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ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา1

บทสนทนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร (มีนาคม 2547)

@ สองสามเดือนหลังจากเริ่มทำวิจัยวิทยานิพนธปริญญาเอก หัวขอการเคลื่อนไหวชาวนาชาวไร

และนักศึกษาในภาคเหนือ ขาพเจาแวะไปหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงเดิมเคยเปน

วิทยาลัยครู นักศึกษาวิทยาลัยครูเคยมีบทบาทใหญในการเคลื่อนไหวชาวนาชาวไรชวงระหวาง 14 

ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 วันนั้นก็มีความหวังวาหองสมุดคงมีวารสารหรือเอกสารอื่นๆของ

กลุมนักศึกษากาวหนา

@ ขาพเจาทักทายบรรณารักษที่โตะวิจัย แนะนำตัวและอธิบายวาตองการหาเอกสารและหนังสือ

แบบไหน บรรณารักษตอบดวยการเลาสรุปเหตุการณ 14  ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ใน

กรุงเทพฯ ตอนที่เลาจบเขาถามขาพเจา (ดวยความสงสัยไมนอย) วาทำไมมาทำวิจัยที่เชียงใหมและทำไม

มาหองสมุดนี้ ขาพเจาคิดวาคงจะอธิบายไมคอยชัดในตอนแรกหรือออกเสียงภาษาไทยผิดเกินไป เลย

พยายามเลาอีกครั้งหนึ่ง เนนประเด็นวาสนใจบทบาททางการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูเอง บรรณารักษยังดูสงสัยอยู แตใหรอตอนที่เขาไปถามรุนพี่วามีอะไรบางหรือ

เปลา ตอนที่เขากลับมาบอกวาบรรณารักษรุนพี่ไมเคยไดยินวานักศึกษาวิทยาลัยครูหรือนักศึกษาที่

สถาบันการศึกษาอื่นที่เชียงใหมเคยมีบทบาทสำคัญชวงนั้น แลวบรรณารักษแนะนำวา "จริงๆแลวนะ

นอง ควรไปหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพราะเหตุการณสำคัญ 14 ตุลา 6 ตุลา เกิดข้ึนที่

กรุงเทพฯ"

@ เปนความจริงเชนนั้นหรือเปลา

*

 @ แมเดือนตุลาคมจะมี 31 วัน แตในปฏิทินประวัติศาสตรการเมืองแบบกาวหนาไทย มีแคสองวัน

ที่มีความหมายพิเศษ วันแรก 14 ตุลาคม (2516) เปนวันที่ระบอบเผด็จการลมสลาย หลังจากประชาชน

เดินขบวนเรียกรองประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯและทุกจังหวัด ถนอม กิตติขจร ณรงค กิตติขจร และ

ประภาส จารุเสถียร เผด็จการเลวรายสามคนยอมออกจากประเทศแลว ชวงการเมืองประชาธิปไตยเกิด

ปรากฏออกมา ผูคนหลายๆกลุนที่ถูกทำใหเงียบหรืออยูในชายขอบสังคมหรือการเมืองเริ่มไดใชสิทธิ

1 ผูเขียนตองการขอบคุณ เบญจรัตน แซฉั่ว และ ปรีดี หงษสตน ที่ชวยอานแกภาษาผิดๆแปลกๆของ

รางแลวทำใหชัดกวาเดิมมาก ความผิดใดๆที่ยังอยูเปนที่รับผิดชอบของผูเขียนอยางเดียว
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เรียกรองความเปนธรรมและประทวงเพื่อความยุติธรรม วันที่สอง 6 ตุลาคม (2519) เปนวันแหงความ

รุนแรง วันที่เผด็จการกลับมา เชาวันที่ 6 เจาหนาที่รัฐและกลุมขวาจัดบุกโจมตีสังหารนักศึกษาที่ชุมนุม

กันอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เย็นวันที่ 6 มีรัฐประหารโดยกองทัพ ดังนั้น "เดือนตุลา" จึงมีความ

หมายถึงการเริ่มตนและส้ินสุดของชวงเวลาพิเศษแหงการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองไทย โลกที่

ตางกันโดยส้ินเชิงดูเหมือนวาเปนไปไดสักชวงชั่วครูชั่วยาม

@ ทั้ง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 กลายเปนทั้งเหตุการณและคำอุปมาตามแนวคิดของ 

ชาฮีด อามีน (Shahid Amin) “...ในขณะหนึ่งเปนเหตุการณที่ผูกติดอยูกับเวลา....และในอีกขณะหนึ่ง

เปนด่ังคำอุปมาเปรียบเทียบจากภายนอกกรอบเวลานั้นดวย” ดวยซ้ำ2 อยางไรก็ตาม หากเรา3พิจารณา

แคสองเหตุการณของสองวันนี้อยางเดียว ไมวาในแงการบันทึกประวัติศาสตรหรือการวิเคราะหวิจารณ

ประวัติศาสตร เราจะไมอาจเขาใจถึงประสบการณการเปลี่ยนแปลงอยางหลากหลายที่เกิดข้ึนชวงนั้น 

อยางกรณี 14 ตุลาคม 2516 นอกจากหนังสือที่เลารายละเอียดวันนั้นในทุกจังหวัดซ่ึงรวบรวมโดย

ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย4 หนังสือสวนมากมักเนนส่ิงที่เกิดข้ึนในเมืองหลวง ถึงแมวาก็

สำคัญ เพราะเปนครั้งแรกที่ประชาชนจำนวนมากขนาดนั้นออกมาเต็มถนนอยางนั้น และเปนครั้งแรกที่

กษัตริยออกมาสนับสนุนประชาธิปไตย แตเหตุการณที่กรุงเทพฯวันนั้นไมไดใหภาพสมบูรณของการ

ทำใหระบอบเผด็จการลมลงหรือประชาธิปไตยเกิดออกมา เรื่องเลาเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ยิ่งเนนที่

กรุงเทพฯ เพราะการนองเลือดอันโหดรายเกิดข้ึนที่เมืองหลวง แตเกิดอะไรข้ึนในที่อื่นๆหลังจากการ

รัฐประหารที่ทำใหระบอบเผด็จการกลับมา  การที่เนนถึงส่ิงที่เกิดข้ึนในสองวันนั้นที่กรุงเทพฯที่เดียว

ทำใหกรณีอื่นๆในที่อื่นๆถูกตัดออก และทำใหประวัติศาสตรของสองวันนั้นในกรุงเทพฯกลายเปน

ประวัติศาสตรชาติ   

@ ยิ่งหากมอง 14 ตุลา และ 6 ตุลา ในฐานะอุปมา ก็จะไดพบปญหาที่ยากข้ึนไปอีก ใน เหตุการณ 

ความทรงจำ และคำอุปมา (Event, Memory, Metaphor) ชาฮีด อามีน ศึกษายอนรอยวาการจลาจลเชารี

เชารา (Chauri Chaura riots) กลายเปนคำอุปมาถึงการตอสูของคนอินเดียที่ตอตานการลาอาณานิคม

อังกฤษอยางไร หากเหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 อยางที่เกิดข้ึนในเมืองหลวง

กลายเปนคำอุปมาถึงการตอสูครั้งสำคัญที่สุดของประชาชนและการปราบอยางโหดรายที่สุด ก็จะทำให

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   2

2 “… as an event fixed in time … and also as a metaphor gathering significance outside this time-

frame”; Shahid Amin,  Event, Memory, Metaphor: Chauri Chaura, 1922-1992, (Berkeley:

University of California Press, 1995), หนา 3.

3 ในบทความนี้ “เรา” หมายถึงผูที่คิดวาประวัติศาสตรและการเขียนประวัติศาสตไมใชแคสนามเลนของ

นักวิชาการหลังประตูมหาวิทยาลัย แตเปนส่ิงที่นักตอสูเพื่อสังคมและโลกที่เปนธรรมขาดเสียไมได

4 ดู ศูนยกลางนักศึกษาแหงประเทศไทย,  ขบวนการณประชาชนตุลาคม ๒๕๑๖, (กรุงเทพฯ: ศูนยกลาง

นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย, 2517).



กรุงเทพฯกลายเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ถนนเปนพื้นที่สำคัญที่สุดของการ

เปลี่ยนแปลงนี้ และนักศึกษาและคนกรุงเปนผูกระทำเกิดใหการเปลี่ยนแปลงนี ้

@ เม่ือเราทำใหเหตุการณนี้เปนศูนยกลางในการเขียนประวัติศาสตรชวงนั้น เราไดตัดส่ิงที่เกิดข้ึน

กอนและเกิดข้ึนภายหลังออกไป ส่ิงที่ทำใหเหตุการณเกิดข้ึนและส่ิงที่เหตุการณทำใหเกิดข้ึน ประจักษ 

กองกีรติ อธิบายผลของการตัดออกประการหนึ่งไวในงานที่เขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองของ

ปญญาชนและนักศึกษาระหวาง 2506 และ 2516 ในขณะที่ประจักษ ยอมรับความสำคัญของการเอา

ขอมูลเกี่ยวกับสิบเอ็ดวันในชวงเหตุการณ 14 ตุลา ไวในตำราประวัติศาสตรมัธยมศึกษา เขาก็วิจารณถึง

ปญหาไปดวยวานักเรียนที่อานตำรา 

“อาจจะไดรูวา ใครทำอะไร  เม่ือไร อยางไรบางในชวง 11 วันนั้น  แตเขาก็จะไมรูวา คน

เหลานี้เปนใครมาจากไหน  กาวมามีบทบาทในเหตุการณไดอยางไร  ทำไมถึงตัดสินใจทำ

และไมทำอะไรอยางนั้น  อะไรเปนแรงผลักดัน  เปนเหตุผลที่อยูเบื้องหลัง  พวกเขาคิด  

รูสึก  คาดหวังอะไร  และทำไมจึงมีปฏิสัมพันธกันอยางที่ปรากฏในเหตุการณ  เห็นได

ชัดวาจะตอบคำถามเหลานี้ตองศึกษาทำความเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มาก

ไปกวาตัวเหตุการณเพียงลำพัง”5 

ดวยการที่อานวิเคราะหหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเลมละบาท และรูปแบบวัฒนธรรมการเมืองอื่นๆ 

ที่พิมพออกกอนวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ประจักษไดแกไขการตัดออกนี้ ดวยการเขียนประวัติศาสตรของ

การเกิดจิตสำนึกใหมทางการเมืองในชวงกอน 14 ตุลาคม 2516 ประจักษทำใหเหตุการณสิบเอ็ดวันนั้น

เปนผลของการสะสมอันยาวของแนวคิดแบบชาตินิยมและฝายซายและกษัตริยนิยมที่ผสมกันในชีวิต

และบทบาทของนักศึกษาและประชาชน

@ ดวยความปรารถนาจะเขียนตอตานการตัดออกซ่ึงเสียงและประสบการณสำคัญแบบเดียวกัน 

ในบทความนี้ขาพเจาเลาถึงและวิเคราะหชีวิตของประชาชนสามคนที่อยูชายขอบประวัติศาสตรนิพนธ

เดือนตุลา ใหชัดเจนวาประชาชนสามคนนี้ไมไดอยูชายขอบของประวัติศาสตรเดือนตุลา แตอยูชายขอบ

การเขียนประวัติศาสตรที่เนนกรุงเทพฯ เนนนักศึกษา และเนนเหตุการณใหญๆ คนแรกคืออาจารย 

องุน มาลิก ครูที่มีน้ำใจและนิสัยต้ังคำถามเกี่ยงกับความอยุติธรรม ที่เปนแรงผลักใหหลายคนเกิดมี

จิตสำนึกทางสังคมและการเมือง คนที่สองคือหมออภิเชษฐ นาคเลขา แพทยหนุมจากกรุงเทพฯที่ถูก

เปลี่ยนโดยการเคลื่อนไหวกอนและหลัง 14 ตุลา แลวไปเปนแพทยสาธารณสุขประจำที่อำเภอพราว  คน

ที่สามคือพอหลวงอินถา ศรีบุญเรือง รองประธานสหพันธชาวนาชาวไรและปญญาชนชาวนาที่ผลักดัน

ใหหลักการของพรบ.ควบคุมคาเชานาเปนส่ิงที่จริงในชีวิตของชาวนาที่ภาคเหนือ ประชาชนสามคนนี้

เสียสละทั้งเวลา ความปลอดภัย ความม่ันคง และในกรณีของพอหลวงอินถาก็ตองสละชีวิตของตนเอง 

-- เพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อความเปนธรรมและการเปลี่ยนแปลงสังคม

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   3

5 ประจักษ กองกีรติ, กอนจะถึง ๑๔ ตุลาฯ:ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและ

ปญญาชนภายใตระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๖), วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชา

ประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545, หนา 5.



@ ดวยการเลาถึงชีวิตสามคนนี้วาเปนประวัติศาสตรเดือนตุลา -- การตอสูแหงเดือนตุลา  ความฝน

แหงเดือนตุลา และการปราบปรามการตอสูและความฝนนี้ -- ขาพเจามีวัตถุประสงศสามประการ  

ประการแรก ทำใหส่ิงที่ถูกนับวาเปนประวัติศาสตรเดือนตุลาขยายกวางกวาเดิม ประการที่สอง เขียน

ประวัติศาสตรที่แสดงวาการเปลี่ยนแปลงสังคมเปนส่ิงที่ไดเกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน ไมใชเฉพาะ

เหตุการณใหญที่เดียว การเปลี่ยนรูปสังคมและการเมืองเริ่มตนตอนที่ประชาชนต้ังคำถามเกี่ยวกับ

ระบอบระบบเกา การเขียนประวัติศาสตรโดยใชเลนสชีวิตบุคคลทำใหเรามองและเขาใจนี้ได  ประการที่

สาม ดวยการยืนยันวาชีวิตบุคคลสามคนนี้ไมใชเปนแครายละเอียดนาสนใจแตเปนสวนหนึ่งที่พลาดเอา

เสียไมได หากเราจะเขาใจการเปลี่ยนรูปแหงเดือนตุลาก็ควรทำใหประวัติศาสตรนิพนธชวงนี้เปลี่ยน

ขยายทั้งเนื้อหาและกรอบคิด 

การสอนตอตานกระแสหลัก

“จากลักษณะภายนอกที่ปรากฎ  อาจทำใหบางคนมีทัศนะวา  ทานอาจารยเปนคนหัวรุนแรง

เอียงซายหรือเปนคอมมิวนิสต  แตโดยแทจริงแลวทานอาจารยไมไดเปนมารกซิสตหรือ

คอมมิวนิสต  ทานอาจารยเปนนักตอสูเพื่อความเปนธรรม  และเปนพุทธศาสนิกชนผูเครงครัด

สมถะและนิยมในการเจริญสมาธิภาวนา  โดยเฉพาะคำสอนของทานพุทธทาสภิกขุแหงวัดสวน

โมกขฯ ไดรับความนิยมเชื่อถือจากทานอาจารยเปนพิเศษ  เปนที่แนนอนวาทานอาจารยกับพวก

เราเคยไดศึกษาคนควาถกเถียงกันหัวขอลัทธิตางๆ  ไมวาจะเปนของใครตลอดจนแกนแทดาน

แนวคิดและปรัชญาดวยแตนั้นก็เปนแตเพียงการศึกษา และแสวงหาทางออกใหกับปญหาตางๆ 

เทานั้น มิใชปกใจเชื่อในลัทธิใดลัทธิหนึ่ง” 

-- ชาตรี หุตานุวัตร นักศึกษานักกิจกรรมเกาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม6

@ ชวงเกาประหวางพ.ศ. 2511 และ 2520 ที่อาจารย องุน มาลิก สอนที่ภาควิชาจิตวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็ดูไมเหมือนกันอาจารยผูหญิงคนอื่นๆ ขณะที่อาจารยองุนมักจะ

ใสกระโปรงผาฝาย เส้ือคราม หมวกชาวนา รองเทาแตะยาง ตัดผมส้ันๆ อาจารยและพนักงาน

มหาวิทยาลัยคนอื่นนิยมใสชุดทางการทำจากผาไหมหรือโพลีเอสเตอร  อาจารย องุนเลือกใสผาฝายพื้น

เมืองเพื่อที่แสดงการสนับสนุนความสามัคคีกับชาวนาชาวไร อาจารยไดรับแรงดลใจจากการเคลื่อนไหว

ใสผาฝายพื้นเมืองในอินเดียเพื่อตอตานการลาอาณานิคมอังกฤษ ที่นำโดยมหาตมะ คานธี  เส้ือผาของ

อาจารย องุนเปนการแสดงตอสาธารณะถึงความคิดเชิงกบฏและภราดรภาพที่เปนลักษณะนิสัยของ

อาจารย องุน และเปนส่ิงที่ดลใจนักเคลื่อนไหวรุนหนึ่งในเชียงใหม  การฝาฝนประเภทตางๆ ซ่ึงเปน

แบบ กาวหนาแตไมใชคอมมิวนิสต  การคัดคานระบบชนชั้นแตนับถือศาสนาพุทธอยางจริงจัง ทำใหรัฐ

ไทยกลัวอาจารยองุน  ในขณะเดียวกันก็เนนน้ำถึงความสำคัญของการที่จะละเวนไมกลาวถึงอาจารย

องุน ในการเขียนประวัติศาสตรเดือนตุลาไมได

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   4

6 ชาตรี หุตานุวัตร,  <ไมมีชื่อเรื่อง>,  ใน รำลึกถึงดอกไมกลางใจชน ครูองุน มาลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอด

บางเตย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนาม 2542), น. 27.



@ อาจารยองุนเกิดเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2460  และเติบโตข้ึนในครอบครัวเศรษฐีที่กรุงเทพฯ7  ตอน

แรกครอบครัวมีบานแถวเขตพญาไทแลวยายไปอยูที่ซอยทองหลอ หลังจากจบมัธยมศึกษาในป 2477 

อาจารยองุนเขาเรียนคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังจากจบปริญญาตรีในป 2480 อาจารย

องุนสอนภาษาอังกฤษเปนเวลา 25 ป ตามโรงเรียนมัธยมตางๆในกรุงเทพฯ งาน (เพื่อเงินเดือน) สวน

มากของอาจารยเปนงานสอน และอาจารยยังทำงานเปนเลขาที่โรงงานยาสูบนานสองป และเขียน

บทความสงใหวารสารตางๆ เชนหนังสือพิมพ สยามนิกร  ดวย

@ ในป 2505 อาจารยองุนไปเรียนตอที่สหรัฐอเมริกา แรกๆไปมหาวิทยาลัยฮาวาย แลวไปตอที่

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส เออรแบนา-แชมเปญจน ในป 2508 จบปริญญาโทจิตวิทยา หลังจากกลับเมือง

ไทย ชวงแรกอาจารยองุนสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวถัดไปป 2511 อาจารยองุนข้ึน

ไปเชียงใหมเพื่อสอนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยที่เพิ่งเปดใหมเม่ือป 2507 ตอนที่อาจารยองุนเริ่มสอนที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เธออายุ 51 ปแลว 

ชวงแรกๆตอนเพิ่งมาอยูเชียงใหมอาจารยองุน สังเกตนิสัยเห็นแกตัวของนักศึกษา ตอมาในป 

2512 และ 2513 ก็รวมกับอาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ จัดต้ังใหนักศึกษาไปซอมแซมวัดฝายหิน ที่อยูขอบ

มหาวิยาลัยดานทิศตะวันตก  อาจารยนิธิเลาวางานเริ่มตนตอนที่อาจารยองุน ไดเงินจำนวนหนึ่งมา แลว

ตกลงจะใชซ้ือระฆังใหวัด ในความคิดเห็นของอาจารยนิธิ นี่ก็เปนเรื่องธรรมดาสำหรับอาจารยองุน ที่

มักเลือกใชเงินทรัพยสินสวนตัวเพื่อรับใชผลประโยชนสวนรวม ไมใชเพื่อเอาซ้ือส่ิงของตามความ

ตองการสวนตัว8  อาจารยองุนใหสัมภาษณแกหนังสือพิมพนักศึกษา ส่ือสารมวลชน อธิบายความ

สำคัญการซอมปรับปรุงวัดที่ตกอยูในสภาวะชำรุดทรุดโทรมวา 

“พวกเราเชื่อวาเหตุการณบังเอิญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีอาณาเขตเชื่อมกับวัด

โบราณแหงนี้จะเปนสัญญลักษณแหงการเกิดใหมของแรงบันดาลใจของหนุมสาวชาว

มหาวิทยาลัยที่จะต้ังม่ันอยูในศีลธรรม ........ บุคคลมีความรูนั้น  ถาหากขาดศีลธรรมเสีย

แลว  โอกาสที่เขาจะเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย”9  

นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร แพทยศาสตร และเกษตรศาสตร เขารวมในงานนี้  

@ โครงการที่วัดฝายหินของอาจารยองุน เปนจุดเริ่มขยายการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและความ

สนใจของอาจารยองุนตอกิจกรรมนักศึกษาดวย นอกจากงานนี้ กอนเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

อาจารยองุนไดลงมือรวมทำวารสารส่ิงพิมพและกลุมละครของนักศึกษา และเปนสมาชิกสภาอาจารย

ดวย ลูกศิษยคนหนึ่งของอาจารยองุนเลาใหฟงวาแมต้ังแตกอน 14 ตุลา ชีวิตของอาจารยก็เริ่ม

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   5

7 อดีตนักศึกษาเชียงใหมคนหนึ่งอธิบายวาอาจารยองุน เปลี่ยนนามสกุลจาก “สุวรรณมาลิก” มาเปน 

“มาลิก” เพราะครอบครัวไมคอยเห็นดวยกับชีวิตอาจารย; สัมภาษณ, เชียงใหม, 18 กุมภาพันธ 2547.

8 นิธิ เอียวศรีวงศ,  <ไมมีชื่อเรื่อง>, ใน รำลึกถึงดอกไมกลางใจชน ครูองุน มาลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอด

บางเตย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนา, 2542), หนา 19.

9 สือสารมวลชน, 12 สิงหาคม 2512, หนา 11.



เปลี่ยนแปลงแลว  ชวงปดเทอม มีนาคมถึงมิถุนายนปนั้นอาจารยไมแนใจวาจะไปพักทำสมาธิที่วัดสวน

โมกข หรือวาจะอยูเชียงใหมรวมจัดต้ังกับนักศึกษาและชาวนาชาไร ในที่สุดอาจารยก็ตัดสินใจอยู

เชียงใหมชวงนั้น10 หลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 อาจารย องุนเขารวมในงานกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวสังคมและการเมืองที่ตอตานอำนาจที่ไมชอบธรรมอยางเต็มที่

@ สวนอัญญา หรือสวนไผหิน บานและสวนของอาจารย องุนที่ติดกับบริเวณมหาวิทยาลัย

เชียงใหม เปนพื้นที่ใชสำหรับประชุมจัดกิจกรรมและที่พักอาศัยของนักกิจกรรมในชวงนั้นและใน

ปจจุบัน11 ในป 2517 อาจารยองุนเปดประตูใหชาวนาชาวไรของสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย

ที่เพิ่งต้ังข้ึนและนักเรียนนักศึกษาของโครงการชาวนา12 การรณรงคหลักคือการทำเนื้อหาของ

พรบ.ควบคุมคาเชาที่ผานเม่ือเดือนธันวาคม 2517 กลายเปนจริงในชีวิตชาวนาชาวไร พวกเขามักมานั่ง

ประชุมกันใตตนไมที่สวนอัญญา ชวงนี้อาจารยใชหมวกชาวนาที่มักใสเปนปายรณรงคเขียนขอความ

อยาง “กองทัพอเมริกาออกไป” และ “ความยุติธรรมเพื่อชาวนา”13 ในเดือนพฤษภาคม 2519 ตอนที่บาน

พักของโครงการชาวนาถูกบุกคนโดยตำรวจ และชาวนาและนักศึกษาถูกจับในขอกลาวหาวามีอาวุธผิด

กฎหมายและเอกสารปลุกระดม อาจารยองุนเอาโฉนดสวนอัญญามาเปนหลักทรัพยประกันตัวพวก

เขา14  

@ ตอนที่เกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ลูกศิษยและเพื่อนหลายคนของอาจารย องุนตกลงเขาปา

รวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  แตอาจารยไมเคยคิดที่จะหนีเมือง เพราะรูสึกวาการรวม

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   6

10 สัมภาษณกับเพื่อนรวมงานของอาจารย องุน, กรุงเทพฯ, 5 ตุลาคม 2547.

11 อาจารย องุน ต้ังชื่อสวนอัญญาตามชื่อของสาวกแรกของพระพุทธเจา; วิริยา ชื่นชอบธรรม, “ครูครู

ของฉัน ครุของประชาชน,” ใน รอยบท รจนา, สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิไชยวนา และคณะศิษย อาจารยองุน มาลิก, 2536), หนา 77;  ชื่อ “สวนไผหิน” มาจากการที่มีตน

ไผและหินจำนวนมาก

12 โครงการชาวนาเปนกลุมนักเรียนนักศึกษาที่รวมขบวนการกับสหพันธชาวนาชาวไรที่เชียงใหม 

ลำปาง และลำพูน  

13 สัมภาษณอดีตนักศึกษานักกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม, 7 มีนาคม 2548. 

14 นิติรัตน ทรัพยสมบูรณ, “ความเปนมาและประวัติผูนำสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย,” ใน 

เสนทางชาวนาไทย,  นิติรัตน ทรัพยสมบูรณ, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 2542),  หนา 

153-154. ตอนแรกๆอาจารยองุนอยากมอบสวนอัญญาใหแกสหพันธชาวนาชาวไรหากอาจารยเสียชีวิต

ลง แตหลังจากเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 สหพันธฯ ก็ไดสลายไปแลว (จากรูปแบบเดิม) เพราะฉะนั้น

อาจารยจึงมอบใหแกมูลนิธิไชยวนา; ประดับ มนูรัษฎา,  <ไมมีชื่อเรื่อง>,  ใน รำลึกถึงดอกไมกลางใจชน 

ครูองุน มาลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนา, 2542), หนา 17. 



งานกับนักศึกษาและชาวนาชาวไรเปนงานทีช่อบธรรม15 แตรัฐไทยกลับคิดตางไป ในตนเดือน

พฤศจิกายน ตอนอายุ 59 ป อาจารยองุนถูก “กวาด” แลวกักขังภายใตอำนาจของคำส่ังที่ 22 ที่ออกเม่ือ

วันที่ 13 ตุลาคม 2519 โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ซ่ึงระบุผูที่เปนภัยตอสังคมเกาประเภท ที่

จะถูกกักขังไดโดยมิชอบและถูกบังคับฝกอบรมโดยไมมีกำหนดส้ินสุด ภายใตอำนาจแหงคำส่ัง 22 คน

จำนวนที่ไมมีใครทราบแนนอนถูกฝกอบรมเพื่อให “กลับเปนพลเมืองดี” และยอมรับ “การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข” วาเปนรูปแบบการปกครองหนึ่งเดียวที่

เหมาะสม  ผูถูกกักขังจะไดรับการปลอยตัวหากเปนกรณีที่ถูกหลอกใหมีพฤติกรรมเปนภัยตอสังคม

หรือไดแสดงวาเลิกพฤติกรรมอยางนั้นแลว16 คำส่ังนี้มีผลบังคับใชถึงวันที่ 8 สิงหาคม 252217

@ อาจารยองุนถูกกักขังรวมกับครู ชาวนาชาวไร นักศึกษา และขาราชการ อีก 40 คนที่ถูกกลาวหา

วาเปน “ภัยตอสังคม” ทางการเมือง ที่มีพฤติกรรมที่ 5 (“ยุยง ปลุกปน ใช หรือสนับสนุนใหประชาชน

กอความวุนวายหรือกอความไมสงบข้ึนในบานเมือง”) หรือที่ 6 (“กระทำดวยประการใด ๆ ให

ประชาชนเลื่อมใสหรือเห็นคลอยตามในระบอบการปกครองอื่น  อันมิใชการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข”) ที่ระบุไวในคำส่ัง 2218 พวกเขาถูกกักขังอยูที่ศูนยกา

รุณยเทพ ที่อยูขางในกำแพงเมืองเชียงใหม ใกลๆ สวนบวกหาด  ศูนยการุณยเทพต้ังข้ึนในป 2512 โดย

กองอำนวยการปองกันและปราบปรามคอมมิวนิสต (กอ.ปค.) หลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ

กอปค. ถูกเปลี่ยนเปนกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แลวกอ.รมน. 

ก็ไดกลายเปนผูบริหารศูนยการุณยเทพ19  ผูที่ถูกกักขังที่ศูนยการุณยเทพที่เชียงใหมเลาวาพวกเขาไมถูก

การซอมทรมานหรือการทำรายรางกายอยางอื่นซ่ึงตางจากกรณีที่กักขังอื่นๆ20 พวกเขาไดกินขาวสาม

ม้ือ ไดไปเที่ยววัดและอนุสรณสถานสำคัญ และมีเวลาเลนปงปองและแบดมินตัน  อยางไรก็ตามอยาลืม

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   7

15 เอด ภีรมย, “บางมุมบางสัมผัสจากชีวิตอาจารย,” ใน ชีวิตงาม ครูองุน มาลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอด

บางเตย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนา, 2543), หนา 71.

16 ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) 13 ตุลาคม 2519, เลม 93, ตอน 128, หนา 1-5.

17 ในวันนั้นพระราชบัญญัติยกเลิกคำส่ังของคณะปฎิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 13 

ตุลาคม พ.ศ. 2519 ออกประกาศใช  ดูรายละเอียดที่ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) 8 สิงหาคท 2522, 

เลม 96, ตอน 135, หนา 1-4.

18 เอด ภีรมย,  <ไมมีชื่อเรื่อง>,  ใน รำลึกถึงดอกไมกลางใจชน ครูองุน มาลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนา, 2542), หนา 23.

19  เพื่อการวิเคราะหวิจารณบทบาทของกอ.รมน. ดู ทักษ เฉลิมเตียรณ, “กอ.รมน.: บทความเพื่อกลอมผี

คอมมิวนิสตใหลับ,” วารสารธรรมศาสตร 10.2 (2524), หนา 107-112. 

20 เพื่อรายละเอียดกรณีการซอมทรมาน ดู Human Rights in Thailand Report ฉบับตางๆ ของกลุม

ประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ป 2520 และ 2521.



วาพวกเขาถูกกักขังโดยมิชอบหลังประตูที่ล็อคไว ถูกสอบสวน และไมเคยไดรับฟงเหตุผลจากเจาหนาที่

รัฐวาทำไมจึงถูกจับกักขัง

@ ทำไมอาจารยองุนถูกจับกักขัง อาจารยมีพฤติกรรมอะไรที่ทำใหตองถูกฝกอบรมแกไข  เพราะ

เจาหนาที่ไม (ตอง) ใหเหตุผลที่จับไปขัง การเขารวมกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและชาวนาชาวไร

คงเปนปจจัยอันหนึ่ง  ยิ่งไปกวานั้นส่ิงที่คงทำใหเจาหนาที่รัฐมองอาจารยวาเปน “ภัย” คือการที่จัด

ประเภทไมถูกเพราะมีทั้งความเปนผูหญิงและผูกระทำบทบาทสังคมและการเมือง  เปาหมายอันหนึ่ง

ของรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 และคำส่ัง 22 เองก็คือการสรางใหเกิดระเบียบในสังคม  แตอาจารยไม

ไดเปนนักเคลื่อนไหวหัวรุนแรงชัดๆ แนวคิดความยุติธรรมของอาจารยก็มีพื้นฐานศาสนาพุทธ อาจารย

ตอตานจารีตที่เต็มดวยอุดมคติชนชั้นและความเปนผูหญิงเรียบรอยดวยผมที่ตัดส้ันๆและเส้ือผาผาฝาย 

แตในเวลาเดียวกันอาจารยก็ตามจารีตนี้ดวยการเปนครูสอนหนังสือและทำตามหลักทางศาสนาพุทธ

อยางจริงจัง  ในชวงเวลาที่รัฐไทยไดมองประชาชนผานเลนสความแตกตางแบบเปนสองข้ัวอยางดี/ไมดี 

คอมมิวนิสต/ไมคอมมิวนิสต ยอมทำตามรัฐ/ไมยอมทำตามรัฐ และฝายเรา/ฝายตอตานเรา การฝาฝน

ประเภทคงเปนภัยเอง 

 เอด ภีรมย ลูกศิษยคนหนึ่งของอาจารย เลาวาตอนที่อาจารยถูกจับเพื่อนฝูงเปนหวงเพราะ 

“ไมมีใครคาดเดาไปในทางที่ดีไดเลย  ระยะแรกๆ ของการถูกจับ ไมมีทางจะคิดฝนไดวา  

จะถูกปลอยตัวในเวลาอันส้ัน  การถูกดำเนินคดี  ถูกขังลืม หรือถูกบีบค้ันทารุณกรรม

ยอมเปนไปไดทั้งนั้น เพราะเหตุการณอันอำมหิตโหดราย ของวันที่ 6-7 ตุลาใน

ธรรมศาสตร เปนที่ประจักษอยู”21

ความเปนหวงนี้แสดงถึงความกลัวของส่ิงที่อาจเกิดข้ึนไดหลังจากการฆาตกรรมหมูในวันที่ 6 ตุลาคม 

2519 และในสภาวะขาดขอมูลเกี่ยวกับสภาพสถานที่กักขัง สมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวากระทรวง

มหาดไทยขณะนั้น สัญญาวาจะไมซอมทรมานผูกักขัง22  แตหลังจากเหตุการณโหดราย 6 ตุลาคม ผูถูก

กักขังและญาติเพื่อนๆจะเชื่อคำสัญญาอันสวยหรูนี้ไดอยางไร 

แตอาจารยไมถูกซอมทรมานแลวถูกปลอยตัวหลังถูกกักขังไวเดือนครึ่ง อานา มาลิก ที่เปนญาติ

ที่อาจารยองุนเลี้ยงอยางเปนลูกสาวแทๆไปเยี่ยมตอนวันเสารอาทิตย เธอเลาวากิจกรรมหลักของอาจารย

ตอนอยูที่ศูนยการุณยเทพคือ ทำความสะอาด กวาดพื้น รองเพลง อานหนังสือ และแลกเปลี่ยนความคิด

กับผูถูกกักขังอื่นๆ23  ชีวิตประจำวันที่ศูนยการุณยเทพ มีระเบียบวินัยเครงครัด มีเสียงระฆังเปน

สัญญาณบอกเวลาทำกิจกรรมตางๆ เพื่อนสนิทของอาจารยเลาใหฟงวาอาจารยมีอารมณสงบตอนถูก

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   8

21 เอด ภีรมย, “บางมุมบางสัมผัสจากชีวิตอาจารย,” ใน ชีวิตงาม ครูองุน มาลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอด

บางเตย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนา, 2543), หนา 71.

22 Bangkok Post, 29 ตุลาคม 1976, หนา 5.

23 อานา มาลิก, <ไมมีชื่อเรื่อง>,  ใน รำลึกถึงดอกไมกลางใจชน ครูองุน มาลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, 

บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนา, 2542), หนา 43.
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กักขังที่ศูนยฯ อาจารยแนะนำผูถูกกักขังวาควรตามคำส่ังเจาหนาที่ แตไมควรเปลี่ยนเปนหรือคิดเหมือน

เจาหนาที่24 พูดงายๆก็คือ อาจารยองุนแนะนำวาควรแสดงออกวาไดกลับตัวตามแนวคิดของรัฐ แตใน

ความเปนจริงยังคงความคิดกาวหนาเพื่อความเห็นธรรมเหมือนเดิม

ตอนที่อาจารยองุนถูกกักขังที่ศูนยการุณยเทพ เจาหนาที่บังคับใหเขียนรายงานพฤติกรรมตนเอง 

เปนแบบการวิจารณตนเองของพรรคคอมมิวนิสต แตในแงตอตานคอมมิวนิสต อาจารยเขียนเม่ือวันที่ 

9 พฤศจิกายน 2519 ต้ังชื่อเรื่องวา “รายงานพฤติกรรมของนางองุน มาลิก ที่สัมพันธกับนักศึกษา”25  

อาจารยองุนเริ่มดวยการกลาววา “เพื่อใหมองเห็นภาพชัดเจนวาส่ิงใดนำใหพฤติกรรมของ

ขาพเจาดำเนินมาจนเขามาถึงศูนยการุณยเทพ ก็จำเปนตองเลาเรื่องเกาๆ สืบมา”26  จากนั้นอาจารยเลา

ถึงประสบการณการศึกษาและงานสอน การแยกกันกับสามีในป 2499 ต้ังแตนั้นอาจารยก็ใชชีวิต “อยู

กับนักเรียน  การกีฬาโรงเรียน  การทำสวนดอกไม  การพัฒนาตนเอง พัฒนาสถานที่ทำงาน  และ

แสวงหาความรู”27  

ตอไปอาจารยองุนเลาถึงการทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยบอกวาตอนที่เพิ่งไปถึง “ขาพเจา

ก็พบวานักศึกษาสวนใหญมัวเมาอยูกับการสนุก  เที่ยวกลางคืน  เตนรำ  เลนรัก  การพนัน  ทั้งหญิงชาย 

นับเปนส่ิงไรความหมายและไรสรางสรรค อาจเปนเพราะเขาขาดความรูวาชีวิตที่ดีกวานั้นยังมีชีวิต

ประเสริฐที่ยังประโยชนตอตนเองและตอสังคม”28 อาจารยพยายามใหนักศึกษามีโอกาสทำงานเพื่อ

สังคม อยางโครงการปรับปรุงวัดฝายหิน นักศึกษาที่มาเขารวมไมมีใครเปนลูกศิษยของอาจารยเลย “จึง

สันนิษฐานวาเกิดจากดวงใจที่จะทำงานเพื่อสาธารณประโยชนของเขา”29 อาจารยเขียนวาหลังจากนั้น

“ขาพเจาขยายความสนใจใหแกทุกทุกกลุมใครจัดอะไร  ขาพเจาก็รวมดวย  จนเปนที่ลอ

เลียนกันวา  นักศึกษาทำอะไร  อาจารยองุนไมไปเปนไมมี  ซ่ึงเปนการกลาวเกินความ

จริง  ในตอนทายๆ นี้ขาพเจาจึงวางมือจากวัดฝายหินเพราะมหาวิทยาลัยรับเปนผู

อุปการะแลว  การทำงานเพื่อชวยบุคคลที่ตกทุกขและมีปญหา เปนปจจัยชีวิตของ

ขาพเจา”30

    ชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลา, ราง   9

24 สัมภาษณกับเพื่อนรวมงานของอาจารย องุน, กรุงเทพฯ, 5 ตุลาคม 2547.

25 องุน มาลิก, “รายงานพฤติกรรมของนางองุน มาลิก ที่สัมพันธกับนักศึกษา,” ใน ชีวิตงาม ครูองุน มา

ลิก, สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิไชยวนา, 2543), หนา 7.

26 เพิ่งอาง

27 เพิ่งอาง

28 เพิ่งอาง

29 เพิ่งอาง

30 เพิ่งอาง, หนา 8



อาจารยองุนและผูอื่นที่ถูกกลาวหาวาเปนภัยตอสังคม  (ทางการเมือง) ที่ถูกกักขังที่ศูนยการุณย

เทพ ถูกปลอยตัวอยางเอิกเกริกในวันที่ 14 ธันวาคม 251931  ชลอ ธรรมศิริ ผูวาราชการเชียงใหมเปน

ประธานในงานฉลองและพิธีปลอยตัว ภาพงานฉลองการปลอยดวยถูกตีพิมพในหนาแรก

หนังสือพิมพ32 ในงานผูที่เคยถูกกักขังไดใบรับรองจบการฝกอบรม  ชลอไดบรรยายสอนวา

“ในโอวาทแกผูไดรับการปลดปลอยมีความโดยสรุปวา  คนเราที่เกิดมานี้ก็ลวนตางจิต

ตางใจตางคนก็มีความคิดเห็นเปนอิสระของตน  บางคนอาจจะถูกคนอื่นมาเกลี้ยกลอม  

ใหหลงเชื่อตามความคิดของคนอื่น  ซ่ึงบางครั้งก็อาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดก็ได

เพราะฉะนั้นจึงอยูในใจของเรา  เราตองบังคับจิตใจของเรา อยาใหตกเปนเครืองมือของ

คนอื่นและขออวยพรใหผูที่ไดรับการอบรมไดกลับ ...”33 

ตามตรรกะของชลอ ผูถูกกักขังที่ถูกปลอยตัวเปนผูที่ถูกหลอก รัฐไมไดยอมวามีผูคิดตางอยูจริงๆ

@ เราตีความรายงานพฤติกรรมของอาจารยองุนไดวาเปนการขัดขืนโดยตรงตอการกลาวหาวาเปน 

“ภัยตอสังคม”ทั้งในสวนตัวของอาจารยเอง และทั้งตอการนิยาม “ภัยตอสังคม” โดยรวมดวยตรงกัน

ขามกับแนวคิดคำบรรยายของชลออยางชัดเจน34 อาจารยองุน เลือกเลาถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่

ผลักใหเขาขบวนการตอสูเพื่อความเปนธรรม  อาจารยแสดงอยางชัดวาไมถูกหลอก ไมตกเปนเครื่องมือ

ของผูอื่น ยิ่งไปกวานั้นดวยการเลาถึงการทำงานดวยความจริงใจเพื่อใหสังคมดีข้ึนและใหนักศึกษา

ทำงานเพื่อสังคมไมใชใชชีวิตแคเพื่อตนเอง อาจารยองุนก็ไดวิจารณพฤติกรรมของกระแสหลักของ

สังคมไทย

@ หลังจากอาจารยองุนถูกปลอยออกจากศูนยการุณยเทพ ก็เริ่มเตรียมตัวเกษียณกลับกรุงเทพฯ 

หลังจากอาจารยหยุดงานสอนที่มหาวิทยาลัยก็ใชชีวิตทำงานเพื่อความเปนธรรมในสังคม อาจารยกลับ

ภูมิลำเนาเดิมที่ซอยทองหลอ ไดตอสูเพื่อขยายการเขาถึงบริการทางการแพทย  ไดเย็บหุนสงใหเด็กๆทั่ว

โลก และรวมกับลูกศิษยและเพื่อนๆ ต้ังกอสถาบันปรีดี  พนมยงค35

รับราชการแตเปนขาประชาชน

“ดานการปฏิบัติราชการ เทาที่กระผมอยูในอำเภอพราวมา ยังไมเห็นคุณหมอคนไหน

มาประจำอยูสถานีอนามัยอำเภอพราว จะทำงานเพื่อประชาชนเหมือนอยางกับคุณ
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31 ไทยนิวส, 15 ธันวาคม 2519, หนา 1, 11.

32 เพิ่งอาง, หนา 1.

33 ไทยนิวส 15 ธันวาคม 2519, หนา 11.

34 การที่อาจารยองุนถูกบังคับเขียนรายงานพฤติกรรมตนเองก็ใหเกิดหลายคำถาม (ที่คงตอบยาก) ผูถูก

กลาวหาวาเปน“ภัยตอสังคม” ทุกคนถูกบังคับเขียนเหมือนกันหรือไม หรือเฉพาะที่ศูนยการุณยเทพที่

เชียงใหม เอกสารรายงานยังเก็บไวไหม ที่ไหน เม่ือไรจะถูกเปดเผย ฯลฯ

35 อาจารยมอบที่ดินซอยทองหลอใหแกสถาบันปรีดี พนมยงค

http://dict.longdo.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://dict.longdo.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81


หมอที่จะพูดถึงนี้ คือหมออื่นๆ พอถึงวันเสาร-อาทิตย ก็เขาจังหวัด กวาจะกลับมาได

ก็วันจันทร หรืออังคาร….ตรงกันขามกับคุณหมอของประชาชนคนนี้ พอคุณหมอมา

รับตำแหนง คุณหมอก็ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ สมกับเงินที่ประชาชนไดเสียภาษี

อากรใหแกรัฐ” --กลุมแนวรวมครูนักเรียนประชาชนเมืองพราว36  

@ หมออภิเชษฐ นาคเลขา เปนแพทยหนุมที่เลือกทิ้งชีวิตที่สามารถอยูไดอยางฟุมเฟอยในเมือง ไป

ทำงานกับประชาชนคนจนในชนบท ในป 2517 ดวยการที่เกิดจิตสำนึกกาวหนาและรวมตอสูเพื่อความ

ยุติธรรม หมออภิเชษฐเปนตัวอยางชัดๆของจินตนาการของสังคมที่ดีกวาในชวงระหวาง 14 ตุลาคม 

2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ขณะที่อาจารยองุนใสใจชวยใหนักศึกษาเยาวชนเกิดมีจิตสำนึกใหมที่

เชียงใหม ในอำเภอพราวที่หางจากเมืองเชียงใหม 120 กิโลเมตร หมออภิเชษฐ หรือที่เรียกวาหมอเมือง

พราว ใสใจขยายการเขาถึงการสาธารณสุขในชนบทและการบันทึกและตอตานความไมยุติธรรม37 และ

เชนเดียวกับกรณีของอาจารยองุน คือรัฐไทยยอมรับไมได ปกวาๆกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 หมอ

เมืองพราวตองเลิกงานที่อำเภอพราวและหนีกลับกรุงเทพฯเพื่อปกปองเพื่อนๆนักตอสูและชีวิตของ

ของตนเอง  อาชญากรรมของคุณหมอคืออะไร จากมุมมองของกลุมแนวรวมครูนักเรียนประชาชนเมือง

พราว หมอก็เปนขาราชการที่ “ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ”38 หมอเมืองพราวเปนขาราชการหัว

กาวหนา หมายความวาเปนขาประชาชนจริงๆ ทั้งๆที่มีขาราชการตอตานอำนาจรัฐ/เปนขาประชาชน

จำนวนไมนอย39 แตกลับไมถูกรวมอยูในประวัติศาสตรกลุมคนหัวกาวหนาชวงนั้น   การคิดคำนึงถึง

ชีวิตการตอสูของหมออภิเชษฐนี้ไดทำใหเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตรเดือนตุลา ขาราชการ 

(ที่เปนขาประชาชน) และรัฐ@ @

@ อภิเชษฐ นาคเลขา เกิดป 2492 ในครอบครัวคนจีนที่กรุงเทพฯ เขาเรียนแพทยศาสตรที่โรง

พยาบาลศิริราช และไดรวมกับเพื่อนนักศึกษาแพทยและพยาบาลและอาจารยไปคายอาสาพัฒนาชนบท

ที่ภาคอีสานและภาคเหนือ สรางโรงเรียน ถนน และทำโครงการอื่นๆ40  อภิเชษฐเริ่มรูสึกอึดอัดกับความ

ไมเทาเทียมกันระหวางเมืองและชนบท ตอนที่ใกลถึงวันเรียนก็จบตระหนักวาอยากเปนหมอไมใช
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36 กลุมแนวรวมครูนักเรียนประชาชนเมืองพราว, “อธิปตยที่รัก,” อธิปตย 9-11 กันยายน 2518, หนา 5.

37 ในบทความนี้ขาพเจาใชชื่อ “หมออภิเชษฐ” และ “หมอเมืองพราว” สลับกัน

38 อางแลว

39 ในหลายๆที่ครูเปนขาราชการหัวกาวหนาอีกกลุมหนึ่ง  ที่เชียงใหมมีกลุมครูประชาบาลเพื่อ

ประชาชน ที่จัดต้ังรวมกับสหพันธชาวนาชาวไรและพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย หลังจาก

เหตุการณ 6 ตุลา 2519 ครูหลายคนถูกกักขังในขอหาวาเปนภัยตอสังคม  อานรายละเอียดเกี่ยวกับกลุม

ครูประชาบาลเพื่อประชาชนใน  ผดุงศักด์ิ พื้นแสน, “ไกรวุฒิ ศิรินุพงศและการตอสูของกระบวนการ

นักศึกษาประชาชนภาคเหนือ,” ใน หนังสืองานศพไกรวุฒิ ศิรินุพงศ, (กรุงเทพฯ, 2549). 

40 อภิเชษฐ นาคเลขา, หมอเมืองพราว, (กรุงเทพ: สำนักพิมพคนหนุม, 2519), หนา 27.

http://www.2519me.com/NTOctober/NTOcontent/NTOfiles/northernmemostudentpolitichistories5.htm
http://www.2519me.com/NTOctober/NTOcontent/NTOfiles/northernmemostudentpolitichistories5.htm
http://www.2519me.com/NTOctober/NTOcontent/NTOfiles/northernmemostudentpolitichistories5.htm
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เพราะรักวิทยาศาสตร แตเพราะอยากเขาถึงชีวิตของผูที่รักษา เขาวิจารณผูอาวุโสที่ใชตำแหนงสูงในโรง

พยาบาลดังๆเพื่อแสวงประโยชนสวนตัวตางๆ41

@ เพื่อนรวมเรียนสวนมากวางแผนที่จะทำงานที่กรุงเทพฯหลังจากเรียนจบ แตอภิเชษฐเลือกเสน

ทางชีวิตตางกัน เขาใชเวลาศึกษาเกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขชนบทและรวมในการสนทนาแลกเปลี่ยน

ของปญญาชนรุนใหมแถวๆทาพระจันทรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร42 ตอนที่อภิเชษฐจบการเรียน

แพทยศาสตรตนป 2516 เขาปฏิเสธที่จะรวมงานรับปริญญา โดยระบุวา “เพราะผมถือวา คุณคาของ

ปริญญาบัตรนั้นยังไมไดเกิดข้ึนอยางแทจริง ถาหากเรายังไมไดทำงานรับใชประชาชนใหสมกับที่ไดนำ

เงินของประชาชนมาศึกษาเลาเรียนจนถึงข้ันนี้”43

@ หลังจากเรียนจบหมออภิเชษฐไปเปนแพทยฝกหัดที่วชิรพยาบาลหนึ่งป อีกไมนานหลังจากเริ่ม

ทำงานก็เกิดเหตุการณ 14 ตุลาคมข้ึน นักศึกษาและประชาชนหลายๆคนไดรับบาดเจ็บจากการปะทะกับ

เจาหนาที่รัฐ ผูบริหารส่ังหามไปชวยนักศึกษาหรือคนอื่นที่ไมใชเจาหนาที่รัฐ แตหมออภิเชษฐและเพื่อน

รวมงานหลายๆคนไมตามคำส่ัง ขับรถพยาบาลรอบๆกรุงเทพฯ พาผูบาดเจ็บมารักษาและใหอยูอยาง

ปลอดภัยที่โรงพยาบาล แมทีมแพทยและพยาบาลจะถูกยิงโดยเจาหนาที่รัฐก็ยังทำตอไป44  หมออภิเชษฐ

ไดแรง บันดาลใจสูงจากการเคลื่อนไหว 14 ตุลาคม 2516 แลวอธิบายวา “หลังจากนั้น ผมก็ตัดสินใจเด็ด

ขาดวาจะออกสูชนบทไปใหไกลที่สุดเพื่อรับใชประชาชนดวยไฟและอุดมการณของคนหนุม ผมตอง

ยอมทิ้งทุกส่ิงทุกอยางที่เปนโอกาสกาวหนาในชีวิตแพทยทั้งหมด ผลงานการฝกหัดและวิชาการของผม

มาอันดับหนึ่งและสามารถจะอยูในโรงพยาบาลตอไปอยางสบายระหวางการไตเตาไปสูตำแหนง

ศาสตราจารยในโรงเรียนแพทย กับการหันไปเปนหมอในชนบททุรกันดารผมตัดสินใจไดเด็ดขาด ...สู

ชนบท”45

@ การฝกงานจบลงในวันที่ 31 มีนาคม 2516 หมออภิเชษฐเตรียมสมัครทำงานเปนแพทย

สาธารณสุขโดยทันที กระทรวงสาธารณสุขใหหมอดูรายการอำเภอที่จังหวัดเชียงใหมที่ตองการแพทย 

หมอเลือกอำเภอพราวเพราะไมเคยไดยินชื่ออำเภอนี้และเปนอำเภอในรายการที่หางจากเมืองเชียงใหม

ไกลที่สุด ในป 2517 การเดินทางไปอำเภอพราวจากเมืองเชียงใหมตองผานระยะทาง 88 กิโลเมตรบน

ทางถนนลาดยาง และตออีก   32 กิโลเมตรบนถนนดินลูกรังที่แทบผานไมไดในฤดูฝน ประชากรอำเภอ

พราวมีประมาณ 50,000 คน
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41 เพิ่งอาง, หนา 29.

42 เพื่อไดอารมณวงการความคิดใหมชวงนั้น ดู ธเนศ อาภรณสุวรรณ, “จาก ‘คำภีร’ ถึง ‘ภัยขาว,’” ใน 

วรรณกรรมในชีวิต: ชีวิตในวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพม่ิงมิตร), หนา 29-44. 

43 อภิเชษฐ, หมอเมืองพราว, หนา 31.

44 อภิเชษฐ นาคเลขา, พราว ....ลมหายใจจากอดีต, (กรุงเทพ: สำนักพิมพสมาพันธ, 2538), หนา 50.

45 เพิ่งอาง, หนา 51.



@ หมออภิเชษฐมาถึงอำเภอพราวอยางพรอมที่จะรับใชประชาชนในตำแหนงแพทยประจำที่ศูนย

อนามัยในวันที่ 10 เมษายน 251746 หมออภิเชษฐอธิบายวาการไปเมืองพราว “เปนจุดเริ่มตนของเรื่อง

ราวทั้งหมดที่กำลังจะเกิดกับตัวผม นับต้ังแตวันนั้นเปนตนมาซ่ึงทุกส่ิงทุกอยาง ยังฝงแนนอยูในความ

ทรงจำอยางไมมีวันลืม”47 เชาวันหนึ่งของเดือนแรกหมอไปเดินเลนถายรูปเพื่อสงใหเพื่อนๆที่กรุงเทพฯ 

ตอนถายรูปสถานีตำรวจ ตำรวจออกมาจากตึก กอกวน เรียกขอกลอง ขูวาจะเปดฝาหลังกลองเพื่อทำให

ฟลมเสีย และขูวาตำรวจจะจับขังได ตอนที่ตำรวจตะโกนดาอยู หมออภิเชษฐไมบอกวาเปนแพทย

ทำงานที่ศูนยอนามัย ตำรวจขอดูบัตรประชาชน แลวตระหนักวาหมอเปนใครโดยทันที ตำรวจจึงรีบ

ขอโทษ แลวเสนอถายรูปหมอยืนหนาสถานีตำรวจใหเปนที่ระลึก48  ไมนานหลังจากนั้นหมอเขาใจวา

ตนเองเปนขาราชการระดับสูงในอำเภอ49 การที่หมอไมยอมทำตัวอยูเหนือประชาชน ไมยอมกดข่ี

ประชาชน ทำใหรัฐไทยมองหมอวาเปนกบฏเปนอันตราย

@ ชวงแรกๆตอนมาอยูอ.พราวหมออภิเชษฐ เห็นวางบประมาณจากกระทรวงไมพอสำหรับงาน

ทั้งปของศูนยอนามัย  จึงเริ่มหาวิธีแกปญหาการขาดทุนกอนที่จะไดงบของปตอไป นักธุรกิจนายทุน

ทองถิ่นแนะนำใหเปดคลินิกเอกชนนอกเวลาราชการ เพราะพวกเขาไมชอบรอคิวและยินดีจายเพิ่ม50  

แตหมอคิดวาทำอยางนี้จะสรางระบบไมเปนธรรมที่ตนตอตานอยูข้ึนมาอีก ดังนั้นเลือกหาเงินเพิ่มให

ศูนยอนามัยจากการเขียนคอลัมน “จดหมายจากชนบท” โดยใชชื่อนามปากกา “หมอเมืองพราว” ให

หนังสือพิมพ อธิปตย ที่เปนหนังสือพิมพของศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย  ไดคาบทความ

และ มีผูอานสงเงินบริจาค หนังสือ เส้ือผา และผาหม หลังจากอานเรื่องเกี่ยวกับชีวิตลำบากเดือดรอน

ของประชาชนในอำเภอพราว 

@ หมอเมืองพราวไมยอมบังคับใหผูที่ไมมีเงินจายคารักษา หากจายไดก็ยอมรับคารักษา แตหมอไม

อยากใหผูปวยหรือญาติตองอดขาวเพื่อเขาถึงการรักษา หมอเห็นวาการที่บริการสาธารณสุขมีคาใชจาย

ที่ประชาชนตองจายนั้นเปนส่ิงที่ไมเปนธรรม “จนอาจกลาวไดวาถาผมยึดเอาระเบียบการเก็บเงินของ

กระทรวงมาใชกับชาวบาน นั่นก็คือสถานีอนามัยและตัวผมก็คือตัวแทนของกลไกของรัฐหรือหนวย

งานของรัฐสวนยอย ที่ถูกยืมมือมามอมเมาประชาชน และขูดรีดประชาชนซ้ำสองนั่นเอง นี่คือความอ

ยุติธรรมที่ผมไมมีวันยอมปฎิบัติตามอยางเด็ดขาด”51;
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46 เพิ่งอาง, หนา 15.

47 หมอเมืองพราว,  เส้ียวหนึ่งของชีวิต, (กรุงเทพ: สำนักพิมพอาทิตย, 2523), หนา 11.

48 เพิ่งอาง, หนา 46-48.

49 เพิ่งอาง, หนา 57.

50 เพิ่งอาง, หนา 73.

51 เพิ่งอาง, หนา 71.



; ตอนที่หมอเพิ่งมาถึงเมืองพราวก็เห็นวาหองผาตัดที่ศูนยอนามัยเต็มไปดวยฝุน อุปกรณตางๆก็

เสีย   พยาบาลคนหนึ่งบอกหมอเมืองพราววาหองผาตัดไมเคยถูกใชงาน52 หมอรวมมือกับพยาบาล

ปรับปรุงทำความสะอาด แตหลังจากที่หองพรอม หมอเมืองพราวก็เจอปญหาอีกหนึ่งปญหาที่แกไมได

เองที่อำเภอพราว คือมีไฟฟาจำกัดตอนกลางคืน แคหนึ่งทุมถึงหาทุม  คืนหนึ่งตอนดึกแลวหมอถูกเรียก

กลับศูนยอนามัย มีผูชายหนุมที่ถูกแทงมารักษา ผูชายคนนี้เดินทางหนึ่งชั่วโมงโดยเกวียน เม่ือมาถึงแลว

อาการหนักมาก หมอเตรียมผาตัด กอนที่จะเริ่มลงมือไฟฟาก็ดับ มองอะไรไมเห็น มีดผาตัดหลน

กระจัดกระจาย เวลาลวงไปจนกระทั่งเที่ยงคืนนั่นละกวาจะจุดตะเกียงไดสำเร็จ ทวานั่นก็สายไป คน

ปวย และผูชายคนนี้เสียชีวิตแลว53  ตอนที่หมอกลับบานตอนตีสองก็นอนไมหลับ และเขียนบันทึกวัน

นั้นวาผูชายนั้น“เกิดเปนไทยแตไมใชไท ดูๆ ไปก็เหมือนหมา”54 หมอไมไดระบุวา อะไรหรือใครปฏิบัติ

ตอคนตายนั้นเยี่ยงหมาตัวหนึ่ง แตเขียนตอไปวา “ไดเห็นคนเมืองกรุงผลาญน้ำมันกันเปนวาเลน เม่ือมา

พบนโยบายประหยัดน้ำมันโดยการตัดไฟในทองถินชนบทจนมืดมิดทั้งอำเภอเชนนี้ ผมเองก็อดจะรูสึก

แปกใจกับนโยบายและวิธีการประหยัดน้ำมันของรัฐเสียเหลือเกิน ดูคลายกับวา ชาวชนบทนั้นเปนผล

เมืองชั้นสองของประเทศเสียจริง ๆ”55

@ ตรงกันขามประสบการณนี้หมอเมืองพราวเลาเรื่องของผูหญิงมีครรภที่ไดรอดชีวิต เธอเริ่ม

คลอดที่บานในหมูบานซ่ึงอยูหางจากศูนยอนามัยสองชั่วโมง แตเริ่มมีปญหา สามีจึงอยากจะพาเขาเมือง

เชียงใหมไปโรงพยาบาลใหม แตหารถที่ยอมพาไปไมได เพราะคนขับรถกลัวผูหญิงจะตายบนรถแลวผี

ตายโหงจะมาหาหลอก สามีจึงตกลงพาไปศูนยอนามัย  ตอนมาถึงผูหญิงตกเลือดเยอะแลวไมรูสึกตัว 

ทารกในครรภเสียชีวิตแลวแตสามีขอรองใหหมอรักษาภรรยา หมอเมืองพราวผาตัดเอาทารกในครรภ

ออกมาแลวใหเลือดหยุดสำเร็จ แตบอกสามีวาไมแนใจวาภรรยาของเขาจะรอดชีวิตหรือแมแตจะรูสึกตัว

อีกหรือไม56 สองวันถัดไปหลังจากนั้นผูหญิงต่ืนและรูสึกตัว หมอเมืองพราวจำไดวาวันนั้นเปนวันที่

สมหวังที่สุดกับการเปนแพทย “ต้ังแตผมจบเปนนายแพทยมา วันนั้นเปนวันหนึ่งที่ผมมีความสุขมาก

ที่สุดและรูสึกวาปริญญาของผมมันเริ่มมีคุณคาพอที่จะเรียกตัวเองวาเปนบัณฑิตได”57 เนื่องจากไมรวม

งานรับปริญญาหมอจึงไมมีงานฉลองการเรียนจบ และก็ไดรูสึกวาวันนั้นเปนวันฉลองเรียนจบอยาง

แทจริง เพราะไดรักษาประชาชนที่หมอเปนหนี้58 
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52 เพิ่งอาง, หนา 30-31.

53 อภิเชษฐ, หมอเมืองพราว, หนา 8.

54 หมอเมืองพราว,  เส้ียวหนึ่งของชีวิต, หนา 90

55 อภิเชษฐ, หมอเมืองพราว, หนา 8.

56 หมอเมืองพราว,  เส้ียวหนึ่งของชีวิต, หนา 149-152).

57 เพิ่งอาง, หนา 163.

58 เพิ่งอาง, หนา 164.



@ งานกิจกรรมที่ทำใหผูมีอำนาจปกครองที่พราวและระดับจังหวัดและชาติมองดูหมอดวยความ

สงสัยก็คือการรวมมือกับประชาชนที่ตอตานทุจริต หมอไมไดเปนผูนำการตอสูแตสนับสนุนประชาชน

ที่เปนผูนำ หมอไปรวมประชุมจัดต้ังเพื่อวิจารณโครงการกอสรางโรงเรียนที่ไมเคยสรางเสร็จ ไปปกปอง

ตนสักที่ถูกตัดโดยมือมืด  และใหขอมูลเปดเผยออกมาเกี่ยวกับสะพานที่สรางดวยคุณภาพต่ำขนาดแยที่

อันตรายเหมือนขามน้ำขางหลังสะพานแตใสรองเทาแตะอยางเดียว  การที่หมอสนับสนุนประชาชนที่

กำลังตรวจสอบบทบาทของนายอำเภอในโครงการทุจริตตางๆนี้ ทำใหหลายๆคนไมพอใจกับการรวม

มือของหมอ การตอบสนองตรงและชัดเจน ปลายป 2517 หมอไดรับจดหมายขูฆา แตหมอไมสนใจ59 

ตนป 2518 บทความหนังสือพิมพอางผูใหญบานคนหนึ่งที่บอกวาความวุนวายที่อำเภอถูกกอโดย

ขาราชการฝายซายคอมมิวนิสตคนหนึ่ง โดยไมไดระบุปญหาการทุจริตเลย60 ขอกลาวหาที่แปลก

ประหลาดมากคือหาวาหมออภิเชษฐเปนแพทยประจำของโจว เอินไหล61  แพทยอาวุโสที่หมออภิเชษฐ

เคารพอยางสูงเตือนวาควรระวังเพราะมีจดหมายกลาวหารายแรงที่ถูกสงไปหนวยราชการตางๆที่

เชียงใหม62 ตอนไดขาวนี้หมอเมืองพราวตระหนักวาแมใชนามปากกาตอนที่เขียนก็ไมสำคัญ ไมสามารถ

ปองกันอันตรายได จดหมายทุกฉบับที่รับและสงถูกเปดอานโดยมือรัฐ63 

@ เย็นวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม 2518 หมอเมืองพราวจัดงานฉายสไลดที่หองสมุดชุมชน ฉาย

สไลดภาพของประชาชนจากทุกตำบลและภาพเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 สไลดเกี่ยวกับเหตุการณ

ประกอบดวยการเดินขบวนของนักศึกษาและประชาชน การปะทะระหวางประชาชนและเจาหนาที่รัฐ 

และการเผาตึกตางๆ ตอนดึกวันนั้นบานนายอำเภอพราวถูกเผา นายอำเภอและครอบครัวไมอยู ไมมีผู

เสียชีวิต แตบานและส่ิงของถูกทำลายหมด ตอนที่ไดขาวหมอเริ่มกังวลเพราะนึกวาการฉายสไลดเกี่ยว

กับการเผาตึกชวง 14 ตุลา คงถูกมองวาเปนการยุยงใหเผาบานนายอำเภอในสายตาเจาหนาที่รัฐ วันถัด

ไปหนังสือพิมพกลาววามีขาราชการฝายซาย 12 คนที่เมืองพราว ครู 11 คน และแพทย 1 คน64 ครู

ทั้งหมดถูกตำรวจจับไปสอบสวน สุดทายตกลงวาพวกครูไมเกี่ยวของกับการเผา แตหลักฐานการทุจริต

ทั้งหมดก็ถูกทำลายหายไปเหมือนกัน65 

@ แมวาหมอเมืองพราวจะไมไดถูกจับ (ไมไดถูกเรียกตัวเลย) แตก็ตกลงใจจะกลับกรุงเทพฯเหมือน

เพื่อนครูคนอื่นๆ  หมอไมไดกลับเพราะหวงชีวิตตนเอง เพราะถูกกอกวนและขูมาหลายเดือนแลว แต
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59 อภิเชษฐ, หมอเมืองพราว, หนา 222.

60 เพิ่งอาง, หนา 184

61  เพิ่งอาง, หนา 257.

62 เพิ่งอาง, หนา 184-185.

63 เพิ่งอาง, หนา 219.

64 เพิ่งอาง, หนา 253.

65 เพิ่งอาง, หนา 254



กลับเพราะหวงวาการอยูอ.พราวจะทำใหเพื่อนๆรอบๆไมคอยปลอดภัย แคความใกลชิดกับหมอก็พอที่

จะทำใหโดนกลาวหาวาเปน “คอมมิวนิสต” และคงตองประสบกับการคุกคามและความรุนแรง

อันตราย

@ ส่ิงที่นาคิดมากเกี่ยวกับการตกลงออกจากตำแหนงแพทยประจำที่พราวคือหมออภิเชษฐ

วางแผนวาจะเปนการงดรับราชการชั่วคราว เดือนกันยายน 2518 นักขาวถามหมอวาจะรับราชการอีก

ไหม ตอบวา “แนนอนครับ เม่ือเหตุการณบานเมืองเขารูปเขารอยและกาวเขาไปสูสังคมใหมที่ดีกวาเดิม

ในอนาคตอันใกลนี้ ผมเชื่อวาระบบขาราชการคงจะรับใชประชาชนไดดีข้ึน การสาธารณสุขคงจะไมถูก

ครอบงำดวยอิทธิพลชั่วรายอีกตอไป แตจะหันมาเปนสาธารณสุขเพื่อไทยทั้ง 40ๆ ลานคนแทจริง”66

@ หลังจากออกจากพราวหมออภิเชษฐเปดคลินิกที่กรุงเทพฯ ที่มีอัตราเลื่อน (sliding scale) คาใช

จายรักษา ส่ิงที่สอดคลองกันตลอดทั้งงานเขียนของหมออภิเชษฐ ทั้งงานเขียนจากชวงอยูที่พราวและ

หลังจากนั้น ก็คือความมุงม่ันในความรับผิดชอบรับใชประชาชน หมอรูสึกวาเปนหนี้ประชาชนเพราะ

การศึกษาแพทยศาสตรถูกบำรุงจากภาษีสำประชาชน และโดยเฉพาะคนชนบท การใชแรงงานของ

ชาวนา ใน “จดหมายจากชนบท” ฉบับแรกที่เขียนส่ีเดือนหลังจากข้ึนไปเมืองพราว หมออธิบายวา 

“...การเขากับประชาชนในชนบทนั้น เปนส่ิงที่ทำไดยากพอสมควรทีเดียว ขาราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะ

กับปญหาชองวางระหวางขาราชการกับประชาชนเปนปญหาที่นาหนักใจเพียงใดสำหรับรัฐ คุณก็ยอมรู

ดีอยูแลว แตในฐานะ “หมอของประชาชน” ซ่ึงเปนขาราชการคนหนึ่งที่กินเงินเดือนจากภาษีของ

ราษฏรเชนกัน ผมแทบจะไมพบกับปญกาดังกลาวเลย ผมเองเชื่อม่ัน สำหรับ “หมอ” แลว อยาทำตัวให

สูงเกินประชาชนคนเดินเทาทั่วไป อยาปลอยใหตัวเองตกอยูในภาวะที่เปนทาสของสังคม ทุนนิยม และ

ศักดินา ซ่ึงสงเสริมใหบูชาในคานิยมของเงินตราและความฟุงเฟอชีวิตของแพทยในระดับชนบทนั้น

เปนชีวิตที่มี คุณคาควรแกการเรียนรูเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะแพทยในวัยนุมสาวทั่วไป”67 หมออภิเชษฐ

ทาทายระบบราชการเพราะชีวิตก็แสดงใหเห็นวาเปนระบบที่ไมเปนธรรม หมอถูกกลาวหาวาเปนนัก

ปลุกระดมและคอมมิวนิสต เพียงหนึ่งปหลังจากไปอยูเมืองพราวก็ตองหนีออกมา  

@ @  ใน ปทานุกรมการเมือง ฉบับชาวบาน ที่เขียนตอนขังอยูเรือนจำบางขวางในขอหา

การเมืองตอน 2495 ถึง 2500 แตพิมพเกือบ 30 ป หลังจากนั้นในป 2528 สุพจน ดานตระกูล อธิบายวา

มรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชใหขาราชการบางคน  “ถือวาเปนนายของประชาชน”68แตในยุค

ประชาธิปไตยประชาชนควรเปนนายของขาราชการ สุพจนเขียนวา “ขาราชการ, ซ่ึงหมายความถึง

ขาราชการประจำและการเมือง และกินเงินเดือนของประชาชน (จากภาษีอากร) ดังนั้น ขาราชการต้ังแต

หัวแถวถึงหางแถวจึงเปนลูกจางของประชาชน  ขาราชการไมใชนายประชาชน  ขาราชการคนใดคณะ

ใดกดข่ีขมเหงประชาชนหรือด้ือดานตอความตองการของประชาชนแลว  ก็ถือวาเปนการทรยศตอ
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66 อภิเชษฐ, หมอเมืองพราว, หนา 237.

67 เพิ่งอาง, หนา  2

68 สุพจน ดานตระกูล, ปทานุกรมการเมือง (นนทบุรี: สำนักพิมพสันติธรรม, 2528), หนา 111.



ประชาชนอยางไมควรไดรับอภัยที่เดียว  และเหตุการณเชนนี้จะไมเกิดข้ึนเปนอันขาดในประเทศ

ประชาธิปไตย สวนประเทศเผด็จการนั้นไมวาจะโดยคณะบุคคลหรือคนเดียวเรามักจะพบกับเหตุการณ

ดังกลาวนี้เสมอ”69 หมออภิเชษฐเปนขาราชการเพื่อประชาชนตามความหมายของสุพจน  แตฝาย

ปกครองไมเปนอยางนี้ สองสามเดือนหลังจากหมอกลับถึงกรุงเทพ หมอระบุวา “ ... ผมอยากจะสรุปวา 

สัจธรรมเปนส่ิงที่เขนฆาไมตาย พวกศัตรูของประชาชนอาจจะทำลายชีวิตของผมลงได แตพวกเขา

ทำลายความเปนจริงไมได”70 นั่นแหละ

@ หมออภิเชษฐเสียชีวิตสามเดือนหลังจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549  หลังจากออกจากพราวก็

ไมไดมีโอกาสกลับไปรับใชประชาชนในฐานะขาราชการอีก

ปญญาชนชาวนาที่ถูกสังหาร

@ @ วันที่  19 พฤศจิกายน 2517 หลังจากการชุมนุมหลายครั้งที่จังหวัดตางๆและกรุงเทพฯ 

สหพันธชาวนาชาวไรถูกกอต้ังข้ึนเปนองคกรระดับชาติของชาวนาชาวไรเององคกรแรก แตไมถึงหก

เดือนหลังจากนั้นนักกิจกรรมชาวนาชาวไรก็ตองเผชิญหนากับการขมขู  การคุกคาม การจับกุมโดยมิ

ชอบ และการสังหารโดยมือมืด ในชวงระหวางเดือนมีนาคม 2516 และกันยายน 2522 ผูนำชาวนา 33 

คนถูกสังหาร 8 คนถูกทำรายบาดเจ็บสาหัส และ 5 คนถูกอุมหาย   ชวงที่ความรุนแรงสูงสุดคือชวงหก

เดือนระหวางมีนาคมและสิงหาคม 2518 ที่ผูนำสหพันธ 21 คนถูกสังหาร เชียงใหมเปนศูนยกลางของ

การสังหารโดยมีผูนำถึง 8 คนถูกสังหารระหวางเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 251871 ชวงเวลานั้นรัฐไทย

กำลังแตกแยกภายในและมีปฏิกริยาหลายอยางจากหนวยงานตางๆ ที่ดีที่สุดก็คือเมินเฉย ที่แยที่สุดคือ

การโจมตีเหยื่อซ้ำอีกแทนที่จะชวยและพยายามปกปอง เบื้องหลังของปฏิกริยาอยางนี้ก็คือความอึดอัด

อยางสูงกับบทบาททางสังคมและการเมืองของชาวนา สำหรับเจาหนาที่บางคนอยางพันตรี วราวุธ 

โกศลยุทธศาร ปฏิกริยาที่เหมาะสมคือการปฎิเสธความสำคัญของผูนำที่ถูกสังหาร ในบทความชิ้นหนึ่ง

ที่พิมพเดือนกันยายน 2518 ใน ยุทธโกษ วารสารของกองทัพบก พันตรี วราวุธพูดถึงผูนำสหพันธฯ ที่

ถูกสังหารวา “ผูเรียกตัวเองวาผูนำหรือผูแทนชาวนาชาวไร”72  จากนั้นลงรายชื่อของผูนำทุกคนที่ถูก

สังหารแลวคัดคานปฎิเสธบทบาทนำของแตละคน วราวุธยืนยันวานี่ไมใชเปนฆาตกรรมการเมือง ใน

ทางตรงกันขาม “ผูตายแตละคนเปนเพียงชาวบานธรรมดาที่ถูกอุปโลกนข้ึน”73
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69 เพิ่งอาง, หนา 113.

70 เพิ่งอาง, หนา 328.

71 กนกศักด์ิ แกวเทพ, บทวิเคราะห สหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย: เศรษฐศาสตรการเมืองวา

ดวยชาวนายุคใหม, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), หนา 161-166.

72 วราวุธ โกศลยุทธศาร, “ใครฆา,” ยุทธโกษ, 74.1, หนา 41.

73 เพิ่งอาง; ขาพเจาตองถามอีกคำถามหนึ่ง หากเปน “ชาวบานธรรมดา” ชีวิตก็ไมสำคัญอยางนั้นหรือ



@ @ พันตรีวราวุธชี้วาพอหลวงอินถา ศรีบุญเรือง เปน “ผูต้ังตัวเปนประธาน สหพันธชาวนา

ชาวไร ภาคเหนือ”74 ชีวิตแหงการตอสูและการเสียชีวิตของอินถานั้นตรงขามกับคำกลาวหานี้อยางเดน

ชัด  อินถาถูกผลักไปอยูชายขอบประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลานอยกวาอาจารยองุนและหมอเมือง

พราว สวนหนึ่งเพราะการนำชาวนาชุมนุมเปนประเภทกิจกรรมทางการเมืองที่ชัดเจน อีกสวนหนึ่ง

เพราะนอกจากนักศึกษาแลว ชาวนากับกรรมกรก็เปนกลุมคนที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูกระทำ

ทางการตอสูกาวหนา ขาพเจาไดเคยเขียนบทความหนึ่งเกี่ยวกับการตอสูคาเชานาและชีวิตและการ

สังหารของพอหลวงอินถา75 ในหนังสือที่ปรับปรุงจากวิทยานิพนธก็ไดคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอสูของ

พอหลวงอินถาและสหพันธฯ ยืนยันวาการตอสูเพื่อพรบ.คาเชานาเปนการอภิวัฒนรูปแบบหนึ่ง (แม

ตามปรกติกฎหมายไมเปนพื้นที่แหงการอภิวัฒนตามแนวคิดมารกซิสตสักนอย)76  เหตุพลที่ทำให

ขาพเจาเลาถึงชีวิตของอินถาในบทความนี้ก็ตางจากเหตุพลที่ทำใหเขียนเกี่ยวกับอาจารย องุนและหมอ

เมืองพราว ขาพเจาเลือกเขียนเกี่ยวกับชีวิตของพอหลวงอินถาเพราะรัฐไมเพียงไมยอบจับมือสังหาร

ตอนชวงนั้น แตยังไมไดจับมาจนถึงปจจุบัน สรุปไดวาคงไมมีวันจับทั้งที่รูตัวทั้งมือปนและเบื้องหลัง 

อยางไรก็ตาม กวาถึงวันที่จับไดเราตองพยายามทำใหไมลืมชาวนาที่เสียสละชีวิตเพื่อการตอสู ซ่ึงเปนส่ิง

สำคัญทั้งทางการเมืองการตอสู ประวัติศาสตร และประวัติศาสตรนิพนธ 

 อินถา ศรีบุญเรือง เกิดป 2473 อาศัยอยูหมูบานบานโลง ตำบลปาบง อำเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม เขาแตงงานกับนางเรือนคำ มีลูกชายสองคนลูกสาวสามคน อินถาจบ ป.4 บวชเปนเณรตอน

อายุ 12 ถึง 16 ป 77 ธเนศ อาภรณสุวรรณ ระบุวาอินถา “มีนิสัยโอบออมอารี  ใจเย็น สุขุม รอบขอบ และ

ชอบทำงานเพื่อสวนรวมจึงไดรับเลือกเปนผูใหญบานตลอด ๕ ป”78 ตอนที่ถูกสังหารส้ินเดือน
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74 เพิ่งอาง

75 ดู Tyrell Haberkorn, “An Unfinished Past: The 1974 Land Rent Control Act and Assassination in 

Northern Thailand,” Critical Asian Studies, 41.1,หนา 3-35 และ Tyrell Haberkorn, Revolution 

Interrupted: Farmers, Students, Law and Violence in Northern Thailand (Madison: University of 

Wisconsin Press, Chiang Mai: Silkworm Books, 2011).

76 ขอยกเวนสำคัญคือ E.P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act (London: 

Allen Lane, 1975).

77 Andrew Turton, “The Current Situation in the Thai Countryside,” ใน Thailand: Roots of Conflict, 

eds. Andrew Turton, Jonathan Fast and Malcolm Caldwell (Nottingham: Spokesman Press, 1978), 

หนา 123.

78 ธเนศ อาภรณสุวรรณ, สังคมและการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ พี.พี., 2521), หนา 133. 



กรกฎาคม 2518 อินถาไมมีที่ดินทำนากินของตนเองแลว เขาตองขายนาเพื่อจายคาเรียนลูก79 เขามีสวน

ผลไมเล็กๆหลังบานและรานคาขายยอยๆหนาบาน80  

พอหลวงอินถาเปนผูนำและผูจัดต้ังหลายปกอนกอเกิดสหพันธฯ นอกจากที่เคยถูกเลือกเปน

ผูใหญบาน ก็ยังต้ังกลุมละครในหมูบาน เปนสมาชิกคณะกรรมการตำบล และเปนผูนำของสหกรณเกษ

ตกรอำเภอสารภี (ที่ต้ังโดยรัฐ)81 หลังจากพอหลวงอินถาถูกสังหารภรรยาใหสัมภาษณวาแมอินถาจะไม

ไดเรียนสูงแตก็อานหนังสือหลายเลมเกี่ยวกับชีวิตชาวนาและกรรมกรและฟงวิทยุตลอดเวลา เขารวม

การเคลื่อนไหวกาวหนาครั้งแรกตอนนักศึกษาประทวงเรียกรองใหกองทัพอเมริกาออกจากประเทศใน

เดือนกรกฎาคม 251682 ในเดือนพฤศจิกายน 2517 พอหลวงอินถานำกลุมชาวนาสารภีเขารวมการ

ชุมนุมที่กลางเมืองเชียงใหม  และไดรับเลือกเปนตัวแทนเดินทางไปรวมการชุมนุมที่กรุงเทพฯ ตอนที่

สหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทยกอต้ังเม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 อินถาถูกเลือกเปนนรอง

ประธานระดับชาติและประธานภาคเหนือ

ความสำเร็จประการแรกของสหพันธฯ คือการประกาศใชพรบ.ควบคุมคาเชานา พ.ศ. 2517 ที่

ใหจำนวนขาวที่ตองจายเปนคาเชานาเดิมลดลงและทำใหชาวนาไมตองข้ึนอยูกับอำเภอใจของเจาของ

ที่ดิน83 ชวงแปดเดือนระหวางการผานพรบ.ในเดือนธันวาคม 2517 และการสังหารในเดือนกรกฎาคม 

2518 พอหลวงอินถาก็เดินทางไปทุกอำเภอในเชียงใหมเพื่อคุยแลกเปลี่ยนกับชาวนาเรื่องสิทธิใหมที่ได

จากพรบ.นี้ พอหลวงอินถาอธิบายวางานจัดต้ังนี้ก็สำคัญเพราะชาวนาไมรูวากฎหมายออกมา เขายังชี้วา

ชาวนาหลายคน “เรื่องนี้ชาวบานก็ยังไมคอยเขาใจกันวามันมีใจสำคัญอะไร  เขาจะไดประโยชนอะไร

จากกฎหมาย”84 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพบทหนึ่งที่พิมพหลังจากพอหลวงอินถาถูกสังหารชี้แจงวา

งานเขาคือ  “ไกลเกลี่ยและตอสูเพื่อใหนายทุนยินยอมเก็บคาเชานาจากชาวนาตามพระราชบัญญัติ

ใหม  ...เพราะวาราชการไมสามารถสรางใหนายทุนเจาที่นาทั้งหลายยอมรับกฎหมายใหมของรัฐบาล”85 

หลังจากชาวนาเขาใจวามีสิทธิอะไรใดๆบางก็ไดเรียกรองคาเชาที่เปนธรรม   

บางครั้งกำนันไมเพียงแตไมบอกชาวนาเกี่ยวกับพรบ.ใหม แตบางคนถึงกับโกหกและขมขู

สมาชิกสหพันธชาวนาชาวไร พอหลวงอินถาเคยตองหนีออกจากบางหมูบาน และเคยเห็นใบปลิวที่
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79 Andrew Turton, อางแลว.

80 เพิ่งอาง

81 เพิ่งอาง

82 เสียงชนบท, 7 ตุลาคม 2518, หนา 4.

83 อานรายละเอียดพรบ.ใน ราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2516, เลม 91, ตอน 215, หนา 591-607. 

84 อินถา ศรีบุญเรือง, “บทสัมผัสนดวย ‘จตุรัส,’ จตุรัส 1.6 (19 สิงหาคม 2518), หนา  30. 

85 ประชาชาติ, 2 สิงหาคม 2518, หนา 6. 



เขียนวาไมเอาสหพันธฯ86 หนังสือพิมพและวิทยุไมเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพรบ. แตรายงานวาสหพันธ 

“ปลุกระดมมวลชน”87 อินถาถามวา “การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพรบ.เปนงานขององคกรแนวหนา

คอมมิวนิสตที่เดียวเหรอ”88 พรบ.ระบุวาทุกตำบลและอำเภอตองต้ังคณะกรรมการแกไขความขัดแยง

ระหวางเจาของที่ดินและชาวนาผูเชา แตเจาของที่ดินสวนใหญไมยอมใช ในทางตรงกันขาม พอหลวง

อินถาอธิบายวา “บางแหงกำนันก็เลี้ยงอันธพาล เอาตำรวจหนุมๆ เขามายุงเสมอ”89 การกระทำอยางนี้

ชวยสรางบรรยากาศแหงความกลัวที่ชาวนาตองเผชิญหนาตอนที่ดำเนินงานเพื่อชวยใหทุกคน .... ตาม

กฎหมาย

นอกจากงานเกี่ยวกับพรบ.ควบคุมคาเชา พอหลวงอินถายังเปนผูกอต้ังและทำหนาที่

บรรณาธิการหนังสือพิมพของสหพันธฯ ชื่อ ชาวนาไทย สำนักงานของสหพันธฯและหนังสือพิมพอยูที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยความชวยเหลือจากกลุมอาจารยที่สนับสนุนสหพันธฯไดใชหองหนึ่ง 

อาจารยนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งเลาใหขาพเจาฟงถึงประสบการณการพิมพหนังสือพิมพฉบับแรก หนา

แรกใชหมึกสีแดง มีรูปของชาวนากับคันไถ มีคำวา “ลุกข้ึนสู”90  สหพันธฯไดพิมพหนังสือพิมพแคสอง

ฉบับกอนที่พอหลวงอินถาถูกสังหาร ในฉบับแรกมีบทความชื่อเรื่อง “แนะนำชาวนาไทย” ผูเขียน

กระตุนใหชาวนา “ตองติดอาวุธทางความคิดใหถูกตอง” และใหเขาใจกฎแหงการตอสู กฎอันแรกคือ 

“ธรรมะยอมชนะอธรรม  จากคำพูดงายๆ นี้ คือวาฝายที่ถูกกดข่ีขมเหงรังแกเปนฝายที่ไมไดรับความเปน

ธรรม  เม่ือทำการตอสูกับฝายกดข่ีขมเหรังแก ก็ตองถือวา การตอสูของชาวนาชาวไรต้ังอยูบนพื้นฐาน 

ของความถูกตอง และเปนธรรม ซ่ึงจะตองไดรับชัยชนะในที่สุด  เพราะนับวาวันหนึ่งมีแตเห็นใจ มีคน

เขารวมอยางกวางขวาง  ไมวาจะเปนชาวนาชาวไรดวยกันเองหรือเปนนักเรียน นักศึกษา ขาราชการ ครู 

อาจารย  และ ประชาชนในวงการอื่นๆ ที่รักความเปนธรรม  ตางเห็นอกเห็นใจชาวนา  รูซ่ึงถึงพระคุณ

ของชาวนาที่ไดลงแรงกายเลี้ยงคนทั้งชาติ ...”91 พอหลวงอินถาอธิบายเพิ่มวาอำนาจที่อยูในมือของ

ชาวนาก็มาจากความแตกตางจากนายทุนเจาของที่ดิน
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86 อินถา, อางแลว, หนา 29.

87 อางแลว, หนา, 30 

88 “Was disseminating information about a national law the purview only of communist front 

organizations?”; Chai-anan Sanudavanija, “Farmers’ Movement in Modern Thai Politics,” เสนอที่ 

Thai-European Seminar on Social Change in Contemporary Thailand, 28-30 May 2523, หนา 15.

89 อินถา, อางแลว, หนา 30. 

90 สัมภาษณ, อาจารยนักเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยเชียงใหม, กรุงเทพฯ, 6 กรกฎาคม 2548

91 อางใน ปรีชา เปยมพงศสานต และ จำรัส มวงยาม, ทางเดินของชาวนา (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ ชาว

บาน, 2522), หนา 108.



“อาวุธทางความคิดอีกอันหนึ่งของชาวนาคือ  พฤติกรรมหมาจนตรอกของของเหลา

นายทุนอันธพาล   พฤติกรรมเหลานนี้คือการลอบฆาผูนำชาวนา   เหตุที่กลาวเชนนี้ก็

เนื่องมาจากวา  จากการรวมตัวผนึกกำลังกันอยางเขมแข็งในการตอสูของชาวนาชาวไร  

โดยเฉพาะเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา  ทำใหเหลานายทุนเจาที่ดินใหญกับ

ขาราชการบางคนที่ทำตังเยี่ยงทาสรับใชนายทุน   ตองสูญเสียผลประโยชนเสียหายเสีย

ชื่อเสียง  ถูกมวลชนประณาม ..... มันจึงตองด้ินรนหาทางออกอยางสุดฤทธไมตางอะไร

กับหมาบาที่ถูกไลตีอยางจนตรอก  หาทางออกไมไดมันจึงไมมีทางอื่นนอกจากหันมา

ทำรายเปนครั้งสุดทาย  ซ่ึงอันนี้เองพวกเราพี่นองชาวนาชาวไรทั้งหลายตองเขาใจเห็น

เนื้อแทของมัน  เห็นจุดออนของมัน  ตองเขาใจวาศัตรูชาวนากำลังแย  กำลังพินาศและ

ชาวนาเองก็จะใกลไดชัยชนะ..... เราชาวนาชาวไรมีพลังมวลชนที่ยิ่งใหญมีเปนแสนเปน

ลาน   เรารวมตัวกันจัดต้ังข้ึนมา  ดวยกำลังที่เหนือกวา  ดวยจิตใจที่สูงกวา  เรายอมไดรับ

ชัยชนะในที่สุด” 92

พอหลวงอินถาไดเขาใจอารมณความหมดหวังของเจาของที่ดินแลวก็หวังวาเจาของที่ดินจะเสียอำนาจ

และอิทธิพลในอีกไมนาน แตก็ไมไดเปนอยางนั้น

@ เชนเดียวกับนักเคลื่อนไหวกาวหนาคนอื่นหลายคน พอหลวงอินถาเคยถูกขมขูครั้งแลวครั้งเลา 

ผูชายคนที่ทำเปนคนตัวใหญ มีแผลเปนบนหนาลำคอและแขน93 หลังจากพอหลวงอินถาถูกสังหาร ใจ 

ศรีบุญเรือง พอของเขา บอกวา “นายอินถารูตัวลวงหนาแลววาจะตองถูกลอบฆา  ถึงกับส่ังลูกชายไววา  

หากมีใครแปลกหนาข่ีรถจักรยานยนตมาหนาบานใหบอกดวย”94 แตความกลัวนี้ไมไดใหพอหลวงอิน

ถางดงานเคลื่อนไหว พอหลวงอินถาไมยอมใหฝายนั้นมีอำนาจอยางนั้น ยิ่งกวานั้นพอหลวงอินถายังพา

ลูกชายไปดวยกันเพื่อสอนใหรูวาการลงมือตอสูเพื่อความเปนธรรมอยางไร 

@ ตอนเชาวันที่ 30 กรกฎาคม 2518 พอหลวงอินถาอยูที่บานคนเดียว ภรรยาซ่ึงเปนผูชวยพยาบาล

ไปงานฝกอบรมอนามัยที่หมูบาน ปรกติภรรยาเปนคนขายของที่รานที่บาน แตเชาวันนั้นพอหลวงอิน

ถาทำแทน ลูกทั้งหาคนไปโรงเรียนแลว พอหลวงอินถาใสแตเส้ือชั้นในสีขาวและกางเกงสีดำ เวลา 9.45 

น. ผูชายสองคนข่ีรถจักรยานยนต  ยี่หอยามาฮาสีแดงมาจอดหนาบานพอหลวงอินถา คนขับรออยู อีก

คนลงมาซ้ือบุหรี่ ขณะที่พอหลวงอินถากำลังใหเงินทอนเขายิงพอหลวงอินถาที่ศีรษะ 11 ครั้ง โดยใชปน

พกส้ัน .22  พอหลวงอินถาเสียชีวิตในทันที95 

@ พอหลวงอินถา ศรีบุญเรือง เปนผูนำชาวนาคนที่ 17 ที่ถูกสังหารจากทั่วประเทศหลังจาก

มีนาคม 2517 และเปนคนที่ 6 ในภาคเหนือต้ังแตมีนาคม 2518 ความมีชื่อเสียงของพอหลวงอินถาและ
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92 เพิ่งอาง, หนา 108-109.

93 อินถา, อางแลว, หนา 30.

94 ไทยนิวส, 2 สิงหาคม 2518, หนา 12. 

95 ไทยนิวส, 1 สิงหาคม 2518, หนา 1, 12. 



การที่มีการสังหารหลายกรณีในชวงเวลาส้ันๆก็เปนตัวจุดประกายไฟใหเกิดการชุมนุมเรียกรองความ

เปนธรรมและจับกุมมือสังหาร  ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยและศูนยนักศึกษาภาคเหนือ

จัดการชุมนุมประทวงและการรณรงคการเขียนจดหมายเรียกรองใหรัฐสภาแระกันความปลอดภัยใหแก

ชีวิตชาวนา96 กลุมอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมออกแถลงการณเรียกรองใหตำรวจจับมือสังหารโดย

ทันทีและใหปฎิบัติตอชาวนาดวยความเปนธรรม ไมใชทำราวกับวาชาวนาเปนนักปลุกระดม97 ศูนย

นักศึกษาภาคตะวันออกสงจดหมายรองเรียนใหกระทรวงมหาดไทยสืบสวนการสังหารผูนำชาวนาและ

จับผูสังหาร ศูนยฯมองการสังหารพอหลวงอินถาเปน “การคุกคามชีวิตและสิทธิเสรีภาพ อยางยิ่งของ

ประชาชน”98 นายกรัฐมนตรี คึกฤทธ์ิ ปราโมช แมจะยืนยันวาการจับมือสังหารเปนงานของตำรวจที่ตน

จะไมแทรกแซงแตก็กระตุนใหตำรวจรีบสืบหามือสังหารในกรณีของพอหลวงอินถา99 

@ ถึงอยางไรก็ตามการสืบสวนของตำรวจเริ่มตนดวยการปฎิเสธไมยอมรับวาพอหลวงอินถาเปน

ผูนำชาวนา  ในทำนองเดียวกันกับมุมมองของพันตรีวราวุธ พลตำรวจโท ธานี วีระเดชะ ผูบังคับบัญชา

ตำรวจจังหวัดเชียงใหม  ยืนยันวาตองการ “หลักฐาน” วาอินถา ศรีบุญเรือง เปนผูนำชาวนา เขาบอกวา 

“ผมตองการหลักฐานยืนยันวาคนตายเปนรองประธานสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย พวกคุณ

มักจะพูดวาผูที่ถูกฆาตายเปนผูนำชาวนา  แตผมไมเห็นมีหลักฐานอะไรเลยที่แสดงวาพวกนี้เปนผูนำ

ชาวนา”100 ธานีตองการ “หลักฐาน” แบบไหน หากเขาได “หลักฐาน” พอก็ “ผมจะไดสืบสวนไดและให

เจาหนาที่ตำรวจคอยสอดสองดูแลผูนำชาวนาให  แตจะไปใหเฝาไมได  เพราะตำรวจตองดูแลประชาชน

อื่นดวย”101  หากพลตำรวจโท ธานี อานหนังสือพิมพของสหพันธ ชาวนาไทย  ก็เห็นชัดวาพอหลวงอิน

ถาเปนผูนำ  หากอานหนังสือพิมพ ไทยนิวส หรือ ถิ่นไทย หนังสือพิมพรายวันของเชียงใหม ไมวาในวัน

ไหนระหวางชวงส้ินป 2517 ถึงวันที่พอหลวงอินถาถูกสังหาร ก็จะเห็นการพูดถึงพอหลวงอินถาและ

งานการนำสหพันธฯ แตคงไมมี “หลักฐาน” ไดพอที่จะทำใหพลตำรวจโทธานี ยอมรับวาพอหลวงอินถา

เปนผูนำประชาชน 

@ หากรัฐยอมรับวาผูนำที่ถูกสังหารเปนผูนำ ก็ตองยอมรับวาการเคลื่อนไหวของชาวนาชาวไร

เปนการเคลื่อนไหวจริงเหมือนกัน พลตำรวจตรี สุภัทร วีณีน ผูบังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ระบุ

วานักเคลื่อนไหวชาวนาหลายคนมีมุมมองตอตานสถาบันกษัตริยที่คงทำใหเพื่อนบานรูสึกอึดอัดพอที่

จะฆาได ในกรณีพอหลวงอินถาเอง พลตำรวจตรี สุภัทร เชื่อวา “เปนหัวรุนแรง กิจกรรมและคำบรรยาย
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96 เดลินิวส, 2 สิงหาคม 2518, หนา 1.

97 ประชาชาติรายสัปดาห 2.90 (7 สิงหาคม 2518), หนา 10.

98 ประชาธิปไตย, 2 สิงหาคม 2518, หนา 3. 

99 สยามรัฐ, 1 สิงหาคม 2518, หนา 16; Bangkok Post, 2 สิงหาคม 1975, หนา 1, 3.

100 ประชาธิปไตย, 1 สิงหาคม 2518, หนา 12. 

101 เพิ่งอาง. 



คงใหเกิดมีความขัดแยงกับกลุมการเมืองฝายตรงขามหรือขัดผลประโยชนของคนอื่น”102 พลตำรวจตรี 

สุภัทร ไมไดอธิบายวา “ผลประโยชน” หมายถึงอะไร ยิ่งกวานั้นการกลาววาพอหลวงอินถาไมสนับสนุน

สถาบันกษัตริยก็โตแยงก็ยาก103  

@  นิรันดร วิทยาวุฑฒกุล รองผูบังคับบัญชาตำรวจจังหวัดเชียงใหมอางวารานคาขายของพอ

หลวงอินถาคงเปนสาเหตุอันหนึ่งที่ทำใหถูกสังหาร เขาบอกวา “อาจจะเปนพอคา เพราะการคาเล็กๆ 

นอยๆ ก็ อาจมีการขัดผลประโยชน กันได”104 แตเรือนคำ ศรีบุญเรือง คัดคานโดยตรง เธออธิบายวา “ไม

ไดเปนพอคาใหญอะไรเลยเพียงแตขายของเล็ก ๆ นอย ๆ เทาที่เห็นนี่แหละกำไรวันละ ๑๐-๒๐ บาท 

เทานั้นเอง  แลวจะตองไปขัดผลประโยชนกับใครเขาได”105 เรือนคำคิดวาเปนฆาตกรรมการเมือง

แนนอน  

@ นอกจากการปฎิเสธความสำคัญและบทบาททางการตอสูทางการเมืองของพอหลวงอินถา ยิ่งไป

กวานั้นเจาหนาที่รัฐยังสราง/ข้ึนอยูกับหลักฐานปลอม106 หาวันหลังจากพอหลวงอินถาถูกสังหาร 

ตำรวจบอกวาพบจดหมายฉบับหนึ่งที่ชวยอธิบายการสังหารได ตอนวันที่ 4 สิงหาคม 2518 กลุมตำรวจ

ระดับจังหวัดและภูมิภาคแวะไปเยี่ยมเรือนคำและลูกๆ และบริจาคเงินใหจำนวน 2,000 บาท และอุทิศ 

1,000 บาทเพื่อทำบุญใหพอหลวงอินถา แลวขอใหเรือนคำดูลายเซ็นเพื่อพิสูจนวาเปนของอินถาหรือ

เปลา ลายเซ็นนี้อยูบนจดหมายฉบับหนึ่งที่ตำรวจกลาวหาวาพอหลวงอินถาเขียนไมนานกอนที่ถูก

สังหาร แมหนังสือพิมพ บานเมือง จะพิมพจดหมายฉบับเต็มอยูแลว แตในวันนั้นพลตำรวจโท ธานี ไม

ยอมใหเรือนคำอาน แคใหดูลายเซ็น107 ตำรวจอางวาเพื่อนบานเจอจดหมายบนโตะในบานครอบครัว

ศรีบุญเรืองสองชั่วโมงหลังจากการสังหาร จดหมายฉบับนี้เขียนถึงนายกรัฐมนตรีคึกฤทธ์ิ จดหมาย

เขียนวาอินถาจะแยกกับนักศึกษาเพราะ “เห็นวาพวกนักศึกษาหลอกลวงไมทำจริงตามที่เคยพูดไว”108 

นอกจากนั้นพอหลวงอินถาจะกลายเปนสมาชิกพรรคของนายก คือพรรคกิจสังคมแลวจะเอาสมาชิก
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102 “he was a radical who activities and speeches might have caused conflict with rival political 

groups or endangered the interests of others” ; Bangkok Post, 2 สิงหาคม 1975, หนา 3.

103 ไมใชแควาการโตแยงก็ยาก แตก็หมายความวาอะไร  ผูที่ต้ังคำถามเกี่ยวกับสถาบันไมสมควรไดรับ

การปกปอง ชีวิตก็ราคาถูกวาไหม ในความคิดเห็นของขาพเจาคำถามนี้เขาประเด็นทั้งในชวง 2518 และ

ปจจุบันนี้ (แลวคำตอบก็ชัดงาย ทุกชีวิตมีคุณคาเหมือนกัน จบ)

104 เสียงชนบท, 13 กันยายน 2518, หนา 8.  

105 เสียงชนบท, 7 ตุลาคม 2518, หนา 4.  

106 ขาพเจาใช “/” เพราะไมชัดวาตำรวจสรางหลักฐานปลอมเองหรือถูกหลอกโดยฝายที่มีอิทธิพลอีกที

107 Voice of the Nation, 5 สิงหาคม 1975, หนา 1, 8; ไทยนิวส, 7 สิงหาคม 2518, หนา 12.

108 ไทยนิวส, 7 สิงหาคม 2518, หนา 12. 



สหพันธฯหลายคนมาดวย ตอนทายจดหมายปลอมเขียนวานายกตองใหที่ดินแกครอบครัวของพอ

หลวงอินถาเอง109 

เรือนคำปฎิเสธวาไมใชลายเซ็นของสามี แลววันที่ 7 สิงหาคม ผูบังคับบัญชากรมตำรวจแหงชาติ 

พลตำรวจเอกพจน เภกะนันทน แถลงวาจดหมายก็ปลอม110 ตอนเรือนคำใหสัมภาษณสองเดือนหลัง

จากพอหลวงอินถาถูกสังหาร เธอ ระบุวาไมแนใจวาทำไมตำรวจตองการทำหรือเชื่อในจดหมายฉบับ

นั้น เธออธิบายวา “ในเนื้อหาของจดหมายนั้นก็วาพออินถาเขาตองการจะลาออกจากพรรคสังคมนิยม

นั้นก็ไมเปนความจริง เพราะเทาที่อยูดวยกันมาและถายทอดใหพี่ฟงแลวพออินถาเขาเปนคนเอาจริงเอา

จังมาก  และเปนผูหนึ่งที่เชื่อม่ันในทางสังคมนิยมอยางไมเปลี่ยนแปลง”111 กอนที่เสียชีวิตพอหลวงอิน

ถาทำงานใกลชิดกับอินสอน บัวเขียว และ อาจารยบุญสนอง บุณโยทยาน ที่เปนผูนำพรรคสังนิยมเพื่อ

ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวของชาวนาและกรรมกร112 เรือนคำอธิบายเพิ่มวา “เปนไปไมไดอยางแนนอนที่

พออินถาจะหันไปเปนสมาชิกพรรคกิจสังคม เพราะเขาไมชอบนโยบายของพรรค และจากการกระทำ

ตาง ๆ ของรัฐบาลที่ไมยอมแกปญหาใหเปนที่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะปญหาควบคุมคาเชานา”113

@ กรณีการสังหารพอหลวงอินถาเปนกรณีเดียวของการสังหารผูนำชาวนาที่ตำรวจจับมือปน แต

ไมนานหลังจากถูกจับคนๆนั้นก็ถูกปลอยภายใตคำส่ังที่ไมชัด ดวยการนั่งเฉยของตำรวจ ศูนยกลางนิสิต

นักศึกษาสงนักกิจกรรม  200 คนเพื่อชวยสนับสนุนและปกปองชาวนาชาวไร114 แตการขมขูและความ

รุนแรงเกิดข้ึนไปเรื่อยๆ ส้ินป 2518 เพียงปเดียวหลังจากกอต้ังข้ึนและเกาเดือนกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 

2519 สหพันธชาวนาชาวไรเริ่มทำงานใตดินเพราะทางอื่นความไมปลอดภัยแลว 
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109 Voice of the Nation, 5 สิงหาคม 2518, หนา 1, 8; บานเมือง, 8 สิงหาคม 2518; ดูรายละเอียดเพิ่มที่

มธ, B2/40, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร. พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย,  เหตุการณทางการเมือง

ที่เกี่ยวของ กับนักศึกษา, เอกสารการศึกษา, “ถาจดหมายของนายอินถาปลอม เราจะรูวาใครบางมอง 

การฆาผูนำชาวนา.”

110 ประชาธิปไตย, 5 สิงหาคม 2518, หนา 1,12;  ไทยนิวส, 7 สิงหาคม 2518, หนา 1, 12

111 เสียงชนบท, 7 ตุลาคม 2518, หนา 4. 

112 พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทยก็แข็งแรงที่เชียงใหม อินสอน บัวเขียว เปนนส.ส.พรรคจากอำเภอ

หางดอง  อาจารย ดร. บุญสนอง บุณโยทยาน เปนผูสมัครเลือกต้ังในการเลือกต้ังซอม 2518 แตถูก

สังหารตอนกุมภาพันธ 2519 ดูรายละเอียดใน สมพร จันทรชัย, บรรณาธิการ, ประชาชนตองเปนใหญ

ในแผนดิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 2544),  หนังสือเลมที่พิมพในวาระครอบรอบ 25 ปหลังจาก

การสังหารอาจารย

113 เสียงชนบท, 7 ตุลาคม 2518, หนา 4. 

114 ไทยนิวส, 17 สิงหาคม 2518, หนา 1, 16.



บทสรุป, หรือการเชิญใหผูอานลงมือทำตอไป

@ ขาพเจาไมมีเจตนาจะบอกวาเหตุการณการเคลื่อนไหว 14 ตุลาคม 2516 และ เหตุการณนอง

เลือด 6 ตุลาคม 2519 ไมสำคัญทางการเมืองสังคมและประวัติศาสตร เพราะทั้งสองเหตุการณสำคัญที่

ทำใหเปลี่ยนระบอบการปกครองและมีความหมายในชีวิตของแทบทุกคนที่ผานชวงนั้น แคดูจากชีวิต

คนทั้งสามที่ขาพเจาเลาถึงก็เห็นไดวาเหตุการณนี้เปนจุดที่เปลี่ยนความคิดและชีวิตเลยทีเดียว  ขาพเจา

ยืนยันวา เพื่อที่จะเขาใจชวงนี้ เขาใจความฝนแหงเดือนตุลา ความเปนไปไดแหงเดือนตุลา และการปราบ

ปรามอันโหดราย สองเหตุการณนี้เปนสองสวนสำคัญแตไมใชและไมไดกลายเปนทั้งหมด  การเนน

เฉพาะสองเหตุการณในที่เดียวก็ทำใหประวัติศาสตรเดือนตุลาไมสมบูรณ ปญหาหนึ่งก็คือเปนการเขียน

ประวัติศาสตรที่ขาดสวนที่ไมอาจขาดได และยิ่งกวานั้นยังมีผลที่แพรขยายไปมากกวาหนากระดาษ

วิชาการดวย การที่เนนเฉพาะสองเหตุการณใหญก็มีโอกาสที่จะวาดภาพวาการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูป

สังคมเปนส่ิงที่เกิดข้ึนเฉพาะบนถนนเทานั้น เฉพาะตอนที่มีกลุมประชาชนกลุมใหญ และเปนส่ิงที่เกิด

ข้ึนไมบอยนัก การมองและเขียนประวัติศาสตรโดยเลนสของชีวิตบุคคลทำใหเราไดเห็นและเขาถึงการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบและระดับตางๆ จึงเปนส่ิงสำคัญสำหรับคนรุนหลังๆที่ไมใชเปนแคผูอาน

ประวัติศาสตรแตเปนนักตออสูที่อยากเปลี่ยนสังคมเชนกัน

@ ชีวิตและการตอสูของอาจารยองุน มาลิก หมออภิเชษฐ นาคเลขา และพอหลวงอินถา 

ศรีบุญเรือง ก็เต็มไปดวยความกลาหาญและความมุงม่ันเปนแรงบันดาลใจใหนักตอสูรุนหลัง และยังได

ชวยต้ังคำถามและแสดงถึงการกระทำโหดราย (หลายวิถี) ของเจาหนาที่รัฐและผูมีอิทธิพลและอำนา

จอื่นๆ @ที่ขาพเจาเลือกเลาถึงชีวิตสามคนนี้ไมใชเลือกเพราะตองการยืนยันวาเพียงการใสขอมูลเกี่ยวกับ

ชีวิตสามคนนี้แลวประวัติศาสตรเดือนตุลาจะสมบูรณ การที่มีชายขอบของประวัติศาสตรนิพนธไดหาย

ไปแลว ไมใชหรอก ไมมีทางที่วันนั้นจะเกิดข้ึน ทุกครั้งที่นำชีวิตหรือกรณีที่เคยอยูชายขอบใหมาอยู

ศูนยกลางเราตองจำวายังมีชายขอบอยูอีก ไมไดสรุปดวยทฤษฎีใดๆสวยงามสมบูรณที่จะอธิบายการ

แกไขการที่ประวัติศาสตรนิพนธเดือนตุลามีชายขอบ ไมมีเพราะไมตองมี อยากสรุปงายๆดวยการเชิญผู

อื่นที่สนใจต้ังคำถามและเขียน มีคนอื่นที่ไมเคยถูกเขียนถึงในประวัติศาสตรเดือนตุลา ที่ไหน ทำอะไร 

ฝนอะไร ตองประสบอะไร โดยการที่ตนหาและเขียนถึงเสียงของการตอสูเดือนตุลาตางๆทั้งที่ดังระดับ

ชาติและที่ยังไมไดถูกนำมาใหผูอื่นไดยินแนนอนวาเราไดเปลี่ยนประวัติศาสตรนิพนธแหงเดือนนี้และ

คงไดเปลี่ยนพื้นที่เริ่มข้ึนตอสูของผูที่มาหลังเราเหมือนกัน กลับบานเขียนเถอะ!
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