนการ
ปฏิวติัไทย."  9 กุมภาพนัธ์ 2524. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ 
รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/48.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ค าช้ีแจงเก่ียวกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้และภาระหนา้ท่ีของเรา."  1 พฤษภาคม 2522. เอกสารพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/10.  
หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ค าช้ีแจงเก่ียวกบัสถานการณ์เฉพาะหน้าและภาระหน้าท่ีของเรา (12 พฤษภาคม)."  12 พฤษภาคม 
2522. เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ใน
วาระต่างๆ.  A6/11.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ค าช้ีแนะเก่ียวกบัสถานการณ์และแนวทางโฆษณาในเขตปกครองศตัรู."  พฤษภาคม-มิถุนายน 2522. 
เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย พิราบแดง.  D39.  
หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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"ค าตอบของ ศก.พคท. ตอบเมื่อวนัท่ี 6 พ.ค. 24 ต่อขอ้เสนอของ พสท. แนวหลงัท่ีเสนอเมื่อ 7 - 8 พ.ย. 
23."  9 มีนาคม 2524. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค า
ช้ีแจงของ พคท. ในวาระต่างๆ.  A6/47.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ค าแนะน าประกอบการศึกษา : นโยบายเฉพาะหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย."   
เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เก่ียวกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย.  
A4/4.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ค าบอกเล่าของสามญัชน สมัภาษณ์ เสกสรรค ์ประเสริฐกุล." ปาจารยสาร 11,1 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2527): 46-64. 

"ค าประกาศ ของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ปัญญาชน เขตภูพาน สนับสนุนมติของศูนยก์ลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ีปฏิวติั."  ธนัวาคม 2520. เอกสารพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย เพลิงธรรม.  D59/1.  หอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์. 

"ค าให้สัมภาษณ์นักวิชาการและนักเรียนต่างประเทศ สิงหาคม 2524 โดยรักษาเลขานุการ กปชป.".   
เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระ
ต่างๆ.  A6/46.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

แคน สาริกา. เปลือยป่าแดง. พิมพค์ร้ังท่ี 3. นนทบุรี: สาริกา, 2544. 
แคน สาริกา (นามแฝง). คนตุลาตายแลว้. กรุงเทพฯ: สาริกา, 2550. 
โครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทดั. บนเสน้ทางภูบรรทดั : ต  านานการต่อสูด้ว้ยก  าลงัอาวุธของประชาชน 

พทัลุง-ตรัง-สตูล. กรุงเทพฯ: อาร์ต เอจ็ กราฟฟิค, 2545. 
"แง่คิดบางประการเก่ียวกบัปัญหาแนวร่วม."   เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย งานแนว

ร่วม.  A5/7.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
"จดหมายตอบของอุดม สีสุวรรณ ถึง ธีรยุทธ บุญมี และ ช านิ ศกัดิเศรษฐ์."  4 พฤษภาคม 2524. 

เอกสารพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของ พคท. ในวาระ
ต่างๆ.  A6/49.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"จดหมายนกัศึกษา...เสียงขานรับในป่า." ไทยนิกร 2,(30) + 25 (7 เมษายน 2521): 8-10. 
จรัล ดิษฐาอภิชยั. ก่อนจะถึง 14 ตุลา. กรุงเทพฯ: เมฆขาว, 2546. 
จนัทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: แพรว, 2556. 
"จบัด าริ เรืองสุธรรม แผนซอ้นแผน." สยามใหม ่2,54 (200) (25 เมษายน 2524): 12-15. 
"จบัสุรชยั แซ่ด่าน ความรุนแรงระเบิด." สยามใหม ่3,65 (211) (11 กรกฎาคม 2524): 18-21. 
จิรวฒัน์ รจนาวรรณ. ยอดนกัการเมือง. กรุงเทพฯ: วรรณสาส์น, 2547. 
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จิระนนัท ์พิตรปรีชา. อีกหน่ึงฟางฝันบนัทึกแรมทางของชีวิต. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: แพรว, 2549. 
จุฑารัตน์ ด  ารงวิถีธรรม. ถงัแดง : การซ่อมสร้างประวติัศาสตร์และความทรงจ าหลอนในสังคมไทย. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2559. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, และ,ชมรมศึกษาและวิจัยชาวเขา. ชีวิตบนดอย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2517. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ฝ่ายวิชาการ. เศรษฐกิจไทย: โครงสร้างกับการ

เปล่ียนแปลง. กรุงเทพฯ: พ.จิระการพิมพ,์ 2522. 
เจริญพงศ ์พรหมศร. "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกอง

ก าลงัติดอาวุธมลายูมุสลิมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย." ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2556. 

____. "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : เร่ืองเล่าท่ีหายไปของความสัมพนัธ์ระหว่าง พคท. 
และองค์กรติดอาวุธมลายู." รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา 2,3 (กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2554): 386-401. 

____. "นโยบายชนชาติส่วนน้อยของพคท. กรณีศึกษาชนชาติส่วนนอ้ยชาวมลายใูนพ้ืนท่ี จ.ชายแดน
ภาคใต.้" วารสารสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 5,3 (มิถุนายน-กนัยายน 2557): 45-57. 

เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร. หะยีสุหลง อบัดุลกาเดร์ กบฏหรือวีรบุรุษแห่งส่ีจงัหวดัภาคใต้. กรุงเทพฯ: 
มติชน, 2548. 

"โฉมหน้า มิตร สมานันท์ เลขาธิการท่ี 1 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย." ไทยนิกร 3,(30) + 58 
(27 พฤศจิกายน 2521): 8-14. 

ชยัวฒัน์ สุรวิชยั นกัวิชาการ.  สมัภาษณ์. 20 มกราคม 2562. 
ชยัอนันต์ สมุทวณิช, และ,และคนอ่ืนๆ. จากป่าสู่เมือง : การศึกษาการเปล่ียนแปลงในอุดมการของ

นักศึกษา จากปี 2519. กรุงเทพฯ: สถาบนัศึกษาความมัน่คงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529. 

ชาญวิทย ์อร่ามฤทธ์ิ. เสน้ทางเพลงชีวิต ความคิด และความฝัน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต, 2559. 
ชูวสั ฤกษ์ศิริสุข. "แลไปขา้งหน้า (2516-2519) ขบวนการนักศึกษากบัซา้ยไทย." เนชัน่สุดสัปดาห์ 

9,473 (16-22 ตุลาคม 2544 2544): 28-30. 
ณรงค ์ศรีวิเชียร. “การแทรกซึมบ่อนท าลายของคอมมิวนิสตแ์ละการต่อตา้นดว้ยการจูงใจประชาชน  

(ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไทย) .” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2514. 
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ดุนยา บิน อาคีเราะห์. "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย."  พฤศจิกายน 2523. เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย ตะวนัแดง.  D22/8.  หอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์. 

____. "กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย."  พฤศจิกายน 2523. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย ตะวนัแดง D22/8.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

____. "มุสลิมไม่ยุ่งเก่ียวกบัการเมืองไดจ้ริงหรือ."  กรกฎาคม 2523. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
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ไทยแถลงการณ์ รายงาน ค าช้ีแจงของพคท. ในวาระต่างๆ.  A6/8.  หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์. 

"สาส์นสนบัสนุนการจดัตั้ง แนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตย."  มิถุนายน-กรกฎาคม 2521. เอกสาร
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย สามคัคีสู้รบ.  D71/2.  หอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

"ส าเนาโทรเลข คณะกรรมการประสานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย ฐานท่ีมัน่ปฏิวติั ประเทศไทย."  
24 พฤษภาคม 2523. เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ รายงาน ค า
ช้ีแจงของพคท. ในวาระต่างๆ.  A6/41.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
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"ส่ิงพิมพไ์ทยในต่างประเทศ พิราบไทยในโลกกวา้ง." ไทยนิกร 3,(30) + 59 (4 ธนัวาคม 2521): 37-38. 
สินธุ์สวสัด์ิ ยอดบางเตย. บันทึกความทรงจ าบางเร่ือง พ.ศ. 2497-2550. เชียงใหม่: รักและเมตตา

วรรณกรรม, 2551. 
สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ. น ้ าป่า บนัทึกการต่อสูใ้นเขตป่าเทือกเขาบรรทดั. กรุงเทพฯ: อ่าน, 2558. 
____. "ประวติัศาสตร์ว่าดว้ยหนงัสือพิมพม์หาชน และบรรยากาศประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2491." ฟ้า

เดียวกนั 5,1 (มกราคม-มีนาคม 2550 2550): 203-217. 
____. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ. 2513 – 2519 ศึกษาจาก

ผูป้ฏิบติังาน. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั, 2556. 
____. "ว่าดว้ยบทเรียนทางประวติัศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย." วารสารอกัษร

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 26,2 (ธนัวาคม 2546 – พฤษภาคม 2547): 151-179. 
____. สายธารประวติัศาสตร์ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551. 
____. "เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร." เขา้ถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2562, https://doct6.com/learn-

about/how/chapter-2/2-2/2-2-1. 
สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, และ,คณะ. ใตธ้งปฏิวติั ประวติัศาสตร์พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยจากค า

บอกเล่าของ ธง แจ่มศรี และสหาย (พ.ศ. 2464-2537). มปท: มปท, 2562. 
เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. ปากค าประวติัศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: สามญัชน, 2538. 
"เสน้ทางเดินของอุดม สีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการประสานงานก าลงัรักชาติรักประชาธิปไตย." 

ไทยนิกร 3,30+ (71) (22 กุมภาพนัธ ์2522): 8-13. 
"เสียงขานรับบนัทึกมติการประชุมของศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบท่ี

ปฏิวติั."   เอกสารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เอกสารของพรรคอ่ืนๆ.  A12/88.  หอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 

ไหมลี. พายฝุนบนภูผาจิ-ผาชา้ง. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัรังสิต, 2559. 
"องค์ประกอบภายในพรรคและแนวการบ่มเพาะผปง.".   เหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเก่ียวกบันกัศึกษา 

เอกสารศึกษา.  B2/96.  หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. 
"อนุชนบนฐานท่ีมัน่ ถือสมุด แบกจอบไปโรงเรียนอย่างคึกคัก."  เมษายน 2521. เอกสารพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย วารสารและจุลสารภาษาไทย อธิปัตย.์  D79/4.  หอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์. 
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