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***
ตอนที่ ๓ ในบทความนี้ เดิมไดพิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สรรค ยุทธวงศ
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อารัมภบท

[คัดมาเพียงยอหนาแรกจากตอนตนของบทความที่ตีพิมพในหนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สรรค ยุทธวงศ
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๙๖ อนึ่ง เดิมไมมีใน ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ หากเห็นสมควรใสไวในโอกาสนี้ เพื่อใหปรากฏ
ที่มา – บรรณาธิการ]

ในระหวางสงครามโลกครัง้ ทีแ่ ลว ขาพเจาไดเปนทหารชัว่ คราว พันเอก สรรค ยุทธวงศ นองเขย
ของขาพเจาผูล ว งลับ มีอาชีพเปนทหารประจํา ตัง้ แตสาํ เร็จการศึกษาชัน้ มัธยมเปนตนมา จนถึงวันมรณะ
ฉะนัน้ ขอนีจ้ งึ เปนเหตุอนั หนึง่ ทีจ่ ะเอาบทความเรือ่ งนีม้ าบรรณาการแดผลู ว งลับ อีกประการหนึง่ ตัง้ แตเลิก
สงครามเปนตนมาจนถึงทุกวันนี้ ญาติมิตรของขาพเจาไดเคยรบเราใครจะไดทราบเรื่องที่เกิดขึ้นระหวาง
สงครามที่เกี่ยวกับตัวขาพเจา รวมทั้งผูลวงลับก็ไดเคยไตถามเรื่องราวอยู แตขาพเจามิใครจะไดมีโอกาส
อธิบายใหสมกับความปรารถนาของญาติมิตรทั้งหลาย จึงขอถือโอกาสเลาไวในที่นี้เทาที่จะเลาได
๑. การรวบรวมกอตั้งคณะเสรีไทยในอังกฤษ
ในระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ขาพเจาเปนทหารชัว่ คราวตัง้ แตสงิ หาคม ๒๔๘๕ จนถึงมกราคม
๒๔๘๙ การสมัครเขาเปนทหารครัง้ นัน้ มีลกั ษณะผิดธรรมดาอยูห ลายประการ กลาวคือ เพือ่ นฝูงขาพเจา
และขาพเจาเปนคนไทย ยึดถือสัญชาติไทยแตสมัครเปนทหารในกองทัพอังกฤษ และสวมเครือ่ งแบบทหาร
อังกฤษ ทีเ่ ปนเชนนีก้ เ็ พราะในเวลานัน้ เปนเวลาสงครามระหวางญีป่ นุ กับอังกฤษอเมริกนั และญีป่ นุ รุกราน
เขามาในประเทศไทย จนกระทั่งรัฐบาลไทยตองทําสัญญาเปนพันธมิตรกับญี่ปุน บรรดาคนไทยที่อยูใน
สหรัฐและสหราชอาณาจักรอังกฤษนัน้ รัฐบาลไทยเรียกตัวใหกลับ แตมอี ยูจ าํ นวนหนึง่ ทีไ่ มยอมกลับ แมวา
รัฐบาลไทยจะขูเ ข็ญวา ผูท ไ่ี มกลับประเทศไทยตามคําสัง่ นัน้ จะถูกถอนสัญชาติ ผูท ไ่ี มยอมกลับประเทศไทย
เหลานัน้ เรียกตนเองวาเสรีไทย และยังดือ้ ถือสัญชาติไทยอยูต อ ไป (ขาพเจาจึงใชคาํ วา “ยึดถือสัญชาติไทย”
ในตอนตน) ทางสหรัฐอเมริกาเผอิญทานอัครราชทูต ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ทานเปนหัวหนาเสรีไทย
และสามารถเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เปนผลสําเร็จ เพื่อใหสหรัฐฯ รับนับถือคณะเสรีไทยและกองทหาร
เสรีไทยในสหรัฐฯ เหลาทหารไทยในสหรัฐฯ จึงสามารถรวบรวมกันกันเปนปกแผน ไดใชเครือ่ งแบบทหาร
ไทย และมีผบู งั คับบัญชาไทย เปนหนวยไทยคอนขางแท สวนในสหราชอาณาจักรอังกฤษนัน้ ปราศจาก
ผูใหญที่พอจะกอตั้งรวบรวมกันไดอยางที่สหรัฐฯ ทานอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนมีความจําเปนที่จะ
ตองเดินทางกลับประเทศไทยตามคําสัง่ รัฐบาล พระองคเจาจุลจักรพงษซง่ึ ประทับอยูใ นอังกฤษก็ทรงปฏิเสธ
คําเชิญใหเปนหัวหนา โดยรับสั่งวาไมทรงประสงคจะเกี่ยวกับการเมืองและทรงปฏิบัติราชการในกอง
รักษาดินแดนของอังกฤษอยูแลว สวนสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินใี นรัชกาลที่ ๗ และ
ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัตน ผูเชษฐาสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ซึ่งประทับอยูในอังกฤษใน
ขณะนั้น ทรงสนพระทัยที่จะรวมเสรีไทยดวย แตบรรดาคนไทยเห็นวาจะทูลเชิญเปนหัวหนาเสรีไทยยอม
อาจจะเกิดความเขาใจผิดในดานการเมืองภายในคนไทยได ฉะนัน้ สรุปวาคณะเสรีไทยในอังกฤษไมมหี วั หนา
เปนหลักเปนฐานอยางในสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นเมื่อไดรับอนุญาตใหเขาเปนทหาร จึงตองเขาเปนทหารใน
เครื่องแบบและในกองทัพอังกฤษ และเนื่องดวยคนไทยในอังกฤษนั้น รัฐบาลอังกฤษถือวาเปนชนชาติ
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ศัตรู (enemy aliens) เมื่อเขาเปนทหารในกองทัพอังกฤษจึงตองเขาอยูในหนวยที่เรียกวา “Pioneer
Corps” (หนวยการโยธา) แบบชนชาติศัตรูอื่นๆ (เยอรมัน ออสเตรียน อิตาเลียน ฯลฯ)
เรือ่ งของ Pioneer Corps และเรือ่ งในชีวติ ทหาร ขาพเจาขอยกไววา จะกลาวในตอนตอไป ในขัน้
นี้ใครทวนกลับไปถึงเหตุการณในตอนเริ่มตนตั้งแตเสรีไทยในอังกฤษเพื่อใหบทความนี้สมบูรณพอสมควร
ในระหวางสงความโลกตอนตน กอนการประกาศสงความที่เกี่ยวของกับประเทศไทย แตระยะที่
อังกฤษทําสงครามกับเยอรมณีแลว คนไทยในอังกฤษนับเปนคนตางดาว แตไมถึงกับเปนชนชาติศัตรู
เพียงแตมีขอจํากัดในการเคลื่อนยายที่อยูบางประการ ขาราชการสถานทูตไดรับสิทธิพิเศษ ยกเวนในขอ
จํากัด ตอมาเมือ่ ประเทศไทยไดประกาศสงครามกับอังกฤษ คนไทยตกอยูใ นฐานะชนชาติศตั รู ขาราชการ
สถานทูตและคนไทยตางไดรับการปฏิบัติใหอยูในขอบังคับเขมงวดยิ่งขึ้น แตไมถึงกับถูกกักกัน นอกจาก
ขาราชการสถานทูตในระยะใกลจะถูกสงตัวกลับ มีขอ จํากัดกักกันบาง นักเรียนไทยโดยทัว่ ไปไดรบั ยกเวน
ไมตอ งกักกัน แตมขี อ หามมิใหออกนอกทีอ่ ยูใ นยามวิกาล ขาราชการสถานทูตยังพอมีเงินใชอยูบ า ง เพราะ
เปนเรื่องถอยทีปฏิบัติระหวางขาราชการอังกฤษในไทยกับขาราชการไทยในอังกฤษ แตนักเรียนไทยใน
อังกฤษนั้นถูกตัดเงินที่เคยไดรับจากประเทศไทย ตองอาศัยเงินรายไดของตนเองในอังกฤษ บางคนที่ได
รับทุนเลาเรียนของอังกฤษอยูก็ไมลําบากนัก แตนักเรียนไทยสวนมากตองไปทํานาหรือทํางานในโรงงาน
เพื่อจะไดมีเงินใชสําหรับเลี้ยงอาตมาไปวันหนึ่ง ๆ
นักเรียนไทยในขณะนั้น กระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ ที่มีมากอยูสักหนอยก็ที่เคมบริดจ ซึ่งมี
นักเรียนเคมบริดจแท เชน ม.จ.ภีสเดช รัชนี กับนักเรียนอพยพไปอาศัยเคมบริดจ เชน นักเรียน
เศรษฐศาสตรจากลอนดอน (รวมทัง้ ขาพเจา) และนักเรียนแพทยบางคน ฉะนัน้ เมือ่ มีขา ววารัฐบาลไทยได
ประกาศสงครามกับอังกฤษ หลังจากทีไ่ ดทาํ สัญญาพันธมิตรกับญีป่ นุ แลว การเคลือ่ นไหวทางดานนักเรียน
จึงเกิดขึ้นที่เคมบริดจเปนแหลงแรก
นักเรียนไทยในเคมบริดจก็เหมือนกับคนไทยทั่ว ๆ ไป มีความคิดและความรูสึกตาง ๆ กันไปแต
ละคน แตกเ็ หมือนกับคนไทยอืน่ ๆ อีกในแงทเ่ี ปนหวงใยในอิสรภาพอธิปไตยของประเทศ เมือ่ ญีป่ นุ ยกทัพ
ขึน้ ดินแดนไทย เราก็ภาวนาใหมชี อ งทางอยางใดใหญป่ี นุ ออกไปเสีย ครัน้ รัฐบาลไทยกาวล้าํ เขาไปอีกขัน้ หนึง่
โดยทําสัญญารวมกับญีป่ นุ และประกาศสงครามกับสหรัฐและสหราชอาณาจักร เราก็ยง่ิ เกิดความพรัน่ พรึง
วา เมื่อญี่ปุนแพสงครามและไทยก็รวมแพดวย เห็นทีหายนะจะเกิดแกชาติเราเปนแน ถาหากวาคนไทย
ทุกคนเชือ่ ผูน าํ และทําอะไรตามผูน าํ ไปหมด ฉะนัน้ เมือ่ มีคาํ สัง่ ใหเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย ในการ
แลกเปลีย่ นเชลยศึก จึงเปนวาระทีพ่ วกเราจะตองเลือกทางเดิน จะเดินทางกลับบาน หรือจะอยูท าํ อะไรให
เปนประโยชนแกอนาคตของประเทศชาติ
กอนหนานัน้ ผูท ร่ี สู กี วาเดือนรอนใจในเรือ่ งนีม้ ากทีส่ ดุ เทาทีข่ า พเจาทราบ คือ นายเสนาะ ตันบุญยืน
รองลงมาคงจะเปนนายเสนาะ นิลกําแหง และนายสวาง สามโกเศศ เพราะสามสหายนีเ้ ปนผูท ไ่ี ดเริม่ วิง่ เตน
หาผูน น้ั ผูน ้ี จะใหมาเปนหัวหนาเสรีไทยอังกฤษ นายเสนาะ ตันบุญยืนเปนคนหูตาไว สงขาวตาง ๆ ใหเรา
ทราบ และพวกเรามักจะประชุมคุยกันที่หองพักเสนาะ ตันบุญยืนอยูบอย ๆ เสนาะ ตันบุญยืน ไดเขียน
จดหมายถึง ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เลาเหตุการณทางอังกฤษใหทราบ และขอเชิญให ม.ร.ว.เสนีย เดิน
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ทางขามไปที่อังกฤษ เพื่อรับนักเรียนไทยที่อาสาสมัครเขาในขบวนเสรีไทยที่ทานไดจัดตั้งขึ้นในสหรัฐฯ
ม.ร.ว.เสนียต อบมาวา ทานไมสามารถเดินทางจากสหรัฐฯ มาได เพราะทานก็กาํ ลังมีภาระเต็มมือ แตทา น
จะสงผูแทนที่เหมาะสมมาดําเนินการตามประสงคของพวกเราทางอังกฤษ ตอมาในไมชา (แตขณะที่พวก
เรารอกันอยูน น้ั รูส กึ วานานเหลือเกิน) ผูแ ทนที่ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช สงมาดําเนินการทางอังกฤษก็มาถึง
คือ นายมณี สาณะเสน คณะเสรีไทยในเคมบริดจไดประชุมกันและลงมติใหนายเสนาะ ตันบุญยืน กับ
ขาพเจาเปนผูต ดิ ตอกับนายมณี สาณะเสน ทีล่ อนดอน ขณะนัน้ ลวงเขามาในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม
๒๔๘๕ แลว
นายมณี สาณะเสน ผูนี้ พวกเราไมเคยรูจักมาแตกอน เคยแตทราบกิตติศัพทวาเปนคนไทยที่
ทํางานทีส่ นั นิบาตชาติ (League of Nations) มาเปนเวลานาน ตอมาเมือ่ วิสาสะคุน เคยกันแลว จึงทราบ
วานายมณีเริม่ เดินทางไปอังกฤษตัง้ แตอายุยงั นอย ขณะนัน้ บิดานายมณีเปนอัครราชทูตอยู ณ กรุงลอนดอน
ครั้นสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมแลว นายมณีไดศึกษากฎหมายอยูในประเทศอังกฤษจนสําเร็จ แลวก็เริ่ม
เขาทํางานในสันนิบาตชาติที่สวิตเซอรแลนดตลอดมา ครั้นเกิดสงครามในยุโรปครั้งที่สอง ผูใหญทาง
กรุงเทพฯ ไดชกั ชวนใหกลับมารับราชการในกระทรวงการตางประเทศ กําลังเดินทางกลับผานสหรัฐอเมริกา
ก็เผอิญมีขอขัดของในการเดินทาง เพราะเปนยามสงคราม กระทรวงการตางประเทศจึงมีคําสั่งใหชวย
ราชการในสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันอยูต ลอดมา เนือ่ งจากนายมณีเปนผูท ร่ี จู กั คุน เคยกับเจาหนาทีใ่ น
ราชการอังกฤษอยูมาก ทั้งทางพลเรือนและทหาร ม.ร.ว.เสนียจึงมอบหมายใหนายมณีเดินทางมาชวย
รวบรวบคณะเสรีไทยในอังกฤษ (นายมณีผนู เ้ี มือ่ เลิกสงครามโลกแลวไดกลับเขาทํางานในองคการสหประชาชาติ
ตอจนครบเกษียณอายุ บัดนี้ ๒๕๐๙ ยังคงพํานักอยูที่สวิตเซอรแลนด)
นายมณีไดเริม่ เปดสํานักงานขึน้ ที่ โรงแรมบราวน ในกรุงลอนดอน และไดเริม่ ติดตอกับเจาหนา
ที่ของรัฐบาลอังกฤษ เพื่อใหรัฐบาลอังกฤษรับรองคณะเสรีไทยในอังกฤษ ทํานองเดียวกันกับในสหรัฐฯ
แตรัฐบาลอังกฤษขัดของอยูตลอดมา จนกระทั่งในวาระสุดทาย เมื่อไดทราบแนวแนวาคณะเสรีไทยใน
อังกฤษมีจาํ นวนมากกวา ๔๐ คน และแตละคนมีเจตนาทีจ่ ะไมยอมกลับประเทศไทยจนกวาจะเสร็จศึก กับ
เจตนาจะรับใชประเทศไทย ดวยการอาสาสมัครในกองทัพอังกฤษโดยไมเลือกงาน รัฐบาลอังกฤษจึงได
เริ่มรับรองคณะเสรีไทยอังกฤษภายใตการนําของนายมณี สาณะเสนโดยระบุไวอยางชัดแจงวา ที่รับรองนี้
มิใชเปนการรับรองเปนรัฐบาลนอกประเทศ
ในดานการติดตอกับคนไทย นายมณีไดพึ่งพวกเราเปนแกนสําคัญ กลาวคือ ตั้งแตวาระที่คณะ
นักเรียนไทยในเคมบริดจไดเริ่มติดตอกับ ม.ร.ว.เสนียนั้น นายเสนาะ ตันบุญยืนไดเริ่มทําหนังสือเวียนถึง
นักเรียนไทยและคนไทยทุกคน รวมทั้งขาราชการสถานทูตดวยเปนประจํา เพื่อสงขาวใหทราบวาจะมีการ
จัดตัง้ เสรีไทยขึน้ ในอังกฤษ และแจงใหทราบเปนระยะถึงความคืบหนาในการติดตอกับ ม.ร.ว.เสนีย ในขณะ
เดียวกัน ถามีขาวจากประเทศไทยมาทางวิทยุที่รับได ก็คัดแจงใหทราบดวย ฉะนั้น เมื่อนายมณีมาตั้ง
สํานักงานขึ้นที่ลอนดอน นายเสนาะและขาพเจาก็ไดทําหนังสือเวียนตอเนื่องจากที่เคยทํามานั้นเผยแพร
กิจการของนายมณีตอไป ทายที่สุด เมื่อจะเรียกอาสาสมัครได เพราะทางราชการอังกฤษตกลงแลว
เราก็ไดมีหนังสือไปเชิญใหสมัครกันมาเปนทางการ แตถือเปนความลับใหแตละคน ทั้งนี้เพื่อปองกันมิให
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ผูห นึง่ ผูใ ดทีจ่ ะกลับประเทศไทยโดยเรือแลกเปลีย่ นเชลยนัน้ นําความลับกลับไปบอกทางกรุงเทพฯ ในหนังสือ
ทีเ่ ชิญสมัครนัน้ พวกเราไดพยายามชีแ้ จงใหทราบวาเปนการสมัครใจจริง ๆ ไมมกี ารบังคับขูเ ข็ญ เพราะเรือ
แลกเปลี่ยนเชลยก็ใกลจะออกเดินทางไปประเทศไทยแลว เพื่อนสนิทของเราบางคนจําเปนจะตองกลับ
กรุงเทพฯ ดวยเหตุสวนตัวก็มีอันมาก และบางคนภายหลังก็ไดรวมงานในขบวนเสรีไทยที่กรุงเทพฯ (เชน
นายมาลา บุญยประภัสสร)
ผูส มัครเขาเปนเสรีไทยเปนทางการ เริม่ ทยอยกันยืน่ ใบสมัครจนเรารวบรวมจํานวนไดกวา ๕๐ คน
นับตั้งแตสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี และผูติดตามพระองคทาน จนถึงนักเรียนทุนสวนตัวที่สวนมาก
ไมเคยพบเห็น เชน นายบุญพบ ภมรสิงห (เขียนประวัตไิ วละเอียดในหนังสือ ศิลปนไทยในยุโรป บริษทั
นิพนธ จํากัด ๒๕๐๕) และมีขาราชการสถานทูตดวยที่เปนผูใหญขนาดเลขานุการเอกหรือเทียบเทาก็
หลายคน
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๘๕ เปนวันที่คณะเสรีไทยอังกฤษไดรับเรียกใหเขาเปนทหารในกองทัพ
อังกฤษเปนทางการ คณะอาสาสมัครไดไปตรวจรางกายตามระเบียบของอังกฤษ บางคนทีม่ โี รคประจําตัว
ตรวจรางกายไมไดจึงไมไดเขาเปนทหาร นอกจากนั้นยังมีอยูอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งไดรับการยกเวน มิตอง
เขาเปนทหารดวยเหตุนานาประการเพื่อประโยชนของอนุชนตอไป ขอคัดเอารายชื่อบรรดาเสรีไทยมารวบ
รวมไว ณ ทีนี้ โดยแบงเปนกลุมที่ไมไดเปนทหารแตปฏิบัติการชวยเหลือในดานอื่น กับกลุมที่เปนทหาร
ดั่งนี้
(ก)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
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เสรีไทยอังกฤษที่มิไดเปนทหาร
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
ม.จ.หญิง ผองผัสมณี สวัสดิวัตน (จักรพันธุ)
นายมณี สาณะเสน
นายเสนาะ ตันบุญยืน
หลวงจํานงดิฐการ
นายยิ้ม พึ่งพะคุณ
นายสมบูรณ ปาลเถียร
นายพรอม วัชระคุปต
นายเกษม ผลาชีวะ
นายเต็กลิ้ม คุณวิศาล
นายจํานง สุมสวัสดิ์
นายสมาน มันตราภรณ
นายเกษม ล่ําซ่ํา
นายวรี วีรางกูร
น.ส.สุภาพ รักตประจิต (ยศสุนทร)
น.ส.บุบผา แตสุจิ (บุรี)
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๑๗. น.ส.อนงค แตสุจิ
(ตอมา น.ส.สุภาพ รักตประจิต ไดรับคัดเลือกสงไปอินเดีย เพื่อชวยดานวิทยุ
กระจายเสียง)
เลข ๕ – ๗ เปนขาราชการสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
(ข)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

เสรีไทยที่เปนทหาร
หลวงอาจพิศาลกิจ
หลวงภัทรวาที
นายกลิ่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายประเสริฐ ปทุมมานนท (เปา)
ม.จ.การวิก จักรพันธุ (รัศมี)
ม.จ.กอกษัตริย สวัสดิวัตน
ม.จ.ภีศเดช รัชนี (มั่น)
ม.จ.จิรีดนัย กิติยากีชร (รี)
ม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร
ม.ล.จิรายุ นพวงศ
นายสวัสดิ์ ศรีสุข (Raven)
นายจุนเคง (พัฒพงษ ) รินทกุล (พงษ)
นายประทาน เปรมกมล ( แดง)
นายปวย อึ๊งภากรณ (เขม)
นายเปรม บุรี (ดี)
นายรจิต บุรี (ขํา)
นายสําราญ วรรณพฤกษ (เค็ง)
นายธนา โปษยานนท (กร)
นายกฤษณ โตษยานนท (คง)
นายเสนาะ นิลกําแหง (จิ๋ว)
นายประโพธ เปาโรหิต (นุน)
นายเทพ เสมถิติ (หนู)
นายกําแหง พลางกูร (หลอ)
นายอรุณ สรเทศน (ไกฟา)
นายยิ้มยล แตสุจิ
นายบุญพบ ภมรสิงห
นายบุญเลิศ เกษมสุวรรณ
นายโต บุนนาค

ทหารชั่วคราว (พ.ศ.๒๔๙๖)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5

๒๙. นายปทม ปทมสถาน (นา)
๓๐. นายบุญสง พึ่งสุนทร (ชัย)
๓๑. นายทศ พันธุมเสน (บุญ)
๓๒. นายวัฒนา ชิตวารี (ทวม)
๓๓. นายประพฤทธ ณ นคร (เล็ก)
๓๔. นายประจิตร กังศานนท (ยศสุนทร) (แก)
๓๕. นายวิวรรธน ณ ปอมเพ็ชร
๓๖. นายสวาง สามโกเศศ
๓๗. ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัตน (อรุณ)
เลขที่ ๑ ถึง ๔ เปนขาราชการสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
เลขที่ ๘
เขาเปนทหารทีหลัง หลังจากวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๘๕
เลขที่ ๓๗
รัฐบาลอังกฤษรับเปนทหารตางหาก
๒. ความมุงหมายรวมกันของเสรีไทยในอังกฤษ
เหลาเสรีไทยในอังกฤษทั้งกวา ๕๐ คนนี้อาจจะอาสาสมัครเขาเปนเสรีไทยดวยเหตุตาง ๆ กัน
ไดเคยมีการถกกันถึงเรื่องนี้ในระหวางที่สมัครเขาใหม ๆ และระหวางที่เดินทางหรือพักแรมในที่ตาง ๆ
บางคนก็วาสมัครเพื่อกูชาติ บางคนวาก็เพื่อเสรีภาพและความชอบธรรมแหงชีวิต บางคนก็พูดไมออก
นอกจากจะเห็นเปนหนาที่ บางคนปรารภวาบิดามารดารีบสงไปศึกษาที่อังกฤษ เพราะใกลจะถึงกําหนด
เกณฑทหารทีเ่ มืองไทย และบิดามารดากลัวลําบาก แตแลวก็ยงั ไปสมัครเปนทหาร ไดรบั ความลําบากยิง่
กวาถูกเกณฑที่เมืองไทยเปนหลายเทา อยางไรก็ตาม พอจะพูดไดวาความมุงหมายรวมกันของพวกเขา
ไดระบุไวเดนชัด ดั่งตอไปนี้
(๑) พวกเราเขาเปนทหารอังกฤษมิใชเพื่อรับใชชาติอังกฤษ แตตองรับใชชาติไทยโดยอาศัย
อังกฤษรวมมือ
(๒) คณะของเรามิตองการที่จะเกี่ยวของกับการเมืองภายในประเทศไทย และไมยอมเปน
เครื่องมือในการเมืองของพรรคใด ผูใดที่เปนเสรีไทยภายในประเทศเพื่อตอตานญี่ปุน
คณะของเราจะรวมดวยทั้งนั้น และเมื่อเลิกสงครามแลว คณะเสรีไทยอังกฤษก็จะสลาย
ตัวไป
(๓) คณะเสรีไทยจะไมถือโอกาสแอบอางผลความดีใด ๆ มาเรียกรองแสวงประโยชนสวนตัว
ในดานลาภยศ หรือดานอื่นใด
(๔) คณะเสรีไทยอังกฤษไดแสดงใหทางการอังกฤษเห็นแจงชัดแตเริ่มแรกวา คณะของเรา
ตองการกระทําการใด ๆ ในระหวางสงครามในลักษณะทหาร กลาวคืออยูในเครื่องแบบ
และยศทหาร แมวาจะเปนพลทหารก็ยินยอม ทั้งนี้หมายความวาไมยอมเปนเครื่องมือใน
ลักษณะจารชน ถาจะตองปฏิบัติราชการลับก็ทําในฐานเปนทหาร
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ในทางปฏิบัตินั้น ทหารเสรีไทยเริ่มเขาเปนทหารฐานะพลทหารตั้งแต ๗ สิงหาคม จนกระทั่งได
เดินทางถึงประเทศอินเดีย จนแยกยายกันไปฝกบาง ปฏิบัติงานบาง สวนใหญไดรับยศเปนรอยตรีเมื่อ
เดือนตุลาคม ๒๔๘๖ กองทหารพวกเรามีลักษณะพิเศษอยู คือ เปนผูที่มีวิทยฐานะสูงกวาหนวยงาน
อืน่ ๆ ไมวา จะหนวยการโยธา (Pioneer Corps) หรือหนวยอืน่ ทีเ่ ราเขารวมดวยในจํานวน ๓๖ คน ( ไมนบั
ม.จ.ศุภสวัสดิว์ งศสนิท เพราะทานยังมิไดเขารวมกับหนวยของเรา) มีปริญญาและประกาศนียบัตรรวมกัน
ประมาณ ๓๐ ปริญญา ทีเ่ กือบไดปริญญาเพราะกําลังเรียนอยูป ส ดุ ทายก็หลายคน ฉะนัน้ ผูบ งั คับบัญชา
ฝายอังกฤษ จึงไดใหเสรีภาพแกพวกเราในการปกครองกันเองอยูเสมอ ทั้งนี้ภายใตกรอบวินัยทั่วไปของ
กองทัพอังกฤษ การปกครองกันเองนี้หมายความวา พวกเราทหารเสรีไทยมีการเลือกตั้งหัวหนาและผู
แทนเอง ทุกครั้งที่มีการยายไปประจําคายใหม และผูบังคับบัญชาในกองทัพอังกฤษก็ยินยอมรับรอง
หัวหนาทีเ่ ราเลือกตัง้ ขึน้ นัน้ วาเปนผูแ ทนของเราโดยชอบธรรม เมือ่ พวกเราเปนพลทหาร หัวหนาทีเ่ ราเลือก
ตั้งขึ้นก็มักไดรับยศโดยอัตโนมัติใหเปนสิบตรีชั่วคราว เฉพาะถิ่น กิตติมศักดิ์ (Local, Temporary,
Unpaid, Lance – Corporal) ซึ่งยศเรียกยืดยาว มีความสําคัญเฉพาะตัวนอย แตมีความสําคัญสูงใน
ดานระบอบประชาธิปไตย ภายในวงการของเราและในดวนความนิยมรับรองของกองทัพอังกฤษ
การที่อังกฤษรับพวกเราเขาเปนทหารใน Pioneer Corps หรือหนวยการโยธานั้น เขาใจวาจะ
เปนการทดลองดูใจของพวกเราวามีความมัน่ คงเพียงใด เพราะหนวยการโยธาดัง่ กลาว เปนหนวยทีถ่ อื กัน
วาไมสจู ะมีเกียรติ ชนชาติศตั รูถา จะสมัครเปนทหาร ก็ใหเขาหนวยนี้ ถาเปนคนอังกฤษก็ตอ งเปนกรรมกร
ที่ไมมีคุณวุฒิหรือไมมีความชํานาญในการใด ๆ [ในตอนทายสงครามโลก หนวยการโยธานี้ไดรับยกยอง
ขึ้น โดยมีการยกฐานะขึ้นเปน “ Royal Pioneer Corps” – ปวย] มีคติประจําหนวยวา “Labor Omnia
Vincit” แปลวา “งานหนัก (งานโยธา) ยอมชนะไดทุกอยาง” คนอังกฤษนั้น ถาเปนชางก็เขาหนวยทหาร
ชาง ถาเปนหมอก็เขาหนวยทหารแพทย หรือมีความรูหรือพื้นเพสูง ก็เขาหนวยทหารปนใหญรถเกราะ
หรือทหารมหาดเล็กรักษาพระองค เปนตน หนวยการโยธามีหนาที่การโยธาสมชื่อ ทําหนาที่ขุดมันฝรั่ง
ลางสวม ทําความสะอาดโรงอาหารหรือที่พัก หรือรักษาการณ เปนยาม เปนตน หนาที่เหลานี้พวก
เราเคยทํากันมาแลวทั้งนั้น ไมวาเดิมเปนคุณหลวงหรือนักการทูต เปนหมอมเจาเชื้อพระวงศหรือบุตร
เสนาบดี อธิบดีมาแตกอน และพวกเรายังไดแตงบทประพันธไวเปนที่ระลึก พรรณนาความไว ดั่งจะขอ
คัดมาบางตอน
“…โอเต็นทหรูเคยอยูตองจูจาก
นอนกับดินกินกับอูดูเพราพริ้ง
น้ําลางชามเคยเย็นเปนมันฝา
ตองมาใชน้ําอุนฉุนเต็มที
กินอาหารจานสนิมชิมชูรส
พาไปเลี้ยงเกลี้ยงชามงามกระไร

ตองจําพรากมาอยูตึกพิลึกยิ่ง
ตองมากลิ้งบนเตียงเยี่ยงนารี
น้ําลางหนาเย็นชื่นเคยรื่นรี่
แลวอยางนี้หรือสะอาดอนาถใจ
กินไมหมดก็มีผูคอยดูให
แลวเดี๋ยวนี้จะมีใครมาตรวจตรา
-----
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แตเคราะหดีมีวิชาทํา “ฟาตีก”
สิบโท “มิลล”ชํานาญการโยธา
ขัดพื้นเรือนเพื่อนใหถูดูสะอาด
โตะมานั่งยังไดขัดหัดเลหกล
งานเฝายามตามไฟไดฝกฝน
เวรกลางคืนปนกับหอกออกประจัญ
บางเวลาพากันขุดมันเทศ
ขุดขนไปดาไปในทํานอง

ใหตัดหลีกหลบตัวเหลาหัวหนา
ถือคทาไมกวาดใหญหาไพรพล
สวมก็กวาดพังทลายไปหลายหน
น้ําลูบไลใหพนไปวัน ๆ
ตวาดคนหวั่นกลัวจนตัวสั่น
เวรกลางวันถือสงาคทาพลอง
พลางรายเวทดาฝรั่งกันดังกอง
พวกนายกองชอบใจเพราะไมรู…”

หนวยทหารเสรีไทยฝกและปฏิบตั งิ านอยูใ นอังกฤษ ตัง้ แต ๗ สิงหาคม ๒๔๘๕ จนถึงกลางเดือน
มกราคม ๒๔๘๖ จึงไดเดินทางจากอังกฤษรอนแรมออมทวีปแอฟริกาไปยังอินเดีย ถึงอินเดีย คือ ที่
บอมเบยเมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๔๘๖ นับตั้งแตนั้นมา ๓๖ สหายของเราก็เริ่มแยกยายกันไปทําหนาที่
ตามที่ทางการอังกฤษจะตองการ ประวัติการเปนทหารของพวกเราทั้ง ๓๖ คน ตั้งแตเริ่มจนถึงตอนนี้
เทาที่พวกเราไดมีชีวิตรวมกันตลอดเวลา ไดมีคุณบุญพบ ภมรสิงห เขียนไวคอนขางละเอียดในหนังสือ
ศิลปนไทยในยุโรป (บริษัทนิพนธ จํากัด ๒๕๐๕) ตั้งแตบทที่ ๗ จนถึงบทที่ ๑๒ ใครจะเชิญทานผูอานที่
สนใจหาอาน
ในการทีค่ ณะทหารเสรีไทยอังกฤษแยกยายกันไปปฏิบตั งิ านนัน้ มีบางกลุม ยายไปเดลฮีเพือ่ ปฏิบตั ิ
งานดานวิทยุกระจายเสียงบาง ดานการทําแผนทีบ่ า ง บางกลุม ถูกเรียกไปปฏิบตั งิ านทางการาจี (กลุม คุณ
บุญพบ – ดูไดในหนังสือทีก่ ลาวขางตน) บางกลุม ไปฝกการรบกองโจรทีค่ า ยแหงหนึง่ นอกเมืองปูนา ฝรัง่
เรียกเราวา “ชางเผือก” ( White Elephants ) ทีต่ ง้ั คายฝกนัน้ อยูร มิ ทะเลสาบ ชือ่ ตําบลนัน้ แปลเปนไทย
วา “รังรัก” ตอมาพวกเราจึงเขาใจเรือ่ งดียง่ิ ขึน้ ปรากฏวากลุม ของขาพเจานีส้ งั กัดอยูใ นแผนกประเทศไทย
ของกองกําลัง ๑๓๖ (Force 136) แหงหนวยบริหารงานพิเศษ (Special Operations Executive = S.O.E.)
ในกระทรวงการสงครามเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Warfare) ทานผูอ า นทีท่ ราบเรือ่ งของ O.S.S.
ในสหรัฐฯ ดีกวาเรื่องของอังกฤษ พอจะเทียบ S.O.E. ไดคลายคลึงกับ O.S.S. [เมื่อเร็ว ๆ นี้ ใน พ.ศ.
๒๕๐๙ ไดมีหนังสือเรื่องบทบาทของ S.O.E. ในการดําเนินงานใตดินในฝรั่งเศสระหวางสงครามออกตี
พิมพเปนทางการแลว – ปวย]
๓. สถานีวิทยุสถานีแรกในประเทศไทยติดตอกับสหประชาชาติ
ขาพเจาจะขอรวบรัด เลาถึงการฝกของขาพเจาแตเพียงยอ ๆ เพื่อจะบรรยายถึงการปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยใหละเอียดพอสมควรในภายหลัง ในชัน้ นีจ้ ะเพียงขอลําดับวันและเวลาทีข่ า พเจาไดไปทําการฝก
ไวโดยไมขยายความ
พฤษภาคม ๒๔๘๖ – กันยายน ๒๔๘๖
ตุลาคม ๒๔๘๖
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ฝกที่คาย “รังรัก” ใกลปูนา
ผูรับการฝกไดรับยศรอยตรี
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ตุลาคม ๒๔๘๖ – พฤศจิกายน ๒๔๘๖
พฤศจิกายน ๒๔๘๖

ธันวาคม ๒๔๘๖
มกราคม ๒๔๘๗
กุมภาพันธ ๒๔๘๗

มีนาคม ๒๔๘๗

ฝกวิชาจารกรรม ที่กัลกัตตา
มีนายสําราญ วรรณพฤกษ (เค็ง) กับขาพเจา
นายสําราญ วรรณพฤกษ
นายประทาน เปรมกมล (แดง)
และขาพเจา ลงเรือใตน้ําจากลังกาจะขึ้นบกที่พังงา
ั ญาณจากคนมารับ
ตะกัว่ ปา แตไมไดขน้ึ บก เพราะไมมสี ญ
ทั้งสามคนพักผอนที่นิลคีรีในอินเดียใต
สบทบกับกลุม ใหญอกี ครัง้ หนึง่ เพือ่ ทําการฝกเดินปา
เดินเขาที่เทือกเขาสิงหะบริเวณปูนา
ฝกโดดรมที่ราวัลพินดี ในปนจาบ มี ๖ คน คือ
นายประทาน เปรมกมล
นายสําราญ วรรณพฤกษ
นายเปรม บุรี(ดี)
นายรจิต บุรี(ขํา)
นายธนา โปษยานนท (กร)
และขาพเจา
โดดรมเขามาปฏิบัติงาน

ตอไปนี้จะรายงานถึงเหตุการณซึ่งทําใหมีการติดตั้งสถานีวิทยุสถานีแรก สําหรับติดตอกับ
สหประชาชาติในดินแดนประเทศไทย ขณะที่ญี่ปุนเขามาตั้งกองทัพอยู
ความมุง หมายขอใหญของทางราชการ (อังกฤษและอเมริกนั ) ในการทีร่ บั เอาคนไทยเขาไวในกองทัพ
ของตนนั้น ก็เพื่อที่จะตั้งกองทหารของสหประชาชาติมากกองหรือนอยกองแลวแตจะทําได หลังแนวรบ
ญี่ปุน และหวังวากองทหารเชนนี้อาจจะไดชวยกองทัพสหประชาชาติในทางการรบและกองโจร ในดาน
สงคราม การเมือง และในการสือ่ สาร คนไทยผูส มัครเขาในกองทัพอังกฤษมีความประสงคทจ่ี ะรับใชชาติ
ของตน โดยการที่จะเขารวมมือกับทหารอังกฤษอยางไมมีเงื่อนไข แตก็เปนความประสงคของเราที่ถือ
เปนขอสําคัญอยูอีกขอหนึ่งวา เราจะพยายามติดตอรวมมือและตกลงกันกับกองตอตานภายในประเทศ
เพือ่ ใหเปนที่เขาใจกันดวยดี
ในกลางป พ.ศ.๒๔๘๖ เราพอจะทราบไดแนนอนแลววากองตอตานในประเทศไทยนั้นมีอยูจริง
ไมใชแตเพียงเปนสิ่งที่เราคาดหวังเทานั้น เพราะเหตุวา เราทราบวาไดมีผูเดินทางออกจากประเทศไทยไป
ถึงเมืองจุงกิง และไดติดตอกับผูแทนฝายสหประชาชาติแลว
สวนมากของเสรีไทยจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเราเรียกกันวา “ชางเผือก” (White Elephants)
กําลังฝกหัดกลยุทธแบบกองโจรเปนวาระสุดทายที่นอกเมืองปูนาในประเทศอินเดีย เราไดยินขาววา
ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัตน ไดเดินทางไปยังจุงกิง เพื่อจะติดตอกับนายจํากัด พลางกูร ซึ่ง
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ลักลอบเดินทางออกไปจากประเทศไทย และภายหลังเราไดทราบวา ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัตน
ไดรับมอบอํานาจจากทางราชการอังกฤษสงคนจากยูนนาน เดินทางบุกเขามากรุงเทพฯ ถือหนังสือจาก
กองทัพอังกฤษมาถึง “รูธ ” หัวหนาเสรีไทยในประเทศไทย คือ นายปรีดี พนมยงค ผูส าํ เร็จราชการแทน
พระองค ขอรองให “รูธ” จัดการตอนรับพวก “ชางเผือก” คณะแรกที่เดินทางมาโดยเรือใตน้ํา กําหนด
จะขึน้ บกในฝง ตะวันตกของประเทศไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๖ คณะ “ชางเผือก” นีจ้ ะเขามาพรอม
ดวยเครือ่ งสงวิทยุและรับวิทยุ เพือ่ จะไดตง้ั สถานีตดิ ตอระหวางประเทศไทยกับฐานทัพอังกฤษในอินเดียได
เปนประจํา
ในเดือนกันยายน ๒๔๘๖ ขาพเจาไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาวา ขาพเจาเปนผูหนึ่งซึ่งจะเดิน
ทางโดยเรือใตน้ํานั้น และหนวยของขาพเจาเรียกวา “Pritchard” คณะของขาพเจาประกอบดวย นาย
ประทาน เปรมกมล “แดง” เปนนักวิทยุ นายสําราญ วรรณพฤกษ “เค็ง” และขาพเจา “แดง” ไดถกู สง
ไปเมียรุตสําหรับจะฝกหัดการรับวิทยุเพิ่มเติม สวน “เค็ง” และขาพเจาไดเดินทางไปยังโรงเรียนพิเศษ
โรงเรียนหนึ่ง นอกเมืองกัลกัตตา เพื่อฝกสําหรับจะปฏิบัติราชการพิเศษ
ตอมา “แดง” ไดเดินทางมารวมคณะทีก่ ลั กัตตา และหวังจากทีไ่ ดมกี ารฝกวิธขี น้ึ บกโดยเรือใตนาํ้
ทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืนทีต่ าํ บลโกมาลี ในเกาะลังกา เพือ่ เดือนพฤศจิกายนแลว คณะของเราก็ได
เดินทางโดยเรือใตนาํ้ จากเมืองโคลอมโบในเรือใตนาํ้ นัน้ มีนายทหารบกกองทัพอังกฤษ ๒ คน กับสิบเอก
อีก ๑ คน สําหรับจะมาสงเราขึ้นบก
เมือ่ ไดเดินทางมาถึงทีท่ ก่ี าํ หนดแลว เรือใตนาํ้ ก็ไดลอยลําและดําน้าํ อยูห า งจากฝง ประมาณ ๔ - ๕
ไมล เปนเวลา ๑ สัปดาห เวลากลางวันก็จมลงไป และเวลากลางคืนก็ขน้ึ มาลอยลํา คอยดูอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
แตหาไดปรากฏอาณัติสัญญาณไม ตอมาภายหลังเราจึงไดทราบวา “จีน” ผูถือหนังสือจากยูนนานเขามา
ประเทศไทยนั้น กวาจะเขามาถึงกรุงเทพฯ ก็เปนเวลาหลังจากเดือนมิถุนายน ๒๔๘๗
อยางไรก็ดี การเดินทางดวยใตนาํ้ นี้ มิใชวา จะปราศจากเหตุการณกห็ ามิได เราไดมเี วลาตืน่ เตน
อยูบางในเมื่อทราบวามีเรือใหญอยูเหนือผิวน้ําใกลเคียงกับที่เราจมอยู อาจจะเปนเรือญี่ปุนหรือเรือไทยก็
เปนได แลวเราก็ไมทราบแนวาเรือลํานั้นเห็นเรือของเราหรือไม แตเราไดพยายามรักษาความเงียบสงบไว
เพือ่ ความปลอดภัย ในเวลาเชนนัน้ ทุกคนในเรือใตนาํ้ จะตองนัง่ เงียบ ๆ ไมทาํ เสียงอยางหนึง่ อยางใด และ
ขาพเจาเองแทบจะไมกลาหายใจ เพราะรูสึกวาลมหายใจเปนเสียงอยางไมนาเชื่อ แตเราไมเคยไดรับลูก
ระเบิดใตน้ําเลย เหตุการณจะเปนอยางไรก็ตาม ในคืนสุดทายกอนที่เราจะเดินทางกลับ ทหารอังกฤษที่
ไปกับเรานั้นตกลงใจวาจะนําเรือเล็กเขาไปยังที่ชายฝงเพื่อสอดแนม (พวกเราคนไทยไมไดไปดวย เพราะ
เหตุวาเราไดรับคําสั่งอยางเขมงวดมิใหขึ้นบก นอกจากจะมีผูมารับตามขอตกลง) สหายชาวอังกฤษของ
เราไมเคยอยูใ นประเทศไทยเลย แตเมือ่ ไปสอดแนมมาแลว เราจึงตัดสินใจเดินทางกลับเกาะลังกา แตใน
คืนตอมา เราไดพบเรือหาปลาขนาดเล็ก จึงไดตกลงวาจะลอยลําขึ้นมาดูสักที ในเรือหาปลานั้นมีคนจีน
อยูห ลายคน ฝายเรารูส กึ วาจะทําใหเขาตกใจมาก แตเราไมตอ งการอะไรจากพวกเขามาก นอกจากบางสิง่
บางอยาง เชนเหรียญกระษาปณและเอกสาร และเราก็ไดเอาธนบัตรไทยกับอาหารใหเขา เปนการแลก
เปลี่ยนกัน
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ขาพเจาไมสมควรทีจ่ ะกลาวใหยดื ยาวนักในการพรรณนาชีวติ ในเรือใตนาํ้ บางทีไมจาํ เปนทีจ่ ะตอง
พูดมากไปกวาวา เรือใตนาํ้ นัน้ รอน ชีวติ นาเบือ่ หนาย ไมมอี ะไรจะทํา นอกจากนอน กิน และทอดลูกเตา
เรานอนในเวลากลางวัน และตืน่ ในเวลากลางคืน เมือ่ เวลาเรือลอยลําขึน้ มา และเมือ่ ลอยลําขึน้ มาเชนนัน้
ผูโ ดยสารก็ไดรบั อนุญาตใหขน้ึ ไปบนดาดฟาเพือ่ รับอากาศบริสทุ ธิไ์ ด ผูโ ดยสารจะสูบบุหรีไ่ ดกแ็ ตทใ่ี นเวลา
เรือลอยลํา ขาพเจายังมีความรูส กึ จําไดอยูข อ หนึง่ คือ เมือ่ สองกลองดูฝง ไทยจากเรือใตนาํ้ นัน้ ขาพเจา
จําไดวา ไดเห็นแผนดินอันเปนที่รักของเราสวยงามมาก หาดทรายขาวและมีกระทอมคนหาปลาอยู มี
ตนไมเปนอันมาก ตําบลทีเ่ ราตัง้ ใจจะขึน้ บกนัน้ รูส กึ วาเปลีย่ วมาก ขาพเจาไมเคยไปในตําบลนัน้ เลย แตรสู กึ
วาที่นั่นเปนแผนดินที่รักของเราและมีคนรวมชาติที่รักของเราอาศัยอยู
คณะเรากลับถึงโคลัมโบทันเวลาคริสตมาส เมื่อใกลจะถึงนานน้ําลังกา เรือใตน้ําไดผุดขึ้นมาและ
เดินทางบนผิวน้าํ ดวยความเร็วเต็มที่ ชีวติ ในเรือใตนาํ้ ซึง่ เดินทางบนผิวน้าํ ไมมอี ะไรนอกจากทําใหผโู ดยสาร
เมาคลื่น และไดรับทุกขเวทนาเหลือประมาณ
เมือ่ ไดหยุดพักผอนเปนเวลาเล็กนอยในทิวเขานิลคีรอี นั งดงามแลว คณะของขาพเจาไดเดินทางขึน้
ไปยังเมียรุตในตนเดือนมกราคม ๒๔๘๘ จากนัน้ เราไดเดินทางไปยังเมืองปูนาเพือ่ ฝกใหมกี าํ ลังแข็งแรงขึน้
คณะ “ชางเผือก” คนอืน่ ๆ ไดมารวมพลกันอยู ณ ทีน่ น้ั และในระหวางทีเ่ ราออกทะเล เพือ่ นฝูงของเรา
เหลานี้ก็ไดฝกหัดตอไปบางและพักผอนหยอนใจยังที่ตาง ๆ กันบาง
การที่มารวมคณะกันใหมคราวนี้ ทําใหเรามีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกันเปนครั้งสุดทายในเรื่อง
สถานการณและการงาน ซึ่งเราคาดหมายวาจะตองทําตอไป คณะ “ชางเผือก” ไดประชุมกันคืนวันหนึ่ง
บนยอดเขาสิงหะ ในขณะนัน้ เรารูเ รือ่ งหนาทีก่ ารงานของเราดียง่ิ ขึน้ กวาแตกอ น สําหรับบางคนในคณะเรา
เชนขาพเจา การโดดรมชูชีพ และการเดินทางโดยเรือใตน้ําเปนขอที่หลบตาแลวเตือนใหสะดุงอยูเสมอ
สําหรับคนอืน่ เขาอาจจะกระตือรือรนอยากจะไดทาํ อะไรโลดโผนเชนนัน้ ในกาลขางหนาก็เปนได ขอเจรจาใน
การหารือบนยอดเขาสิงหะคืนนัน้ ขาพเจาจําไมไดหมด แตจาํ ไดอยูว า พวกเรามีจติ ใจรักกันและสามัคคีกนั
มาก ขาพเจาจําไดวา ขาพเจาไดเสนอใหทป่ี ระชุมพิจารณาขอหนึง่ คือขอทีว่ า เมือ่ เราเขาไปในประเทศไทย
แลว เราจะตองพยายามอยางเต็มที่ ที่จะไมใชอาวุธประหัตประหารคนไทยดวยกัน ถึงแมวาจะตองเสีย
ชีวิตก็ไมควรที่จะตอสู แตวาเราไมควรที่จะใหญี่ปุนจับเราไดเปน ๆ จะตองตอสูจนจับตาย ขอเสนอของ
ขาพเจานี้ไดเสนอขึ้นโดยระมัดระวัง มิใหเปนการบังคับ เพราะขาพเจาเขาใจดีวามีบางคนในพวกเรา จะไม
ยอมฝนธรรมชาติที่จะสูกอนที่จะถูกจับ แตอยางไรก็ดีสวนมากของคณะ “ชางเผือก” ไดลงความเห็นชอบ
ตามขอเสนอนั้น
แผนการเขาประเทศไทยไดรางขึ้นใหมในภายหลัง “ชางเผือก” ๒–๓ คนจะตองเขามาในประเทศ
ไทยดวยรมชูชพี พรอมดวยเรือ่ งรับและสงวิทยุ การโดดรมคราวนีเ้ รียกวาโดดอยางสุม (blind – dropping)
หมายความวาไมมีใครมารับที่บนพื้นดิน ที่ที่จะลงนั้นกําหนดไววาจะเปนปาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
คือระหวางสุโขทัยกับสวรรคโลก และกําหนดเวลาไวในเวลาขางขึ้นหรือขางแรมอื่น ๆ ในเดือนมีนาคมและ
เมษายน เราจะแยกกันเปน ๒ คณะ ๆ ละ ๓ คน เรียกวา Appreciation ทัง้ สองคณะ คณะ Appreciation
ที่ ๑ จะทําการในเดือนมีนาคมและเมื่อไปถึงพื้นดินแลวหาที่ซอนตัวในปาสูง วิทยุกลับมายังฐานทัพ และ
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เตรียมรับคณะ Appreciation ที่ ๒ ก็จะกระโดดรม “สุม” ลงมาอีกที่หนึ่งในจังหวัดใกลเคียง และลงมา
ทําการเชนเดียวกัน หนาที่ของเรามีลําดับตอไปนี้
(ก) รักษาตัวใหรอด
(ข) ติดตอทางวิทยุกับฐานทัพ
(ค) รับคนที่จะมาโดดรมในภายหลัง และ
(ง) ถาทําได และในโอกาสที่จะทําได ใหติดตอกับขบวนตอตานขางใน
บุคคลที่จะเขาเปนคณะทั้ง ๒ นี้ ไดเปลี่ยนแปลงไปจากคณะ Pritchard เนื่องจากเราจะไมมีใคร
มารับ การติดตอทางวิทยุจึงมีความสําคัญยิ่งขึ้น และเนื่องจากเราจะตองเขาไปอยูในปาดวยตนเอง จึง
จําเปนที่จะตองมีนักเรียนหมอเขารวมคณะดวย นายเปรม บุรี “ดี” กับนายรจิต บุรี “ขํา” ไดถูกเลือก
สําหรับใชทําการสงวิทยุและเปนแพทยประจําคณะ คนที่ ๖ คือ นายธนา โปษยานนท “กร” ซึ่งเขามาใน
คณะที่ ๒ “เค็ง” เปนหัวหนาคณะ Appreciation ที่ ๒ ฉะนั้นคณะดังกลาวจึงประกอบดวยบุคคลเหลานี้
คือคณะ Appreciation ที่ ๑ “เขม” (ขาพเจา) “แดง” และ “ดี” คณะ Appreciation ที่ ๒ มี “เค็ง”
“ขํา” และ “กร”
ในเดือนกุมภาพันธ พวกเรา ๖ คน อําลาพรรคพวก และเดินทางไปยังเมืองราวัลพินดีเพื่อฝก
โดดรมชูชีพ เราตางคนไดฝกโดดรมจากเครื่องบินคนละ ๕ ครั้ง ๔ ครั้งแรกในเวลากลางวัน และครั้ง
สุดทายในเวลากลางคืน การโดดครั้งแรกจากเครื่องบินฮัดสัน แตอีก ๔ ครั้งโดดจากลิเบอเรเตอร การ
โดดเชนนี้ไดกระทําหลังจากไดฝกหัด บํารุงกําลังรางกายอยางเครงเครียดเปนเวลาหลายวัน และหลังจาก
หัดกระโดดลงจากทีส่ งู โดยไมมอี นั ตราย พวกเราไมชอบการกระโดดรมเชนนี้ ถึงแมจะรูส กึ วาไมมอี นั ตราย
เลย แตขาพเจาเองก็ไมสามารถที่จะกลาวดวยความจริงใจไดวาขาพเจาไมกลัว แตอยางไร จากที่อยูของ
เราไปสนามบิน เราจะตองผานปาชาแหงหนึง่ และเมือ่ เวลาผานไปพวกเรามักจะเตือนสติซง่ึ กันและกันวาที่
นัน่ แหละเปนทีท่ ส่ี งั ขารจะตองไปถึงในทีส่ ดุ ไมเร็วก็ชา และสําหรับพรรคพวกคนอืน่ ๆ นัน้ คงนากลัวจะเร็ว
แตสําหรับผูพูดคงจะชา ความรูสึกและเหตุการณที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรก็ตาม พวกเราไดรับประโยชน
จากการฝกบํารุงกําลังนั้น และอากาศอันสดชื่นของมณฑลปนจาบทําประโยชนใหแกเรามาก และพวกเรา
ตางรูสึกแข็งแรงหลังจากที่อยูพินดีหนึ่งสัปดาห
จากพินดีไปสูก ลั กัตตา รอคอย “เรือ่ งจริง” เรายังมีเวลาอยูบ า งสําหรับทีจ่ ะไดลม้ิ รสความสุขจาก
ความเจริญแบบสมัยใหม เชน ดูภาพยนตรในโรงทีม่ เี ครือ่ งทําความเย็น รับประทานไอศกรีมโซดา และ
รับประทานอาหารในภัตตาคารเปนครัง้ สุดทาย ในไมชา วันกําหนดก็มาถึง พวกเราสามคนใน Appreciation
ที่ ๑ เริม่ ออกไปทําการในตนเดือนมีนาคม คือวันที่ ๖ กอนวันเกิดของขาพเจาสามวัน ขาพเจาไดบอกกับ
นายทหารผูบ งั คับบัญชาเปนเชิงลอวาสงของขวัญวันเกิดใหขา พเจาในปา อยาพลาดเปนอันขาด เชาวันนัน้
พวกเราเดินทางดวยเครื่องบินจากกัลกัตตาไปยังสถานที่แหงหนึ่ง หางจากเมืองใหญไปทางทิศนะวันออก
เฉียงเหนือ ขาพเจาจําชื่อสถานที่นั้นไมได แตสิ่งตาง ๆ ในที่นั้นขาพเจาจะลืมไมไดเปนอันขาด ที่นั้นเปน
สนามบิน อยูในทามกลางเนื้อที่กวางขวาง ไมมีพฤกษชาติเลย ไมมีน้ําบริสุทธิ์ ไมมีอะไรทั้งสิ้น เวนแต
เครือ่ งบินกับกระทอมหลายกระทอมทีน่ า ทุเรศ นอกจากนัน้ เรายังตองทนรับประทานอาหารกลางวันอันจืด
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ชืด มีเนื้อกระปองแหง ๆ ขนมปงแหง ๆ และดื่มน้ําซึ่งเหม็น เพราะเหตุวาใสคลอรีนมากเกินไป แนนอน
ทีเดียวตองมีใครทําผิดพลาดแน ทีจ่ ะสงใหเราไปทําการครัง้ นีจ้ ากสถานทีเ่ ชนนี้ เพราะมีแตทาํ ใหจติ ใจของ
เราหดหูลงเทานั้น
ในตอนเย็นวันนั้น เราขึ้นเครื่องบินลิเบอเรเตอรซึ่งจะนําเราไปสูจุดหมาย เพื่อเปนการคุมกันการ
กระโดดรมของเรา เครือ่ งบินระเบิดฝูงหนึง่ ไดถกู สงออกไปในคืนวันเดียวกัน เพือ่ จะทําการในบริเวณใกล
เคียงกับทีเ่ ราจะไปโดดรม แตจากสนามบินทีเ่ ดียวกันในเย็นวันนัน้ เราไดสงั เกตเห็นวา มีเครือ่ งบินลิเบอเรเตอร
อีกเครื่องหนึ่งขึ้นสูฟากอนเราเล็กนอย ภายหลังจึงไดทราบวา ลิเบอเรเตอรเครื่องนั้นนําเอาชาวจีนสี่คน
เดินทางไปทําแบบเดียวกับเรา แตโดดลงใกลนครปฐม
เราใชเวลาสวนมากในการเดินทางนัน้ นอนไปในเครือ่ งบิน เครือ่ งบินนัน้ ไมเปนทีส่ ขุ สบายเลย และ
อากาศก็เลว ขาพเจาเองรูสึกเมาเครื่องบินเล็กนอย เรารับประทานอาหารไมไดมากในระหวางเดินทาง
ภายนอกอากาศมืดมัว ถึงแมวา จะมีพระจันทรขา งขึน้ และเราไมทราบเลยวาในเวลาใดเราอยูท ใ่ี ด ประมาณ
๒๒.๓๐ น. มีผมู าบอกใหเราเตรียมตัว และประมาณ ๒๓.๐๐ น. เราสามคนก็นง่ั รออยูเ หนือชองกระโดด
ในเครื่องบินพรอมที่จะไถลตัวลงไปไดพรอมดวยเครื่องหลังและรมชูชีพอยูบนหลัง ถาคําสั่ง “ลง” มีมา
เมือ่ ใด เราก็จะ “กระโดด” ลงไปสูค วามมืดและไมสยู ถากรรม เราคงไดนง่ั อยูท น่ี น้ั คือทีข่ อบเหวนัน้ เปน
เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมง ขาพเจารูส กึ วาจะเปนหนึง่ ป คํานึงถึงชีวติ และมรณะ คํานึงถึงอนิจจังและอนัตตา
และจากชองกระโดดนัน้ ลมเย็นกระโชกพัดเขามาอยูต ลอดเวลา คงจะมีประโยชนสาํ หรับจะทําใหเราแนใจ
วาทีท่ จ่ี ะลงไปนัน้ ไมใชนรก เพราะไมมเี ปลวเพลิงอันรอน มีแตลมเย็น เครือ่ งบินวนเวียนอยูเ รือ่ ย ๆ รูส กึ
จะไมหยุด แตวาคําสั่งใหเตรียมตัวกระโดดไมมีเขาหูเราเลย ผลสุดทายมีผูมาตบไหลเบา ๆ และเราไดยิน
วาเลิกกันได เพราะเหตุวา นักบินไมสามารถจะหาทีท่ เ่ี ราจะลงไปได แผนทีก่ เ็ ลว และอากาศก็มดื พวกเรา
กําลังเดินทางกลับกัลกัตตา
เราไมไดอยูที่กัลกัตตานานนัก เพราะเหตุวาทุกคน เฉพาะอยางยิ่ง พวกเรามีความวิตกกังวล
อยากจะใหเรื่องกระโดดรมนี้เสร็จสิ้นกันไปเสียที หลังจากเดินทางครั้งแรก ตอมาสักหนึ่งสัปดาห เราได
ขาวจากกองทัพอากาศอังกฤษวา เขาพรอมทีจ่ ะพาเราไปอีกครัง้ หนึง่ แลว เราก็ตา งออกเดินทางทันที จาก
สนามบินเดียวกัน เดินทางแบบเดียวกัน เวลากลางคืนแบบเดียวกันกับคราวที่แลว ผิดกันที่เวลาดึกกวา
เดิมสัก ๔–๕ ชั่วโมง เพราะเหตุวาเปนขางแรม เมื่อเราไดเดินทางถึงเหนือประเทศไทยมีคนมาบอกวา
คราวนีพ้ บทีห่ มายแลว เครือ่ งบินวนเวียนอยูห ลายรอบและคอนขางจะบินต่าํ พวกเราไดเห็นแสงไฟบนพืน้
ดินเปนอันมาก และเกิดความสงสัยขึ้นในใจวา เราไดถูกนํามาในที่ที่ถูกตองหรือไม เพราะเหตุวาเปนที่
ตกลงกันวาเราจะตองอยูใ นกลางปา มีบา นเรือนทีใ่ กลเคียงทีส่ ดุ หางออกไปตัง้ หลายกิโลเมตร แตอยางไร
ก็ตาม ไมมีเวลาที่จะไตถามและไมมีเวลาที่จะถกเถียงกัน คําสั่งใหลงมาถึง และเราก็ลงไป
ทั้ง ๓ คนลงถึงพื้นดิน ในที่วางเปลาใกลเคียงกัน และเราพอจะเห็นกันในระหวางที่เราลอยตัวลง
มา ขาพเจาคอนขางจะเคราะหรายโดยที่ไดลงมาเทาหนึ่งอยูบนคันนาและอีกเทาหนึ่งอยูนอกคันนา ทําให
ขอเทาขวาแพลงไป ขาพเจารูสึกตัววาพื้นดินที่เราลงมานั้นเปนนา และขอนี้ยิ่งทําใหสงสัยใหญวาไดลงมา
ผิดที่เสียแลว เรา ๓ คนเขามารวมดูแผนที่อยางเรงรีบ และจากแผนที่นั้นก็ทําใหแยใจยิ่งขึ้นวา ที่ที่เรา
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อยูนั้นเราไมไดตั้งใจลงมาเลย เพราะเปนที่ที่หางจากจุดหมายถึง ๒๕ หรือ ๓๐ กิโลเมตร และยิ่งรายไป
กวานั้นเรารูสึกวา เราอยูใกลหมูบานจนเกินไป เมื่อเราเดินหารม อาหาร และเครื่องมือ ๗ รมที่เรานํามา
ดวย สําหรับอาหารรับประทานในปาเปนเวลา ๑ เดือน ก็ปรากฏวารม ๑ หายไป แดงกับดีเดินออกไปหา
แลวในไมชาก็กลับมารายงานวา รมที่หายไปนั้นไดตกลงไปในใจกลางหมูบาน และหมูบานหางจากที่เรา
อยูเ พียงพุม ไมเล็ก ๆ คัน่ อยู แดงกับดีตอ งรีบกลับมา เพราะเหตุวา ไดยนิ สุนขั เหา ฉะนัน้ เราจึงตัดสินใจ
วา จะตองออกจากที่ที่เราอยูนั้นโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได
ในขณะนั้นเปนเวลาเชามืดประมาณ ๔ นาิกา เรามีเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงกอนจะรุงสาง เรา
ไมสามารถทีจ่ ะออกเดินทางไดโดยเร็ว เพราะมีหบี หอใหญหลายหีบ และจะขุดหลุมฝงใหมดิ ชิดก็ทาํ ไดยาก
เพราะวาใกลหมูบ า น แตอยางไรก็ตามเราไมมเี วลาสําหรับทีจ่ ะตัดสินใจนานนัก เพราะในขณะเดียวกันกับ
ที่เราตัดสินใจวา จะออกเดินทางตอไป เราก็เห็นชาวนา ๕ – ๖ คนเขามา และเขาเหลานั้นเห็นเราแลว
ชาวนาเหลานั้นเปนคนเผาถานจากหมูบานอีกหมูบานหนึ่งหางไกลออกไป ในวันนั้นไดเขาไปในปา
เพือ่ จะตัดไม และเมือ่ ไดตน ไมแลวก็กาํ ลังเดินทางกลับบาน ในคืนนัน้ เขาพักแรมอยูน อกหมูบ า นวังน้าํ ขาว
ตั้งใจเดินทางกลับในวันรุงขึ้น (วังน้ําขาวคือหมูบานที่เราลงมานั้น และวังน้ําขาวอยูในจังหวัดชัยนาท แต
ที่เราตั้งใจลงมานั้นอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือระหวางจังหวัดตากกับนครสวรรค) แสงไฟที่เราไดเห็นจาก
เครื่องบินของเรานั้นคือคบเพลิงของชาวเกวียนนั้นเอง พวกเขาไดยินเสียงเครื่องบินของเราและโคกระบือ
ก็แตกตื่นวิ่งหนีไป ชาวเกวียนเหลานั้นไดเห็นรมของเราขาวเมื่อลงมาจากเครื่องบิน แตบางคนเขาใจวา
เปนควัน เมือ่ เขาเหลนน้ั ไดพบเราบนพืน้ ดินตางก็ประหลาดใจทีเ่ ห็นเราเปนคนไทย เพราะเหตุวา เขาคาดวา
คงจะเปนพวกชาวตางประเทศที่เขาทิ้งระเบิด
ขณะนัน้ เปนเวลาประมาณ ๕ นาิกา เราไมมเี วลาทีจ่ ะทําอะไรอีกแลว จึงเอาเครือ่ งสงวิทยุ อาหาร
บางเล็กนอยและเสือ้ ผาบางชิน้ สิง่ ของนอกจากนัน้ เอาซุกเขาไวในพุม ไมบา ง ขุดหลุมฝงบาง แตจะมีประโยชน
อันใดที่จะเก็บอะไรไวใหมิดชิด เพราะรมทั้งคันมีของเต็มไดลงจากเครื่องบิน ตกลงไปในกลางหมูบาน ดู
เหมือนจะเปนหนาศาลาวัดเสียดวย เมือ่ เราไดทาํ การบางอยางเทาทีจ่ ะทําไดแลว เรารีบยอนเดินกลับไปทาง
ตะวันตกเขาปาซึง่ เปนชายปาใหญตอ ไป ขอเทาของขาพเจาทีแ่ พลงนัน้ เปนขอทีห่ นวงทําใหเพือ่ นของขาพเจา
ไมสามารถจะเดินไปไดโดยเร็วเทาที่ตองการ เราไดเดินเขาไปในปาประมาณ ๔–๕ ชั่วโมง จนกระทั่งถึงที่
ทีค่ อ นขางจะทึบ จึงตัดสินใจวาจะหยุดพัก ความจริงหยุดทีน่ น่ั ไมปลอดภัย แตเราหวังวาจะติดตอทางวิทยุ
กับกองบัญชาการทีอ่ นิ เดีย ความมุง หมายของเราขอใหญกค็ อื ตองการจะบอกกับกองบัญชาการวา เรา
ไดถกู ทิง้ ลงมาในทีท่ น่ี า เกรงอันตราย และเราฝงวิทยุไว ณ ทีน่ น้ั กับจะเดินทางไปตะวันตกเฉียงเหนือไปยัง
ที่ที่จะนัดพบกับคณะ Appreciation ที่ ๒ ซึ่งจะลงมาในขางขึ้นเดือนหนา ในรางโทรเลขนั้นเจาะจงเตือน
ใหกองบัญชาการระมัดระวังเปนพิเศษ ไมใหคณะที่ ๒ ลงมาผิดที่อยางที่เราไดประสบมา เพราะเหตุวาชาว
บานรูตัวเสียแลว
เรายังมีเวลากอนที่จะถึงกําหนดที่เราจะออกอากาศติดตอกับกองบัญชาการ ฉะนั้นเราจึงใชเวลา
ขุดหลุมเพื่อจะฝงเครื่องวิทยุของเรา เมื่อการสงวิทยุนั้นเปนผลสําเร็จแลว นอกนั้นยังมีของที่เราเห็นวา
ไมสูจําเปนจริงหลายอยาง เราก็ขุดหลุมฝงไวดวย เพื่อจะเดินทางโดยน้ําหนักเบาที่สุด ที่มั่นของเราเวลา
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นั้นเปนพุมไมคอนขางหนา และเครื่องวิทยุของเราเก็บไวอีกแหงหนึ่ง ไมไกลจากที่อยูนัก แตไมเห็นกัน
ที่ที่อยูนั้นเปนที่ที่เหมาะอยูบาง เพราะเหตุวาเราไดแนใจวาถึงแมจะมีคนเดินไปมาหางจากที่ซอน ๔ – ๕
เมตรก็แทบจะไมเห็น
วันนัน้ อากาศรอน ปาเงียบสงบ นอกจากจะมีเสียงลิงและนกรองเล็กนอย ขอเทาของขาพเจาบวม
ขึน้ มา และคอนขางจะปวด เราตางรูส กึ ออนเพลียหลังจากทีไ่ ดเดินทามกลางความรอนเปนเวลาครึง่ วัน และ
เฉพาะอยางยิ่งตองเผชิญกับสิ่งที่ไมคาดหวังในเวลาเชามืด รูสึกใจเสียอยูบางเนื่องดวยมีคนเห็นเราลงจาก
รมมา และรม ๑ รมก็พลัดลงไปในหมูบ า น เรามีนาํ้ อยูใ นขวดเพียง ๓ ขวด เพราะเหตุวา ตามแผนการเดิม
เราจะลงที่ใกลลําธาร เราไมรูสึกหิวเลย ฉะนั้นจึงไมตองกังวลกับเรื่องอาหาร
เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะสงวิทยุ แดงกับดีกไ็ ปยังสถานีวทิ ยุของเขา ขาพเจานัง่ ยามอยูส กั ครึง่ ชัว่ โมง ตอมา
แดงกับดีกลับมาบอกวาติดตอไมได เขาพอจะฟงไดยนิ กองบัญชาการแตเพียงเบา ๆ แตกองบัญชาการไม
ไดยินพวกเราเลย ที่รายไปกวานั้น กองบัญชาการไมไดรอเรานานพอสมควร เพราะเหตุวาเขาอาณัติ
สัญญาณเลิกสงเร็วเกินกําหนดไป บางทีกองบัญชาการอาจจะไมไดคาดหมายวาเราจะติดตอวิทยุมาทันที
ทันใดก็เปนได
เราจะทําอยางไรดี พวกเราตัดสินใจวาการสงวิทยุนี้เปนของสําคัญที่สุด เพราะฉะนั้นจะตองคอย
สงใหไดโดยเร็ว ถาเราเดินทางไปพรอมดวยเครื่องวิทยุเราจะไปไมไดไกล เพราะน้ําหนักมาก และเทาของ
ขาพเจาก็บวม และที่ที่เราอยูนี้ ก็รูสึกจะเปนที่ที่มิดชิดพอสมควร แดงเห็นวาสายอากาศของเราอาจจะทํา
ไดดขี น้ึ และในวันรุง ขึน้ เราก็จะไดตดิ ตอกับกองบัญชาการอีก ขาพเจาเห็นชอบดวย และเนือ่ งจากขาพเจา
เปนหัวหนา ขาพเจารับผิดชอบในขอตัดสินใจนั้น ในระหวางที่รออยูจนถึงวันรุงขึ้น เราก็พยายามหาน้ํามา
ใสขวดสําหรับจะไดเดินทางไป และเมื่อเราไดสงวิทยุไปแลว เราก็เดินทางตอไปทันที
แดงกับดีก็ออกไปลาดตระเวนหาน้ํา ขาพเจาอยูในที่พักแตผูเดียว เพื่อนของขาพเจาไดจากไป
เปนเวลาหลายชั่วโมง และไมไดกลับมาจนกระทั่งรุงสาง เขาไดพบหนองน้ําแหงหนึ่งสกปรกอยูนอกปา
แตเมื่อเวลาเดินกลับมายังที่ เดือนยังไมขึ้นไมเห็นทาง จึงตองรอจนกระทั่งเชามืด ๓ นาิกา ขาพเจา
เองนั่งเฝาอยู ฟงเสียงลิงและนก และเมื่อเห็นเพื่อนขาพเจากลับมาก็รูสึกมีความยินดีมาก
การพยายามสงวิทยุครั้งตอมา ยิ่งประสบความสําเร็จนอยกวาคราวแรก เพราะเหตุวาคราวนี้เรา
ไมไดยนิ กองบัญชาการเลย เรารูส กึ วิตกเปนอันมาก และขาพเจาจําไดวา ดีไดบอกวา ถาเราไมรบี เดินทาง
ออกไปโดยเร็ว ชาวบานก็จะตามเราทัน อยางไรก็ดีพวกเราวิตกกังวลถึงคณะที่ ๒ และคณะตอ ๆ ไปวา
จะไดรบั ความลําบาก ถาเราไมสง วิทยุแจงใหกองบัญชาการทราบ ขาพเจารับผิดชอบและตัดสินใจวาจะตอง
พยายามสงอีกครัง้ หนึง่ และคราวนีเ้ ปนคราวสุดทายจะสงออกไดหรือไมกต็ าม เราจะตองเดินทางไป การ
สงครั้งนี้จะทํากันในเชาวันรุงขึ้น คือในเชาวันที่ ๓ หลังจากที่เราไดโดดรมมา ในเวลาบายวันนั้น ดีและ
ขาพเจาเดินออกลาดตระเวนและหาน้าํ เราไดเห็นชาวบานบางคน แตรสู กึ วาเขาไมสงสัยอะไรเรา ในคืนนัน้
เราก็พักแรมอยูดวยกันนั้น
รุง ขึน้ เวลา ๑๐ นาิกา ดีกบั แดงก็ไปสงวิทยุในทีซ่ อ นวิทยุนน้ั ขาพเจานัง่ ยามอยูค นเดียวเชนเดิม
เพือ่ นของขาพเจาไปไดประมาณ ๕ นาที ขาพเจาก็เห็นคนหลายคนเดินผานไปหาง ๆ ขาพเจาเขาใจวา เขาไม
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เห็นขาพเจาในครัง้ นัน้ ขาพเจานัง่ เฝาคอยอยูเ ปนเวลาสักอึดใจ ก็มคี นเปนจํานวนมากโผลขน้ึ มาลอมทีพ่ กั
ของเรา ชาวบานเหลานัน้ เขามาทัง้ ทางซาย ทางขวา ขางหนา ขางหลัง ชูปน หลายกระบอก เกมของเรา
สิน้ สุดลงเพียงแคน้ี อยางนอยก็เกมของขาพเจาเอง ขาพเจาทําอะไรอยางอืน่ ไมได นอกจากจะตะเบ็งเสียง
ขึน้ วา “ยอมแพ จับไปเถิด” หวังวาเสียงทีข่ า พเจาตะเบ็งจะไดยนิ ไปถึงเพือ่ นขาพเจาและทําใหเขามีเวลาหนี
ขาพเจาแทบจะไมสามารถเชือ่ ไดวา ภายในเวลาไมถงึ ๑ วินาทีในขณะนัน้ ความคิดตาง ๆ แลนพรัง่
เขามาในศีรษะของขาพเจาเปนอันมาก ตัง้ แตเวลาทีข่ า พเจารูต วั วามีคนมาลอมขาพเจา จนถึงเวลาทีเ่ ขาเขา
มาถึงตัว ในสมองขาพเจาไดเกิดความคิดความเห็นหลายอยางจนไมทราบวาอะไรมากอนอะไรมาหลัง คิดถึง
คูรักของขาพเจาที่ลอนดอน คิดถึงคําสุดทายของคุณมณี สาณะเสน ที่ไดกลาวแกขาพเจาเมื่อกอนเรา
เดินทางออกจากประเทศอังกฤษ คิดถึงเพื่อนของขาพเจาที่ยังอยูในอินเดีย คิดถึงเพื่อนอีก ๒ คนของ
ขาพเจาทีอ่ ยูใ นพุม ไมใกลเคียง คิดถึงญาติและมิตรทีอ่ ยูก รุงเทพฯ คิดถึงสาสนจากกองบัญชาการถึง “รูธ ”
ที่ยังอยูในกระเปาของขาพเจา และคิดถึงยาพิษที่อยูในกระเปาหนาอกของขาพเจา ความคิดขอสุดทายนี้
เปนความคิดที่มาหลังสุด ขาพเจาควรจะกลืนยาพิษเขาไปไหม หรือควรจะยอมใหจับเปน ใหเขาจับตาย
เถิด เพราะเหตุวา ความลับทีข่ า พเจานํามานัน้ มีอยูม ากเหลือเกิน และถาถูกจับเปนไปก็จะทําใหขา พเจาตอง
ขายเพื่อน ขายความลับเหลานั้น แตอยาเลย ถูกจับดีกวา เพราะเหตุวาเอกสารตาง ๆ ที่อยูกับขาพเจา
นัน้ ขาพเจาสามารถทีจ่ ะปองกันไดตราบใดทีย่ งั มีชวี ติ อยู ถาตายไปเสียจะปองกันอยางไร ชีวติ เปนสิง่ ทีม่ ี
ความสดชืน่ และสวยงาม และตราบใดทีม่ ชี วี ติ ตราบนัน้ ก็ยงั มีความหวัง ถาญีป่ นุ จะทรมานขาพเจา ขาพเจา
ตายเสียเดี๋ยวนี้เห็นจะสบายดีกวา แตเห็นแลววาไมมีญี่ปุนในหมูคนที่จะเขามาจับขาพเจาเลย อยากระนั้น
เลย เมื่อปะเสือก็ตองยอมสู อยาเลย ใหเขาจับเปนจะดีกวา อยาเพิ่งตาย
และขาพเจาก็ยังคงมีชีวิตอยู เมื่อไดผานความคิดเห็นเรื่องความตายมาในสมองแลว ขาพเจาก็
สามารถที่จะเห็นแงขันบางอยางในขณะที่ขาพเจาถูกจับ คนที่อยูขางหนาขาพเจามีปนพกแตงเครื่องแบบ
ตํารวจ โดดเขามาถึงขาพเจาแบบทีเ่ ห็นกันอยูบ นโรงลิเก เขาไมไดรอ งเพลงลิเกแตรอ งเสียงอะไรฟงไมออก
มีอกี หลายคนทีซ่ อ นตัวอยูใ นพุม ไม และไมยอมออกมาจนกวาขาพเจาจะยกมือขึน้ แสดงใหเห็นวาไมมอี าวุธ
ติดตัวเลย ผูท เ่ี ขามาจับขาพเจาในขัน้ แรกมีประมาณ ๕ ถึง ๖ คน แตตอ มาสักหนึง่ นาทีหลังจากทีข่ า พเจา
ยอมแพ เห็นมีประมาณ ๓๐ คน เขามัดมือขาพเจาไพลหลังดวยผาขาวมา ตอไปนีก้ เ็ ปนเวลาทีผ่ จู บั ขาพเจา
ไมรูวาเขาพูดวาอยางไรบาง เพราะตางคนตางพูดพรอม ๆ กัน แตคนที่ใกลขาพเจาที่สุดดูเหมือนจะบอก
ขาพเจาวา ครอบครัวของขาพเจาเปนสัตวชั้นต่ํา พอแมขาพเจาคงไมไดแตงงานกัน ขาพเจาเคราะหดีที่
ยอมแพ มิฉะนั้น…ฯลฯ คนที่เขามาทีหลังเมื่อไดเห็นแนชัดวา มือของขาพเจาถูกมัดไพลหลังแลว ก็หา
ความสนุกดวยการตบตีขา พเจา และถือโอกาสสัง่ สอนขาพเจาดวยถอยคําอันหยาบคาย ขาพเจาไมไดกลาว
โตตอบสักคําเดียว ความจริงขาพเจาตืน่ เตนและอือ้ ไปหมด เพราะเหตุวา ขาพเจาพะวงอยูแ ตในเรือ่ งปญหา
วาเพือ่ นขาพเจาถูกจับหรือเปลา ในไมชา ก็รสู กึ เบาใจไปบาง ทีไ่ มเห็น ๒ คนนัน้ ถูกจับมา ถึงแมวา ชาวบาน
จะไดแบกวิทยุรวมกลุมอยู และนอกจากนั้นไมไดยินเสียงปนเลย จึงเปนที่เบาใจ
ขาพเจาทราบความทีหลังวา แดงและดีไดยินเสียงคนมาจับขาพเจา จึงวิ่งหนีไปกอนที่ใครจะเห็น
เขาทั้งสองเขาไปซอนตัวอยูในอีกสวนหนึ่งของปาจนกระทั่งถึงเวลากลางคืน และในคืนนั้นไดเดินทางไปยัง
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ที่ที่เราไดกําหนดนัดพบกันไว ถาเผื่อเราคลาดกัน หวังวาถาขาพเจาหนีไปไดขาพเจาก็คงจะไดไปคอยอยู
ทีน่ น่ั แตเมือ่ ไมพบขาพเจา เขาก็เดินตอไปทางภาคเหนือ เขาไปยังจังหวัดอุทยั ธานี และในไมชา ก็ถกู จับ
ระหวางที่กําลังรับประทานอาหารอยูในตลาด เพราะไมไดสวมหมวก
ผูท ม่ี าจับขาพเจามีหวั หนา ๒ คน เปนปลัดอําเภอประจําตําบล มีพลตํารวจ ๒ คน นอกจากนัน้
เปนชาวนาที่หนาตารื่นเริงและมีใจกรุณา ทานเหลานี้ไดพาขาพเจาออกจากปาไปยังหมูบานวังน้ําขาว เมื่อ
จะถึงชายหมูบาน ไดมีผูที่อางตัววาเปนผูที่จับขาพเจาไดมารวมเปนจํานวนมาก รวมทั้งนายอําเภอวัดสิงห
ซึง่ เปนคนเดียวทีข่ ม่ี า ผูท อ่ี ารักขาขาพเจาอยูม จี าํ นวน ๒–๓ รอยคน สวนมากเปนชาวนาจากหมูบ า นตาง ๆ
ใกลเคียง ในหมูค นเหลานัน้ ขาพเจาสังเกตจําไดวา มีสหายเกาของเรา ๒–๓ คน คือคนตัดไมทเ่ี ราไดพบ
ในคืนแรก ขาพเจาทราบความวา หลังจากทีเ่ ขาผละจากเราไปแลวไดแจงความยังอําเภอวัดสิงห และทาง
อําเภอจึงไดเกณฑชาวบานออกมาตามจับเรา เขาเขาใจวาเรามี ๔ คน และพยายามจะซักถามใหขาพเจา
บอกวาอีก ๓ คนนั้นหนีไปอยูที่ไหน
เมื่อนายอําเภอไดพบขาพเจาแลว ขาพเจาไดถูกนําตัวโดยที่ทีมือไพลหลังอยูตลอดเวลา ไปยัง
ศาลาวัดวังน้ําขาว ณ ที่นั้นเขาลามโซขาพเจาไวที่เทา ผูกไวกับเสากลางศาลา เนื่องจากขาพเจาไมได
พยายามตอสูห รือหลบหนี เขาก็ยอมใหขา พเจาไมตอ งถูกมัดมือ ขาพเจาไดยนิ เจาหนาทีถ่ กเถียงกันอยูบ า ง
และรูส กึ วาความเห็นของเจาหนาทีเ่ รือ่ งขาพเจานัน้ แตกแยกกันออกเปน ๒ ฝาย ฝายหนึง่ เห็นวาขาพเจาเปน
นักโทษอุกฉกรรจ เปนคนทรยศตอชาติ พยายามทําลายชาติและฆาเพื่อนรวมชาติดวยกัน อีกฝายหนึ่ง
รูส กึ จะเปนจํานวนเทา ๆ กับฝายแรก มีความกรุณา และหลังจากทีข่ า พเจาไดบอกเขาโดยไมไดบอกชือ่ ของ
ขาพเจาวา ขาพเจาเปนนักเรียนของรัฐบาลทีร่ ฐั บาลสงไปอังกฤษ เขาก็เชือ่ ขาพเจา และตัง้ คําถามขาพเจา
หลายขอดวยกัน ถึงเรื่องอนาคตและสถานะแหงสงคราม ในฝายหลังนี้ปลัดอําเภอประจําตําบลคนหนึ่ง
ทาทางเรียบรอย มากระซิบกับขาพเจาดวยถอยคําสุภาพ ทําใหเปนที่ปลาบปลื้มยินดีจับใจนัก ตรงกันขาม
มีปลัดอําเภอประจําตําบลหนึง่ ซึง่ มีใจกระดางไดตะคอกแกชาวบานตาง ๆ ขูใ หออกไปหาง ๆ ขาพเจา เพราะ
วาขาพเจาเปนกบฏรุนแรง ใจเหีย้ มอํามหิต จะอยูต อ ไปไมไดกว่ี นั แลว ในหมูช าวบานนัน้ ขาพเจารูส กึ วา
เขามีความเมตตากรุณาทัว่ ๆ ไป ไมใชเพราะวา เขารูเ รือ่ งการเมืองหรือการสงคราม แตเพราะเหตุวา น้าํ ใจ
อันดีและซื่อตามธรรมชาติของเขา พาใหเขามองขาพเจาเปนเพื่อนมนุษยและเปนเพื่อนมนุษยที่กําลังได
ทุกขอยู และถึงแมจะมีคนที่ไมแยแสกับอะไรทั้งสิ้น ก็ไมไดรูสึกเกลียดชัง นอกจากจะอยากรูอยากเห็น
ขาพเจาสังเกตวา ทั้งเจาหนาที่และชาวบานอยางนอยก็เลื่อมใสอยูขอหนึ่ง ที่ขาพเจาไดโดดรมลงมาจาก
เครื่องบินทิ้งระเบิด ๔ เครื่องยนต ซึ่งขาพเจาไดวาดภาพใหเขาดู บอกวาใหญเทาโบสถแตไมสูงเทา
อาหารกลางวันและอาหารเย็นในวันนั้น ชาวบานนําเอามาใหแกเจาหนาที่และขาพเจาอยางเต็มที่
ในตอนบายชาวบานที่มาจากหมูบานอื่น ๆ ไดขึ้นมาบนศาลา มาดูพลรม เขานั่งลอมวงไมใกลขาพเจานัก
เพราะเหตุวา เจาหนาทีท่ เ่ี กลียดชังขาพเจา ไลใหเขาออกไปหาง ๆ อยูเ สมอ และพอตกบายเจาหนาทีบ่ างคน
ก็มอยหลับไป ชาวบานจึงไดกระเถิบเขามาใกลเขาทุกที และเริ่มซักถามขาพเจา ในหมูชาวบานหนาซื่อ
เหลานี้ มีหญิงผูห นึง่ อายุคอ นขางมาก ขาพเจาสังเกตวาแกนัง่ ใกลขา พเจาอยูน านถึง ๒ ชัว่ โมง ไมไปไหน
และนั่งเอามือกอดเขา เมื่อคนที่มาดูขาพเจาคอยบางตาไปบางแลว หญิงชราผูนั้นก็พูดกับขาพเจาเสียง
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แปรง ๆ วา พุทโธหนาเอ็งเหมือนลูกขา ขาพเจาถามวา ลูกปาอยูไหน ไดคําตอบวา ถูกเกณฑทหารไป
นานแลว ไมรูวาไปอยูที่ไหน เสียงอันเยือกเย็นซึ่งแสดงถึงน้ําใจของหญิงผูนี้ ทําใหขาพเจาตื้นตัน และ
รูสึกวาไดมีรสหวานอันเปนรสแหงความรักของมารดาหอมอยูในศาลานั้น
คืนนั้นขาพเจานอนหลับสนิท เพราะเพลียทั้งรางกายและจิตใจ รุงขึ้นเวลาสาง ชาวบานไดนําเอา
เกวียนมารอขาพเจา เพื่อจะนําไปยังอําเภอวัดสิงห ขาพเจานั่งมาในเกวียนขอเทาลามโซติดอยูกับเกวียน
และมีตํารวจ ๒ คนนั่งเกวียนมาดวย ชาวบานประมาณ ๑๒ คนเดินเปนองครักษอยูขาง ๆ เกวียน
เกวียนที่ใสของสัมภาระของเรารวมทั้งเครื่องวิทยุ ไดออกเดินทางไปลวงหนา ตํารวจในขณะนั้นรูสึกวาจะ
มีจิตใจเปนมิตรและพยายามที่จะทําใหขาพเจาไดรับความสบายมากที่สุดที่จะทําไดโดยไมขัดกับขอบังคับ
ประมาณ ๗ น. ขบวนของเราหยุดทีห่ มูบ า นแหงหนึง่ เพือ่ รับประทานอาหารเชา รูส กึ วาพวกชาวบานรูต วั
จึงคอยเตรียมอาหารไว และเห็นจะไมมใี ครในหมูบ า นทีไ่ มมาดูขา พเจา ตํารวจ ๒ คนนัน้ หยอกลอหญิงสาว
ถามวา เมือ่ ไดเห็นพลรมแลวรูส กึ รักบางไหม คําตอบไมเปนไปในทางปฏิเสธ อาหารนัน้ อรอยมาก มีแกง
บะฉอปลา ผักและน้าํ พริก ชาวบานไดเอาเหลามาเลีย้ ง และตํารวจก็เชิญใหขา พเจาดืม่ ดวย และกลาววา
ขาพเจาจะไมมโี อกาสลิม้ รสเหลานัน้ อีกเปนเวลานาน ขาพเจารูส กึ สนุกถึงแมวา ๗ นาิกาในเวลาเชา จะ
เชาเกินไปสําหรับดื่ม เปนจริงดังที่ขาพเจาไดคาด มีชาวบานหลายคนมาหอมลอมเกวียนของขาพเจาและ
มาคุยดวย ถามถึงเครื่องบิน การทิ้งระเบิด และสงคราม รูสึกวาเขาดีใจที่ไดยินขาพเจาวาญี่ปุนกําลังจะ
แพและจะเลิกสงครามเร็ว ๆ นี้ และรูส กึ วาชาวบานเหลานัน้ ไมไดเกลียดชังอะไรขาพเจา ไดยนิ บางคนตะโกน
วา อะไรกัน คนไทยเหมือนเรานีเ่ อง และเมือ่ ขบวนของขาพเจาออกจากหมูบ า น ขาพเจาก็ไดยนิ เสียงไชโย
จากเพื่อนมนุษยเหลานั้นหลายครั้ง
เราหยุดรับประทานอาหารกลางวัน ทีห่ มูบ า นแหงหนึง่ และขาพเจาไดรบั การตอนรับทํานองเดียว
กัน ขาพเจาก็ตอ นรับชาวบานเดียวกันกับคราวกอน คือ ตอบคําถามของพวกเขาในเรือ่ งตาง ๆ และรูส กึ
วาพูดไดคลองกวาคราวกอน กอนทีเ่ ราจะออกเดินทางบายวันนัน้ มีชายคนหนึง่ ซึง่ กําลังพูดอยูก บั ขาพเจา
เห็นไมมีใครมอง เอาวานชิ้นหนึ่งใสมือขาพเจาแลวกระซิบวา เก็บไวใหดี ไมเปนอันตราย ดูที่หนาผาก
แลวเห็นจะทํางานสําเร็จ ทําใจใหดี ๆ ไว ไมเปนอะไร
ประมาณ ๑๖ น. เราหยุดทีห่ มูบ า นอีกแหงหนึง่ ใหญกวาหมูบ า นอืน่ ๆ ทีเ่ ราไดผา นมา ประชาชน
ที่มาถามขาพเจา มีความรูมากกวาพวกกอน ๆ มีพระสงฆอยูหลายรูป ครู และมีอีกหลายคนที่เคยไป
เรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ พอตกเย็นเราก็ถึงวัดสิงห และเกวียนก็นําขาพเจาไปยังสถานีตํารวจ เมื่อกอน
จะเขาเขตอําเภอวัดสิงห ตํารวจ ๒ คน ผูคุมขาพเจาซึ่งเวลานั้นสนิทชิดชอบกันมาก เอาเงินรวมกันได
๑๒ บาทสงใหขาพเจาและบอกวา ขาพเจาจะใชเปนประโยชนไดใน ๒–๓ วันขางหนา ตํารวจทั้ง ๒ นี้ ใน
วันรุงขึ้นไดเอาไขตมมาใหขาพเจารับประทานในกรงขัง และบอกวาอาหารที่ราชการใหขาพเจา คงจะพอ
สําหรับทําใหหิวตอไปอีก
ในทันทีทันใดที่เราไดเดินทางถึงสถานีตํารวจ สภาพการเปนนักโทษของขาพเจาก็แปรไปเปนทาง
การ ขาพเจาไดรับเชิญใหเขาไปในกรงขังซึ่งเราเห็นกันอยูทุกแหงตามสถานีตํารวจทั่วราชอาณาจักร กรง
นั้นเปนรูปหกดาน กวางยาวประมาณ ๑๐ ฟุต เปนกรงเหล็กรอบดาน เวนแตดานพื้นดิน เมื่อขาพเจา
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ไปถึงมีผอู าศัยอยูใ นนัน้ คนหนึง่ แลว เปนชายรูปรางกํายําล่าํ สันผิวคล้าํ เชนเดียวกับชาวนาอืน่ ๆ ในประเทศ
รูสึกหนาตาชื่นบาน ยิ้มปากกวางใหเห็นฟนขาว ชายผูนั้นยังรูสึกวาชื่นบาน ถึงแมจะถูกกลาวหาในขอที่
สําคัญ คือเขาไดทะเลาะกับลูกพีล่ กู นองในงานเลีย้ งแหงหนึง่ มีนเมาเขาไป “ชกเขาไปทีหนึง่ กระทืบหนึง่
หนที่กลางอก เขาก็ตาย” เพื่อนรวมกรงของขาพเจาไดทราบลวงหนาวาขาพเจาถูกจับ และปรากฏวาเขา
รูส กึ ยินดีในเอกสิทธิท์ ไ่ี ดเห็นพลรมในระยะใกลชดิ และไดมกี ารสนทนาปราศรัยในทํานองเดียวกันกับทีเ่ คย
ไดเปนมา หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมง มีนักโทษคนที่สามถูกจับมา คนนี้เปนชายชาวกรุงเทพฯ ถูกจับดวย
ขอหาวาพยายามทําจารกรรม ชายผูนี้ไดมาถึงวัดสิงหเมื่อ ๓–๔ วันกอน ตั้งใจจะมาหาแรในบริเวณวัง
น้าํ ขาว ซึง่ เปนหมูบ า นเดียวกับทีเ่ รากระโดดรมลงมา เขาพยายามหาคนงานหาเกวียนจะเดินทางไปสํารวจแร
พอดีตํารวจทราบเรื่องก็เลยสงสัยวาคงจะเกี่ยวกับพลรม ผูตองหารายนี้ไดคัดคานอยางมากแตไมเปนผล
และใครจะมารูดีไปกวาขาพเจาวาชายผูนี้ไมมีความผิดเลย ในกาลตอมา ขาพเจาพบชายผูนี้อีกหลายครั้ง
ที่กองตํารวจสันติบาลในกรุงเทพฯ เปนเวลานาน ๔ เดือน หลังจากที่เขาถูกจับ เพราะเหตุวาชายผูนี้ไมได
รับอนุญาตใหกลับบานไดเลยเปนเวลานาน แมวาจะไมมีหลักฐานประกอบแตอยางหนึ่งอยางใด
ในเวลาเย็นและค่ําวันนั้น ชาวบานอําเภอวัดสิงหก็เขามารวมอยูในสถานีตํารวจเพื่อดูหนาพลรม
ตํารวจแสดงวาพยายามจะหามไมใหเขามา แตเนื่องจากตํารวจก็อยากอนุญาตใหญาติมิตรของตนและ
ญาติมิตรของเพื่อนฝูงของตนไดเขามาชมสิ่งประหลาดดวย ในไมชาสถานีตํารวจนั้นก็เต็มไปดวยราษฎร
ผูอ ยากรูอ ยากเห็นของอําเภอวัดสิงห ผูเ ยีย่ มเยียนเราเหลานีม้ ไิ ดระงับปากเสียงเกีย่ วกับพลรมเลย บางคน
ก็รูสึกเกลียดชังโกรธแคน แตบางคนก็เมตตา ผูตองหาเคยฆาคนตายกับขาพเจารูสึกสนุกบาง ในการที่
มีคนมาดู แตนกั หาแรของเราไมสามารถจะกลัน้ ความทุกขรอ นของตนได นักคนแรนเ้ี ปนคนเดียวทีบ่ ริสทุ ธิ์
ไมมคี วามผิด สวนเราทัง้ สองคนนัน้ ถูกจับในขณะกระทําผิด ราษฎรบางคนดูไมเขาใจวาคนใดในสามคนนี้
เปนพลรม และเมือ่ เขาถามอยางดัง ๆ ขาพเจาก็เลยชีว้ า นักโทษฆาคนตายเปนพลรม นักโทษฆาคนตาย
ก็ชน้ี กั คนแรวา เปนพลรม แตนกั คนแรไมพดู วากระไร นัง่ หนาเศราอยู ตอวันรุง ขึน้ จึงเริม่ พูดจาวิสาสะบาง
แตพดู อยูก บั พวกเราเทานัน้ ไมพดู กับคนอืน่ เผอิญแกเปนคนเรียนทางหมอดู แกเลยดูลายมือของขาพเจา
แลวบอกวาชะตายังไมถึงฆาต สวนเสนลาภในมือนั้นปรากฏชัด สําหรับชะตาของแกนั้นไมสูดี
ในบายวันรุงนี้ ขาหลวงประจําจังหวัดชัยนาทไดเดินทางมาถึงพรอมดวยครอบครัว และมีกํากับ
การตํารวจกับผูพ พิ ากษามาดวย และตอจากนัน้ อีกหนึง่ ชัว่ โมง เราทัง้ สามคนก็ออกเดินทางไปกับขาราชการ
ผูใหญเหลานั้น เพื่อไปสูชัยนาท ระหวางทางตั้งแตสถานีตํารวจจนถึงทาเรือยนต ทั้งสามคนถูกลามโซ
ติดกันเปนพวง (นักคนแรดเู หมือนจะเปนคนหนาบางสักหนอย) ทานขาหลวงประจําจังหวัดรูส กึ กระดากที่
ตองเอาโซมาลามขาพเจา ผูซึ่งเปนนักเรียนที่รัฐบาลสงไปเรียนเมืองนอก จึงไดมาบอกขาพเจาลวงหนา
กอนเดินทาง “หวังวาจะไมรังเกียจ” ตลอดทางที่ไปสูทาเรือยนต ประชาชนพากันออกมาดูนักโทษเปน
ครั้งสุดทาย เฉพาะอยางยิ่งนักโทษพลรม มีบางคนที่ขาพเจาจําไดวาเปนนักเรียนกฎหมาย ไดเขามาดู
ขาพเจาเมื่อวันกอน และเมื่อขาพเจาผานหนาเขา เขาก็โบกมือตอนรับ
ที่จังหวัดชัยนาท ขาพเจาถูกแยกตัวจากเพื่อนนักโทษ นําตัวขาพเจาไปจวนขาหลวงอยูเปนเวลา
หลายชัว่ โมง ระหวางนัน้ ขาพเจาขออนุญาตอาบน้าํ ทานขาหลวงก็อนุญาตโดยใหสญ
ั ญาวาจะไมพยายาม
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หลบหนี ขาพเจาจึงมีโอกาสโกนหนวดเคราโดยใชมดี โกนของขาพเจายีห่ อ Roll Razor (เวลาจะลับมีดโกน
ชนิดนีม้ เี สียงดังคลายจุดประทัด) ในทันใดนัน้ ประตูหอ งน้าํ ก็ถกู ผลักดันเปดออก และมีคนวิง่ เขามา เขาวา
เขาไดยินเสียงปนกล ความจริงไมใชอื่นเลย เสียงขาพเจาลับมีดโกนนั่นเอง หลังจากอาบน้ําแลว ขาพเจา
ไดรบั ประทานอาหารเอร็ดอรอย ครัน้ แลวผูก าํ กับการตํารวจมาถึง พรอมดวยอัยการจังหวัด เพือ่ จะสอบ
สวนไปในชัน้ แรก ขาพเจาไดใหชอ่ื ขาพเจาในครัง้ นัน้ และความประสงคอนั แทจริงทีเ่ ขามาทําราชการ แตมไิ ด
บอกวาเพื่อนของขาพเจามีอยูอีกกี่คนในกองทัพอังกฤษ และแนนอนขอความลับทั้งมวล ขาพเจาก็ไมเปด
เผย ผูซักถามขาพเจาในครั้งนั้นก็ถามอยางออนโยน แตเมื่อมาถึงปญหาที่สําคัญ ๆ และขาพเจาดื้อดึงไม
ยอมตอบ ก็รสู กึ ชักเคือง ๆ แตกห็ าไดกระทําการอยางใดกับขาพเจาไม เวลา ๒๒.๐๐ น. ค่าํ วันนัน้ เปนอัน
วาการสอบสวนชั้นแรกนี้ไดเสร็จสิ้นลง และขาพเจาไดถูกนําตัวไปยังสถานีตํารวจในจังหวัดนั้น เพื่อขังไว
หนึ่งคืน
เมือ่ ขาพเจาไปถึงสถานีตาํ รวจ มีเพือ่ นรวมกรงอยูแ ลวประมาณ ๑๒ คน ในนัน้ มีหลายคนทีร่ สู กึ
วามีอายุตาํ่ กวา ๒๐ ป เขากําลังนอนกัน และพืน้ ของกรงขังก็พอดี ๆ กับจํานวนคนอยูแ ลว เมือ่ ขาพเจา
เขาไปเพิม่ อีกคนหนึง่ ก็ตอ งมีคนใดคนหนึง่ ปนขึน้ ไปอยูย อดกรง เพือ่ นรวมกรงทุกคนลงความเห็นวา ควรจะ
ใหเด็กคนหนึ่งขึ้นไปเสียชั้นบน แมวาขาพเจาจะขอขึ้นไปเอง ภายหลังขาพเจาจึงทราบวา ทําไมเขาถึงยัด
เหยียดใหคนนั้นขึ้นไปเสียชั้นบน ไมมีใครอยากจะใหแกเขาใกลเพราะแกเปนโรคผิวหนัง ขาพเจาไปนอน
แทนทีแ่ ก และตัวแกก็ขน้ึ ไปอยูช น้ั บนตรงศีรษะขาพเจาพอดี เด็กคนนีเ้ กาตลอดคืนและมีสะเก็ดหลนลงมา
บนตัวขาพเจา คืนนัน้ ขาพเจานอนไมหลับ เพราะเหตุทเ่ี ด็กเกาหนวกหู กับมีตวั เรือด มียงุ มีมด และถึง
แมวาขาพเจาจะสวมเสื้อผาคลุมกายไดทั้งตัว แตศีรษะจนถึงเทา ก็ไมชวยอะไรไดมากนัก
เชาวันรุงขึ้น ขาพเจาถูกยายไปอยูที่เรือนจําจังหวัดชัยนาท มีแพทยเปนผูควบคุม แพทยน้กี ็เปน
นักโทษนั่นเอง โทษฐานฆาคนตาย ตองจําคุกตลอดชีวิต แตเนื่องดวยมีการพระราชทานอภัยโทษ (งาน
เฉลิมพระชนมพรรษา งานขึน้ ปใหม ฯลฯ) จึงใกลกาํ หนดทีจ่ ะปลดปลอยออกไป และเนือ่ งจากแกเปนคน
ที่มีความประพฤติดีและมีความรูทางหมออยูบาง จึงไดเปนผูรับผิดชอบใน “โรงพยาบาลของเรือนจํา”
โรงพยาบาลนีจ้ ะวาเปนโรงพยาบาลก็ไมได เพราะไมเห็นมียา สวนคนไขกน็ อนอยูบ นพืน้ คอยใหธรรมชาติ
บําบัดไขหรือบั่นทอนชีวิตไป คนไขสวนมากเปนไขจับสั่น หมอนั่นเปนคนที่มีนิสัยดี แตทําอะไรใหคนไข
ไมได นักโทษบางคนถูกตีตรวนทีข่ อ เทา พวกนีเ้ ปนพวกทีไ่ ดรบั โทษอยางหนัก และเพิง่ เขามารับโทษ ถาอยู
นานสักหนอยและแสดงตนวามีความประพฤติดีก็ไดรับการยกเวน ไมตองตีตรวน มีอยูหลายคนไดรับ
อนุญาตใหไปทํางานทําถนนทีน่ อกเรือนจํา นักโทษทีด่ ที ส่ี ดุ ไดรบั การยกเวน ไมตอ งทํางานอะไรเลย และได
รับอนุญาตใหออกไปเทีย่ วในเมืองไดในเวลากลางวัน แตตอ งกลับมานอนในเรือนจํา มีบางคนทีห่ ดั อานและ
เขียนหนังสือในเรือนจํา และบางคนก็หัดทําการจักสารและงานฝมืออยางอื่น มีเรือนหนึ่งพิเศษสําหรับผู
หญิงซึ่งผูชายเขาไมได และมีบางคนบอกขาพเจาวานักโทษหญิงกับนักโทษชายบางคน เมื่อออกไปแลวก็
ไปแตงงานกันก็มี นักโทษเหลานัน้ รับประทานขาวแดงและแกงทีม่ แี ตผกั วันละสองครัง้ นักโทษทีม่ คี วาม
ประพฤติดี อาจจะไปจับปลามาไดแลวเอาตมเอาเอง มีบางคนที่ทางบานสงเสียอาหารใหก็มี ขาวแดงนั้น
ฝดคอเกินไปสําหรับคนใหมอยางขาพเจา และถึงแมวา ขาพเจาจะพยายามกลืนแบบเดียวกับคนอืน่ ก็ยงั รูส กึ
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วาตองการน้ําแกงมากมายที่จะชวยใหผานลําคอลงไปได ในเวลานี้เอง ที่เงิน ๑๒ บาท ที่ตํารวจไดใหไว
ไดมีประโยชน เพราะขาพเจาใชซื้อขนมรับประทาน และพัศดีเรือนจําก็ยังมีเมตตา คือ สงขาวขาวมาให
ขาพเจาพรอมดวยไขและแกงไดรบั ประทานทุกมือ้ อาหารเหลานัน้ ขาพเจาแบงรับประทานรวมกับหมอ และ
นักโทษอื่น ๆ ซึ่งเปนผูชวยหมอ
ขาพเจาจําไมไดวา ขาพเจาอยูเ รือนจํานัน้ กีว่ นั อาจจะเปนระหวางสามวันกับหนึง่ สัปดาห เชาวันหนึง่
ขาพเจาถูกเรียกตัวไปทีส่ ถานีตาํ รวจ เขากรงขังทีข่ า พเจาเคยเขามาแลว และในราว ๑๑.๐๐ น. วันเดียว
กันนั้น ขาพเจาก็ขึ้นเรือยนตเดินทางมาสูกรุงเทพฯ มีผูกํากับการตํารวจควบคุมมา ในเรือนนั้นมีนักโทษ
อยูค นหนึง่ ถูกลามโซอยูก บั ขาพเจา เขาเคยเปนคนไขของโรงพยาบาลโรคจิตทีป่ ากคลองสาน แตไดหลบ
หนีไป และในระหวางหลบหนีไปนัน้ ไดไปฆาพระสงฆรปู หนึง่ ตาย เขาบอกขาพเจาวาไมบา หรอก และขาพเจา
ก็มองไมเห็นอาการเปนบาอยางใดเลย ขาพเจาอยากทราบวา เรื่องของเขาเปนอยางไรในเวลาตอไป
ผูกํากับการตํารวจผูควบคุมขาพเจา ชอบนําตัวขาพเจาแสดงแกเพื่อนของทานเปนจํานวนมาก
ตลอดทางในเวลากลางคืน ขาพเจาก็ถกู นําตัวขึน้ จากเรือไปขังไวทส่ี ถานีตาํ รวจ เพือ่ นรวมกรงขังของขาพเจา
ทุกแหงมีเรือ่ งแปลก ๆ นาสนใจ แตนา เสียดายทีข่ า พเจาไมสามารถจะนําเลาใหฟง ในทีน่ ้ี เพราะจะทําใหยดื
ยาวจนเกินไปนัก ในเชาวันรุงขึ้น ขาพเจารับประทานขาวตมที่ขาหลวงประจําจังหวัดอางทอง ทานผูนี้
กลาววา เราก็เหมือนเลนงิว้ เรารบกันสักหนอย แลวพอเลิกก็มากินขาวตมกัน ในคือวันสุดทาย ขาพเจา
นอนอยูสถานีตํารวจนนทบุรี และในวันรุงขึ้นก็ออกมายังกรุงเทพฯ
ตัง้ แตแรกมาจนถึงบัดนี้ ไมวา ขาพเจาจะถูกนําตัวไป ณ ทีใ่ ด มักจะมีคนไดยนิ เรือ่ งขาพเจา และ
ออกมาดูพลรม แตทก่ี รุงเทพฯ รูส กึ วาไมมใี ครสังเกตเห็นเรือตํารวจเล็ก ๆ ซึง่ นําตัวขาเพจามา และเมือ่
ขาพเจาขึน้ บกทีท่ า ชาง ซึง่ หางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมกก่ี า ว ขาพเจามองหาใครทีร่ จู กั สักคนหนึง่
ก็ไมมี เมือ่ รออยูท ท่ี า น้าํ สักสองชัว่ โมง ก็มรี ถตํารวจมารับ และนําขาพเจาไปกองตํารวจสันติบาล ณ ที่
นั้นขาพเจาทราบวา “แดง” และ “ดี” ไดมาถึงเมื่อวันกอน และในไมชาขาพเจาก็ไดพบเพื่อนทั้งสองคนนี้
และไดคุยกันในเวลารับประทานอาหารกลางวัน
ในไมชา จํานวน “นักโทษสงคราม” ก็เพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว กอนหนาพวกเรา ๓ คนนัน้ มีคนจีน
๒ คนพูดไทยได ซึง่ เปนผูท ร่ี อดตายจากคณะซึง่ โดดลงทีน่ ครปฐม (ซึง่ ขาพเจาไดกลาวถึงในตอนตน เพือ่ น
ของเขา ๑ คน ถูกฆาตาย และอีกคนหนึง่ หลบหนีไปได) หลังจากขางขึน้ เดือนตอไป Appreciation ที่ ๒
(เค็ง ขํา และกร) ก็ไดมาถึงโดยสวัสดิภาพ (คือถูกจับมาเหมือนกับพวกเรา) ตอมามีจีนอีก ๒ คน ผู
รอดตายมาจากจํานวน ๕ คน ซึ่งขึ้นบกจากเรือใตน้ําทางภาคใตของประเทศไทย ตอจากนั้นไปคนไทย
จากอเมริกาก็ถกู จับมาเรือ่ ย ๆ คราวละ ๒ คน ๑ คน และ ๕ คน ตามลําดับเวลา คนไทยจากอเมริกานี้
บางคนเดินทางบกจากยูนนาน บางคนเขามาทางเรือบินทะเลจากโคลอมโบ มีนักเรียนไทย ๒ คนจาก
อเมริกาถูกฆาตกรรมหลังจากทีไ่ ดถกู จับในภาคอีสาน พวกเรา “ชางเผือก” ๖ คนรูส กึ ขอบคุณในโชคชะตา
ทีไ่ มไดเสียชีวติ เลย เนือ่ งจากจํานวนนักโทษเหลานีไ้ ดเพิม่ ขึน้ เราจึงถูกยายจากกรงขังทีต่ กึ สันติบาล ออก
มาอยูบ า นพักตํารวจภายในบริเวณสันติบาลนัน้ ตอมามีพวกเราจากอังกฤษเขามาอีก ๒ คน ไมไดถกู จับ
แตเขามาอาศัยอยูกับพวกเรา คือ นายสวัสดิ์ ศรีสุข (เรเวน) กับนายจุนเคง รินทกุล (พงษ) ในตอน
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สุดทาย เราไดรับอนุญาตใหเดินเลนไดในบริเวณของกองตํารวจสันติบาลและไดรับเงินเบี้ยเลี้ยงมากขึ้น
ทําใหพวกเราสามารถอยูดีกินดีขึ้น จนกลายเปนเจาจํานําของรานคาในกองตํารวจสันติบาล (ในระหวางนี้
พวกเราไดถกู ญีป่ นุ สอบสวนโดยมีเจาหนาทีฝ่ า ยไทยรวมคุม ครองพวกเราดวย เรือ่ งการสอบสวนนีป้ รากฏ
อยูในหนังสือ อุโฆษสาร ป ๒๔๙๕ ชื่อเรื่องวา “มุสาวาทาเวรมณี” จึงขอระงับไมนํามากลาว)
การทีเ่ ราจะติดตอทางวิทยุกบั กองบัญชาการในอินเดียไดนน้ั ไดอาศัยความชวยเหลือจากเสรีไทย
ผูใ หญและผูน อ ยภายในประเทศเปนอันมาก บางคนยอมสละ ถึงกับใหใชบา นเปนสถานีวทิ ยุ เวลากลางวัน
พวกเราอยูใ นสันติบาลในฐานเปนนักโทษ ใชเวลาอานหนังสือตํารวจบาง หนังสืออานเลนบาง เลีย้ งปลากัด
บาง (เด็ก ๆ ลูกตํารวจชอบ) เตะตะกรอบาง (ผูใ หญตาํ รวจบางคนชอบ) ขุดคูทาํ สุขาภิบาลในเขตบานบาง
อะไรเหลานี้ เพื่อไมใหมีพิรุธวาในเวลากลางคืนพวกเราออกไปสงวิทยุได
แตการติดตอวิทยุนั้น ลําบากยากแสน เพราะเหตุวากองบัญชาการเขาใจวาเราถูกจับไปแลว จึง
ไมตดิ ตอมาตามกําหนดนัดหมาย เราพยายามอยูเ ปนเวลาหลายเดือน ผลสุดทายจึงไดสง คนถือหนังสือไป
ทางบก ไปติดตอกับเจาหนาที่ทหารอังกฤษที่จุงกิง และอีกดานหนึ่งเราก็ใชวิทยุกระจายเสียงของกรม
โฆษณาการแตงบทความสนทนาที่มีความนัย อางถึงชื่อปลอมของพวกเรา (ซึ่งไมมีใครรูในประเทศไทย)
และขอรองใหพวกเรา “ชางเผือก” ในอินเดียคอยฟงวิทยุทุกคืนแตไมมีผล นักวิทยุกลับมารายงานเปน
ประจําวาไมไดยนิ เสียงจากอินเดีย จนกระทัง่ ตนเดือนกันยายน เมือ่ หนังสือทีส่ ง ออกไปทางบกประกอบกับ
ขอความสนทนา ทีส่ ง โดยวิทยุกรมโฆษณาการไดถงึ หูพวกเราในอินเดีย ทางอินเดียจึงไดเริม่ ติดตอมา ใน
คืนวันที่ติดตอนั้น พวกเรานอนไมหลับ เพราะปลื้มปติยินดีเหมือนกับตายแลวเกิดใหม
ดวยความชวยเหลือของผูใหญในประเทศไทย หลังจากนั้นงานของเสรีไทยจากอังกฤษ ก็เปนไป
โดยงายดายและปลอดภัย เราไดรบั ความชวยเหลือจากตํารวจทัว่ ประเทศ และหลังจากนัน้ ทหารบก ทหาร
เรือและทหารอากาศก็ไดรว มมืออยางแข็งขัน ตัง้ แตชน้ั นายพลลงจนถึงชัน้ พลทหาร ตัง้ แตชน้ั รัฐมนตรีลง
มาจนถึงราษฎรสามัญ ในราวเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๘ ขบวนการเสรีไทยไดเจริญเติบโตขึ้น จนกระทั่ง
เมือ่ ขาพเจาไดรบั อนุญาตใหลาไปพักผอนทีอ่ นิ เดียและอังกฤษ ขาพเจาก็สามารถออกเดินทางดวยเครือ่ งบิน
คาตาลินาจากหัวหิน และกลับดวยเครือ่ งบินดาโกตา บินลงทีส่ นามบินของกองทัพอากาศไทยในภาคอีสาน
[โปรดดูความละเอียดในหนังสือ งานใตดนิ ของพันเอกโยธี ของพลเอกเนตร เขมะโยธิน บทที่ ๗-๘-๙
และ ๑๗-๑๘-๑๙ – ปวย] คณะ “ชางเผือก” และคณะเสรีไทยจากอเมริกา (ซึ่งมีจํานวนมากกวาพวกเรา
และทํางานไดรวดเร็วกวาพวกเรา) ก็ไดเริม่ เขามาตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๗ เปนตนมา และเนือ่ ง
จากไดมสี ถานีวทิ ยุตดิ ตอกับอินเดียเพิม่ มากขึน้ เปนจํานวนมาก งานของคณะ Appreciation ก็มคี วามสําคัญ
นอยลงทุกที จนกระทัง่ เห็นวาเราควรจะแยกกันไปทํางานที่อื่น พงษกับเรเวนไดออกไปทํางานพิเศษกอน
หนานัน้ แลว ตอมาในเดือนเมษายน ๒๔๘๘ กรกับขําก็ลงไปยะลา หลังจากนัน้ ดีกบั เค็งก็ปฏิบตั งิ านอีก
แหงหนึง่ ในภาคใตในกรุงเทพฯ มีแตแดงกับขาพเจาเหลืออยู ไมสจู ะไดทาํ อะไรเปนกิจจะลักษณะนัก จนกระทัง่
เสร็จสงคราม
๔. ปจฉิมบท และบทขยายความ
ขอความในตอนที่ ๓ ขางตนนั้น ขาพเจาไดเขียนไวนานแลว และในขณะนั้นไดพยายามเขียนให
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ไดความชัดเจนพอสมควร แตจะเขียนมากนักไมได เพราะเหตุหลายประการ บัดนีถ้ งึ โอกาสทีค่ วรจะขยาย
ความเพิ่มขึ้นบาง (แตก็ยังไมสามารถกระทําไดทั้งหมด) ประกอบกับที่บทความนี้จะนําไปใชเปนผนวกของ
หนังสือประวัตกิ ารณทอ่ี าจารยดเิ รก ชัยนาม เรียบเรียงขึน้ จึงขอบรรยายเพิม่ เติมไวบางขอทีเ่ กีย่ วพันกับ
หนังสือของอาจารยดิเรก ชัยนามนั้น
๑. เหตุใดขาพเจาจึงถูกเลือกใหเขามาติดตอกับขบวนเสรีไทยเปนคนแรก คําตอบสัน้ ๆ ก็คอื เพราะ
ขบวนเสรีไทยในประเทศไทยนั้น เจาหนาที่อังกฤษทราบดีวามีนายปรีดี พนมยงค เปนหัวหนา และ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองมีสวนสําคัญอยูมากในขบวนการนั้น ขาพเจาเปนธรรมศาสตร
บัณฑิตผูห นึง่ และเคยทํางานใน ม.ธ.ก. อยูห ลายเดือน แมขณะนัน้ จะไมคนุ เคยกับผูป ระศาสนการ (นาย
ปรีดี) เปนสวนตัว ก็มีความสัมพันธกันอยูบาง ดั่งนี้
(ก) ขาพเจาสําเร็จไดปริญญา ธ.บ. เมือ่ มิถนุ ายน ๒๔๗๙ ซึง่ เปนบัณฑิตรุน แรกในหมูน กั ศึกษา
ทีเ่ ริม่ เรียนตัง้ แต พ.ศ.๒๔๗๗ แรกตัง้ ม.ธ.ก. บัณฑิตรุน นีเ้ ปนรุน แรกทีม่ กี ารอบรมในมหาวิทยาลัยกอน
รับปริญญา พอจะไดคุนเคยวิสาสะกับคณาจารยอยูบาง
(ข) เมือ่ ขาพเจาสอบไลไดปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ทีม่ หาวิทยาลัยลอนดอนนัน้ ทางมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง โดยอาจารยวิจิตร ลุลิตานนท ไดทราบถึงคะแนนและผลที่สอบไดเกียรติ
นิยม ไดนําความเสนอผูประศาสนการ และผูประศาสนการไดมีโทรเลขแสดงความยินดี ทั้งในฐานะผู
ประศาสนการและฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เจาสังกัด
ฉะนัน้ สรุปความแลว หากขาพเจาสามารถเล็ดลอดเขามาพบกับหัวหนาขบวนการเสรีไทยในประเทศ
ก็คงจะเปนการสะดวกทีจ่ ะใหความไววางใจและเชือ่ ถือในดานขบวนการภายใน ไมตอ งสอบสวนยืดยาว หรือ
เปนที่เคลือบแคลงสงสัย
แทจริงก็เปนเชนนั้น เพราะเมื่อขาพเจาและพวกถูกจับกุมมาอยูที่กองตํารวจสันติบาล นายตํารวจ
ผูค วบคุมขาพเจา คือ รอยตํารวจเอกโพยม จันทรัคคะ ธ.บ. (ปจจุบนั พันตํารวจเอก) และกอนทีอ่ ธิบดี
กรมตํารวจ (พลตํารวจเอกอดุล อดุลเดชจรัส ) จะอนุญาตใหตง้ั สถานีวทิ ยุ (ทีพ่ ระทีน่ ง่ั อุดรฯ) ติดตอได
กับฐานทัพในอินเดีย คุณโพยมก็ไดเสีย่ งอันตราย แอบเอาเครือ่ งวิทยุไปตัง้ ทดลองสงทีบ่ า นของตน ทัง้ นี้
โดยติดตอกับอาจารยวิจิตร ลุลิตานนท (เลขาธิการ ม.ธ.ก. ขณะนั้น) และอาจารยวิจิตรเปนสื่อ ติดตอ
กับอาจารยปรีดอี กี ชัน้ หนึง่ คุณโพยมไดลอบนําขาพเจาไปพบอาจารยปรีดเี ปนครัง้ แรกทีบ่ า นอาจารยวจิ ติ ร
ทีบ่ างเขน เพือ่ เสนอสารจากผูบ ญ
ั ชาการสูงสุดของสหประชาชาติ (ลอรดหลุยส เมานตแบตเตน) ตอหัวหนา
ขบวนการเสรีไทย ในระหวางทีล่ กั ลอบกระทําการโดยไมไดรบั อนุมตั จิ ากอธิบดีกรมตํารวจนัน้ เพือ่ น ๆ ของ
ขาพเจาไดสามารถติดตอทางวิทยุกบั อินเดียเปนผลสําเร็จ ไดสามารถรับเอาคุณประเสริฐ ปทุมานนท และ
คุณกฤษณ โตษยานนท มาลงรมทีใ่ กลหวั หิน และไดตดิ ตอสัมพันธกบั หัวหนาเสรีไทยผูอ น่ื เปนครัง้ คราว
รวมทั้งอาจารยดิเรก ชัยนามดวย
การลอบพบปะกับผูใหญในครั้งนั้น กระทําในเวลากลางคืน (เวนแตการนัดพบกันที่บานอาจารย
วิจติ รทีบ่ างเขนนัน้ เปนเวลากลางวัน) ขาพเจามักจะ “แวบ” จากทีพ่ กั ในกองตํารวจสันติบาล มาเดินเลน
ที่ถนนสนามมา แลวเผอิญคุณโพยมขับรถผานมาเปนเวลาที่ผูอื่นมองไมเห็นและไมสังเกต ขาพเจาและ
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เพื่อนเชลยสงครามเขาไปนั่งปรอในรถแลว คุณโพยมพาขับไปยังที่นัดหมายตาง ๆ แลวถายรถ จําไดวา
พบอาจารยดเิ รกครัง้ แรกก็เปนวิธนี ้ี ขากลับก็มกี ารถายรถอีกในทีน่ ดั หมาย กวาจะไดเขานอนก็สาง ๆ หรือ
ระหวาง “หวอ” คือสัญญาณเครื่องบินมาโจมตี ยิ่งตอมา ทานอธิบดีกรมตํารวจใหพบทานหลังเที่ยงคืน
ทุกครัง้ บางครัง้ เริม่ พบทานเวลา ๓ นาิกา และทานมักจะพาไปเดินคุยในบริเวณพระบรมรูปทางมาบาง
ในบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตยบาง เมื่ออธิบดีกรมตํารวจอนุญาตใหติดตอทางวิทยุไดนั้น การติดตอ
ทางลับของเราเสร็จเรียบรอยแลว ฉะนัน้ จึงสามารถแสดงสมรรถภาพใหทา นไดเห็นวาติดตอไดรวดเร็วมาก
พลรมรุน แรกทีท่ า นอธิบดีกรมตํารวจสัง่ ใหรบั เปนทางการไดคอื นายเสนาะ นิลกําแหง นายประโพธ เปาโรหิต
และนายเทพ เสมถิติ รับลงทีบ่ นภูกระดึง พลรมรุน หลัง ๆ ยิง่ ไดรบั สะดวกยิง่ ขึน้ เพราะขบวนการเสรีไทย
รวมทัง้ คุณโพยม ไมตอ งปฏิบตั กิ ารเปนความลับถึง ๒ ชัน้ คือ นอกจากจะปดญีป่ นุ และคนอืน่ ๆ แลว ยัง
ตองปดทานอธิบดีและตํารวจอืน่ ๆ ดวย และความรวมมือของอธิบดีกรมตํารวจ ทําใหการปฏิบตั งิ านของ
พวกเราทั้งหลายสะดวกขึ้นหลายประการ เพราะตํารวจเปนใจดวย และตํารวจมีกําลังอยูทุกหนทุกแหง
แมวาญี่ปุนจะพบพวกเราที่เปนนายทหารฝรั่งมากับตํารวจ ก็เตรียมกันไวลวงหนาแลววาจะเลานิยายวา
ตํารวจไทยจับเชลยได
๒. เหตุใดขาพเจาจึงไดรับอนุญาตใหลาพักผอนที่อินเดียและอังกฤษ ขาพเจาไดรับอนุญาตใหไป
จากกรุงเทพฯ ได เมือ่ มิถนุ ายน ๒๔๘๘ เพราะ (ก) ทางกองบัญชาการอังกฤษใครจะใหขา พเจาไปรายงาน
ตัวดวยวาจา (ข) ขาพเจาอยากไปอังกฤษ และเมือ่ ไดทาํ ความดีความชอบถึงขนาด กองบัญชาการก็อนุญาต
ใหขาพเจาไปพักผอนที่อังกฤษได เพื่อเยี่ยมคูรักของขาพเจาที่นั่น
ประโยชนที่อาจารยปรีดีใครจะใหขาพเจาไปทําที่อังกฤษนั้น ก็คือ ประโยชนทางเศรษฐกิจและ
การเมือง อาจารยปรีดีตองการใหขาพเจาไปขอรองใหรัฐบาลอังกฤษยอมรับรองขบวนการเสรีไทยเปน
รัฐบาลอันชอบธรรมของไทย ทํานองเดียวกับที่สหรัฐฯ ไดรับรองแลว และใหขาพเจาไปขอรองใหรัฐบาล
อังกฤษปลดปลอยเงินสํารองเงินตราที่เราฝากไวที่อังกฤษ และซึ่งถูกกักกันอยูทั้งมวล ในการนี้อาจารย
ปรีดีบอกขาพเจา ใหพยายามติดตอกับนายแอนโตนี อีเดน รัฐมนตรีตางประเทศขณะนั้น แตขาพเจา
เรียนปฏิเสธอยางแข็งขันวาขาพเจาไมรจู กั อีเดน และการไปอังกฤษเพียงไมกว่ี นั จะพบอีเดนนัน้ เหลือวิสยั
อยางไรก็ตาม ขาพเจาจะพยายามหาชองทางที่ดีที่สุดที่จะเจรจากับใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้
ขณะนัน้ ปรากฏวา สงครามทางยุโรปยุตแิ ลว และอังกฤษกําลังจะมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไป จากคําเลา
ลือในกองทหารทัง้ หลาย ขาพเจาคะเนวาพรรคกรรมกรของอังกฤษคงจะชนะเลือกตัง้ เผอิญประธานพรรค
กรรมกรในขณะนัน้ คือ ศาสตราจารยลสั กีแ้ หงมหาวิทยาลัยลอนดอน ขาพเจาไมคนุ เคยเปนการสวนตัว
กับลัสกี้ เพราะทานเปนหัวหนาวิชารัฐศาสตร ขาพเจาเรียนทางเศรษฐศาสตร เคยแตเขาฟงบรรยายของ
ทาน แตกค็ ดิ วาคงจะเขาหาทานงายกวาเขาหาอีเดน และอีกประการหนึง่ ถาพรรคกรรมกรจะชนะเลือกตัง้
แลว การติดตอกับอีเดนก็ไมมีความหมาย ฉะนั้นจึงตัดสินใจบันทึกขอความถึงลัสกี้ ขอพบทาน ทานก็
ดีใจหาย อนุญาตใหพบที่บานทาน ขาพเจาแตงตัวใสเครื่องแบบพันตรีอังกฤษเขาไปพบลัสกี้ เพื่อแสดง
วาขาพเจาเอาชีวิตเขาแลกกับเรื่องนี้แลว โดยรวมรบกับอังกฤษ แตขอนี้ซาบซึ้งใจของศาสตราจารยลัสดี้
เพียงใด ไมปรากฏ ปรากฏแตวา เมือ่ ขาพเจาไดอธิบายเรือ่ งความตองการของขบวนเสรีไทยแลว ศาสตราจารยลสั กีไ้ ดบอกวาทานจะพยายามชวย แตมเี งือ่ นไขอยูข อ หนึง่ เงือ่ นไขขอนีท้ า นใชเวลาอธิบายใหขา พเจา
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ฟงถึงกวาหนึง่ ชัว่ โมง สรุปความวาทานจะชวยไทย แตไมตอ งการชวยไทยประเภททีถ่ อื อํานาจหรือมีทรัพยสนิ
สวนตัวมากมาย ทานตองการชวยตาสีตาสา (common people) มากกวา และเวลากวาหนึ่งชั่วโมงนั้น
ทานใชเทศนาใหฟงวา ควรจะชวยตาสีตาสาทําไม
การติดตอกับลัสกีน้ ไ้ี มไดผลตามทีค่ าดหวัง เพราะรัฐบาลกรรมกรของอังกฤษยังคงดําเนินนโยบาย
ถือไทยเปนศัตรูแบบเดิม แตอยางไรก็ดี ศาสตราจารยลัสกี้ก็ไดกระทําตามที่ทานพูดคือ ทานพยายาม
เขียนบันทึกถึงนายเบวิน รัฐมนตรีตางประเทศหลายครั้ง ตามที่ขาพเจาขอรอง ปรากฏจากปากคําของ
เพือ่ น ๆ ทีอ่ ยูก ระทรวงตางประเทศอังกฤษวา บันทึกของลัสกีน้ ไ้ี ดรบั พิจารณาจากเบวินอยางเต็มที่ แสดง
วาแมมิไดผลจริง ๆ ลัสกี้ก็ไดพยายามชวยไทยโดยแข็งขัน
๓. การไปเจรจาทีแ่ คนดีหลังการยอมแพของญีป่ นุ เมือ่ ญีป่ นุ ยอมแพแลว ขาพเจาไดถกู สงไปกับ
คณะผูแทนไทยยังแคนดีสองครั้ง ทั้งสองครั้งไดถูกกําชับใหแตงเครื่องแบบพันตรีอังกฤษ มิใหบกพรอง
เพราะการเจรจากับอังกฤษนั้นเปนเรื่องสําคัญ อังกฤษไมยอมไทยงาย ๆ อยางสหรัฐฯ
ครั้งแรกขาพเจาเดินทางไปในคณะของ พลเอก หลวงเสนาณรงค เปนคณะผูแทนไทยฝายทหาร
พลเอก หลวงเสนาณรงค เปนหัวหนาคณะไป เพราะทานมีกิตติศัพทเปนที่ทราบกันอยูวา ทานเปนผูที่
ตอตานญี่ปุนอยางแข็งขันที่สุดในการรุกขึ้นบกของญี่ปุนและสามารถตอตานไดสําเร็จในสวนของทาน จน
รัฐบาลไทยสัง่ หยุดยิง พลเอก หลวงเสนาณรงค เปนผูท ม่ี บี คุ ลิกลักษณะเดน สมเปนทหาร และมีชอ่ื เสียง
ในทางสุจริต รักชาติ และกลาหาญ คณะผูแ ทนไทยคณะนัน้ ไมไดมกี ารเจรจากันมาก เปนการ “แสดงธง”
ของไทยเพื่อใหอังกฤษและนักหนังสือพิมพทั่วไปเห็นวา ไทยไดสูญี่ปุน และพรอมที่จะสูญี่ปุนตลอดมาจน
เลิกสงคราม หากแตสหประชาชาติหามหนวงเหนี่ยวไว
ขาพเจาไดไปในคณะผูแทนไทยอีกครั้งหนึ่งยังกรุงแคนดี ซึ่ง ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต ทรงเปน
หัวหนาไป รายละเอียดการเจรจาเรือ่ งนี้ ปรากฏในหนังสือของอาจารยดเิ รกแลว จึงไมจาํ เปนจะตองเลาไว
ณ ที่นี้ และความจริงขาพเจาก็ถูกเรียกตัวกลับไปศึกษาตอที่ลอนดอนเสียกอนที่การเจรจาจะเสร็จลง
๔. คุณหลวงสุรณรงค และนายมารติน กอนจบบทความนี้ขาพเจาไมควรจะเวนกลาวถึงบุคคล
สองทาน ที่ไดใหกําลังใจแกเราเมื่อเราไปถึงอินเดียใหม ๆ ขณะนั้นใจของพวกเราทหารเสรีไทยกําลังฝอ
เพราะไดตรากตรําเดินทางมาเปนเวลาหลายเดือน และไมแนใจวาอนาคตของพวกเราจะเปนอยางไรใน
อินเดีย ปรากฏวา เราไดพบชาวอังกฤษหลายทานที่เคยมาทํางานในประเทศไทย และพูดไทยไดอยูใน
กองทหารซึง่ จะบังคับบัญชาเรา คนอังกฤษเหลานี้ เชน Pointon, Micholoyn, Bryce, Smith, Hobbs,
Hopkons ไดใหกาํ ลังใจแกพวกเราอยูบ า ง แตทา นทีใ่ หกาํ ลังใจแกเราอีกดานหนึง่ นัน้ คือ พลเอก หลวง
สุรณรงค และ Mr. Martin คุณหลวงสุรณรงคทานไปอินเดียจากสิงคโปร ขณะที่ทานไปสิงคโปรนั้น
ทานไปราชการทหาร แตเมื่อญี่ปุนเริ่มรุกราน ทานก็เลือกหลบหนีไปอินเดีย เพื่อแสดงวาเปนคนไทยคน
หนึง่ ทีไ่ มยอมแพ พวกเราหนุม ๆ ไดเห็นตัวอยางของทานจริง ๆ เขาก็มกี าํ ลังใจสูงขึน้ อีกทานหนึง่ เปนชาว
อังกฤษชือ่ มารตนิ มีอายุมาก เปนบิดาของนายแพทยไทย คือนายแพทยบญ
ุ สม มารตนิ ทานเดินจาก
ประเทศไทยไปถึงอินเดียดวยเทา เพือ่ ไมยอมอยูเ ปนเชลยญีป่ นุ พวกเราหลายคนคุน เคยกับบุตรทาน และ
ถือทานเสมือนคนไทย ตัวอยางของ “ลุงมารติน” ก็เปนสิ่งสงเสริมกําลังใจของเราเชนกัน
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