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----- 

 

ใช่ว่าชัยชนะที่ประชาชนได้รับในวันที่ 14 ตุลาฯ จะทำให้พวกเขาหยุดเคลื่อนไหวทางการเมือง ในหมู่นักศึกษา

หารือกันว่าบ้านเมอืงอาจจะกลบัไปอยู่ในมอืทหารอีกครั้งถ้าหากเสียงของประชาชนเงียบไป ดังน้ันจะต้องกระจาย

การต่ืนรู้ให้ทั่วถึงประชาชนทั้งประเทศ  

. 

หนทางหน่ึงคือ แยกย้ายกันออกไปทำงาน ให้ความรู้ และเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มกรรมกรและชาวนาตาม

ต่างจังหวัด โดยไม่ใช่แค่การเผยแพร่แนวคิดทางการเมอืงเทา่น้ัน แต่ยังร่วมใช้ชีวิตเพื่อลงลึกถึงปัญหาอย่างถึงราก 

แล้วร่วมต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 

. 



“มนัส จินตนะดิลกกุล” อดีตนักศึกษาและผู้ประสานงานชาวนาภาคเหนือ เริ่มทำงานร่วมกับชาวนาต้ังแต่เป็นนิสิต

จุฬาฯ เขาเป็นหน่ึงในสมาชิกพรรคจุฬาประชาชน ทำงานเคลื่อนไหวทัง้ในมหาวิทยาลัยและประเด็นสังคมนอกรั้ว

สถาบัน หลังความสำเรจ็ในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ มนัสนำทมีเพื่อน ๆ เปิดโรงเรียนการเมืองของพรรค ชวนผู้สนใจ

มาเรียนรู้ทัง้ด้านแนวคิดไปจนถึงลงพื้นทีจ่รงิ เพื่อรับรู้ปญัหาของกรรมกรและชาวบ้านผ่านการอยู่กินร่วมกับพวก

เขาในระยะสั้น ๆ และต่อมาก็ตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพื่อข้ึนไปสร้างกลุ่มทำงานกับชาวนาภาคเหนือเต็มตัว

ในปี 2517 จนสุดท้ายเกิดเป็น “เทรนด์” ที่นักศึกษาเลิกสนใจชีวิตในห้องเรียนแต่ออกมาทำงานนอกห้องเรียนกับ

เครือข่ายต่าง ๆ จนกลายเป็นพลัง 3 ประสานต่อสู้เพือ่ให้ความเป็นคนเท่ากัน 

. 

#5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง #3ประสาน 

 

ถ้าหากพูดถึงปญัหาที่ทำให้ชาวนาต้องลุกข้ึนมาต่อสู้ร่วมกับนักศึกษาก็ต้องนึกถึงการจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กบัเจ้าของที่ 

เน่ืองจากที่ดินทีเ่ชียงใหม่เป็นของคนใหญ่คนโต ชาวบ้านจึงต้องจ่ายค่าเช่าให้ 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ โดยที่ยังไม่

หักค่าใช้จ่าย แต่ถ้ารอบไหนผลผลิตที่ออกมาเสียหายก็จะขาดทุนไปเยอะ ทำให้ไม่มรีายได้มากพอ และเป็นหน้ี

เพิ่มข้ึน 

. 



ในขณะที่ภาคกลาง ช่วงรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช มีชาวบ้านเคลื่อนไหวใหม้ีกฎหมายแบ่งรายได้ชาวนา

ออกเป็น 3 ส่วน โดยมอบใหเ้จ้าของที่เพียง 1 ส่วน อีก 2 ส่วนจะเป็นของผูเ้ช่า แต่ทั้งน้ีจะต้องหกัค่าใช้จ่ายแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่รัฐในภาคเหนือไม่ยอมบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จึงเกิดความยากลำบากในหมู่ชาวบ้านมาก เมื่อ

นักศึกษาจากกรุงเทพฯ รวมตัวกบันักศึกษาจากภาคเหนือมาให้ความรู้ข้อกฎหมายน้ีกับชาวบ้าน จึงเป็นเหตุผลว่า

เมื่อมปีัญหาอะไร ชาวนาจะมาหานักศึกษาเมื่อน้ัน 

. 

“ชาวบ้านมาหา เราจะยังไม่ตัดสินเลยว่าปญัหาเกิดจากอะไร แต่เราจะลงพื้นที่ไปดูไปฟังด้วยตัวเอง แล้วพอ

ชาวบ้านมาติดต่อเยอะ ๆ ตอนน้ันเราคิดว่าควรจะมีนักศึกษาทำภารกิจน้ีโดยเฉพาะ เลยต้ังหน่วยงานข้ึนในนามของ

ศูนย์นักศึกษาภาคเหนือ เราเรียกว่า ‘โครงงานชาวนา’“ 

. 

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ภาคเหนือที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทีน่าจึงอยู่ไกลกับลุ่มน้ำ ส่วนวิถีชีวิตของคนจะมีลักษณะ

เคลื่อนย้ายทีอ่ยู่บ่อยเน่ืองจากความยากลำบาก เมื่ออยู่ในอำเภอหน่ึงได้สักระยะกจ็ำต้องย้ายไปอกีอำเภอเพื่อดำรง

ชีพให้อยู่รอด น่ีเป็นเหตุผลที่ชาวนาภาคเหนือต่ืนตัวเรือ่งสิทธิทางการเมืองได้แบบ “ไฟลามทุง่” เมื่อรู้กฎหมายกัน

ในหมู่บ้านหน่ึงแล้ว บางคนจะเอาไปบอกต่อญาติที่ย้ายไปอกีหมูบ่้าน โครงงานชาวนาจึงจำเป็นต้องขยายสมาชิกให้

มากข้ึนตามไปด้วย 

. 

“เราคิดว่าจำเป็นต้องหานักศึกษามาทำงานเต็มเวลาแล้ว เราเรียก (คนทำงานว่า) ผู้ปฏิบติังานชาวนา ทีน้ีจะได้พวก

น้ีมายังไง เราก็จัดอบรม จัดค่าย ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิทยาลัยครเูชียงใหม่จะเป็นฝ่ายรับ

แนวคิดจากพวกเรา แล้วจัดค่ายเด็กนักเรียนกบัเราด้วย มีการจัดเสวนาเชิญวิทยากรมาถกเถียงทางความคิดกัน 

แล้วก็นอนอยู่กบัชาวบ้าน ตอนกลางวันกท็ำงานกบัพวกเขา มันก็เกิดนักศึกษาที่ต่ืนตัว” 

 



 
 

เมื่อได้กลุ่มคนทีส่นใจรับหน้าที่เป็นผูป้ฏิบัติงานชาวนาแล้ว พวกเขาจะแบง่หน้าที่ทำงานกันเป็น 3 กลุ่ม คือ 

. 

1. นักศึกษาที่ทำงานเต็มเวลากบัชาวนา คลุกคลีกบัปัญหาด้วยการอยู่กินกบัชาวบา้น ถ้าชาวนาทำอะไรก็ทำด้วย 

ถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ต้องหยิบเคียวลงแรงให้ออกมาเป็นรวงด้วยกัน พร้อมเผยแพร่แนวคิดและการศึกษาให ้

. 

2. กลุ่มที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลา แต่จะเข้ามาทำงานช่วงทีม่ีการเคลือ่นไหวใหญ่ มนัสเล่าว่าช่วงน้ันภาคเหนือมีชุมนุม

บ่อยมาก มีชาวนาถูกจับ นักศึกษากอ็อกมาชุมนุมประท้วง ซึ่งนักศึกษาทีม่าร่วมเคลื่อนไหวจะเป็นคนทำงาน

กิจกรรมในสถาบันอยู่แล้ว 

. 

3. กลุ่มของมนัสที่จะเตรียมค่ายในหมูบ่้านให้นักศึกษาไปเรียนรู้ชนบท จัดทกุสุดสัปดาห ์

. 

ใช่ว่าผู้ปฏิบัติงานชาวนาจะต้องช่วยเหลือทุกด้าน และเป็นผูน้ำในการออกมาสูเ้พื่อชาวนาอย่างเดียวเท่าน้ัน มนัส

บอกว่า “ถ้าเราคิดจะต่อสูเ้พื่อผลประโยชน์ของเขาเท่าน้ัน มนัก็คือคนแบมือขอ เขาเดือดร้อน เราไปให้แล้วก็จบ 

เขาไม่คิดที่จะลุกข้ึนมาสู้ของเขาเอง อย่างน้ีไม่ถูก เราจึงต้องทำให้เขาต่ืนตัวเป็นพลงัของเขา” 

. 

มนัสจงึวางแผนจัดการศึกษาและพูดคุยอย่างลงลึกเพื่อให้ชาวนาขยายกลุ่มได้ด้วยตัวเอง โดยการไปใช้ชีวิตกับกลุ่ม

แกนนำ ผู้ใหญบ่้าน ประธานสหพันธ์ฯ หรือคนที่ต่ืนตัวที่สุดในหมู่บ้านน้ัน แล้วคนกลุ่มน้ีจะสง่ต่อความคิดสู่คนอื่น ๆ 

ในหมู่บ้าน พร้อมเป็นแกนนำในการเรียกร้องต่าง ๆ 



. 

ในขณะที่นักศึกษาเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นผู้ให้ความรูห้รอืช่วยเหลือ แต่ยังแลกเปลี่ยนแนวคิดซึง่กันและกันกบั

ผู้นำหมูบ่้านและชาวบ้านด้วย มนัสบอกว่ามหีลายคนในชุมชนที่เป็น “ปัญญาชน” ให้ความรู้นักศึกษา ในแต่ละ

วันที่ทำงาน ผู้ปฏิบัติงานชาวนาจึงต้องเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งความคิด อารมณ์ และปัญหามาสรปุบทเรียน ถกเถียง

กันในหมู่คณะ หาทางแก้ไข แล้วเอาไปพูดคุยถามความคิดเห็นชาวบ้าน มนัสเรียกวิธีการน้ีว่า “เดินแนวทาง

มวลชน” 

. 

“ถ้าชาวนาไม่พร้อม ชาวบ้านไม่สู้กับคุณ คุณจะเหน่ือยตายเลย อย่างเวลาชุมนุมจะเอาเงินจากไหนไปเลี้ยงข้าว

ชาวบ้าน เราไม่มีเงินนะ ถ้าเขาต่ืนตัว พร้อมสู้ ชาวบ้านจะเอาข้าวที่บ้านเขามาทำกินกันเอง ถ้าเขาต่ืนตัวพรอ้มน่ัน

แหละคือแนวทางมวลชน” 

 

 
 

มนัสย้ำว่าหลักการเดินแนวทางมวลชนช่วยรวมพลงัให้ชาวบา้นและนักศึกษาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะ

ระหว่างทางต่อสู้ พวกเขาต้องเจอกับอปุสรรคจากการทำงานของเจ้าหน้าทีร่ัฐ ถ้ามวลชนไม่เดินไปพร้อมกัน ไม่ต่อสู้

แบบรวมพลงั ก็จะเป็นเรื่องที่ยากจะต่อกรกบัอำนาจอยุติธรรม 

. 

“การชุมนุมเกิดข้ึนง่ายเพราะคนพร้อมทีจ่ะสู้ พวกผมติดคุกบ่อยนะ เหมือนสมัยน้ี เด๋ียวเขากม็ีหมายมา จะเอาเรา

เข้าคุก ชาวบ้านมาล้อมสถานที่ราชการให้เอาเราออกมา ผมเข้าคุกในโรงพักอำเภอไมรู่้กี่ทีจ่นคุ้นเคย สมัยน้ันเราไม่



มีทนาย มีแต่ชาวบ้านที่ดึงเราออกมา ถ้าไม่ปล่อยเด๋ียวก็ได้เผาโรงพัก ก็ต้องปล่อย สมัยน้ันเป็นอย่างน้ี น่ีคือวิธี

ทำงานของชาวนาในสมัยน้ัน” 

. 

การพึ่งพาอาศัยกันด้วยอุดมการณ์และการลงมือต่อสูจ้ึงกลายมาเป็นสายใยในเครอืข่าย ชาวบ้านเกี่ยวข้าว 

นักศึกษาก็ลงไปช่วย ชาวบ้านถูกเจ้าหน้าทีส่ำนักงานที่ดินทจุริตค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน นักศึกษากร็วมตัวกัน

ไปปิดล้อมที่ว่าการอำเภอเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวบ้าน ถ้าหากนักศึกษาถูกจับ ชาวบ้านก็รวมพรรคพวก

ให้มาช่วยเหลือกัน หรือถ้าชาวบ้านเจอภัยพิบัติ น้ำท่วม ที่นาเสียหาย นักศึกษาก็จะเปิดรับบรจิาคความช่วยเหลือ

ทั้งรปูแบบเงินและสิ่งของ ทั้งยังประสานงานขอความช่วยเหลือจากกรงุเทพฯ ในขณะเดียวกันก็วิพากษ์เจ้าหน้าที่

รัฐที่ไมร่ับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนด้วย 

 

 
 

การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและนักศึกษามีพลังแค่ไหน มนัสยกตัวอย่างความสำเร็จที่เสียงประชาชนอย่างพวก

เขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ี 

. 

1. ต่อสู้ค่าเช่านาในหลายหมู่บ้านให้เป็นไปตามกฎหมายได้สำเร็จ 

. 

2. ต่อต้านการทำเหมืองดีบุก ให้ยกเลิกประทานบัตรทำเหมอืงที่บ้านแม่เลียง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และ

เหมอืงแม่วะ บ้านแมส่ะป๊วด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำเรจ็ 

. 



3. ชุมนุมเรียกร้องปรบัราคาซื้อใบยาสูบให้สงูข้ึน สำเรจ็ 

. 

4. ต่อสูเ้รียกร้องใหก้รมที่ดินออกเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำเรจ็ 

. 

5. ต่อสู้ให้ปล่อยตัวชาวบ้าน 5 ครอบครัวที่ถูกจบัข้อหาทำกนิในที่ป่าสงวน ในพื้นที่ติดดอยผ้าหม่ปก บ้านหนองตุ้ม 

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จ 

. 

แต่ความสำเรจ็ของพวกเขาไม่ได้เกิดระหว่างปี 2517-2519 เพียงเท่าน้ัน เพราะแนวทางของพวกเขายังเป็นฐาน

หล่อหลอมจิตใจการต่อสูร้่วมกบัชาวนาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเทคนิค รวมถึงนักเรียน

หลายคนมาจนถึงปี 2525 ทัง้ยังเป็นพื้นที่กำเนิดขบวนการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่องค์กรใหม่ ๆ อย่างแนวร่วม

เกษตรกรภาคเหนือ หลงัปี 2530 รวมถึงเช่ือมโยงอุดมการณ์ให้กับความต่ืนตัวของมวลชนเสื้อแดงด้วย 

 

 
 

พลังของแนวทางมวลชนอันเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันสั่นคลอนอำนาจของนายทุนและรัฐไปไม่น้อย แม้ว่านักศึกษาจะ

ใช้วิธีการต่อสู้บนพื้นฐานทางกฎหมาย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อาจใช้อำนาจควบคุมโครงงานชาวนาได้ พวกเขาจึงทำให้

ผู้คนหวาดกลัวด้วยภัยจนไม่กล้าเข้าร่วมขบวนต่อสู้ ทัง้จากการป้ายคดีความและคุกคามชีวิตด้วยการ “ลอบ

สังหาร” 

. 



“ผู้นำชาวนาทางเหนือตายมากที่สุด ผมอุ้มศพผู้นำชาวนากับมือ ผมเปื้อนเลือด แค้นก็แสนแค้น พวกผมก็ถูกลอบ

ยิง ตอนน้ันมีโครงการเงินผันของคึกฤทธ์ิทีท่ำให้เราตายมากข้ึน เขาเอาเงินไปลงโดยตรงให้กบัหมูบ่้าน โดยให้

กำนัน-ผู้ใหญบ่้านไปจัดโครงการ แล้วเกิดการทุจริต พอเราเข้าไปรู้มากมันก็มองว่าเราจะไปจับผิด มันก็เล่นงาน

พวกเราหนักเข้าไปอีก ผมถูกลอบยิงมาตลอด ตอนน้ันนักศึกษาหลายคนก็ถอยนะ ผมก็เข้าใจ ชีวิตต้องไปเสี่ยง ไม่

พร้อมก็อย่าไป” 

. 

การสงัหารผู้นำชาวนามักตามมาด้วยการเบี่ยงเบนประเด็นการตายด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น ปญัหาชู้สาว ขัดแย้ง

ผลประโยชน์ส่วนตัว ฝ่ายเดียวกันทำร้ายกันเอง หน่ึงในผู้นำชาวนาคนสำคัญที่ถูกลอบสังหารและสร้างแรง

กระเพื่อมให้เกิดการชุมนุมเรยีกร้องใหม้ีการสอบสวนข้อเท็จจริง คือการสงัหาร “อินถา ศรีบญุเรือง” หรือ “พ่อ

หลวงอินถา” ประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ ซึ่งเปน็คนสำคัญของกลุ่มการเคลื่อนไหว 

. 

หลงัจากพอ่หลวงอินถาเสียชีวิต มีการปลอมจดหมายว่าพ่อหลวงอินถาจะลาออกจากสหพันธ์ชาวนาชาวไร่

ภาคเหนือ จงึถูกฝั่งเดียวกันลอบสังหาร ท้ายทีสุ่ดรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ต้านทานการเรียกร้องจาก

ประชาชนให้เกิดการสอบสวนไม่ไหว จึงตอบรับทีจ่ะค้นหาข้อเทจ็จริง แต่ก็ไม่ปรากฏความคืบหน้าใด ๆ 

. 

“พอพ่อหลวงอินถาถูกฆ่า เรารู้แล้วว่าต้องติดอาวุธผู้นำชาวนาแล้ว ไม่งั้นเราต้องถอยหมด ตอนน้ันเริม่มีข่าวว่าจะ

รัฐประหารในปี 2518 เราคิดว่าต้องเตรียมตัวเข้าป่าทางเหนือกัน เพราะถ้ารัฐประหารเราถูกจับหมดแน่” 

. 

มนัสจงึประสานงานกบันักศึกษาทางฝัง่กรงุเทพฯ ของบซื้ออปุกรณ์ป้องกันตัว และให้หมู่บ้านหน่ึงในลำปางที่ผลิต

ปืนไทยประดิษฐ์อยู่แล้วช่วยส่งต่ออาวุธให้กับคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันตัว พรอ้มทัง้เฝ้ายามปกป้อง

สมาชิกคนอื่น ๆ ในหมูบ่้านด้วย 

. 

นอกจากน้ี มนัสกบัเครอืข่ายยังวางแผนซ่อนตัวสมาชิกในป่า โดยต้ัง “กองกำลังป้องกันตนเองของสหพันธ์ชาวนา” 

ในหมู่บ้านที่พวกเขาเช่ือว่าผู้นำชาวนาอาจจะถูกลอบฆ่า พรอ้มทั้งต้ังกลุ่ม “มงักรน้อย” คอยทำงานสื่อสาร ขนของ

และอาวุธให้ผู้นำชาวนาแต่ละอำเภอ และรบัสมาชิกที่อยู่ในวัยนักเรียนทีพ่ร้อมทำงาน “เราถือว่าพวกน้ีเป็นคน

เดือนตุลาฯ เหมือนกันแม้ไม่ใช่นักศึกษา” มนัสพูดข้ึน 

. 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ชาวนาภาคเหนือจึงเป็นกลุ่มคนที่เข้าป่ามากที่สุด แมบ้างคนเตรียมตัวไม่ทัน ถูก กอ.

รมน.จับตัวไปได้ก่อน แต่สิ่งเหล่าน้ีทีพ่วกเขาลงมือทำเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้เห็นว่า การร่วมมือกันระหว่าง

ชาวบ้านและนักศึกษานำมาสู่พลังในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมมากเพียงใด 


