
(Note: This piece was published one day after these ex-CPT joined the movement led by Chaiwat 

Sinsuwong marching to the Wat Phrakaew to petition to the king for the “royal PM”. Chaiwat’s 

demonstration doesn’t have many people. The main group of people who camped at Sanaam Luang were 

these hundred+ ex-CPTs.) 

ดาวแดง โดย วฒัน์ วรรลยางกูร  

มติชน  วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 21:10:12 น. 

  

 

 
 
 
ดาวแดงขอบเหลอืงทอง คอืสญัลกัษณ์ของนักรบปลดแอกประชาชนแหง่ประเทศไทย 
 
มบีทเพลงเกีย่วกับดาวแดงมากมายหลายเพลง 
 
แตเ่พลงทีอ่ยูใ่นความทรงจ าของผม ไมใ่ชเ่พลงทีม่คีนรูจั้กมากนัก เพลงดาวแดงสอ่ง
สวา่งเหนอืภพูาน แตง่โดย สหายนอ้ย นกนา 
 
เขยีน ประเด็นนีท้ าไม ก็เพราะวนัหนึง่ ชว่งตน้เดอืนมถินุายน 2556 อดตีสหายคนหนึง่ที่
เคยอยูป่่าภพูาน เมือ่กวา่สามสบิปีทีแ่ลว้ โทรศัพทม์าทักทายบอกวา่ เขาอยูใ่นม็อบ 
สนามหลวง ทีน่ าโดย นายไชยวฒัน์ สนิสวุงศ ์และถามผมวา่ สหายรอ้ยมคีวามเห็น
อยา่งไร 
 
ผมถามวา่ มาอยา่งนี ้ไดเ้งนิหรอืเปลา่  
 
เขาตอบวา่ ได ้ผมวา่ ก็ดแีลว้ เรือ่งอืน่คอ่ยคยุกัน 
 
คอื อดตีสหายรายนี ้เม ือ่ป่าแตกราวชว่งปี 2524 - 2526 เขาไดร้ว่มเป็น ผ.ร.ท. 
หรอื ผูร้ว่มพฒันาชาตไิทย และทางการไดจ้ดัใหไ้ปอยูท่ ีห่มูบ่า้นนอ้มเกลา้ ต ัง้
หมูบ่า้นใหมอ่ยูท่า่มกลางป่าดบิ ผมเคยไปเยีย่ม และก็รูว้า่ อยูก่ลางป่าอยา่งน ัน้ 
อาชพีทีจ่ะหาเงนิไดย้อ่มไมพ่น้หาของป่าขาย และเลือ่ยไมป่้า 
 
ไมป่้าครับ ไมอ่ยากเรยีกไมเ้ถือ่น อยูก่ลางป่า ไมข่ายไมป่้า แลว้จะขายอะไร 
 
บางทเีขาโดนเจา้หนา้ทีป่่าไมจั้บกมุ เขาโทร.มาหาใหช้ว่ย ผมก็ชว่ยแนะน าเพือ่น
ทนายความในละแวกยโสธร อบุลฯ ใหช้ว่ยเหลอื 
 
ชวีติขดัสน ดิน้รน หาอยูห่ากนิไปตามประสา เห็นใจครับ 
 
ถา้ อดตีสหายชาวนาจะตอ้งมาเป็นม็อบรับจา้ง ใสห่มวก ดาวแดงเดนิแถวสนามหลวง 
เป็นตัวละครทีไ่มค่อ่ยจะรูอ้โีหน่ อเีหน่ในเรือ่งเกมการเมอืง  
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ผมไมอ่าจไปวา่กลา่วอะไรเขาไดเ้ราไมม่เีงนิทองเลีย้งดเูขา ตัวเองยังแทบไมร่อด 
 
มแีตค่วามสะทอ้น...สะทา้นใจ 
 
เพลงเกีย่วกบัดาวแดง กนิใจลกึซึง้ นอ้ย นกนา แตง่ไว ้ดาวแดงสอ่งสวา่งเหนอืภู
พาน  
 
นอ้ย เป็นนักศกึษาคนแรก ทีด่ัน้ดน้เขา้ป่าภพูาน ชว่งปี 2518  
 
นอ้ย เรยีนวศิวะ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ไดไ้ปดนูทิรรศการชาวนา ทีห่อประชมุใหญ่
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เห็นรปูป้ันชาวนาถกูยงิตาย นอ้ยสะเทอืนใจมาก  
 
เขาเขา้ป่าในแบบ เดนิดัน้ดน้ไปเอง ทางต าบลเตา่งอย ตอนใตข้องจังหวดัสกลนคร  
 
นอ้ย นกนา เป็นปัญญาชนทีป่รับตัวเขา้กับสหายชาวนาไดด้มีาก เป็นทีรั่กของทกุคน
จรงิ-จรงิ 
 
ปี 2522 เมือ่พรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย ทะเลาะกับพรรคคอมมวินสิตล์าว และ
เวยีดนาม นอ้ยมคีวามคดิ ปลงไมต่ก  
 
ตน้เดอืนสงิหาคม 2522 นอ้ยเดนิทางมาหาผมทีห่น่วยงานส านักพมิพ ์
 
เขา บอกความในใจวา่ เขาไมเ่ห็นดว้ยกบัแนวทางตามกน้จนี ของ พ.ค.ท.เพราะ
ตามกน้จนีแลว้ ตอ้งทะเลาะกบั ลาว และเวยีดนาม ท าใหก้ารปฏวิตัไิทยเสยีหาย 
 
ค า่วนัที ่7 สงิหาคม 2522 นอ้ยใชปื้นยาวคูก่าย จอ่ปากกระบอกตรงหนา้อกซา้ย 
ใชเ้ทา้เหนีย่วไก สงัหารตวัเอง เพือ่ประทว้งการน าทีผ่ดิพลาดของ พ.ค.ท. 
(เขยีนจดหมายบอกไว)้ 
 
นอ้ย นกนา แตง่เพลงดีๆ  ไวห้ลายเพลง เชน่ ลาไปเป็นทหารปลดแอก 
 
"บา้น เมอืงเรา ถกูพวกโจรมันแยง่เอาไป ทีด่นินาไร่ พวกมันโกงไดโ้กงด ีพีน่อ้งท่ัวแดน 
ตอ้งอดอยากทกุๆ ชวี ีมันปราบปรามเขน่ฆา่เตะต ีเหยยีบย า่ศักดิศ์ร ีพีน่อ้งผองเรา" 
 
เราขดุหลมุฝังรา่ง นอ้ย นกนา ไวใ้นป่าหลังทับสามสบิปีตอ่มา ครอบครัวพอ่แมพ่ีน่อ้ง
ของเขาจงึไดรั้บรูเ้รือ่งราว  
 
คดิถงึเรือ่งนี ้เพราะเห็นมกีารน าหมวกดาวแดงมาใชป้ระโยชนท์างการเมอืง แบบไม่
เกรงอกเกรงใจหลายครัง้  
 
ท ากนัเกนิไปแลว้  

 
 



ใบตองแหง้ 17 June 2013 (referring to Wat’s article above) 

อ่านแลว้สะเทือนใจ เพลงดาวแดงส่องสวา่งเหนือภูพานเป็นเพลงหน่ึงท่ีผมชอบ 

 

"ดาวแดง ดาวแดง ส่องสีแสงสวา่งเหนือภูพาน 

ช้ีทาง ช้ีทาง สร้างกระแสธารแห่งสายเลือดแห่งปฏิวติัชาติไทย" 

 

เพ่ิงรู้วา่คนแต่งยงิตวัตายเพราะผดิหวงัความขดัแยง้ในขบวน สหายท่ีฆ่าตวัตายในป่าไม่ไดมี้รายเดียวนะครับแต่มีหลายราย เขต
ผมตอน hurt (เสียคิด) เพราะจดัตั้ง ก็มีสหายหญิงพยายามฆ่าตวัตาย 2 คน 

 

การท่ีอดีตสหายจะคิดต่างกนัท่ีจริงเป็นเสรีภาพ แต่ไม่ควรเอาเคร่ืองแบบ ทปท.ดาวแดงมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ซ่ึง
เท่ากบัไม่เคารพประวติัศาสตร์การต่อสูข้องพรรค อุดมการณ์ และการเสียสละของสหายเรา 

 

ประวติัศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ละ ทปท.เป็นส่ิงท่ีเราควรยกยอ่งเชิดชูร่วมกนั พร้อมกบัยอมรับวา่มนัจบไปแลว้ เป็นอดีต
ท่ีบนัทึกไวใ้นหวัใจ เหลือไวแ้ต่อุดมการณ์ท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งดีงาม เราจะคิดต่างกนัอยา่งไรก็คิดได ้แต่อยา่ดึงอดีตท่ีควรเชิดชูมา
อยูใ่นความขดัแยง้ จนถูกลบหลู่และหวัเราะเยาะ 

 
 
 
Kasian also posted on his FB that he shared Wat’s feeling after reading his essay. 


