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อารัมภบท 
[คัดมาเพียงย�อหน�าแรกจากตอนต�นของบทความที่ตีพิมพ�ในหนังสืออนุสรณ�ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สรรค�  ยุทธวงศ�
เมื่อวันที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๙๖ อนึ่ง เดิมไม�มีใน ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ หากเห็นสมควรใส�ไว�ในโอกาสนี้ เพื่อให�ปรากฏ
ที่มา – บรรณาธิการ]

 ในระหว�างสงครามโลกคร้ังท่ีแล�ว  ข�าพเจ�าได�เป�นทหารช่ัวคราว  พันเอก สรรค�  ยุทธวงศ� น�องเขย

ของข�าพเจ�าผู�ล�วงลับ  มีอาชีพเป�นทหารประจํา  ต้ังแต�สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมเป�นต�นมา  จนถึงวันมรณะ  

ฉะน้ัน  ข�อน้ีจึงเป�นเหตุอันหน่ึงท่ีจะเอาบทความเร่ืองน้ีมาบรรณาการแด�ผู�ล�วงลับ อีกประการหน่ึงต้ังแต�เลิก

สงครามเป�นต�นมาจนถึงทุกวันนี้  ญาติมิตรของข�าพเจ�าได�เคยรบเร�าใคร�จะได�ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นระหว�าง

สงครามที่เกี่ยวกับตัวข�าพเจ�า  รวมทั้งผู�ล�วงลับก็ได�เคยไต�ถามเรื่องราวอยู�  แต�ข�าพเจ�ามิใคร�จะได�มีโอกาส

อธิบายให�สมกับความปรารถนาของญาติมิตรทั้งหลาย  จึงขอถือโอกาสเล�าไว�ในที่นี้เท�าที่จะเล�าได�

๑. การรวบรวมก�อตั้งคณะเสรีไทยในอังกฤษ
 ในระหว�างสงครามโลกคร้ังท่ี ๒  ข�าพเจ�าเป�นทหารช่ัวคราวต้ังแต�สิงหาคม ๒๔๘๕  จนถึงมกราคม 

๒๔๘๙  การสมัครเข�าเป�นทหารคร้ังน้ันมีลักษณะผิดธรรมดาอยู�หลายประการ  กล�าวคือ  เพ่ือนฝูงข�าพเจ�า

และข�าพเจ�าเป�นคนไทย  ยึดถือสัญชาติไทยแต�สมัครเป�นทหารในกองทัพอังกฤษ  และสวมเคร่ืองแบบทหาร

อังกฤษ  ท่ีเป�นเช�นน้ีก็เพราะในเวลาน้ันเป�นเวลาสงครามระหว�างญ่ีปุ�นกับอังกฤษอเมริกัน  และญ่ีปุ�นรุกราน

เข�ามาในประเทศไทย  จนกระทั่งรัฐบาลไทยต�องทําสัญญาเป�นพันธมิตรกับญี่ปุ�น  บรรดาคนไทยที่อยู�ใน

สหรัฐและสหราชอาณาจักรอังกฤษน้ัน  รัฐบาลไทยเรียกตัวให�กลับ  แต�มีอยู�จํานวนหน่ึงท่ีไม�ยอมกลับ  แม�ว�า

รัฐบาลไทยจะขู�เข็ญว�า  ผู�ท่ีไม�กลับประเทศไทยตามคําส่ังน้ันจะถูกถอนสัญชาติ  ผู�ท่ีไม�ยอมกลับประเทศไทย

เหล�าน้ันเรียกตนเองว�าเสรีไทย และยังด้ือถือสัญชาติไทยอยู�ต�อไป (ข�าพเจ�าจึงใช�คําว�า “ยึดถือสัญชาติไทย”

ในตอนต�น)  ทางสหรัฐอเมริกาเผอิญท�านอัครราชทูต  ม.ร.ว.เสนีย�  ปราโมช  ท�านเป�นหัวหน�าเสรีไทย  

และสามารถเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เป�นผลสําเร็จ  เพื่อให�สหรัฐฯ รับนับถือคณะเสรีไทยและกองทหาร
เสรีไทยในสหรัฐฯ  เหล�าทหารไทยในสหรัฐฯ จึงสามารถรวบรวมกันกันเป�นป�กแผ�น  ได�ใช�เคร่ืองแบบทหาร

ไทย  และมีผู�บังคับบัญชาไทย  เป�นหนวยไทยค�อนข�างแท�  ส�วนในสหราชอาณาจักรอังกฤษน้ัน  ปราศจาก

ผู�ใหญ�ที่พอจะก�อตั้งรวบรวมกันได�อย�างที่สหรัฐฯ  ท�านอัครราชทูต  ณ  กรุงลอนดอนมีความจําเป�นที่จะ
ต�องเดินทางกลับประเทศไทยตามคําส่ังรัฐบาล  พระองค�เจ�าจุลจักรพงษ�ซ่ึงประทับอยู�ในอังกฤษก็ทรงปฏิเสธ

คําเชิญให�เป�นหัวหน�า  โดยรับสั่งว�าไม�ทรงประสงค�จะเกี่ยวกับการเมืองและทรงปฏิบัติราชการในกอง

รักษาดินแดนของอังกฤษอยู�แล�ว  ส�วนสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี  พระบรมราชินใีนรัชกาลที่ ๗  และ 

ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ�สนิท  สวัสดิวัตน  ผู�เชษฐาสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี  ซึ่งประทับอยู�ในอังกฤษใน

ขณะนั้น  ทรงสนพระทัยที่จะร�วมเสรีไทยด�วย  แต�บรรดาคนไทยเห็นว�าจะทูลเชิญเป�นหัวหน�าเสรีไทยย�อม
อาจจะเกิดความเข�าใจผิดในด�านการเมืองภายในคนไทยได�  ฉะน้ันสรุปว�าคณะเสรีไทยในอังกฤษไม�มีหัวหน�า

เป�นหลักเป�นฐานอย�างในสหรัฐอเมริกา  ฉะนั้นเมื่อได�รับอนุญาตให�เข�าเป�นทหาร  จึงต�องเข�าเป�นทหารใน

เครื่องแบบและในกองทัพอังกฤษ  และเนื่องด�วยคนไทยในอังกฤษนั้น  รัฐบาลอังกฤษถือว�าเป�นชนชาติ
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ศัตรู (enemy aliens)  เมื่อเข�าเป�นทหารในกองทัพอังกฤษจึงต�องเข�าอยู�ในหนวยที่เรียกว�า “Pioneer 

Corps” (หนวยการโยธา)  แบบชนชาติศัตรูอื่นๆ (เยอรมัน  ออสเตรียน  อิตาเลียน ฯลฯ) 

 เร่ืองของ Pioneer Corps และเร่ืองในชีวิตทหาร  ข�าพเจ�าขอยกไว�ว�า  จะกล�าวในตอนต�อไป  ในข้ัน

นี้ใคร�ทวนกลับไปถึงเหตุการณ�ในตอนเร่ิมต�นต้ังแต�เสรีไทยในอังกฤษเพ่ือให�บทความนี้สมบูรณ�พอสมควร

 ในระหว�างสงความโลกตอนต�น  ก�อนการประกาศสงความที่เกี่ยวข�องกับประเทศไทย  แต�ระยะที่

อังกฤษทําสงครามกับเยอรมณีแล�ว  คนไทยในอังกฤษนับเป�นคนต�างด�าว  แต�ไม�ถึงกับเป�นชนชาติศัตรู

เพียงแต�มีข�อจํากัดในการเคลื่อนย�ายที่อยู�บางประการ  ข�าราชการสถานทูตได�รับสิทธิพิเศษ  ยกเว�นในข�อ

จํากัด  ต�อมาเม่ือประเทศไทยได�ประกาศสงครามกับอังกฤษ  คนไทยตกอยู�ในฐานะชนชาติศัตรู  ข�าราชการ

สถานทูตและคนไทยต�างได�รับการปฏิบัติให�อยู�ในข�อบังคับเข�มงวดยิ่งข้ึน  แต�ไม�ถึงกับถูกกักกัน  นอกจาก

ข�าราชการสถานทูตในระยะใกล�จะถูกส�งตัวกลับ  มีข�อจํากัดกักกันบ�าง  นักเรียนไทยโดยทัว่ไปได�รับยกเว�น

ไม�ต�องกักกัน  แต�มีข�อห�ามมิให�ออกนอกท่ีอยู�ในยามวิกาล ข�าราชการสถานทูตยังพอมีเงินใช�อยู�บ�าง  เพราะ

เป�นเรื่องถ�อยทีปฏิบัติระหว�างข�าราชการอังกฤษในไทยกับข�าราชการไทยในอังกฤษ  แต�นักเรียนไทยใน

อังกฤษนั้นถูกตัดเงินที่เคยได�รับจากประเทศไทย  ต�องอาศัยเงินรายได�ของตนเองในอังกฤษ  บางคนที่ได�

รับทุนเล�าเรียนของอังกฤษอยู�ก็ไม�ลําบากนัก  แต�นักเรียนไทยส�วนมากต�องไปทํานาหรือทํางานในโรงงาน

เพ่ือจะได�มีเงินใช�สําหรับเลี้ยงอาตมาไปวันหนึ่ง ๆ

 นักเรียนไทยในขณะนั้น  กระจัดกระจายอยู�ในที่ต�าง ๆ ที่มีมากอยู�สักหนอยก็ที่เคมบริดจ�  ซึ่งมี

นักเรียนเคมบริดจ�แท�  เช�น  ม.จ.ภีสเดช  รัชนี  กับนักเรียนอพยพไปอาศัยเคมบริดจ�  เช�น  นักเรียน

เศรษฐศาสตร�จากลอนดอน (รวมท้ังข�าพเจ�า) และนักเรียนแพทย�บางคน  ฉะน้ัน  เม่ือมีข�าวว�ารัฐบาลไทยได�

ประกาศสงครามกับอังกฤษ  หลังจากท่ีได�ทําสัญญาพันธมิตรกับญ่ีปุ�นแล�ว  การเคล่ือนไหวทางด�านนักเรียน

จึงเกิดข้ึนที่เคมบริดจ�เป�นแหล�งแรก

 นักเรียนไทยในเคมบริดจ�ก็เหมือนกับคนไทยทั่ว ๆ ไป  มีความคิดและความรู�สึกต�าง ๆ กันไปแต�

ละคน  แต�ก็เหมือนกับคนไทยอ่ืน ๆ อีกในแง�ท่ีเป�นห�วงใยในอิสรภาพอธิปไตยของประเทศ เม่ือญ่ีปุ�นยกทัพ

ข้ึนดินแดนไทย  เราก็ภาวนาให�มีช�องทางอย�างใดให�ญ่ีปุ�นออกไปเสีย  คร้ันรัฐบาลไทยก�าวลํ้าเข�าไปอีกข้ันหน่ึง

โดยทําสัญญาร�วมกับญ่ีปุ�นและประกาศสงครามกับสหรัฐและสหราชอาณาจักร  เราก็ย่ิงเกิดความพร่ันพรึง

ว�า  เมื่อญี่ปุ�นแพ�สงครามและไทยก็ร�วมแพ�ด�วย  เห็นทีหายนะจะเกิดแก�ชาติเราเป�นแน  ถ�าหากว�าคนไทย

ทุกคนเช่ือผู�นําและทําอะไรตามผู�นําไปหมด  ฉะน้ันเม่ือมีคําส่ังให�เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย  ในการ

แลกเปล่ียนเชลยศึก  จึงเป�นวาระท่ีพวกเราจะต�องเลือกทางเดิน  จะเดินทางกลับบ�าน  หรือจะอยู�ทําอะไรให�

เป�นประโยชน�แก�อนาคตของประเทศชาติ
 ก�อนหน�าน้ัน  ผู�ท่ีรู�สีกว�าเดือนร�อนใจในเร่ืองน้ีมากท่ีสุดเท�าท่ีข�าพเจ�าทราบ  คือ นายเสนาะ ตันบุญยืน
รองลงมาคงจะเป�นนายเสนาะ นิลกําแหง  และนายสว�าง สามโกเศศ  เพราะสามสหายน้ีเป�นผู�ท่ีได�เร่ิมว่ิงเต�น

หาผู�น้ันผู�น้ี  จะให�มาเป�นหัวหน�าเสรีไทยอังกฤษ  นายเสนาะ ตันบุญยืนเป�นคนหูตาไว  ส�งข�าวต�าง ๆ ให�เรา
ทราบ  และพวกเรามักจะประชุมคุยกันที่ห�องพักเสนาะ  ตันบุญยืนอยู�บ�อย ๆ  เสนาะ ตันบุญยืน ได�เขียน

จดหมายถึง ม.ร.ว.เสนีย�  ปราโมช  เล�าเหตุการณ�ทางอังกฤษให�ทราบ  และขอเชิญให� ม.ร.ว.เสนีย�  เดิน
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ทางข�ามไปที่อังกฤษ  เพื่อรับนักเรียนไทยที่อาสาสมัครเข�าในขบวนเสรีไทยที่ท�านได�จัดตั้งขึ้นในสหรัฐฯ

ม.ร.ว.เสนีย�ตอบมาว�า  ท�านไม�สามารถเดินทางจากสหรัฐฯ มาได�  เพราะท�านก็กําลังมีภาระเต็มมือ  แต�ท�าน

จะส�งผู�แทนที่เหมาะสมมาดําเนินการตามประสงค�ของพวกเราทางอังกฤษ  ต�อมาในไม�ช�า (แต�ขณะที่พวก

เรารอกันอยู�น้ันรู�สึกว�านานเหลือเกิน)  ผู�แทนท่ี ม.ร.ว.เสนีย�  ปราโมช  ส�งมาดําเนินการทางอังกฤษก็มาถึง

คือ นายมณี  สาณะเสน  คณะเสรีไทยในเคมบริดจ�ได�ประชุมกันและลงมติให�นายเสนาะ  ตันบุญยืน  กับ

ข�าพเจ�าเป�นผู�ติดต�อกับนายมณี  สาณะเสน  ท่ีลอนดอน  ขณะน้ันล�วงเข�ามาในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม

๒๔๘๕ แล�ว

 นายมณี  สาณะเสน  ผู�นี้  พวกเราไม�เคยรู�จักมาแต�ก�อน  เคยแต�ทราบกิตติศัพท�ว�าเป�นคนไทยที่

ทํางานท่ีสันนิบาตชาติ (League of Nations) มาเป�นเวลานาน  ต�อมาเม่ือวิสาสะคุ�นเคยกันแล�ว  จึงทราบ

ว�านายมณีเร่ิมเดินทางไปอังกฤษต้ังแต�อายุยังน�อย  ขณะน้ันบิดานายมณีเป�นอัครราชทูตอยู�  ณ กรุงลอนดอน

ครั้นสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมแล�ว  นายมณีได�ศึกษากฎหมายอยู�ในประเทศอังกฤษจนสําเร็จ  แล�วก็เริ่ม

เข�าทํางานในสันนิบาตชาติที่สวิตเซอร�แลนด�ตลอดมา  ครั้นเกิดสงครามในยุโรปครั้งที่สอง  ผู�ใหญ�ทาง

กรุงเทพฯ ได�ชักชวนให�กลับมารับราชการในกระทรวงการต�างประเทศ  กําลังเดินทางกลับผ�านสหรัฐอเมริกา

ก็เผอิญมีข�อขัดข�องในการเดินทาง  เพราะเป�นยามสงคราม  กระทรวงการต�างประเทศจึงมีคําสั่งให�ช�วย

ราชการในสถานทูตไทย ณ  กรุงวอชิงตันอยู�ตลอดมา  เน่ืองจากนายมณีเป�นผู�ท่ีรู�จักคุ�นเคยกับเจ�าหน�าท่ีใน

ราชการอังกฤษอยู�มาก  ทั้งทางพลเรือนและทหาร  ม.ร.ว.เสนีย�จึงมอบหมายให�นายมณีเดินทางมาช�วย

รวบรวบคณะเสรีไทยในอังกฤษ (นายมณีผู�น้ีเม่ือเลิกสงครามโลกแล�วได�กลับเข�าทํางานในองค�การสหประชาชาติ

ต�อจนครบเกษียณอายุ  บัดนี้ ๒๕๐๙  ยังคงพํานักอยู�ที่สวิตเซอร�แลนด�)

 นายมณีได�เร่ิมเป�ดสํานักงานข้ึนท่ี  โรงแรมบราวน�  ในกรุงลอนดอน  และได�เร่ิมติดต�อกับเจ�าหน�า

ที่ของรัฐบาลอังกฤษ  เพื่อให�รัฐบาลอังกฤษรับรองคณะเสรีไทยในอังกฤษ  ทํานองเดียวกันกับในสหรัฐฯ 

แต�รัฐบาลอังกฤษขัดข�องอยู�ตลอดมา  จนกระทั่งในวาระสุดท�าย  เมื่อได�ทราบแนวแนว�าคณะเสรีไทยใน

อังกฤษมีจํานวนมากกว�า ๔๐ คน  และแต�ละคนมีเจตนาท่ีจะไม�ยอมกลับประเทศไทยจนกว�าจะเสร็จศึก  กับ

เจตนาจะรับใช�ประเทศไทย  ด�วยการอาสาสมัครในกองทัพอังกฤษโดยไม�เลือกงาน  รัฐบาลอังกฤษจึงได�

เร่ิมรับรองคณะเสรีไทยอังกฤษภายใต�การนําของนายมณี สาณะเสนโดยระบุไว�อย�างชัดแจ�งว�า  ที่รับรองนี้

มิใช�เป�นการรับรองเป�นรัฐบาลนอกประเทศ

 ในด�านการติดต�อกับคนไทย  นายมณีได�พึ่งพวกเราเป�นแกนสําคัญ กล�าวคือ ตั้งแต�วาระที่คณะ

นักเรียนไทยในเคมบริดจ�ได�เร่ิมติดต�อกับ ม.ร.ว.เสนีย�นั้น  นายเสนาะ ตันบุญยืนได�เร่ิมทําหนังสือเวียนถึง

นักเรียนไทยและคนไทยทุกคน  รวมทั้งข�าราชการสถานทูตด�วยเป�นประจํา  เพื่อส�งข�าวให�ทราบว�าจะมีการ

จัดต้ังเสรีไทยข้ึนในอังกฤษ  และแจ�งให�ทราบเป�นระยะถึงความคืบหน�าในการติดต�อกับ ม.ร.ว.เสนีย�  ในขณะ
เดียวกัน  ถ�ามีข�าวจากประเทศไทยมาทางวิทยุที่รับได�  ก็คัดแจ�งให�ทราบด�วย  ฉะนั้น เมื่อนายมณีมาตั้ง

สํานักงานขึ้นที่ลอนดอน  นายเสนาะและข�าพเจ�าก็ได�ทําหนังสือเวียนต�อเนื่องจากที่เคยทํามานั้นเผยแพร�
กิจการของนายมณีต�อไป  ท�ายที่สุด  เมื่อจะเรียกอาสาสมัครได�  เพราะทางราชการอังกฤษตกลงแล�ว

เราก็ได�มีหนังสือไปเชิญให�สมัครกันมาเป�นทางการ  แต�ถือเป�นความลับให�แต�ละคน  ทั้งนี้เพ่ือป�องกันมิให�
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ผู�หน่ึงผู�ใดท่ีจะกลับประเทศไทยโดยเรือแลกเปล่ียนเชลยน้ัน  นําความลับกลับไปบอกทางกรุงเทพฯ ในหนังสือ

ท่ีเชิญสมัครน้ัน พวกเราได�พยายามช้ีแจงให�ทราบว�าเป�นการสมัครใจจริง ๆ ไม�มีการบังคับขู�เข็ญ  เพราะเรือ

แลกเปลี่ยนเชลยก็ใกล�จะออกเดินทางไปประเทศไทยแล�ว  เพื่อนสนิทของเราบางคนจําเป�นจะต�องกลับ

กรุงเทพฯ ด�วยเหตุส�วนตัวก็มีอันมาก  และบางคนภายหลังก็ได�ร�วมงานในขบวนเสรีไทยที่กรุงเทพฯ (เช�น

นายมาลา  บุญยประภัสสร) 

 ผู�สมัครเข�าเป�นเสรีไทยเป�นทางการ  เร่ิมทยอยกันย่ืนใบสมัครจนเรารวบรวมจํานวนได�กว�า ๕๐ คน

นับตั้งแต�สมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี  และผู�ติดตามพระองค�ท�าน  จนถึงนักเรียนทุนส�วนตัวที่ส�วนมาก

ไม�เคยพบเห็น  เช�น  นายบุญพบ  ภมรสิงห�  (เขียนประวัติไว�ละเอียดในหนังสือ ศิลป�นไทยในยุโรป บริษัท
นิพนธ� จํากัด ๒๕๐๕) และมีข�าราชการสถานทูตด�วยที่เป�นผู�ใหญ�ขนาดเลขานุการเอกหรือเทียบเท�าก็

หลายคน

 วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๔๘๕  เป�นวันที่คณะเสรีไทยอังกฤษได�รับเรียกให�เข�าเป�นทหารในกองทัพ

อังกฤษเป�นทางการ  คณะอาสาสมัครได�ไปตรวจร�างกายตามระเบียบของอังกฤษ  บางคนท่ีมีโรคประจําตัว

ตรวจร�างกายไม�ได�จึงไม�ได�เข�าเป�นทหาร  นอกจากนั้นยังมีอยู�อีกจํานวนหนึ่ง  ซึ่งได�รับการยกเว�น  มิต�อง

เข�าเป�นทหารด�วยเหตุนานาประการเพื่อประโยชน�ของอนุชนต�อไป  ขอคัดเอารายชื่อบรรดาเสรีไทยมารวบ

รวมไว�  ณ ทีนี้  โดยแบ�งเป�นกลุ�มที่ไม�ได�เป�นทหารแต�ปฏิบัติการช�วยเหลือในด�านอื่น กับกลุ�มที่เป�นทหาร  

ดั่งนี้

  (ก)  เสรีไทยอังกฤษที่มิได�เป�นทหาร
  ๑. สมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี

  ๒. ม.จ.หญิง  ผ�องผัสมณี  สวัสดิวัตน� (จักรพันธุ�)

  ๓. นายมณี  สาณะเสน

  ๔. นายเสนาะ  ตันบุญยืน

  ๕. หลวงจํานงดิฐการ

  ๖. นายย้ิม  พ่ึงพะคุณ
  ๗. นายสมบูรณ�  ปาลเถียร

  ๘. นายพร�อม  วัชระคุปต�

  ๙. นายเกษม  ผลาชีวะ

  ๑๐. นายเต็กลิ้ม  คุณวิศาล
  ๑๑. นายจํานง  สุ�มสวัสดิ์

  ๑๒. นายสมาน  มันตราภรณ�

  ๑๓. นายเกษม  ล่ําซํ่า

  ๑๔. นายวรี  วีรางกูร

  ๑๕. น.ส.สุภาพ  รักตประจิต (ยศสุนทร)
  ๑๖. น.ส.บุบผา  แต�สุจิ (บุรี)
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  ๑๗. น.ส.อนงค�  แต�สุจิ

  (ต�อมา น.ส.สุภาพ  รักตประจิต  ได�รับคัดเลือกส�งไปอินเดีย  เพื่อช�วยด�านวิทยุ

  กระจายเสียง) 

  เลข ๕ – ๗ เป�นข�าราชการสถานทูตไทย  ณ กรุงลอนดอน

  (ข) เสรีไทยที่เป�นทหาร
  ๑. หลวงอาจพิศาลกิจ

  ๒. หลวงภัทรวาที

  ๓. นายกล่ิน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

  ๔. นายประเสริฐ  ปทุมมานนท� (เป�า)

  ๕. ม.จ.การวิก  จักรพันธุ� (รัศมี)

  ๖. ม.จ.กอกษัตริย�  สวัสดิวัตน

  ๗. ม.จ.ภีศเดช  รัชนี (มั่น)

  ๘. ม.จ.จิรีดนัย  กิติยากีชร (รี)

  ๙. ม.ร.ว.กิตินัดดา  กิติยากร

  ๑๐. ม.ล.จิรายุ  นพวงศ�

  ๑๑. นายสวัสดิ์  ศรีสุข (Raven)

  ๑๒. นายจุ�นเคง (พัฒพงษ� ) รินทกุล (พงษ�)

  ๑๓. นายประทาน  เปรมกมล ( แดง)

  ๑๔. นายป�วย  อึ๊งภากรณ� (เข�ม)

  ๑๕. นายเปรม  บุรี (ดี)

  ๑๖. นายรจิต  บุรี (ขํา)

  ๑๗. นายสําราญ  วรรณพฤกษ� (เค็ง)

  ๑๘. นายธนา  โปษยานนท� (กร)

  ๑๙. นายกฤษณ�  โตษยานนท� (คง)

  ๒๐. นายเสนาะ  นิลกําแหง (จ๋ิว)

  ๒๑. นายประโพธ  เปาโรหิต (นุน)

  ๒๒. นายเทพ  เสมถิติ (หนู)
  ๒๓. นายกําแหง  พลางกูร (หลอ)

  ๒๔. นายอรุณ  สรเทศน�  (ไก�ฟ�า)

  ๒๕. นายย้ิมยล  แต�สุจิ

  ๒๖. นายบุญพบ  ภมรสิงห�

  ๒๗. นายบุญเลิศ  เกษมสุวรรณ
  ๒๘. นายโต  บุนนาค
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  ๒๙. นายป�ทม�  ป�ทมสถาน (นา)

  ๓๐. นายบุญส�ง  พ่ึงสุนทร (ชัย)

  ๓๑. นายทศ  พันธุมเสน  (บุญ)

  ๓๒. นายวัฒนา  ชิตวารี  (ท�วม)

  ๓๓. นายประพฤทธ�  ณ นคร (เล็ก)

  ๓๔. นายประจิตร  กังศานนท� (ยศสุนทร) (แก�)

  ๓๕. นายวิวรรธน�  ณ ป�อมเพ็ชร

  ๓๖. นายสว�าง  สามโกเศศ

  ๓๗. ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ�สนิท  สวัสดิวัตน  (อรุณ)

  เลขท่ี ๑ ถึง ๔   เป�นข�าราชการสถานทูตไทย  ณ กรุงลอนดอน

  เลขท่ี ๘   เข�าเป�นทหารทีหลัง  หลังจากวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๔๘๕

  เลขท่ี  ๓๗   รัฐบาลอังกฤษรับเป�นทหารต�างหาก

๒. ความมุ�งหมายร�วมกันของเสรีไทยในอังกฤษ
 เหล�าเสรีไทยในอังกฤษทั้งกว�า ๕๐ คนนี้อาจจะอาสาสมัครเข�าเป�นเสรีไทยด�วยเหตุต�าง ๆ กัน 

ได�เคยมีการถกกันถึงเรื่องนี้ในระหว�างที่สมัครเข�าใหม� ๆ  และระหว�างที่เดินทางหรือพักแรมในที่ต�าง ๆ

บางคนก็ว�าสมัครเพื่อกู�ชาติ  บางคนว�าก็เพื่อเสรีภาพและความชอบธรรมแห�งชีวิต  บางคนก็พูดไม�ออก  
นอกจากจะเห็นเป�นหน�าที่  บางคนปรารภว�าบิดามารดารีบส�งไปศึกษาที่อังกฤษ  เพราะใกล�จะถึงกําหนด

เกณฑ�ทหารท่ีเมืองไทย  และบิดามารดากลัวลําบาก  แต�แล�วก็ยังไปสมัครเป�นทหาร  ได�รับความลําบากย่ิง

กว�าถูกเกณฑ�ที่เมืองไทยเป�นหลายเท�า  อย�างไรก็ตาม  พอจะพูดได�ว�าความมุ�งหมายร�วมกันของพวกเขา

ได�ระบุไว�เด�นชัด  ดั่งต�อไปนี้

 (๑) พวกเราเข�าเป�นทหารอังกฤษมิใช�เพื่อรับใช�ชาติอังกฤษ  แต�ต�องรับใช�ชาติไทยโดยอาศัย 

  อังกฤษร�วมมือ

 (๒) คณะของเรามิต�องการที่จะเกี่ยวข�องกับการเมืองภายในประเทศไทย  และไม�ยอมเป�น

  เครื่องมือในการเมืองของพรรคใด  ผู�ใดที่เป�นเสรีไทยภายในประเทศเพื่อต�อต�านญี่ปุ�น

  คณะของเราจะร�วมด�วยทั้งนั้น  และเมื่อเลิกสงครามแล�ว  คณะเสรีไทยอังกฤษก็จะสลาย 

  ตัวไป

 (๓) คณะเสรีไทยจะไม�ถือโอกาสแอบอ�างผลความดีใด ๆ มาเรียกร�องแสวงประโยชน�ส�วนตัว 
  ในด�านลาภยศ  หรือด�านอื่นใด

 (๔) คณะเสรีไทยอังกฤษได�แสดงให�ทางการอังกฤษเห็นแจ�งชัดแต�เริ่มแรกว�า คณะของเรา 

  ต�องการกระทําการใด ๆ ในระหว�างสงครามในลักษณะทหาร  กล�าวคืออยู�ในเครื่องแบบ 
  และยศทหาร แม�ว�าจะเป�นพลทหารก็ยินยอม  ทั้งนี้หมายความว�าไม�ยอมเป�นเคร่ืองมือใน 

  ลักษณะจารชน  ถ�าจะต�องปฏิบัติราชการลับก็ทําในฐานเป�นทหาร
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 ในทางปฏิบัตินั้น  ทหารเสรีไทยเริ่มเข�าเป�นทหารฐานะพลทหารตั้งแต� ๗  สิงหาคม  จนกระทั่งได�

เดินทางถึงประเทศอินเดีย  จนแยกย�ายกันไปฝ�กบ�าง  ปฏิบัติงานบ�าง  ส�วนใหญ�ได�รับยศเป�นร�อยตรีเมื่อ

เดือนตุลาคม ๒๔๘๖  กองทหารพวกเรามีลักษณะพิเศษอยู�  คือ  เป�นผู�ที่มีวิทยฐานะสูงกว�าหนวยงาน

อ่ืน ๆ ไม�ว�าจะหนวยการโยธา (Pioneer Corps)  หรือหนวยอ่ืนท่ีเราเข�าร�วมด�วยในจํานวน ๓๖  คน  ( ไม�นับ

ม.จ.ศุภสวัสด์ิวงศ�สนิท  เพราะท�านยังมิได�เข�าร�วมกับหนวยของเรา) มีปริญญาและประกาศนียบัตรรวมกัน

ประมาณ ๓๐ ปริญญา  ท่ีเกือบได�ปริญญาเพราะกําลังเรียนอยู�ป�สุดท�ายก็หลายคน  ฉะน้ัน  ผู�บังคับบัญชา

ฝ�ายอังกฤษ  จึงได�ให�เสรีภาพแก�พวกเราในการปกครองกันเองอยู�เสมอ  ทั้งนี้ภายใต�กรอบวินัยทั่วไปของ

กองทัพอังกฤษ  การปกครองกันเองนี้หมายความว�า  พวกเราทหารเสรีไทยมีการเลือกตั้งหัวหน�าและผู�

แทนเอง  ทุกครั้งที่มีการย�ายไปประจําค�ายใหม�  และผู�บังคับบัญชาในกองทัพอังกฤษก็ยินยอมรับรอง

หัวหน�าท่ีเราเลือกต้ังข้ึนน้ันว�าเป�นผู�แทนของเราโดยชอบธรรม  เม่ือพวกเราเป�นพลทหาร หัวหน�าท่ีเราเลือก

ตั้งขึ้นก็มักได�รับยศโดยอัตโนมัติให�เป�นสิบตรีชั่วคราว  เฉพาะถิ่น  กิตติมศักดิ์ (Local, Temporary, 

Unpaid, Lance – Corporal) ซึ่งยศเรียกยืดยาว  มีความสําคัญเฉพาะตัวน�อย  แต�มีความสําคัญสูงใน

ด�านระบอบประชาธิปไตย  ภายในวงการของเราและในด�วนความนิยมรับรองของกองทัพอังกฤษ

 การที่อังกฤษรับพวกเราเข�าเป�นทหารใน Pioneer Corps  หรือหนวยการโยธานั้น  เข�าใจว�าจะ

เป�นการทดลองดูใจของพวกเราว�ามีความม่ันคงเพียงใด  เพราะหนวยการโยธาด่ังกล�าว  เป�นหนวยท่ีถือกัน

ว�าไม�สู�จะมีเกียรติ  ชนชาติศัตรูถ�าจะสมัครเป�นทหาร  ก็ให�เข�าหนวยน้ี  ถ�าเป�นคนอังกฤษก็ต�องเป�นกรรมกร

ที่ไม�มีคุณวุฒิหรือไม�มีความชํานาญในการใด ๆ [ในตอนท�ายสงครามโลก  หนวยการโยธานี้ได�รับยกย�อง
ข้ึน  โดยมีการยกฐานะข้ึนเป�น “ Royal Pioneer Corps” – ป�วย]  มีคติประจําหนวยว�า “Labor Omnia

Vincit” แปลว�า “งานหนัก (งานโยธา) ย�อมชนะได�ทุกอย�าง” คนอังกฤษนั้น  ถ�าเป�นช�างก็เข�าหนวยทหาร

ช�าง  ถ�าเป�นหมอก็เข�าหนวยทหารแพทย�  หรือมีความรู�หรือพื้นเพสูง  ก็เข�าหนวยทหารป�นใหญ�รถเกราะ

หรือทหารมหาดเล็กรักษาพระองค�  เป�นต�น  หนวยการโยธามีหน�าที่การโยธาสมชื่อ  ทําหน�าที่ขุดมันฝรั่ง  

ล�างส�วม  ทําความสะอาดโรงอาหารหรือที่พัก  หรือรักษาการณ�  เป�นยาม  เป�นต�น  หน�าที่เหล�านี้พวก

เราเคยทํากันมาแล�วทั้งนั้น  ไม�ว�าเดิมเป�นคุณหลวงหรือนักการทูต  เป�นหม�อมเจ�าเชื้อพระวงศ�หรือบุตร

เสนาบดี  อธิบดีมาแต�ก�อน  และพวกเรายังได�แต�งบทประพันธ�ไว�เป�นที่ระลึก  พรรณนาความไว�  ดั่งจะขอ

คัดมาบางตอน

  “…  โอ�เต็นท�หรูเคยอยู�ต�องจู�จาก  ต�องจําพรากมาอยู�ตึกพิลึกย่ิง 
  นอนกับดินกินกับอู�ดูเพราพร้ิง  ต�องมากลิ้งบนเตียงเยี่ยงนารี
  น้ําล�างชามเคยเย็นเป�นมันฝา  น้ําล�างหน�าเย็นชื่นเคยร่ืนรี่
  ต�องมาใช�น้ําอุ�นฉุนเต็มที   แล�วอย�างนี้หรือสะอาดอนาถใจ
  กินอาหารจานสนิมชิมชูรส  กินไม�หมดก็มีผู�คอยดูให�
  พาไปเล้ียงเกลี้ยงชามงามกระไร  แล�วเดี๋ยวนี้จะมีใครมาตรวจตรา

           -----
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  แต�เคราะห�ดีมีวิชาทํา “ฟาตีก”  ให�ตัดหลีกหลบตัวเหล�าหัวหน�า

  สิบโท “มิลล�”ชํานาญการโยธา  ถือคทาไม�กวาดใหญ�หาไพร�พล

  ขัดพื้นเรือนเพื่อนให�ถูดูสะอาด  ส�วมก็กวาดพังทลายไปหลายหน

  โต�ะม�าน่ังยังได�ขัดหัดเล�ห�กล  น้ําลูบไล�ให�พ�นไปวัน ๆ

  งานเฝ�ายามตามไฟได�ฝ�กฝน  ตวาดคนหวั่นกลัวจนตัวสั่น

  เวรกลางคืนป�นกับหอกออกประจัญ เวรกลางวันถือสง�าคทาพลอง

  บางเวลาพากันขุดมันเทศ   พลางร�ายเวทด�าฝร่ังกันดังก�อง

  ขุดขนไปด�าไปในทํานอง   พวกนายกองชอบใจเพราะไม�รู�…  ”

 หนวยทหารเสรีไทยฝ�กและปฏิบัติงานอยู�ในอังกฤษ  ต้ังแต� ๗ สิงหาคม ๒๔๘๕  จนถึงกลางเดือน

มกราคม ๒๔๘๖  จึงได�เดินทางจากอังกฤษรอนแรมอ�อมทวีปแอฟริกาไปยังอินเดีย  ถึงอินเดีย  คือ  ที่

บอมเบย�เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๔๘๖  นับตั้งแต�นั้นมา ๓๖ สหายของเราก็เริ่มแยกย�ายกันไปทําหน�าที่  

ตามที่ทางการอังกฤษจะต�องการ  ประวัติการเป�นทหารของพวกเราทั้ง ๓๖ คน ตั้งแต�เริ่มจนถึงตอนนี้

เท�าที่พวกเราได�มีชีวิตร�วมกันตลอดเวลา  ได�มีคุณบุญพบ  ภมรสิงห� เขียนไว�ค�อนข�างละเอียดในหนังสือ

ศิลป�นไทยในยุโรป (บริษัทนิพนธ� จํากัด ๒๕๐๕)  ต้ังแต�บทที่ ๗ จนถึงบทที่ ๑๒  ใคร�จะเชิญท�านผู�อ�านที่

สนใจหาอ�าน

 ในการท่ีคณะทหารเสรีไทยอังกฤษแยกย�ายกันไปปฏิบัติงานน้ัน  มีบางกลุ�มย�ายไปเดลฮีเพ่ือปฏิบัติ

งานด�านวิทยุกระจายเสียงบ�าง  ด�านการทําแผนท่ีบ�าง  บางกลุ�มถูกเรียกไปปฏิบัติงานทางการาจี (กลุ�มคุณ

บุญพบ – ดูได�ในหนังสือท่ีกล�าวข�างต�น)  บางกลุ�มไปฝ�กการรบกองโจรท่ีค�ายแห�งหน่ึงนอกเมืองปูนา  ฝร่ัง

เรียกเราว�า “ช�างเผือก” ( White Elephants )  ท่ีต้ังค�ายฝ�กน้ันอยู�ริมทะเลสาบ  ช่ือตําบลน้ันแปลเป�นไทย

ว�า “รังรัก” ต�อมาพวกเราจึงเข�าใจเร่ืองดีย่ิงข้ึน  ปรากฏว�ากลุ�มของข�าพเจ�าน้ีสังกัดอยู�ในแผนกประเทศไทย

ของกองกําลัง ๑๓๖ (Force 136) แห�งหนวยบริหารงานพิเศษ (Special Operations Executive = S.O.E.)

ในกระทรวงการสงครามเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Warfare) ท�านผู�อ�านท่ีทราบเร่ืองของ O.S.S.

ในสหรัฐฯ ดีกว�าเรื่องของอังกฤษ  พอจะเทียบ S.O.E. ได�คล�ายคลึงกับ O.S.S. [เมื่อเร็ว ๆ นี้ ใน พ.ศ.
๒๕๐๙  ได�มีหนังสือเรื่องบทบาทของ S.O.E. ในการดําเนินงานใต�ดินในฝรั่งเศสระหว�างสงครามออกตี
พิมพ�เป�นทางการแล�ว – ป�วย]

๓. สถานีวิทยุสถานีแรกในประเทศไทยติดต�อกับสหประชาชาติ
 ข�าพเจ�าจะขอรวบรัด  เล�าถึงการฝ�กของข�าพเจ�าแต�เพียงย�อ ๆ เพ่ือจะบรรยายถึงการปฏิบัติงานใน

ประเทศไทยให�ละเอียดพอสมควรในภายหลัง  ในช้ันน้ีจะเพียงขอลําดับวันและเวลาท่ีข�าพเจ�าได�ไปทําการฝ�ก

ไว�โดยไม�ขยายความ 

 พฤษภาคม ๒๔๘๖ – กันยายน ๒๔๘๖ ฝ�กที่ค�าย “รังรัก” ใกล�ปูนา
 ตุลาคม  ๒๔๘๖    ผู�รับการฝ�กได�รับยศร�อยตรี
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 ตุลาคม ๒๔๘๖ – พฤศจิกายน ๒๔๘๖ ฝ�กวิชาจารกรรม  ที่กัลกัตตา  

      มีนายสําราญ วรรณพฤกษ� (เค็ง) กับข�าพเจ�า

 พฤศจิกายน  ๒๔๘๖   นายสําราญ วรรณพฤกษ�  

      นายประทาน เปรมกมล (แดง) 

      และข�าพเจ�า  ลงเรือใต�น้ําจากลังกาจะขึ้นบกที่พังงา

      ตะก่ัวป�า แต�ไม�ได�ข้ึนบก เพราะไม�มีสัญญาณจากคนมารับ

 ธันวาคม ๒๔๘๖    ทั้งสามคนพักผ�อนที่นิลคีรีในอินเดียใต�  

 มกราคม ๒๔๘๗    สบทบกับกลุ�มใหญ�อีกคร้ังหน่ึง  เพ่ือทําการฝ�กเดินป�า

      เดินเขาท่ีเทือกเขาสิงหะบริเวณปูนา

 กุมภาพันธ� ๒๔๘๗   ฝ�กโดดร�มที่ราวัลพินดี  ในป�นจาบ  มี ๖ คน  คือ   

      นายประทาน เปรมกมล  

      นายสําราญ วรรณพฤกษ�    

      นายเปรม บุรี(ดี)  

      นายรจิต บุรี(ขํา)  

      นายธนา โปษยานนท� (กร)  

      และข�าพเจ�า

 มีนาคม ๒๔๘๗    โดดร�มเข�ามาปฏิบัติงาน 

 ต�อไปนี้จะรายงานถึงเหตุการณ�ซึ่งทําให�มีการติดตั้งสถานีวิทยุสถานีแรก  สําหรับติดต�อกับ

สหประชาชาติในดินแดนประเทศไทย  ขณะท่ีญ่ีปุ�นเข�ามาต้ังกองทัพอยู�

 ความมุ�งหมายข�อใหญ�ของทางราชการ (อังกฤษและอเมริกัน) ในการท่ีรับเอาคนไทยเข�าไว�ในกองทัพ

ของตนนั้น  ก็เพื่อที่จะตั้งกองทหารของสหประชาชาติมากกองหรือน�อยกองแล�วแต�จะทําได�  หลังแนวรบ

ญี่ปุ�น  และหวังว�ากองทหารเช�นนี้อาจจะได�ช�วยกองทัพสหประชาชาติในทางการรบและกองโจร  ในด�าน
สงคราม  การเมือง  และในการส่ือสาร  คนไทยผู�สมัครเข�าในกองทัพอังกฤษมีความประสงค�ท่ีจะรับใช�ชาติ

ของตน  โดยการที่จะเข�าร�วมมือกับทหารอังกฤษอย�างไม�มีเงื่อนไข  แต�ก็เป�นความประสงค�ของเราที่ถือ

เป�นข�อสําคัญอยู�อีกข�อหนึ่งว�า  เราจะพยายามติดต�อร�วมมือและตกลงกันกับกองต�อต�านภายในประเทศ  
เพ่ือให�เป�นที่เข�าใจกันด�วยดี

 ในกลางป� พ.ศ.๒๔๘๖  เราพอจะทราบได�แนนอนแล�วว�ากองต�อต�านในประเทศไทยนั้นมีอยู�จริง  

ไม�ใช�แต�เพียงเป�นสิ่งที่เราคาดหวังเท�านั้น  เพราะเหตุว�า เราทราบว�าได�มีผู�เดินทางออกจากประเทศไทยไป

ถึงเมืองจุงกิง  และได�ติดต�อกับผู�แทนฝ�ายสหประชาชาติแล�ว

 ส�วนมากของเสรีไทยจากประเทศอังกฤษ  ซึ่งเราเรียกกันว�า “ช�างเผือก” (White Elephants) 
กําลังฝ�กหัดกลยุทธ�แบบกองโจรเป�นวาระสุดท�ายที่นอกเมืองปูนาในประเทศอินเดีย  เราได�ยินข�าวว�า 

ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ�สนิท  สวัสดิวัตน  ได�เดินทางไปยังจุงกิง  เพื่อจะติดต�อกับนายจํากัด  พลางกูร  ซึ่ง
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ลักลอบเดินทางออกไปจากประเทศไทย  และภายหลังเราได�ทราบว�า  ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ�สนิท  สวัสดิวัตน

ได�รับมอบอํานาจจากทางราชการอังกฤษส�งคนจากยูนนาน  เดินทางบุกเข�ามากรุงเทพฯ  ถือหนังสือจาก

กองทัพอังกฤษมาถึง “รู�ธ” หัวหน�าเสรีไทยในประเทศไทย  คือ  นายปรีดี  พนมยงค�  ผู�สําเร็จราชการแทน

พระองค�  ขอร�องให� “รู�ธ” จัดการต�อนรับพวก “ช�างเผือก” คณะแรกที่เดินทางมาโดยเรือใต�น้ํา  กําหนด

จะข้ึนบกในฝ��งตะวันตกของประเทศไทยในเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๔๘๖  คณะ “ช�างเผือก” น้ีจะเข�ามาพร�อม

ด�วยเคร่ืองส�งวิทยุและรับวิทยุ  เพ่ือจะได�ต้ังสถานีติดต�อระหว�างประเทศไทยกับฐานทัพอังกฤษในอินเดียได�

เป�นประจํา

 ในเดือนกันยายน  ๒๔๘๖  ข�าพเจ�าได�รับคําสั่งจากผู�บังคับบัญชาว�า  ข�าพเจ�าเป�นผู�หนึ่งซึ่งจะเดิน

ทางโดยเรือใต�น้ํานั้น  และหนวยของข�าพเจ�าเรียกว�า “Pritchard” คณะของข�าพเจ�าประกอบด�วย  นาย

ประทาน  เปรมกมล “แดง”  เป�นนักวิทยุ  นายสําราญ  วรรณพฤกษ� “เค็ง” และข�าพเจ�า  “แดง” ได�ถูกส�ง

ไปเมียรุตสําหรับจะฝ�กหัดการรับวิทยุเพิ่มเติม  ส�วน “เค็ง” และข�าพเจ�าได�เดินทางไปยังโรงเรียนพิเศษ

โรงเรียนหนึ่ง  นอกเมืองกัลกัตตา  เพ่ือฝ�กสําหรับจะปฏิบัติราชการพิเศษ

 ต�อมา “แดง” ได�เดินทางมาร�วมคณะท่ีกัลกัตตา  และหวังจากท่ีได�มีการฝ�กวิธีข้ึนบกโดยเรือใต�นํ้า

ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนท่ีตําบลโกมาลี  ในเกาะลังกา  เพ่ือเดือนพฤศจิกายนแล�ว  คณะของเราก็ได�

เดินทางโดยเรือใต�นํ้าจากเมืองโคลอมโบในเรือใต�นํ้าน้ันมีนายทหารบกกองทัพอังกฤษ  ๒  คน  กับสิบเอก

อีก ๑ คน  สําหรับจะมาส�งเราข้ึนบก

 เม่ือได�เดินทางมาถึงท่ีท่ีกําหนดแล�ว  เรือใต�นํ้าก็ได�ลอยลําและดํานํ้าอยู�ห�างจากฝ��งประมาณ  ๔ - ๕ 

ไมล�  เป�นเวลา ๑ สัปดาห�  เวลากลางวันก็จมลงไป  และเวลากลางคืนก็ข้ึนมาลอยลํา  คอยดูอาณัติสัญญาณ

แต�หาได�ปรากฏอาณัติสัญญาณไม�  ต�อมาภายหลังเราจึงได�ทราบว�า “จีน” ผู�ถือหนังสือจากยูนนานเข�ามา

ประเทศไทยนั้น  กว�าจะเข�ามาถึงกรุงเทพฯ ก็เป�นเวลาหลังจากเดือนมิถุนายน  ๒๔๘๗

 อย�างไรก็ดี  การเดินทางด�วยใต�นํ้าน้ี  มิใช�ว�าจะปราศจากเหตุการณ�ก็หามิได�  เราได�มีเวลาต่ืนเต�น

อยู�บ�างในเมื่อทราบว�ามีเรือใหญ�อยู�เหนือผิวน้ําใกล�เคียงกับที่เราจมอยู�  อาจจะเป�นเรือญี่ปุ�นหรือเรือไทยก็

เป�นได�  แล�วเราก็ไม�ทราบแนว�าเรือลําน้ันเห็นเรือของเราหรือไม�  แต�เราได�พยายามรักษาความเงียบสงบไว�

เพ่ือความปลอดภยั  ในเวลาเช�นน้ันทุกคนในเรือใต�นํ้าจะต�องน่ังเงียบ ๆ ไม�ทําเสียงอย�างหน่ึงอย�างใด  และ

ข�าพเจ�าเองแทบจะไม�กล�าหายใจ  เพราะรู�สึกว�าลมหายใจเป�นเสียงอย�างไม�นาเชื่อ  แต�เราไม�เคยได�รับลูก

ระเบิดใต�น้ําเลย  เหตุการณ�จะเป�นอย�างไรก็ตาม  ในคืนสุดท�ายก�อนที่เราจะเดินทางกลับ  ทหารอังกฤษที่

ไปกับเรานั้นตกลงใจว�าจะนําเรือเล็กเข�าไปยังที่ชายฝ��งเพื่อสอดแนม  (พวกเราคนไทยไม�ได�ไปด�วย  เพราะ

เหตุว�าเราได�รับคําสั่งอย�างเข�มงวดมิให�ขึ้นบก  นอกจากจะมีผู�มารับตามข�อตกลง)  สหายชาวอังกฤษของ

เราไม�เคยอยู�ในประเทศไทยเลย  แต�เม่ือไปสอดแนมมาแล�ว  เราจึงตัดสินใจเดินทางกลับเกาะลังกา  แต�ใน
คืนต�อมา  เราได�พบเรือหาปลาขนาดเล็ก  จึงได�ตกลงว�าจะลอยลําขึ้นมาดูสักที  ในเรือหาปลานั้นมีคนจีน

อยู�หลายคน  ฝ�ายเรารู�สึกว�าจะทําให�เขาตกใจมาก  แต�เราไม�ต�องการอะไรจากพวกเขามาก  นอกจากบางส่ิง
บางอย�าง  เช�นเหรียญกระษาปณ�และเอกสาร  และเราก็ได�เอาธนบัตรไทยกับอาหารให�เขา  เป�นการแลก

เปลี่ยนกัน
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 ข�าพเจ�าไม�สมควรทีจ่ะกล�าวให�ยืดยาวนักในการพรรณนาชีวิตในเรือใต�นํ้า  บางทีไม�จําเป�นท่ีจะต�อง

พูดมากไปกว�าว�า  เรือใต�นํ้าน้ันร�อน  ชีวิตนาเบ่ือหนาย  ไม�มีอะไรจะทํา  นอกจากนอน กิน  และทอดลูกเต�า

เรานอนในเวลากลางวัน  และต่ืนในเวลากลางคืน  เม่ือเวลาเรือลอยลาํข้ึนมา  และเม่ือลอยลาํข้ึนมาเช�นน้ัน

ผู�โดยสารก็ได�รับอนุญาตให�ข้ึนไปบนดาดฟ�าเพ่ือรับอากาศบริสุทธ์ิได�  ผู�โดยสารจะสูบบุหร่ีได�ก็แต�ท่ีในเวลา

เรือลอยลาํ  ข�าพเจ�ายังมีความรู�สึกจําได�อยู�ข�อหนึง่  คือ  เม่ือส�องกล�องดฝู��งไทยจากเรือใต�นํ้าน้ัน  ข�าพเจ�า

จําได�ว�า  ได�เห็นแผ�นดินอันเป�นที่รักของเราสวยงามมาก  หาดทรายขาวและมีกระท�อมคนหาปลาอยู�  มี

ต�นไม�เป�นอันมาก  ตําบลท่ีเราต้ังใจจะข้ึนบกน้ันรู�สึกว�าเปล่ียวมาก  ข�าพเจ�าไม�เคยไปในตําบลน้ันเลย  แต�รู�สึก

ว�าที่นั่นเป�นแผ�นดินที่รักของเราและมีคนร�วมชาติที่รักของเราอาศัยอยู�

 คณะเรากลับถึงโคลัมโบทันเวลาคริสต�มาส  เม่ือใกล�จะถึงนานนํ้าลังกา  เรือใต�น้ําได�ผุดข้ึนมาและ

เดินทางบนผิวนํ้าด�วยความเร็วเต็มท่ี  ชีวิตในเรือใต�นํ้าซ่ึงเดินทางบนผิวนํ้า  ไม�มีอะไรนอกจากทําให�ผู�โดยสาร

เมาคล่ืน  และได�รับทุกขเวทนาเหลือประมาณ

 เม่ือได�หยุดพักผ�อนเป�นเวลาเล็กน�อยในทิวเขานิลคีรีอันงดงามแล�ว  คณะของข�าพเจ�าได�เดินทางข้ึน

ไปยังเมียรุตในต�นเดือนมกราคม ๒๔๘๘  จากน้ันเราได�เดินทางไปยังเมืองปูนาเพ่ือฝ�กให�มีกําลังแข็งแรงข้ึน

คณะ “ช�างเผือก” คนอ่ืน ๆ ได�มารวมพลกันอยู�  ณ  ท่ีน้ัน  และในระหว�างท่ีเราออกทะเล  เพ่ือนฝูงของเรา

เหล�าน้ีก็ได�ฝ�กหัดต�อไปบ�างและพักผ�อนหย�อนใจยังที่ต�าง ๆ กันบ�าง

 การที่มาร�วมคณะกันใหม�คราวนี้  ทําให�เรามีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกันเป�นครั้งสุดท�ายในเรื่อง

สถานการณ�และการงาน  ซึ่งเราคาดหมายว�าจะต�องทําต�อไป  คณะ “ช�างเผือก” ได�ประชุมกันคืนวันหนึ่ง

บนยอดเขาสิงหะ  ในขณะน้ันเรารู�เร่ืองหน�าท่ีการงานของเราดีย่ิงข้ึนกว�าแต�ก�อน  สําหรับบางคนในคณะเรา

เช�นข�าพเจ�า  การโดดร�มชูชีพ  และการเดินทางโดยเรือใต�น้ําเป�นข�อที่หลบตาแล�วเตือนให�สะดุ�งอยู�เสมอ

สําหรับคนอ่ืนเขาอาจจะกระตือรือร�นอยากจะได�ทําอะไรโลดโผนเช�นน้ันในกาลข�างหน�าก็เป�นได�  ข�อเจรจาใน
การหารือบนยอดเขาสิงหะคืนน้ัน  ข�าพเจ�าจําไม�ได�หมด  แต�จําได�อยู�ว�าพวกเรามีจิตใจรักกันและสามัคคีกัน

มาก  ข�าพเจ�าจําได�ว�าข�าพเจ�าได�เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาข�อหน่ึง  คือข�อท่ีว�า  เม่ือเราเข�าไปในประเทศไทย

แล�ว  เราจะต�องพยายามอย�างเต็มที่  ที่จะไม�ใช�อาวุธประหัตประหารคนไทยด�วยกัน  ถึงแม�ว�าจะต�องเสีย

ชีวิตก็ไม�ควรที่จะต�อสู�  แต�ว�าเราไม�ควรที่จะให�ญี่ปุ�นจับเราได�เป�น ๆ จะต�องต�อสู�จนจับตาย  ข�อเสนอของ

ข�าพเจ�าน้ีได�เสนอขึ้นโดยระมัดระวัง  มิให�เป�นการบังคับ  เพราะข�าพเจ�าเข�าใจดีว�ามีบางคนในพวกเรา จะไม�

ยอมฝ�นธรรมชาติที่จะสู�ก�อนที่จะถูกจับ  แต�อย�างไรก็ดีส�วนมากของคณะ “ช�างเผือก” ได�ลงความเห็นชอบ

ตามข�อเสนอนั้น

 แผนการเข�าประเทศไทยได�ร�างขึ้นใหม�ในภายหลัง  “ช�างเผือก” ๒–๓ คนจะต�องเข�ามาในประเทศ
ไทยด�วยร�มชูชีพ  พร�อมด�วยเร่ืองรับและส�งวิทยุ  การโดดร�มคราวน้ีเรียกว�าโดดอย�างสุ�ม (blind – dropping)
หมายความว�าไม�มีใครมารับที่บนพื้นดิน  ที่ที่จะลงนั้นกําหนดไว�ว�าจะเป�นป�าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ  

คือระหว�างสุโขทัยกับสวรรคโลก  และกําหนดเวลาไว�ในเวลาข�างข้ึนหรือข�างแรมอื่น ๆ ในเดือนมีนาคมและ

เมษายน  เราจะแยกกันเป�น ๒ คณะ ๆ ละ ๓ คน  เรียกว�า Appreciation ท้ังสองคณะ  คณะ Appreciation

ที่ ๑ จะทําการในเดือนมีนาคมและเมื่อไปถึงพื้นดินแล�วหาที่ซ�อนตัวในป�าสูง  วิทยุกลับมายังฐานทัพ  และ
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เตรียมรับคณะ Appreciation ที่ ๒ ก็จะกระโดดร�ม “สุ�ม” ลงมาอีกที่หนึ่งในจังหวัดใกล�เคียง  และลงมา

ทําการเช�นเดียวกัน  หน�าที่ของเรามีลําดับต�อไปนี้

  (ก) รักษาตัวให�รอด

  (ข) ติดต�อทางวิทยุกับฐานทัพ

  (ค) รับคนที่จะมาโดดร�มในภายหลัง  และ

  (ง) ถ�าทําได�  และในโอกาสที่จะทําได�  ให�ติดต�อกับขบวนต�อต�านข�างใน

 บุคคลที่จะเข�าเป�นคณะทั้ง ๒ นี้  ได�เปลี่ยนแปลงไปจากคณะ Pritchard เนื่องจากเราจะไม�มีใคร

มารับ  การติดต�อทางวิทยุจึงมีความสําคัญยิ่งขึ้น  และเนื่องจากเราจะต�องเข�าไปอยู�ในป�าด�วยตนเอง  จึง

จําเป�นที่จะต�องมีนักเรียนหมอเข�าร�วมคณะด�วย  นายเปรม  บุรี “ดี”  กับนายรจิต  บุรี “ขํา” ได�ถูกเลือก

สําหรับใช�ทําการส�งวิทยุและเป�นแพทย�ประจําคณะ  คนที่ ๖ คือ นายธนา  โปษยานนท� “กร” ซึ่งเข�ามาใน

คณะที่ ๒ “เค็ง” เป�นหัวหน�าคณะ Appreciation ที่ ๒  ฉะนั้นคณะดังกล�าวจึงประกอบด�วยบุคคลเหล�านี้

คือคณะ Appreciation ที่ ๑ “เข�ม” (ข�าพเจ�า)  “แดง”  และ “ดี”  คณะ Appreciation ที่ ๒  มี “เค็ง”

“ขํา” และ “กร” 

  ในเดือนกุมภาพันธ�  พวกเรา ๖ คน  อําลาพรรคพวก  และเดินทางไปยังเมืองราวัลพินดีเพื่อฝ�ก

โดดร�มชูชีพ  เราต�างคนได�ฝ�กโดดร�มจากเครื่องบินคนละ ๕ ครั้ง  ๔ ครั้งแรกในเวลากลางวัน  และครั้ง

สุดท�ายในเวลากลางคืน  การโดดคร้ังแรกจากเคร่ืองบินฮัดสัน  แต�อีก ๔ ครั้งโดดจากลิเบอเรเตอร�  การ

โดดเช�นนี้ได�กระทําหลังจากได�ฝ�กหัด  บํารุงกําลังร�างกายอย�างเคร�งเครียดเป�นเวลาหลายวัน และหลังจาก

หัดกระโดดลงจากท่ีสูงโดยไม�มีอันตราย  พวกเราไม�ชอบการกระโดดร�มเช�นน้ี  ถึงแม�จะรู�สึกว�าไม�มีอันตราย

เลย  แต�ข�าพเจ�าเองก็ไม�สามารถที่จะกล�าวด�วยความจริงใจได�ว�าข�าพเจ�าไม�กลัว  แต�อย�างไร  จากท่ีอยู�ของ

เราไปสนามบิน  เราจะต�องผ�านป�าช�าแห�งหน่ึง  และเม่ือเวลาผ�านไปพวกเรามักจะเตือนสติซ่ึงกันและกันว�าท่ี
น่ันแหละเป�นท่ีท่ีสังขารจะต�องไปถึงในท่ีสุด  ไม�เร็วก็ช�า  และสําหรับพรรคพวกคนอ่ืน ๆ น้ันคงนากลัวจะเร็ว

แต�สําหรับผู�พูดคงจะช�า  ความรู�สึกและเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นจะเป�นอย�างไรก็ตาม  พวกเราได�รับประโยชน�

จากการฝ�กบํารุงกําลังนั้น  และอากาศอันสดชื่นของมณฑลป�นจาบทําประโยชน�ให�แก�เรามาก  และพวกเรา

ต�างรู�สึกแข็งแรงหลังจากท่ีอยู�พินดีหนึ่งสัปดาห� 

 จากพินดีไปสู�กัลกัตตา  รอคอย “เร่ืองจริง”  เรายังมีเวลาอยู�บ�างสําหรับท่ีจะได�ล้ิมรสความสุขจาก

ความเจริญแบบสมัยใหม�  เช�น  ดูภาพยนตร�ในโรงท่ีมีเคร่ืองทําความเย็น  รับประทานไอศกรีมโซดา  และ

รับประทานอาหารในภัตตาคารเป�นคร้ังสุดท�าย  ในไม�ช�าวันกําหนดก็มาถึง  พวกเราสามคนใน Appreciation
ท่ี ๑ เร่ิมออกไปทําการในต�นเดือนมีนาคม  คือวันท่ี ๖  ก�อนวันเกิดของข�าพเจ�าสามวัน  ข�าพเจ�าได�บอกกับ

นายทหารผู�บังคับบัญชาเป�นเชิงล�อว�าส�งของขวัญวันเกิดให�ข�าพเจ�าในป�า  อย�าพลาดเป�นอันขาด  เช�าวันน้ัน

พวกเราเดินทางด�วยเครื่องบินจากกัลกัตตาไปยังสถานที่แห�งหนึ่ง  ห�างจากเมืองใหญ�ไปทางทิศนะวันออก
เฉียงเหนือ  ข�าพเจ�าจําชื่อสถานที่นั้นไม�ได�  แต�สิ่งต�าง ๆ ในที่นั้นข�าพเจ�าจะลืมไม�ได�เป�นอันขาด  ที่นั้นเป�น

สนามบิน  อยู�ในท�ามกลางเน้ือที่กว�างขวาง  ไม�มีพฤกษชาติเลย  ไม�มีน้ําบริสุทธิ์  ไม�มีอะไรทั้งสิ้น  เว�นแต�
เคร่ืองบินกับกระท�อมหลายกระท�อมท่ีนาทุเรศ  นอกจากน้ันเรายังต�องทนรับประทานอาหารกลางวันอันจืด
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ชืด  มีเน้ือกระป�องแห�ง ๆ ขนมป�งแห�ง ๆ และดื่มน้ําซ่ึงเหม็น  เพราะเหตุว�าใส�คลอรีนมากเกินไป  แนนอน

ทีเดียวต�องมีใครทําผิดพลาดแน  ท่ีจะส�งให�เราไปทําการคร้ังน้ีจากสถานท่ีเช�นน้ี  เพราะมีแต�ทําให�จิตใจของ

เราหดหู�ลงเท�าน้ัน

 ในตอนเย็นวันนั้น  เราข้ึนเคร่ืองบินลิเบอเรเตอร�ซึ่งจะนําเราไปสู�จุดหมาย  เพ่ือเป�นการคุ�มกันการ

กระโดดร�มของเรา  เคร่ืองบินระเบิดฝูงหน่ึงได�ถูกส�งออกไปในคืนวันเดียวกัน  เพ่ือจะทําการในบริเวณใกล�

เคียงกับท่ีเราจะไปโดดร�ม  แต�จากสนามบินท่ีเดียวกันในเย็นวันน้ัน  เราได�สังเกตเห็นว�า มีเคร่ืองบินลิเบอเรเตอร�
อีกเครื่องหนึ่งขึ้นสู�ฟ�าก�อนเราเล็กน�อย  ภายหลังจึงได�ทราบว�า ลิเบอเรเตอร�เครื่องนั้นนําเอาชาวจีนสี่คน

เดินทางไปทําแบบเดียวกับเรา  แต�โดดลงใกล�นครปฐม

 เราใช�เวลาส�วนมากในการเดินทางน้ันนอนไปในเคร่ืองบิน  เคร่ืองบินน้ันไม�เป�นท่ีสุขสบายเลย  และ

อากาศก็เลว  ข�าพเจ�าเองรู�สึกเมาเครื่องบินเล็กน�อย  เรารับประทานอาหารไม�ได�มากในระหว�างเดินทาง

ภายนอกอากาศมืดมัว  ถึงแม�ว�าจะมีพระจันทร�ข�างข้ึน  และเราไม�ทราบเลยว�าในเวลาใดเราอยู�ท่ีใด  ประมาณ

๒๒.๓๐ น.  มีผู�มาบอกให�เราเตรียมตัว  และประมาณ  ๒๓.๐๐ น.  เราสามคนก็น่ังรออยู�เหนือช�องกระโดด

ในเครื่องบินพร�อมที่จะไถลตัวลงไปได�พร�อมด�วยเครื่องหลังและร�มชูชีพอยู�บนหลัง  ถ�าคําสั่ง “ลง” มีมา

เม่ือใด  เราก็จะ “กระโดด”  ลงไปสู�ความมืดและไม�สู�ยถากรรม  เราคงได�น่ังอยู�ท่ีน้ัน  คือท่ีขอบเหวน้ัน  เป�น

เวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมง  ข�าพเจ�ารู�สึกว�าจะเป�นหน่ึงป�  คํานึงถึงชีวิตและมรณะ  คํานึงถึงอนิจจังและอนัตตา

และจากช�องกระโดดน้ัน  ลมเย็นกระโชกพัดเข�ามาอยู�ตลอดเวลา  คงจะมีประโยชน�สําหรับจะทําให�เราแนใจ

ว�าท่ีท่ีจะลงไปน้ันไม�ใช�นรก  เพราะไม�มีเปลวเพลิงอันร�อน  มีแต�ลมเย็น  เคร่ืองบินวนเวียนอยู�เร่ือย ๆ รู�สึก

จะไม�หยุด  แต�ว�าคําส่ังให�เตรียมตัวกระโดดไม�มีเข�าหูเราเลย  ผลสุดท�ายมีผู�มาตบไหล�เบา ๆ และเราได�ยิน

ว�าเลิกกันได�  เพราะเหตุว�านักบินไม�สามารถจะหาท่ีท่ีเราจะลงไปได�  แผนท่ีก็เลว  และอากาศก็มืด  พวกเรา

กําลังเดินทางกลับกัลกัตตา

 เราไม�ได�อยู�ที่กัลกัตตานานนัก  เพราะเหตุว�าทุกคน  เฉพาะอย�างยิ่ง  พวกเรามีความวิตกกังวล

อยากจะให�เร่ืองกระโดดร�มนี้เสร็จส้ินกันไปเสียที  หลังจากเดินทางครั้งแรก  ต�อมาสักหนึ่งสัปดาห�  เราได�

ข�าวจากกองทัพอากาศอังกฤษว�า  เขาพร�อมท่ีจะพาเราไปอีกคร้ังหน่ึงแล�ว  เราก็ต�างออกเดินทางทันที  จาก

สนามบินเดียวกัน  เดินทางแบบเดียวกัน  เวลากลางคืนแบบเดียวกันกับคราวที่แล�ว  ผิดกันที่เวลาดึกกว�า

เดิมสัก ๔–๕ ชั่วโมง  เพราะเหตุว�าเป�นข�างแรม  เมื่อเราได�เดินทางถึงเหนือประเทศไทยมีคนมาบอกว�า

คราวน้ีพบท่ีหมายแล�ว  เคร่ืองบินวนเวียนอยู�หลายรอบและค�อนข�างจะบินตํ่า  พวกเราได�เห็นแสงไฟบนพ้ืน

ดินเป�นอันมาก  และเกิดความสงสัยขึ้นในใจว�า  เราได�ถูกนํามาในที่ที่ถูกต�องหรือไม�  เพราะเหตุว�าเป�นที่

ตกลงกันว�าเราจะต�องอยู�ในกลางป�า  มีบ�านเรือนท่ีใกล�เคียงท่ีสุดห�างออกไปต้ังหลายกิโลเมตร  แต�อย�างไร

ก็ตาม  ไม�มีเวลาที่จะไต�ถามและไม�มีเวลาที่จะถกเถียงกัน  คําส่ังให�ลงมาถึง  และเราก็ลงไป
 ทั้ง ๓ คนลงถึงพื้นดิน  ในที่ว�างเปล�าใกล�เคียงกัน  และเราพอจะเห็นกันในระหว�างที่เราลอยตัวลง

มา  ข�าพเจ�าค�อนข�างจะเคราะห�ร�ายโดยที่ได�ลงมาเท�าหนึ่งอยู�บนคันนาและอีกเท�าหนึ่งอยู�นอกคันนา  ทําให�
ข�อเท�าขวาแพลงไป  ข�าพเจ�ารู�สึกตัวว�าพื้นดินที่เราลงมานั้นเป�นนา  และข�อนี้ยิ่งทําให�สงสัยใหญ�ว�าได�ลงมา

ผิดที่เสียแล�ว  เรา ๓ คนเข�ามาร�วมดูแผนที่อย�างเร�งรีบ  และจากแผนที่นั้นก็ทําให�แย�ใจยิ่งขึ้นว�า  ที่ที่เรา
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อยู�นั้นเราไม�ได�ตั้งใจลงมาเลย  เพราะเป�นที่ที่ห�างจากจุดหมายถึง ๒๕ หรือ ๓๐ กิโลเมตร  และยิ่งร�ายไป

กว�านั้นเรารู�สึกว�า  เราอยู�ใกล�หมู�บ�านจนเกินไป  เมื่อเราเดินหาร�ม อาหาร และเครื่องมือ ๗ ร�มที่เรานํามา

ด�วย  สําหรับอาหารรับประทานในป�าเป�นเวลา ๑ เดือน  ก็ปรากฏว�าร�ม ๑ หายไป  แดงกับดีเดินออกไปหา

แล�วในไม�ช�าก็กลับมารายงานว�า  ร�มที่หายไปนั้นได�ตกลงไปในใจกลางหมู�บ�าน  และหมู�บ�านห�างจากที่เรา

อยู�เพียงพุ�มไม�เล็ก ๆ ค่ันอยู�  แดงกับดีต�องรีบกลับมา  เพราะเหตุว�าได�ยินสุนัขเห�า  ฉะน้ัน  เราจึงตัดสินใจ

ว�า  จะต�องออกจากที่ที่เราอยู�นั้นโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได�

 ในขณะน้ันเป�นเวลาเช�ามืดประมาณ ๔ นาิกา  เรามีเวลาประมาณ  ๑ ชั่วโมงก�อนจะรุ�งสาง  เรา

ไม�สามารถท่ีจะออกเดินทางได�โดยเร็ว  เพราะมีหีบห�อใหญ�หลายหีบ  และจะขุดหลุมฝ�งให�มิดชิดก็ทําได�ยาก

เพราะว�าใกล�หมู�บ�าน  แต�อย�างไรก็ตามเราไม�มีเวลาสําหรับท่ีจะตัดสินใจนานนัก  เพราะในขณะเดียวกันกับ

ที่เราตัดสินใจว�า  จะออกเดินทางต�อไป  เราก็เห็นชาวนา  ๕ – ๖ คนเข�ามา  และเขาเหล�าน้ันเห็นเราแล�ว

 ชาวนาเหล�าน้ันเป�นคนเผาถ�านจากหมู�บ�านอีกหมู�บ�านหนึ่งห�างไกลออกไป  ในวันนั้นได�เข�าไปในป�า

เพ่ือจะตัดไม�  และเม่ือได�ต�นไม�แล�วก็กําลังเดินทางกลับบ�าน  ในคืนน้ันเขาพักแรมอยู�นอกหมู�บ�านวังนํ้าขาว  

ตั้งใจเดินทางกลับในวันรุ�งขึ้น (วังน้ําขาวคือหมู�บ�านที่เราลงมานั้น  และวังน้ําขาวอยู�ในจังหวัดชัยนาท  แต�

ที่เราต้ังใจลงมานั้นอยู�ทางตะวันตกเฉียงเหนือระหว�างจังหวัดตากกับนครสวรรค�)  แสงไฟที่เราได�เห็นจาก

เคร่ืองบินของเราน้ันคือคบเพลิงของชาวเกวียนนั้นเอง  พวกเขาได�ยินเสียงเครื่องบินของเราและโคกระบือ

ก็แตกตื่นวิ่งหนีไป  ชาวเกวียนเหล�านั้นได�เห็นร�มของเราขาวเมื่อลงมาจากเครื่องบิน  แต�บางคนเข�าใจว�า

เป�นควัน  เม่ือเขาเหล�น้ันได�พบเราบนพ้ืนดินต�างก็ประหลาดใจท่ีเห็นเราเป�นคนไทย  เพราะเหตุว�าเขาคาดว�า

คงจะเป�นพวกชาวต�างประเทศที่เข�าทิ้งระเบิด

 ขณะน้ันเป�นเวลาประมาณ ๕ นาิกา  เราไม�มีเวลาท่ีจะทําอะไรอีกแล�ว  จึงเอาเคร่ืองส�งวิทยุ อาหาร

บ�างเล็กน�อยและเส้ือผ�าบางช้ิน  ส่ิงของนอกจากน้ันเอาซุกเข�าไว�ในพุ�มไม�บ�าง ขุดหลุมฝ�งบ�าง  แต�จะมีประโยชน�

อันใดที่จะเก็บอะไรไว�ให�มิดชิด เพราะร�มทั้งคันมีของเต็มได�ลงจากเครื่องบิน ตกลงไปในกลางหมู�บ�าน ดู

เหมือนจะเป�นหน�าศาลาวัดเสียด�วย  เม่ือเราได�ทําการบางอย�างเท�าท่ีจะทําได�แล�ว เรารีบย�อนเดินกลับไปทาง

ตะวันตกเข�าป�าซ่ึงเป�นชายป�าใหญ�ต�อไป  ข�อเท�าของข�าพเจ�าท่ีแพลงน้ันเป�นข�อท่ีหนวงทําให�เพ่ือนของข�าพเจ�า

ไม�สามารถจะเดินไปได�โดยเร็วเท�าที่ต�องการ  เราได�เดินเข�าไปในป�าประมาณ ๔–๕ ชั่วโมง  จนกระทั่งถึงที่
ท่ีค�อนข�างจะทึบ จึงตัดสินใจว�าจะหยุดพัก  ความจริงหยุดท่ีน่ันไม�ปลอดภัย  แต�เราหวังว�าจะติดต�อทางวิทยุ

กับกองบัญชาการท่ีอินเดีย  ความมุ�งหมายของเราข�อใหญ�ก็คือ  ต�องการจะบอกกับกองบัญชาการว�า  เรา

ได�ถูกท้ิงลงมาในท่ีท่ีนาเกรงอันตราย  และเราฝ�งวิทยุไว�  ณ ท่ีน้ันกับจะเดินทางไปตะวันตกเฉียงเหนือไปยัง

ที่ที่จะนัดพบกับคณะ Appreciation ที่ ๒ ซึ่งจะลงมาในข�างขึ้นเดือนหน�า  ในร�างโทรเลขนั้นเจาะจงเตือน

ให�กองบัญชาการระมัดระวังเป�นพิเศษ  ไม�ให�คณะท่ี ๒ ลงมาผิดที่อย�างที่เราได�ประสบมา เพราะเหตุว�าชาว
บ�านรู�ตัวเสียแล�ว

 เรายังมีเวลาก�อนที่จะถึงกําหนดที่เราจะออกอากาศติดต�อกับกองบัญชาการ  ฉะนั้นเราจึงใช�เวลา

ขุดหลุมเพื่อจะฝ�งเครื่องวิทยุของเรา  เมื่อการส�งวิทยุนั้นเป�นผลสําเร็จแล�ว  นอกนั้นยังมีของที่เราเห็นว�า

ไม�สู�จําเป�นจริงหลายอย�าง  เราก็ขุดหลุมฝ�งไว�ด�วย  เพ่ือจะเดินทางโดยน้ําหนักเบาท่ีสุด  ที่มั่นของเราเวลา

14 ทหารชั่วคราว (พ.ศ.๒๔๙๖)

โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�



นั้นเป�นพุ�มไม�ค�อนข�างหนา  และเครื่องวิทยุของเราเก็บไว�อีกแห�งหนึ่ง  ไม�ไกลจากที่อยู�นัก  แต�ไม�เห็นกัน  

ที่ที่อยู�นั้นเป�นที่ที่เหมาะอยู�บ�าง  เพราะเหตุว�าเราได�แนใจว�าถึงแม�จะมีคนเดินไปมาห�างจากที่ซ�อน ๔ – ๕ 

เมตรก็แทบจะไม�เห็น

 วันน้ันอากาศร�อน  ป�าเงียบสงบ  นอกจากจะมีเสียงลิงและนกร�องเล็กน�อย  ข�อเท�าของข�าพเจ�าบวม

ข้ึนมา  และค�อนข�างจะปวด  เราต�างรู�สึกอ�อนเพลียหลังจากท่ีได�เดินท�ามกลางความร�อนเป�นเวลาคร่ึงวัน  และ

เฉพาะอย�างยิ่งต�องเผชิญกับสิ่งที่ไม�คาดหวังในเวลาเช�ามืด  รู�สึกใจเสียอยู�บ�างเน่ืองด�วยมีคนเห็นเราลงจาก

ร�มมา  และร�ม ๑ ร�มก็พลัดลงไปในหมู�บ�าน  เรามีนํ้าอยู�ในขวดเพียง ๓ ขวด  เพราะเหตุว�าตามแผนการเดิม

เราจะลงท่ีใกล�ลําธาร  เราไม�รู�สึกหิวเลย  ฉะน้ันจึงไม�ต�องกังวลกับเร่ืองอาหาร

 เม่ือถึงเวลาท่ีจะส�งวิทยุ  แดงกับดีก็ไปยังสถานีวิทยุของเขา  ข�าพเจ�าน่ังยามอยู�สักคร่ึงช่ัวโมง  ต�อมา

แดงกับดีกลับมาบอกว�าติดต�อไม�ได�  เขาพอจะฟ�งได�ยินกองบัญชาการแต�เพียงเบา ๆ แต�กองบัญชาการไม�

ได�ยินพวกเราเลย  ที่ร�ายไปกว�านั้น  กองบัญชาการไม�ได�รอเรานานพอสมควร  เพราะเหตุว�าเขาอาณัติ

สัญญาณเลิกส�งเร็วเกินกําหนดไป  บางทีกองบัญชาการอาจจะไม�ได�คาดหมายว�าเราจะติดต�อวิทยุมาทันที

ทันใดก็เป�นได�

 เราจะทําอย�างไรดี  พวกเราตัดสินใจว�าการส�งวิทยุนี้เป�นของสําคัญที่สุด  เพราะฉะนั้นจะต�องคอย

ส�งให�ได�โดยเร็ว  ถ�าเราเดินทางไปพร�อมด�วยเครื่องวิทยุเราจะไปไม�ได�ไกล เพราะน้ําหนักมาก และเท�าของ

ข�าพเจ�าก็บวม  และที่ที่เราอยู�นี้ ก็รู�สึกจะเป�นที่ที่มิดชิดพอสมควร  แดงเห็นว�าสายอากาศของเราอาจจะทํา

ได�ดีข้ึน  และในวันรุ�งข้ึน  เราก็จะได�ติดต�อกับกองบัญชาการอีก  ข�าพเจ�าเห็นชอบด�วย  และเน่ืองจากข�าพเจ�า

เป�นหัวหน�า ข�าพเจ�ารับผิดชอบในข�อตัดสินใจนั้น  ในระหว�างที่รออยู�จนถึงวันรุ�งขึ้น เราก็พยายามหาน้ํามา

ใส�ขวดสําหรับจะได�เดินทางไป  และเมื่อเราได�ส�งวิทยุไปแล�ว  เราก็เดินทางต�อไปทันที

 แดงกับดีก็ออกไปลาดตระเวนหาน้ํา  ข�าพเจ�าอยู�ในที่พักแต�ผู�เดียว  เพื่อนของข�าพเจ�าได�จากไป

เป�นเวลาหลายชั่วโมง  และไม�ได�กลับมาจนกระทั่งรุ�งสาง  เขาได�พบหนองน้ําแห�งหนึ่งสกปรกอยู�นอกป�า  

แต�เม่ือเวลาเดินกลับมายังที่  เดือนยังไม�ข้ึนไม�เห็นทาง  จึงต�องรอจนกระทั่งเช�ามืด  ๓  นาิกา  ข�าพเจ�า

เองนั่งเฝ�าอยู�  ฟ�งเสียงลิงและนก  และเมื่อเห็นเพ่ือนข�าพเจ�ากลับมาก็รู�สึกมีความยินดีมาก

 การพยายามส�งวิทยุครั้งต�อมา  ยิ่งประสบความสําเร็จน�อยกว�าคราวแรก  เพราะเหตุว�าคราวนี้เรา

ไม�ได�ยินกองบัญชาการเลย  เรารู�สึกวิตกเป�นอันมาก  และข�าพเจ�าจําได�ว�า  ดีได�บอกว�า  ถ�าเราไม�รีบเดินทาง

ออกไปโดยเร็ว  ชาวบ�านก็จะตามเราทัน  อย�างไรก็ดีพวกเราวิตกกังวลถึงคณะที่ ๒  และคณะต�อ ๆ ไปว�า

จะได�รับความลําบาก ถ�าเราไม�ส�งวิทยุแจ�งให�กองบัญชาการทราบ  ข�าพเจ�ารับผิดชอบและตัดสินใจว�าจะต�อง

พยายามส�งอีกคร้ังหน่ึง  และคราวน้ีเป�นคราวสุดท�ายจะส�งออกได�หรือไม�ก็ตาม  เราจะต�องเดินทางไป  การ

ส�งครั้งนี้จะทํากันในเช�าวันรุ�งขึ้น  คือในเช�าวันที่ ๓  หลังจากที่เราได�โดดร�มมา  ในเวลาบ�ายวันนั้น  ดีและ
ข�าพเจ�าเดินออกลาดตระเวนและหานํ้า  เราได�เห็นชาวบ�านบางคน  แต�รู�สึกว�าเขาไม�สงสัยอะไรเรา  ในคืนน้ัน

เราก็พักแรมอยู�ด�วยกันนั้น
 รุ�งข้ึนเวลา ๑๐  นาิกา  ดีกับแดงก็ไปส�งวิทยุในท่ีซ�อนวิทยุน้ัน  ข�าพเจ�าน่ังยามอยู�คนเดียวเช�นเดิม

เพ่ือนของข�าพเจ�าไปได�ประมาณ ๕ นาที  ข�าพเจ�าก็เห็นคนหลายคนเดินผ�านไปห�าง ๆ ข�าพเจ�าเข�าใจว�า  เขาไม�
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เห็นข�าพเจ�าในคร้ังน้ัน  ข�าพเจ�าน่ังเฝ�าคอยอยู�เป�นเวลาสักอึดใจ  ก็มีคนเป�นจํานวนมากโผล�ข้ึนมาล�อมทีพั่ก

ของเรา  ชาวบ�านเหล�าน้ันเข�ามาท้ังทางซ�าย  ทางขวา  ข�างหน�า  ข�างหลัง  ชูป�นหลายกระบอก  เกมของเรา

ส้ินสุดลงเพียงแค�น้ี  อย�างน�อยก็เกมของข�าพเจ�าเอง  ข�าพเจ�าทําอะไรอย�างอ่ืนไม�ได�  นอกจากจะตะเบ็งเสียง

ข้ึนว�า “ยอมแพ�  จับไปเถิด”  หวังว�าเสียงท่ีข�าพเจ�าตะเบ็งจะได�ยินไปถึงเพ่ือนข�าพเจ�าและทําให�เขามีเวลาหนี

 ข�าพเจ�าแทบจะไม�สามารถเช่ือได�ว�าภายในเวลาไม�ถึง ๑ วินาทีในขณะน้ัน  ความคิดต�าง ๆ แล�นพร่ัง

เข�ามาในศีรษะของข�าพเจ�าเป�นอันมาก  ต้ังแต�เวลาท่ีข�าพเจ�ารู�ตัวว�ามีคนมาล�อมข�าพเจ�า  จนถึงเวลาท่ีเขาเข�า

มาถึงตัว  ในสมองข�าพเจ�าได�เกิดความคิดความเห็นหลายอย�างจนไม�ทราบว�าอะไรมาก�อนอะไรมาหลัง  คิดถึง

คู�รักของข�าพเจ�าที่ลอนดอน  คิดถึงคําสุดท�ายของคุณมณี  สาณะเสน  ที่ได�กล�าวแก�ข�าพเจ�าเมื่อก�อนเรา

เดินทางออกจากประเทศอังกฤษ  คิดถึงเพื่อนของข�าพเจ�าที่ยังอยู�ในอินเดีย  คิดถึงเพื่อนอีก ๒ คนของ

ข�าพเจ�าท่ีอยู�ในพุ�มไม�ใกล�เคียง  คิดถึงญาติและมิตรท่ีอยู�กรุงเทพฯ  คิดถึงสาสน�จากกองบัญชาการถึง “รู�ธ”

ที่ยังอยู�ในกระเป�าของข�าพเจ�า  และคิดถึงยาพิษที่อยู�ในกระเป�าหน�าอกของข�าพเจ�า  ความคิดข�อสุดท�ายนี้

เป�นความคิดที่มาหลังสุด  ข�าพเจ�าควรจะกลืนยาพิษเข�าไปไหม  หรือควรจะยอมให�จับเป�น  ให�เขาจับตาย

เถิด  เพราะเหตุว�าความลับท่ีข�าพเจ�านํามาน้ันมีอยู�มากเหลือเกิน  และถ�าถูกจับเป�นไปก็จะทําให�ข�าพเจ�าต�อง

ขายเพื่อน  ขายความลับเหล�านั้น  แต�อย�าเลย  ถูกจับดีกว�า  เพราะเหตุว�าเอกสารต�าง ๆ ที่อยู�กับข�าพเจ�า

น้ัน  ข�าพเจ�าสามารถท่ีจะป�องกันได�ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู�  ถ�าตายไปเสียจะป�องกันอย�างไร  ชีวิตเป�นส่ิงท่ีมี

ความสดช่ืนและสวยงาม  และตราบใดท่ีมีชีวิต  ตราบน้ันก็ยังมีความหวัง  ถ�าญ่ีปุ�นจะทรมานข�าพเจ�า  ข�าพเจ�า

ตายเสียเดี๋ยวนี้เห็นจะสบายดีกว�า  แต�เห็นแล�วว�าไม�มีญี่ปุ�นในหมู�คนที่จะเข�ามาจับข�าพเจ�าเลย  อย�ากระนั้น

เลย  เม่ือปะเสือก็ต�องยอมสู�  อย�าเลย  ให�เขาจับเป�นจะดีกว�า  อย�าเพ่ิงตาย

 และข�าพเจ�าก็ยังคงมีชีวิตอยู�  เมื่อได�ผ�านความคิดเห็นเรื่องความตายมาในสมองแล�ว  ข�าพเจ�าก็

สามารถที่จะเห็นแง�ขันบางอย�างในขณะที่ข�าพเจ�าถูกจับ  คนที่อยู�ข�างหน�าข�าพเจ�ามีป�นพกแต�งเครื่องแบบ

ตํารวจ  โดดเข�ามาถึงข�าพเจ�าแบบท่ีเห็นกันอยู�บนโรงลิเก  เขาไม�ได�ร�องเพลงลิเกแต�ร�องเสียงอะไรฟ�งไม�ออก

มีอีกหลายคนท่ีซ�อนตัวอยู�ในพุ�มไม�  และไม�ยอมออกมาจนกว�าข�าพเจ�าจะยกมือข้ึนแสดงให�เห็นว�าไม�มีอาวุธ

ติดตัวเลย  ผู�ท่ีเข�ามาจับข�าพเจ�าในข้ันแรกมีประมาณ ๕ ถึง ๖ คน  แต�ต�อมาสักหน่ึงนาทีหลังจากท่ีข�าพเจ�า

ยอมแพ�  เห็นมีประมาณ ๓๐ คน  เข�ามัดมือข�าพเจ�าไพล�หลังด�วยผ�าขาวม�า  ต�อไปน้ีก็เป�นเวลาท่ีผู�จับข�าพเจ�า
ไม�รู�ว�าเขาพูดว�าอย�างไรบ�าง  เพราะต�างคนต�างพูดพร�อม ๆ กัน  แต�คนที่ใกล�ข�าพเจ�าที่สุดดูเหมือนจะบอก

ข�าพเจ�าว�า  ครอบครัวของข�าพเจ�าเป�นสัตว�ชั้นต่ํา  พ�อแม�ข�าพเจ�าคงไม�ได�แต�งงานกัน  ข�าพเจ�าเคราะห�ดีที่

ยอมแพ�  มิฉะนั้น…  ฯลฯ  คนที่เข�ามาทีหลังเมื่อได�เห็นแนชัดว�า  มือของข�าพเจ�าถูกมัดไพล�หลังแล�ว  ก็หา

ความสนุกด�วยการตบตีข�าพเจ�า  และถือโอกาสส่ังสอนข�าพเจ�าด�วยถ�อยคําอันหยาบคาย  ข�าพเจ�าไม�ได�กล�าว

โต�ตอบสักคําเดียว  ความจริงข�าพเจ�าต่ืนเต�นและอ้ือไปหมด  เพราะเหตุว�า  ข�าพเจ�าพะวงอยู�แต�ในเร่ืองป�ญหา
ว�าเพ่ือนข�าพเจ�าถูกจับหรือเปล�า  ในไม�ช�าก็รู�สึกเบาใจไปบ�าง  ท่ีไม�เห็น  ๒  คนน้ันถูกจับมา  ถึงแม�ว�าชาวบ�าน

จะได�แบกวิทยุรวมกลุ�มอยู�  และนอกจากน้ันไม�ได�ยินเสียงป�นเลย  จึงเป�นที่เบาใจ
 ข�าพเจ�าทราบความทีหลังว�า  แดงและดีได�ยินเสียงคนมาจับข�าพเจ�า  จึงวิ่งหนีไปก�อนที่ใครจะเห็น  

เขาท้ังสองเข�าไปซ�อนตัวอยู�ในอีกส�วนหนึ่งของป�าจนกระท่ังถึงเวลากลางคืน  และในคืนนั้นได�เดินทางไปยัง
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ที่ที่เราได�กําหนดนัดพบกันไว�  ถ�าเผื่อเราคลาดกัน  หวังว�าถ�าข�าพเจ�าหนีไปได�ข�าพเจ�าก็คงจะได�ไปคอยอยู�

ท่ีน่ัน  แต�เม่ือไม�พบข�าพเจ�า  เขาก็เดินต�อไปทางภาคเหนือ  เข�าไปยังจังหวัดอุทัยธานี  และในไม�ช�าก็ถูกจับ

ระหว�างที่กําลังรับประทานอาหารอยู�ในตลาด  เพราะไม�ได�สวมหมวก

 ผู�ท่ีมาจับข�าพเจ�ามีหัวหน�า ๒ คน  เป�นปลัดอําเภอประจําตําบล  มีพลตํารวจ  ๒  คน  นอกจากน้ัน

เป�นชาวนาที่หน�าตารื่นเริงและมีใจกรุณา  ท�านเหล�านี้ได�พาข�าพเจ�าออกจากป�าไปยังหมู�บ�านวังน้ําขาว  เมื่อ

จะถึงชายหมู�บ�าน  ได�มีผู�ที่อ�างตัวว�าเป�นผู�ที่จับข�าพเจ�าได�มารวมเป�นจํานวนมาก  รวมทั้งนายอําเภอวัดสิงห�  

ซ่ึงเป�นคนเดียวท่ีข่ีม�า  ผู�ท่ีอารักขาข�าพเจ�าอยู�มีจํานวน ๒–๓  ร�อยคน  ส�วนมากเป�นชาวนาจากหมู�บ�านต�าง ๆ

ใกล�เคียง  ในหมู�คนเหล�าน้ัน  ข�าพเจ�าสังเกตจําได�ว�ามีสหายเก�าของเรา ๒–๓  คน  คือคนตัดไม�ท่ีเราได�พบ

ในคืนแรก  ข�าพเจ�าทราบความว�า  หลังจากท่ีเขาผละจากเราไปแล�วได�แจ�งความยังอําเภอวัดสิงห�  และทาง

อําเภอจึงได�เกณฑ�ชาวบ�านออกมาตามจับเรา  เขาเข�าใจว�าเรามี ๔ คน  และพยายามจะซักถามให�ข�าพเจ�า

บอกว�าอีก  ๓  คนนั้นหนีไปอยู�ที่ไหน

 เมื่อนายอําเภอได�พบข�าพเจ�าแล�ว  ข�าพเจ�าได�ถูกนําตัวโดยที่ทีมือไพล�หลังอยู�ตลอดเวลา  ไปยัง

ศาลาวัดวังน้ําขาว  ณ  ที่นั้นเขาล�ามโซ�ข�าพเจ�าไว�ที่เท�า  ผูกไว�กับเสากลางศาลา  เนื่องจากข�าพเจ�าไม�ได�

พยายามต�อสู�หรือหลบหนี  เขาก็ยอมให�ข�าพเจ�าไม�ต�องถูกมัดมือ  ข�าพเจ�าได�ยินเจ�าหน�าท่ีถกเถียงกันอยู�บ�าง

และรู�สึกว�าความเห็นของเจ�าหน�าท่ีเร่ืองข�าพเจ�าน้ันแตกแยกกันออกเป�น ๒ ฝ�าย ฝ�ายหน่ึงเห็นว�าข�าพเจ�าเป�น

นักโทษอุกฉกรรจ�  เป�นคนทรยศต�อชาติ พยายามทําลายชาติและฆ�าเพื่อนร�วมชาติด�วยกัน  อีกฝ�ายหนึ่ง

รู�สึกจะเป�นจํานวนเท�า ๆ กับฝ�ายแรก  มีความกรุณา  และหลังจากท่ีข�าพเจ�าได�บอกเขาโดยไม�ได�บอกช่ือของ

ข�าพเจ�าว�า  ข�าพเจ�าเป�นนักเรียนของรัฐบาลท่ีรัฐบาลส�งไปอังกฤษ  เขาก็เช่ือข�าพเจ�า  และต้ังคําถามข�าพเจ�า

หลายข�อด�วยกัน  ถึงเรื่องอนาคตและสถานะแห�งสงคราม  ในฝ�ายหลังนี้ปลัดอําเภอประจําตําบลคนหนึ่ง

ท�าทางเรียบร�อย มากระซิบกับข�าพเจ�าด�วยถ�อยคําสุภาพ ทําให�เป�นที่ปลาบปลื้มยินดีจับใจนัก  ตรงกันข�าม

มีปลัดอําเภอประจําตําบลหน่ึง  ซ่ึงมีใจกระด�างได�ตะคอกแก�ชาวบ�านต�าง ๆ ขู�ให�ออกไปห�าง ๆ ข�าพเจ�า  เพราะ

ว�าข�าพเจ�าเป�นกบฏรุนแรง  ใจเห้ียมอํามหิต  จะอยู�ต�อไปไม�ได�ก่ีวันแล�ว  ในหมู�ชาวบ�านน้ัน  ข�าพเจ�ารู�สึกว�า

เขามีความเมตตากรุณาท่ัว ๆ ไป  ไม�ใช�เพราะว�า เขารู�เร่ืองการเมืองหรือการสงคราม แต�เพราะเหตุว�านํ้าใจ

อันดีและซื่อตามธรรมชาติของเขา  พาให�เขามองข�าพเจ�าเป�นเพื่อนมนุษย�และเป�นเพื่อนมนุษย�ที่กําลังได�

ทุกข�อยู�  และถึงแม�จะมีคนที่ไม�แยแสกับอะไรทั้งสิ้น  ก็ไม�ได�รู�สึกเกลียดชัง  นอกจากจะอยากรู�อยากเห็น  

ข�าพเจ�าสังเกตว�า  ทั้งเจ�าหน�าที่และชาวบ�านอย�างน�อยก็เลื่อมใสอยู�ข�อหนึ่ง  ที่ข�าพเจ�าได�โดดร�มลงมาจาก

เคร่ืองบินทิ้งระเบิด ๔ เคร่ืองยนต�  ซึ่งข�าพเจ�าได�วาดภาพให�เขาดู  บอกว�าใหญ�เท�าโบสถ�แต�ไม�สูงเท�า

 อาหารกลางวันและอาหารเย็นในวันนั้น  ชาวบ�านนําเอามาให�แก�เจ�าหน�าที่และข�าพเจ�าอย�างเต็มที่  

ในตอนบ�ายชาวบ�านที่มาจากหมู�บ�านอื่น ๆ ได�ขึ้นมาบนศาลา  มาดูพลร�ม  เขานั่งล�อมวงไม�ใกล�ข�าพเจ�านัก
เพราะเหตุว�าเจ�าหน�าท่ีท่ีเกลียดชังข�าพเจ�า  ไล�ให�เขาออกไปห�าง ๆ อยู�เสมอ  และพอตกบ�ายเจ�าหน�าท่ีบางคน

ก็ม�อยหลับไป  ชาวบ�านจึงได�กระเถิบเข�ามาใกล�เข�าทุกที  และเริ่มซักถามข�าพเจ�า  ในหมู�ชาวบ�านหน�าซื่อ
เหล�าน้ี  มีหญิงผู�หน่ึงอายุค�อนข�างมาก  ข�าพเจ�าสังเกตว�าแกน่ังใกล�ข�าพเจ�าอยู�นานถึง ๒  ช่ัวโมง  ไม�ไปไหน

และนั่งเอามือกอดเข�า  เมื่อคนที่มาดูข�าพเจ�าค�อยบางตาไปบ�างแล�ว  หญิงชราผู�นั้นก็พูดกับข�าพเจ�าเสียง
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แปร�ง ๆ ว�า พุทโธ�หน�าเอ็งเหมือนลูกข�า  ข�าพเจ�าถามว�า  ลูกป�าอยู�ไหน  ได�คําตอบว�า  ถูกเกณฑ�ทหารไป

นานแล�ว  ไม�รู�ว�าไปอยู�ที่ไหน  เสียงอันเยือกเย็นซึ่งแสดงถึงน้ําใจของหญิงผู�นี้  ทําให�ข�าพเจ�าตื้นตัน  และ

รู�สึกว�าได�มีรสหวานอันเป�นรสแห�งความรักของมารดาห�อมอยู�ในศาลาน้ัน

 คืนนั้นข�าพเจ�านอนหลับสนิท  เพราะเพลียทั้งร�างกายและจิตใจ  รุ�งข้ึนเวลาสาง  ชาวบ�านได�นําเอา

เกวียนมารอข�าพเจ�า  เพื่อจะนําไปยังอําเภอวัดสิงห�  ข�าพเจ�านั่งมาในเกวียนข�อเท�าล�ามโซ�ติดอยู�กับเกวียน

และมีตํารวจ  ๒  คนนั่งเกวียนมาด�วย  ชาวบ�านประมาณ ๑๒  คนเดินเป�นองครักษ�อยู�ข�าง ๆ เกวียน

เกวียนที่ใส�ของสัมภาระของเรารวมทั้งเครื่องวิทยุ  ได�ออกเดินทางไปล�วงหน�า  ตํารวจในขณะน้ันรู�สึกว�าจะ

มีจิตใจเป�นมิตรและพยายามที่จะทําให�ข�าพเจ�าได�รับความสบายมากที่สุดที่จะทําได�โดยไม�ขัดกับข�อบังคับ  

ประมาณ ๗ น.  ขบวนของเราหยุดท่ีหมู�บ�านแห�งหน่ึง  เพ่ือรับประทานอาหารเช�า  รู�สึกว�าพวกชาวบ�านรู�ตัว

จึงคอยเตรียมอาหารไว�  และเห็นจะไม�มีใครในหมู�บ�านท่ีไม�มาดูข�าพเจ�า  ตํารวจ ๒ คนน้ันหยอกล�อหญิงสาว

ถามว�า  เม่ือได�เห็นพลร�มแล�วรู�สึกรักบ�างไหม  คําตอบไม�เป�นไปในทางปฏิเสธ  อาหารน้ันอร�อยมาก  มีแกง

บะฉ�อปลา  ผักและนํ้าพริก  ชาวบ�านได�เอาเหล�ามาเล้ียง  และตํารวจก็เชิญให�ข�าพเจ�าด่ืมด�วย  และกล�าวว�า

ข�าพเจ�าจะไม�มีโอกาสล้ิมรสเหล�าน้ันอีกเป�นเวลานาน  ข�าพเจ�ารู�สึกสนุกถึงแม�ว�า  ๗  นาิกาในเวลาเช�า  จะ

เช�าเกินไปสําหรับดื่ม  เป�นจริงดังที่ข�าพเจ�าได�คาด  มีชาวบ�านหลายคนมาห�อมล�อมเกวียนของข�าพเจ�าและ

มาคุยด�วย  ถามถึงเครื่องบิน  การทิ้งระเบิด  และสงคราม  รู�สึกว�าเขาดีใจท่ีได�ยินข�าพเจ�าว�าญ่ีปุ�นกําลังจะ

แพ�และจะเลิกสงครามเร็ว ๆ น้ี  และรู�สึกว�าชาวบ�านเหล�าน้ันไม�ได�เกลียดชังอะไรข�าพเจ�า  ได�ยินบางคนตะโกน

ว�า  อะไรกัน  คนไทยเหมือนเราน่ีเอง  และเม่ือขบวนของข�าพเจ�าออกจากหมู�บ�าน  ข�าพเจ�าก็ได�ยินเสียงไชโย

จากเพ่ือนมนุษย�เหล�าน้ันหลายครั้ง

 เราหยุดรับประทานอาหารกลางวัน  ท่ีหมู�บ�านแห�งหน่ึง  และข�าพเจ�าได�รับการต�อนรับทํานองเดียว

กัน  ข�าพเจ�าก็ต�อนรับชาวบ�านเดียวกันกับคราวก�อน  คือ  ตอบคําถามของพวกเขาในเร่ืองต�าง ๆ และรู�สึก

ว�าพูดได�คล�องกว�าคราวก�อน  ก�อนท่ีเราจะออกเดินทางบ�ายวันน้ัน  มีชายคนหน่ึงซ่ึงกําลังพูดอยู�กับข�าพเจ�า

เห็นไม�มีใครมอง  เอาว�านชิ้นหนึ่งใส�มือข�าพเจ�าแล�วกระซิบว�า  เก็บไว�ให�ดี  ไม�เป�นอันตราย  ดูที่หน�าผาก

แล�วเห็นจะทํางานสําเร็จ  ทําใจให�ดี ๆ ไว�  ไม�เป�นอะไร

 ประมาณ ๑๖ น.  เราหยุดท่ีหมู�บ�านอีกแห�งหน่ึง  ใหญ�กว�าหมู�บ�านอ่ืน ๆ ท่ีเราได�ผ�านมา  ประชาชน

ที่มาถามข�าพเจ�า  มีความรู�มากกว�าพวกก�อน ๆ  มีพระสงฆ�อยู�หลายรูป  ครู  และมีอีกหลายคนที่เคยไป

เรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ  พอตกเย็นเราก็ถึงวัดสิงห�  และเกวียนก็นําข�าพเจ�าไปยังสถานีตํารวจ  เมื่อก�อน

จะเข�าเขตอําเภอวัดสิงห�  ตํารวจ ๒ คน  ผู�คุมข�าพเจ�าซึ่งเวลานั้นสนิทชิดชอบกันมาก  เอาเงินรวมกันได� 

๑๒ บาทส�งให�ข�าพเจ�าและบอกว�า  ข�าพเจ�าจะใช�เป�นประโยชน�ได�ใน ๒–๓ วันข�างหน�า  ตํารวจทั้ง ๒ นี้  ใน

วันรุ�งขึ้นได�เอาไข�ต�มมาให�ข�าพเจ�ารับประทานในกรงขัง  และบอกว�าอาหารที่ราชการให�ข�าพเจ�า  คงจะพอ
สําหรับทําให�หิวต�อไปอีก

 ในทันทีทันใดที่เราได�เดินทางถึงสถานีตํารวจ  สภาพการเป�นนักโทษของข�าพเจ�าก็แปรไปเป�นทาง

การ  ข�าพเจ�าได�รับเชิญให�เข�าไปในกรงขังซึ่งเราเห็นกันอยู�ทุกแห�งตามสถานีตํารวจท่ัวราชอาณาจักร  กรง

นั้นเป�นรูปหกด�าน  กว�างยาวประมาณ ๑๐ ฟุต  เป�นกรงเหล็กรอบด�าน  เว�นแต�ด�านพื้นดิน  เมื่อข�าพเจ�า
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ไปถึงมีผู�อาศัยอยู�ในน้ันคนหน่ึงแล�ว  เป�นชายรูปร�างกํายําลํ่าสันผิวคลํ้า  เช�นเดียวกับชาวนาอ่ืน ๆ ในประเทศ

รู�สึกหน�าตาชื่นบาน  ยิ้มปากกว�างให�เห็นฟ�นขาว  ชายผู�นั้นยังรู�สึกว�าชื่นบาน  ถึงแม�จะถูกกล�าวหาในข�อที่

สําคัญ  คือเขาได�ทะเลาะกับลูกพ่ีลูกน�องในงานเล้ียงแห�งหน่ึง  มีนเมาเข�าไป “ชกเข�าไปทีหน่ึง  กระทืบหน่ึง

หนที่กลางอก  เขาก็ตาย”  เพื่อนร�วมกรงของข�าพเจ�าได�ทราบล�วงหน�าว�าข�าพเจ�าถูกจับ  และปรากฏว�าเขา

รู�สึกยินดีในเอกสิทธ์ิท่ีได�เห็นพลร�มในระยะใกล�ชิด  และได�มีการสนทนาปราศรัยในทํานองเดียวกันกับท่ีเคย

ได�เป�นมา  หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมง  มีนักโทษคนที่สามถูกจับมา  คนนี้เป�นชายชาวกรุงเทพฯ  ถูกจับด�วย

ข�อหาว�าพยายามทําจารกรรม  ชายผู�นี้ได�มาถึงวัดสิงห�เมื่อ ๓–๔ วันก�อน  ตั้งใจจะมาหาแร�ในบริเวณวัง

นํ้าขาว  ซ่ึงเป�นหมู�บ�านเดียวกับท่ีเรากระโดดร�มลงมา  เขาพยายามหาคนงานหาเกวียนจะเดินทางไปสํารวจแร�

พอดีตํารวจทราบเรื่องก็เลยสงสัยว�าคงจะเกี่ยวกับพลร�ม  ผู�ต�องหารายนี้ได�คัดค�านอย�างมากแต�ไม�เป�นผล

และใครจะมารู�ดีไปกว�าข�าพเจ�าว�าชายผู�นี้ไม�มีความผิดเลย  ในกาลต�อมา ข�าพเจ�าพบชายผู�นี้อีกหลายครั้ง 

ที่กองตํารวจสันติบาลในกรุงเทพฯ เป�นเวลานาน ๔ เดือน หลังจากที่เขาถูกจับ  เพราะเหตุว�าชายผู�นี้ไม�ได�

รับอนุญาตให�กลับบ�านได�เลยเป�นเวลานาน  แม�ว�าจะไม�มีหลักฐานประกอบแต�อย�างหนึ่งอย�างใด

 ในเวลาเย็นและค่ําวันนั้น  ชาวบ�านอําเภอวัดสิงห�ก็เข�ามารวมอยู�ในสถานีตํารวจเพื่อดูหน�าพลร�ม  

ตํารวจแสดงว�าพยายามจะห�ามไม�ให�เข�ามา  แต�เนื่องจากตํารวจก็อยากอนุญาตให�ญาติมิตรของตนและ

ญาติมิตรของเพื่อนฝูงของตนได�เข�ามาชมสิ่งประหลาดด�วย  ในไม�ช�าสถานีตํารวจนั้นก็เต็มไปด�วยราษฎร

ผู�อยากรู�อยากเห็นของอําเภอวัดสิงห�  ผู�เย่ียมเยียนเราเหล�าน้ีมิได�ระงับปากเสียงเก่ียวกับพลร�มเลย  บางคน

ก็รู�สึกเกลียดชังโกรธแค�น  แต�บางคนก็เมตตา  ผู�ต�องหาเคยฆ�าคนตายกับข�าพเจ�ารู�สึกสนุกบ�าง  ในการท่ี

มีคนมาดู  แต�นักหาแร�ของเราไม�สามารถจะกล้ันความทุกข�ร�อนของตนได�  นักค�นแร�น้ีเป�นคนเดียวท่ีบริสุทธ์ิ

ไม�มีความผิด  ส�วนเราท้ังสองคนนัน้ถูกจับในขณะกระทําผิด  ราษฎรบางคนดูไม�เข�าใจว�าคนใดในสามคนน้ี

เป�นพลร�ม  และเม่ือเขาถามอย�างดัง ๆ ข�าพเจ�าก็เลยช้ีว�า  นักโทษฆ�าคนตายเป�นพลร�ม  นักโทษฆ�าคนตาย

ก็ช้ีนักค�นแร�ว�าเป�นพลร�ม  แต�นักค�นแร�ไม�พูดว�ากระไร  น่ังหน�าเศร�าอยู�  ต�อวันรุ�งข้ึนจึงเร่ิมพูดจาวิสาสะบ�าง

แต�พูดอยู�กับพวกเราเท�าน้ัน  ไม�พูดกับคนอ่ืน  เผอิญแกเป�นคนเรียนทางหมอดู  แกเลยดูลายมือของข�าพเจ�า

แล�วบอกว�าชะตายังไม�ถึงฆาต  ส�วนเส�นลาภในมือนั้นปรากฏชัด  สําหรับชะตาของแกน้ันไม�สู�ดี

 ในบ�ายวันรุ�งนี้  ข�าหลวงประจําจังหวัดชัยนาทได�เดินทางมาถึงพร�อมด�วยครอบครัว  และมีกํากับ
การตํารวจกับผู�พิพากษามาด�วย  และต�อจากน้ันอีกหน่ึงช่ัวโมง  เราท้ังสามคนก็ออกเดินทางไปกับข�าราชการ

ผู�ใหญ�เหล�านั้น  เพื่อไปสู�ชัยนาท  ระหว�างทางตั้งแต�สถานีตํารวจจนถึงท�าเรือยนต�  ทั้งสามคนถูกล�ามโซ�

ติดกันเป�นพวง (นักค�นแร�ดูเหมือนจะเป�นคนหน�าบางสักหนอย)  ท�านข�าหลวงประจําจังหวดัรู�สึกกระดากท่ี

ต�องเอาโซ�มาล�ามข�าพเจ�า  ผู�ซึ่งเป�นนักเรียนที่รัฐบาลส�งไปเรียนเมืองนอก  จึงได�มาบอกข�าพเจ�าล�วงหน�า

ก�อนเดินทาง “หวังว�าจะไม�รังเกียจ”  ตลอดทางที่ไปสู�ท�าเรือยนต�  ประชาชนพากันออกมาดูนักโทษเป�น
ครั้งสุดท�าย  เฉพาะอย�างยิ่งนักโทษพลร�ม  มีบางคนที่ข�าพเจ�าจําได�ว�าเป�นนักเรียนกฎหมาย  ได�เข�ามาดู

ข�าพเจ�าเม่ือวันก�อน  และเมื่อข�าพเจ�าผ�านหน�าเขา  เขาก็โบกมือต�อนรับ
 ที่จังหวัดชัยนาท  ข�าพเจ�าถูกแยกตัวจากเพื่อนนักโทษ  นําตัวข�าพเจ�าไปจวนข�าหลวงอยู�เป�นเวลา

หลายช่ัวโมง  ระหว�างน้ัน ข�าพเจ�าขออนุญาตอาบนํ้า  ท�านข�าหลวงก็อนุญาตโดยให�สัญญาว�าจะไม�พยายาม
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หลบหนี  ข�าพเจ�าจึงมีโอกาสโกนหนวดเคราโดยใช�มีดโกนของข�าพเจ�าย่ีห�อ  Roll Razor (เวลาจะลับมีดโกน

ชนิดน้ีมีเสียงดังคล�ายจุดประทัด) ในทันใดน้ันประตูห�องนํ้าก็ถูกผลักดันเป�ดออก  และมีคนว่ิงเข�ามา  เขาว�า

เขาได�ยินเสียงป�นกล  ความจริงไม�ใช�อื่นเลย เสียงข�าพเจ�าลับมีดโกนนั่นเอง  หลังจากอาบน้ําแล�ว ข�าพเจ�า

ได�รับประทานอาหารเอร็ดอร�อย  คร้ันแล�วผู�กํากับการตํารวจมาถึง  พร�อมด�วยอัยการจังหวัด  เพ่ือจะสอบ

สวนไปในช้ันแรก  ข�าพเจ�าได�ให�ช่ือข�าพเจ�าในคร้ังน้ันและความประสงค�อันแท�จริงท่ีเข�ามาทําราชการ  แต�มิได�

บอกว�าเพื่อนของข�าพเจ�ามีอยู�อีกกี่คนในกองทัพอังกฤษ  และแนนอนข�อความลับทั้งมวล ข�าพเจ�าก็ไม�เป�ด

เผย  ผู�ซักถามข�าพเจ�าในคร้ังนั้นก็ถามอย�างอ�อนโยน  แต�เม่ือมาถึงป�ญหาที่สําคัญ ๆ และข�าพเจ�าด้ือดึงไม�

ยอมตอบ  ก็รู�สึกชักเคือง ๆ แต�ก็หาได�กระทําการอย�างใดกับข�าพเจ�าไม�  เวลา ๒๒.๐๐ น.  คํ่าวันน้ัน  เป�นอัน

ว�าการสอบสวนชั้นแรกนี้ได�เสร็จสิ้นลง  และข�าพเจ�าได�ถูกนําตัวไปยังสถานีตํารวจในจังหวัดนั้น  เพื่อขังไว�

หนึ่งคืน

 เม่ือข�าพเจ�าไปถึงสถานีตํารวจ  มีเพ่ือนร�วมกรงอยู�แล�วประมาณ  ๑๒  คน  ในน้ันมีหลายคนท่ีรู�สึก

ว�ามีอายุตํ่ากว�า  ๒๐  ป�  เขากําลังนอนกัน  และพ้ืนของกรงขังก็พอดี ๆ กับจํานวนคนอยู�แล�ว  เม่ือข�าพเจ�า

เข�าไปเพ่ิมอีกคนหน่ึงก็ต�องมีคนใดคนหน่ึงป�นข้ึนไปอยู�ยอดกรง  เพ่ือนร�วมกรงทุกคนลงความเห็นว�า  ควรจะ

ให�เด็กคนหนึ่งขึ้นไปเสียชั้นบน  แม�ว�าข�าพเจ�าจะขอขึ้นไปเอง  ภายหลังข�าพเจ�าจึงทราบว�า  ทําไมเขาถึงยัด

เหยียดให�คนนั้นขึ้นไปเสียชั้นบน  ไม�มีใครอยากจะให�แกเข�าใกล�เพราะแกเป�นโรคผิวหนัง  ข�าพเจ�าไปนอน

แทนท่ีแก  และตัวแกก็ข้ึนไปอยู�ช้ันบนตรงศีรษะข�าพเจ�าพอดี  เด็กคนน้ีเกาตลอดคืนและมีสะเก็ดหล�นลงมา

บนตัวข�าพเจ�า  คืนน้ันข�าพเจ�านอนไม�หลับ  เพราะเหตุท่ีเด็กเกาหนวกหู  กับมีตัวเรือด มียุง มีมด  และถึง

แม�ว�าข�าพเจ�าจะสวมเส้ือผ�าคลุมกายได�ทั้งตัว  แต�ศีรษะจนถึงเท�า  ก็ไม�ช�วยอะไรได�มากนัก

 เช�าวันรุ�งข้ึน  ข�าพเจ�าถูกย�ายไปอยู�ที่เรือนจําจังหวัดชัยนาท  มีแพทย�เป�นผู�ควบคุม  แพทย�นี้ก็เป�น

นักโทษนั่นเอง  โทษฐานฆ�าคนตาย  ต�องจําคุกตลอดชีวิต  แต�เน่ืองด�วยมีการพระราชทานอภัยโทษ (งาน

เฉลิมพระชนม�พรรษา  งานข้ึนป�ใหม� ฯลฯ)  จึงใกล�กําหนดท่ีจะปลดปล�อยออกไป  และเน่ืองจากแกเป�นคน

ที่มีความประพฤติดีและมีความรู�ทางหมออยู�บ�าง  จึงได�เป�นผู�รับผิดชอบใน “โรงพยาบาลของเรือนจํา”

โรงพยาบาลน้ีจะว�าเป�นโรงพยาบาลก็ไม�ได�  เพราะไม�เห็นมียา  ส�วนคนไข�ก็นอนอยู�บนพ้ืน  คอยให�ธรรมชาติ

บําบัดไข�หรือบั่นทอนชีวิตไป  คนไข�ส�วนมากเป�นไข�จับสั่น  หมอนั่นเป�นคนที่มีนิสัยดี  แต�ทําอะไรให�คนไข�

ไม�ได�  นักโทษบางคนถูกตีตรวนท่ีข�อเท�า พวกน้ีเป�นพวกท่ีได�รับโทษอย�างหนัก และเพ่ิงเข�ามารับโทษ  ถ�าอยู�

นานสักหนอยและแสดงตนว�ามีความประพฤติดีก็ได�รับการยกเว�น  ไม�ต�องตีตรวน  มีอยู�หลายคนได�รับ

อนุญาตให�ไปทํางานทําถนนท่ีนอกเรือนจํา  นักโทษท่ีดีท่ีสุดได�รับการยกเว�น  ไม�ต�องทํางานอะไรเลย  และได�

รับอนุญาตให�ออกไปเท่ียวในเมืองได�ในเวลากลางวัน  แต�ต�องกลับมานอนในเรือนจํา  มีบางคนท่ีหัดอ�านและ

เขียนหนังสือในเรือนจํา  และบางคนก็หัดทําการจักสารและงานฝ�มืออย�างอื่น  มีเรือนหนึ่งพิเศษสําหรับผู�
หญิงซึ่งผู�ชายเข�าไม�ได�  และมีบางคนบอกข�าพเจ�าว�านักโทษหญิงกับนักโทษชายบางคน  เมื่อออกไปแล�วก็

ไปแต�งงานกันก็มี  นักโทษเหล�าน้ันรับประทานข�าวแดงและแกงท่ีมีแต�ผัก  วันละสองคร้ัง  นักโทษท่ีมีความ
ประพฤติดี  อาจจะไปจับปลามาได�แล�วเอาต�มเอาเอง  มีบางคนที่ทางบ�านส�งเสียอาหารให�ก็มี  ข�าวแดงนั้น

ฝ�ดคอเกินไปสําหรับคนใหม�อย�างข�าพเจ�า  และถึงแม�ว�าข�าพเจ�าจะพยายามกลืนแบบเดียวกับคนอ่ืน  ก็ยังรู�สึก
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ว�าต�องการน้ําแกงมากมายที่จะช�วยให�ผ�านลําคอลงไปได�  ในเวลานี้เอง  ที่เงิน ๑๒ บาท  ที่ตํารวจได�ให�ไว�  

ได�มีประโยชน�  เพราะข�าพเจ�าใช�ซื้อขนมรับประทาน  และพัศดีเรือนจําก็ยังมีเมตตา  คือ  ส�งข�าวขาวมาให�

ข�าพเจ�าพร�อมด�วยไข�และแกงได�รับประทานทุกม้ือ  อาหารเหล�าน้ันข�าพเจ�าแบ�งรับประทานรวมกับหมอ  และ

นักโทษอื่น ๆ ซึ่งเป�นผู�ช�วยหมอ

 ข�าพเจ�าจําไม�ได�ว�าข�าพเจ�าอยู�เรือนจําน้ันก่ีวัน  อาจจะเป�นระหว�างสามวันกับหน่ึงสัปดาห�  เช�าวันหน่ึง

ข�าพเจ�าถูกเรียกตัวไปท่ีสถานีตํารวจ  เข�ากรงขังท่ีข�าพเจ�าเคยเข�ามาแล�ว  และในราว  ๑๑.๐๐ น.  วันเดียว

กันนั้น  ข�าพเจ�าก็ขึ้นเรือยนต�เดินทางมาสู�กรุงเทพฯ มีผู�กํากับการตํารวจควบคุมมา  ในเรือนนั้นมีนักโทษ

อยู�คนหน่ึง  ถูกล�ามโซ�อยู�กับข�าพเจ�า  เขาเคยเป�นคนไข�ของโรงพยาบาลโรคจิตท่ีปากคลองสาน  แต�ได�หลบ

หนีไป  และในระหว�างหลบหนีไปน้ันได�ไปฆ�าพระสงฆ�รูปหน่ึงตาย  เขาบอกข�าพเจ�าว�าไม�บ�าหรอก  และข�าพเจ�า

ก็มองไม�เห็นอาการเป�นบ�าอย�างใดเลย  ข�าพเจ�าอยากทราบว�า  เร่ืองของเขาเป�นอย�างไรในเวลาต�อไป

 ผู�กํากับการตํารวจผู�ควบคุมข�าพเจ�า  ชอบนําตัวข�าพเจ�าแสดงแก�เพื่อนของท�านเป�นจํานวนมาก  

ตลอดทางในเวลากลางคืน  ข�าพเจ�าก็ถูกนําตัวข้ึนจากเรือไปขังไว�ท่ีสถานีตํารวจ  เพ่ือนร�วมกรงขังของข�าพเจ�า

ทุกแห�งมีเร่ืองแปลก ๆ นาสนใจ  แต�นาเสียดายท่ีข�าพเจ�าไม�สามารถจะนําเล�าให�ฟ�งในท่ีน้ี  เพราะจะทําให�ยืด

ยาวจนเกินไปนัก  ในเช�าวันรุ�งขึ้น  ข�าพเจ�ารับประทานข�าวต�มที่ข�าหลวงประจําจังหวัดอ�างทอง  ท�านผู�นี้

กล�าวว�า  เราก็เหมือนเล�นง้ิว  เรารบกันสักหนอย  แล�วพอเลิกก็มากินข�าวต�มกัน  ในคือวันสุดท�าย  ข�าพเจ�า

นอนอยู�สถานีตํารวจนนทบุรี  และในวันรุ�งข้ึนก็ออกมายังกรุงเทพฯ

 ต้ังแต�แรกมาจนถึงบัดน้ี  ไม�ว�าข�าพเจ�าจะถูกนําตัวไป  ณ  ท่ีใด  มักจะมีคนได�ยินเร่ืองข�าพเจ�า  และ

ออกมาดูพลร�ม  แต�ท่ีกรุงเทพฯ  รู�สึกว�าไม�มีใครสังเกตเห็นเรือตํารวจเล็ก ๆ ซ่ึงนําตัวข�าเพจ�ามา  และเม่ือ

ข�าพเจ�าข้ึนบกท่ีท�าช�าง  ซ่ึงห�างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ไม�ก่ีก�าว  ข�าพเจ�ามองหาใครท่ีรู�จักสักคนหน่ึง

ก็ไม�มี  เม่ือรออยู�ท่ีท�านํ้าสักสองช่ัวโมง  ก็มีรถตํารวจมารับ  และนําข�าพเจ�าไปกองตํารวจสันติบาล  ณ  ท่ี

นั้นข�าพเจ�าทราบว�า “แดง” และ “ดี”  ได�มาถึงเมื่อวันก�อน  และในไม�ช�าข�าพเจ�าก็ได�พบเพื่อนทั้งสองคนนี้  

และได�คุยกันในเวลารับประทานอาหารกลางวัน

 ในไม�ช�าจํานวน “นักโทษสงคราม”  ก็เพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว  ก�อนหน�าพวกเรา  ๓  คนน้ัน  มีคนจีน

๒  คนพูดไทยได�  ซ่ึงเป�นผู�ท่ีรอดตายจากคณะซ่ึงโดดลงท่ีนครปฐม (ซ่ึงข�าพเจ�าได�กล�าวถึงในตอนต�น  เพ่ือน
ของเขา ๑ คน ถูกฆ�าตาย และอีกคนหน่ึงหลบหนีไปได�)  หลังจากข�างข้ึนเดือนต�อไป  Appreciation ท่ี ๒

(เค็ง  ขํา  และกร) ก็ได�มาถึงโดยสวัสดิภาพ (คือถูกจับมาเหมือนกับพวกเรา)  ต�อมามีจีนอีก  ๒  คน  ผู�

รอดตายมาจากจํานวน ๕  คน  ซึ่งขึ้นบกจากเรือใต�น้ําทางภาคใต�ของประเทศไทย  ต�อจากนั้นไปคนไทย

จากอเมริกาก็ถูกจับมาเร่ือย ๆ คราวละ ๒ คน  ๑ คน และ ๕ คน  ตามลําดับเวลา  คนไทยจากอเมริกาน้ี

บางคนเดินทางบกจากยูนนาน  บางคนเข�ามาทางเรือบินทะเลจากโคลอมโบ  มีนักเรียนไทย ๒ คนจาก
อเมริกาถูกฆาตกรรมหลังจากท่ีได�ถูกจับในภาคอีสาน  พวกเรา “ช�างเผือก”  ๖ คนรู�สึกขอบคุณในโชคชะตา

ท่ีไม�ได�เสียชีวิตเลย  เน่ืองจากจํานวนนักโทษเหล�าน้ีได�เพ่ิมข้ึน  เราจึงถูกย�ายจากกรงขังท่ีตึกสันติบาล  ออก

มาอยู�บ�านพักตํารวจภายในบริเวณสันติบาลน้ัน  ต�อมามีพวกเราจากอังกฤษเข�ามาอีก  ๒  คน  ไม�ได�ถูกจับ

แต�เข�ามาอาศัยอยู�กับพวกเรา  คือ  นายสวัสดิ์  ศรีสุข (เรเวน) กับนายจุ�นเคง  รินทกุล (พงษ�) ในตอน
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สุดท�าย  เราได�รับอนุญาตให�เดินเล�นได�ในบริเวณของกองตํารวจสันติบาลและได�รับเงินเบี้ยเลี้ยงมากขึ้น 

ทําให�พวกเราสามารถอยู�ดีกินดีขึ้น จนกลายเป�นเจ�าจํานําของร�านค�าในกองตํารวจสันติบาล  (ในระหว�างนี้

พวกเราได�ถูกญ่ีปุ�นสอบสวนโดยมเีจ�าหน�าท่ีฝ�ายไทยร�วมคุ�มครองพวกเราด�วย  เร่ืองการสอบสวนนีป้รากฏ

อยู�ในหนังสือ อุโฆษสาร  ป� ๒๔๙๕  ชื่อเรื่องว�า “มุสาวาทาเวรมณี” จึงขอระงับไม�นํามากล�าว)

 การท่ีเราจะติดต�อทางวทิยุกับกองบญัชาการในอินเดียได�น้ัน  ได�อาศัยความช�วยเหลือจากเสรีไทย

ผู�ใหญ�และผู�น�อยภายในประเทศเป�นอันมาก  บางคนยอมสละ  ถึงกับให�ใช�บ�านเป�นสถานีวิทยุ  เวลากลางวัน

พวกเราอยู�ในสันติบาลในฐานเป�นนักโทษ  ใช�เวลาอ�านหนังสือตํารวจบ�าง  หนังสืออ�านเล�นบ�าง  เล้ียงปลากัด

บ�าง (เด็ก ๆ ลูกตํารวจชอบ)  เตะตะกร�อบ�าง (ผู�ใหญ�ตํารวจบางคนชอบ)  ขุดคูทําสุขาภิบาลในเขตบ�านบ�าง

อะไรเหล�าน้ี  เพ่ือไม�ให�มีพิรุธว�าในเวลากลางคืนพวกเราออกไปส�งวิทยุได�

 แต�การติดต�อวิทยุนั้น  ลําบากยากแสน  เพราะเหตุว�ากองบัญชาการเข�าใจว�าเราถูกจับไปแล�ว  จึง

ไม�ติดต�อมาตามกําหนดนัดหมาย  เราพยายามอยู�เป�นเวลาหลายเดือน  ผลสุดท�ายจึงได�ส�งคนถือหนังสือไป

ทางบก  ไปติดต�อกับเจ�าหน�าที่ทหารอังกฤษที่จุงกิง  และอีกด�านหนึ่งเราก็ใช�วิทยุกระจายเสียงของกรม

โฆษณาการแต�งบทความสนทนาที่มีความนัย  อ�างถึงชื่อปลอมของพวกเรา (ซึ่งไม�มีใครรู�ในประเทศไทย) 

และขอร�องให�พวกเรา “ช�างเผือก” ในอินเดียคอยฟ�งวิทยุทุกคืนแต�ไม�มีผล  นักวิทยุกลับมารายงานเป�น

ประจําว�าไม�ได�ยินเสียงจากอินเดีย  จนกระท่ังต�นเดือนกันยายน  เม่ือหนังสือท่ีส�งออกไปทางบกประกอบกับ

ข�อความสนทนา ท่ีส�งโดยวิทยุกรมโฆษณาการได�ถึงหูพวกเราในอินเดีย  ทางอินเดียจึงได�เร่ิมติดต�อมา  ใน

คืนวันที่ติดต�อนั้น พวกเรานอนไม�หลับ  เพราะปล้ืมป�ติยินดีเหมือนกับตายแล�วเกิดใหม�

 ด�วยความช�วยเหลือของผู�ใหญ�ในประเทศไทย  หลังจากน้ันงานของเสรีไทยจากอังกฤษ  ก็เป�นไป

โดยง�ายดายและปลอดภัย  เราได�รับความช�วยเหลือจากตํารวจท่ัวประเทศ  และหลังจากน้ันทหารบก  ทหาร

เรือและทหารอากาศก็ได�ร�วมมืออย�างแข็งขัน  ต้ังแต�ช้ันนายพลลงจนถึงช้ันพลทหาร  ต้ังแต�ช้ันรัฐมนตรีลง

มาจนถึงราษฎรสามัญ  ในราวเดือนพฤษภาคม  ๒๔๘๘  ขบวนการเสรีไทยได�เจริญเติบโตข้ึน  จนกระทั่ง

เม่ือข�าพเจ�าได�รับอนุญาตให�ลาไปพักผ�อนท่ีอินเดียและอังกฤษ  ข�าพเจ�าก็สามารถออกเดินทางด�วยเคร่ืองบิน

คาตาลินาจากหัวหิน  และกลับด�วยเคร่ืองบินดาโกต�า  บินลงท่ีสนามบินของกองทัพอากาศไทยในภาคอีสาน 

[โปรดดูความละเอียดในหนังสือ  งานใต�ดินของพันเอกโยธี  ของพลเอกเนตร  เขมะโยธิน  บทท่ี  ๗-๘-๙ 
และ ๑๗-๑๘-๑๙ – ป�วย] คณะ “ช�างเผือก”  และคณะเสรีไทยจากอเมริกา (ซึ่งมีจํานวนมากกว�าพวกเรา
และทํางานได�รวดเร็วกว�าพวกเรา)  ก็ได�เร่ิมเข�ามาต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน  ๒๔๘๗  เป�นต�นมา  และเน่ือง

จากได�มีสถานีวิทยุติดต�อกับอินเดียเพ่ิมมากข้ึนเป�นจํานวนมาก  งานของคณะ Appreciation ก็มีความสําคัญ

น�อยลงทุกที  จนกระท่ังเห็นว�าเราควรจะแยกกันไปทํางานที่อื่น  พงษ�กับเรเวนได�ออกไปทํางานพิเศษก�อน

หน�าน้ันแล�ว  ต�อมาในเดือนเมษายน ๒๔๘๘  กรกับขําก็ลงไปยะลา  หลังจากน้ัน  ดีกับเค็งก็ปฏิบัติงานอีก
แห�งหน่ึงในภาคใต�ในกรุงเทพฯ มีแต�แดงกับข�าพเจ�าเหลืออยู�  ไม�สู�จะได�ทําอะไรเป�นกิจจะลักษณะนัก  จนกระท่ัง

เสร็จสงคราม

๔.  ป�จฉิมบท  และบทขยายความ
 ข�อความในตอนที่ ๓  ข�างต�นนั้น  ข�าพเจ�าได�เขียนไว�นานแล�ว  และในขณะน้ันได�พยายามเขียนให�
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ได�ความชัดเจนพอสมควร  แต�จะเขียนมากนักไม�ได�  เพราะเหตุหลายประการ  บัดน้ีถึงโอกาสท่ีควรจะขยาย

ความเพ่ิมข้ึนบ�าง  (แต�ก็ยังไม�สามารถกระทําได�ทั้งหมด) ประกอบกับที่บทความนี้จะนําไปใช�เป�นผนวกของ

หนังสือประวัติการณ�ท่ีอาจารย�ดิเรก  ชัยนาม  เรียบเรียงข้ึน  จึงขอบรรยายเพ่ิมเติมไว�บางข�อท่ีเก่ียวพันกับ

หนังสือของอาจารย�ดิเรก  ชัยนามนั้น

 ๑. เหตุใดข�าพเจ�าจึงถูกเลือกให�เข�ามาติดต�อกับขบวนเสรีไทยเป�นคนแรก  คําตอบส้ัน ๆ ก็คือ  เพราะ
ขบวนเสรีไทยในประเทศไทยนั้น  เจ�าหน�าที่อังกฤษทราบดีว�ามีนายปรีดี  พนมยงค�  เป�นหัวหน�า  และ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร�และการเมืองมีส�วนสําคัญอยู�มากในขบวนการน้ัน  ข�าพเจ�าเป�นธรรมศาสตร�

บัณฑิตผู�หน่ึง  และเคยทํางานใน ม.ธ.ก. อยู�หลายเดือน  แม�ขณะน้ันจะไม�คุ�นเคยกับผู�ประศาสน�การ (นาย

ปรีดี) เป�นส�วนตัว  ก็มีความสัมพันธ�กันอยู�บ�าง  ดั่งนี้

 (ก) ข�าพเจ�าสําเร็จได�ปริญญา ธ.บ.  เม่ือมิถุนายน  ๒๔๗๙  ซ่ึงเป�นบัณฑิตรุ�นแรกในหมู�นักศึกษา

ท่ีเร่ิมเรียนต้ังแต� พ.ศ.๒๔๗๗  แรกต้ัง ม.ธ.ก.  บัณฑิตรุ�นน้ีเป�นรุ�นแรกท่ีมีการอบรมในมหาวิทยาลัยก�อน

รับปริญญา พอจะได�คุ�นเคยวิสาสะกับคณาจารย�อยู�บ�าง

 (ข) เม่ือข�าพเจ�าสอบไล�ได�ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร�  ท่ีมหาวิทยาลัยลอนดอนน้ัน  ทางมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร�และการเมือง  โดยอาจารย�วิจิตร  ลุลิตานนท�  ได�ทราบถึงคะแนนและผลที่สอบได�เกียรติ

นิยม  ได�นําความเสนอผู�ประศาสน�การ  และผู�ประศาสน�การได�มีโทรเลขแสดงความยินดี  ทั้งในฐานะผู�

ประศาสน�การและฐานะรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  เจ�าสังกัด

 ฉะน้ันสรุปความแล�ว  หากข�าพเจ�าสามารถเล็ดลอดเข�ามาพบกับหัวหน�าขบวนการเสรีไทยในประเทศ

ก็คงจะเป�นการสะดวกท่ีจะให�ความไว�วางใจและเช่ือถือในด�านขบวนการภายใน  ไม�ต�องสอบสวนยืดยาว  หรือ

เป�นที่เคลือบแคลงสงสัย

 แท�จริงก็เป�นเช�นนั้น เพราะเม่ือข�าพเจ�าและพวกถูกจับกุมมาอยู�ที่กองตํารวจสันติบาล  นายตํารวจ

ผู�ควบคุมข�าพเจ�า  คือ  ร�อยตํารวจเอกโพยม  จันทรัคคะ  ธ.บ. (ป�จจุบัน พันตํารวจเอก)  และก�อนท่ีอธิบดี

กรมตํารวจ (พลตํารวจเอกอดุล  อดุลเดชจรัส )  จะอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุ (ท่ีพระท่ีน่ังอุดรฯ) ติดต�อได�
กับฐานทัพในอินเดีย  คุณโพยมก็ได�เส่ียงอันตราย  แอบเอาเคร่ืองวิทยุไปต้ังทดลองส�งท่ีบ�านของตน  ท้ังน้ี

โดยติดต�อกับอาจารย�วิจิตร  ลุลิตานนท� (เลขาธิการ ม.ธ.ก. ขณะน้ัน)  และอาจารย�วิจิตรเป�นสื่อ  ติดต�อ

กับอาจารย�ปรีดีอีกช้ันหน่ึง  คุณโพยมได�ลอบนําข�าพเจ�าไปพบอาจารย�ปรีดีเป�นคร้ังแรกท่ีบ�านอาจารย�วิจิตร
ท่ีบางเขน  เพ่ือเสนอสารจากผู�บัญชาการสูงสุดของสหประชาชาติ (ลอร�ดหลุยส�  เมานต�แบตเตน) ต�อหัวหน�า

ขบวนการเสรีไทย  ในระหว�างท่ีลักลอบกระทําการโดยไม�ได�รับอนุมัติจากอธิบดีกรมตํารวจน้ัน  เพ่ือน ๆ ของ
ข�าพเจ�าได�สามารถติดต�อทางวิทยุกับอินเดียเป�นผลสําเร็จ  ได�สามารถรับเอาคุณประเสริฐ  ปทุมานนท�  และ

คุณกฤษณ�  โตษยานนท�  มาลงร�มท่ีใกล�หัวหิน  และได�ติดต�อสัมพันธ�กับหัวหน�าเสรีไทยผู�อ่ืนเป�นคร้ังคราว

รวมทั้งอาจารย�ดิเรก  ชัยนามด�วย
 การลอบพบปะกับผู�ใหญ�ในครั้งนั้น  กระทําในเวลากลางคืน (เว�นแต�การนัดพบกันที่บ�านอาจารย�

วิจิตรท่ีบางเขนน้ัน  เป�นเวลากลางวัน)  ข�าพเจ�ามักจะ “แว�บ” จากท่ีพักในกองตํารวจสันติบาล  มาเดินเล�น

ที่ถนนสนามม�า  แล�วเผอิญคุณโพยมขับรถผ�านมาเป�นเวลาที่ผู�อื่นมองไม�เห็นและไม�สังเกต  ข�าพเจ�าและ
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เพื่อนเชลยสงครามเข�าไปนั่งปร�อในรถแล�ว  คุณโพยมพาขับไปยังที่นัดหมายต�าง ๆ แล�วถ�ายรถ  จําได�ว�า

พบอาจารย�ดิเรกคร้ังแรกก็เป�นวิธีน้ี  ขากลับก็มีการถ�ายรถอีกในท่ีนัดหมาย  กว�าจะได�เข�านอนก็สาง ๆ หรือ

ระหว�าง “หวอ” คือสัญญาณเครื่องบินมาโจมตี  ยิ่งต�อมา  ท�านอธิบดีกรมตํารวจให�พบท�านหลังเที่ยงคืน

ทุกคร้ัง  บางคร้ังเร่ิมพบท�านเวลา ๓  นาิกา  และท�านมักจะพาไปเดินคุยในบริเวณพระบรมรูปทางม�าบ�าง

ในบริเวณอนุสาวรีย�ประชาธิปไตยบ�าง  เมื่ออธิบดีกรมตํารวจอนุญาตให�ติดต�อทางวิทยุได�นั้น  การติดต�อ

ทางลับของเราเสร็จเรียบร�อยแล�ว  ฉะน้ันจึงสามารถแสดงสมรรถภาพให�ท�านได�เห็นว�าติดต�อได�รวดเร็วมาก

พลร�มรุ�นแรกท่ีท�านอธิบดีกรมตํารวจส่ังให�รับเป�นทางการได�คือ  นายเสนาะ นิลกําแหง  นายประโพธ เปาโรหิต

และนายเทพ เสมถิติ  รับลงท่ีบนภูกระดึง  พลร�มรุ�นหลัง ๆ ย่ิงได�รับสะดวกย่ิงข้ึน  เพราะขบวนการเสรีไทย

รวมท้ังคุณโพยม  ไม�ต�องปฏิบัติการเป�นความลับถึง ๒ ช้ัน  คือ  นอกจากจะป�ดญ่ีปุ�นและคนอ่ืน ๆ แล�ว  ยัง

ต�องป�ดท�านอธิบดีและตํารวจอ่ืน ๆ ด�วย  และความร�วมมือของอธิบดีกรมตํารวจ  ทําให�การปฏิบัติงานของ

พวกเราทั้งหลายสะดวกขึ้นหลายประการ  เพราะตํารวจเป�นใจด�วย  และตํารวจมีกําลังอยู�ทุกหนทุกแห�ง  

แม�ว�าญี่ปุ�นจะพบพวกเราที่เป�นนายทหารฝรั่งมากับตํารวจ  ก็เตรียมกันไว�ล�วงหน�าแล�วว�าจะเล�านิยายว�า

ตํารวจไทยจับเชลยได�

 ๒. เหตุใดข�าพเจ�าจึงได�รับอนุญาตให�ลาพักผ�อนที่อินเดียและอังกฤษ  ข�าพเจ�าได�รับอนุญาตให�ไป
จากกรุงเทพฯ ได�  เม่ือมิถุนายน  ๒๔๘๘ เพราะ (ก) ทางกองบัญชาการอังกฤษใคร�จะให�ข�าพเจ�าไปรายงาน

ตัวด�วยวาจา (ข) ข�าพเจ�าอยากไปอังกฤษ  และเม่ือได�ทําความดีความชอบถึงขนาด  กองบัญชาการก็อนุญาต

ให�ข�าพเจ�าไปพักผ�อนที่อังกฤษได�  เพ่ือเยี่ยมคู�รักของข�าพเจ�าที่นั่น

 ประโยชน�ที่อาจารย�ปรีดีใคร�จะให�ข�าพเจ�าไปทําที่อังกฤษนั้น  ก็คือ  ประโยชน�ทางเศรษฐกิจและ

การเมือง  อาจารย�ปรีดีต�องการให�ข�าพเจ�าไปขอร�องให�รัฐบาลอังกฤษยอมรับรองขบวนการเสรีไทยเป�น

รัฐบาลอันชอบธรรมของไทย  ทํานองเดียวกับที่สหรัฐฯ ได�รับรองแล�ว  และให�ข�าพเจ�าไปขอร�องให�รัฐบาล

อังกฤษปลดปล�อยเงินสํารองเงินตราที่เราฝากไว�ที่อังกฤษ  และซึ่งถูกกักกันอยู�ทั้งมวล  ในการนี้อาจารย�

ปรีดีบอกข�าพเจ�า  ให�พยายามติดต�อกับนายแอนโตนี  อีเดน  รัฐมนตรีต�างประเทศขณะนั้น  แต�ข�าพเจ�า
เรียนปฏิเสธอย�างแข็งขันว�าข�าพเจ�าไม�รู�จักอีเดน  และการไปอังกฤษเพียงไม�ก่ีวัน  จะพบอีเดนน้ันเหลือวิสัย

อย�างไรก็ตาม  ข�าพเจ�าจะพยายามหาช�องทางที่ดีที่สุดที่จะเจรจากับใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้

 ขณะน้ันปรากฏว�า  สงครามทางยุโรปยุติแล�ว  และอังกฤษกําลังจะมีการเลือกต้ังท่ัวไป  จากคําเล�า

ลือในกองทหารท้ังหลาย  ข�าพเจ�าคะเนว�าพรรคกรรมกรของอังกฤษคงจะชนะเลือกต้ัง  เผอิญประธานพรรค

กรรมกรในขณะน้ัน  คือ  ศาสตราจารย�ลัสก้ีแห�งมหาวิทยาลัยลอนดอน  ข�าพเจ�าไม�คุ�นเคยเป�นการส�วนตัว
กับลัสกี้  เพราะท�านเป�นหัวหน�าวิชารัฐศาสตร�  ข�าพเจ�าเรียนทางเศรษฐศาสตร�  เคยแต�เข�าฟ�งบรรยายของ

ท�าน  แต�ก็คิดว�าคงจะเข�าหาท�านง�ายกว�าเข�าหาอีเดน  และอีกประการหน่ึง  ถ�าพรรคกรรมกรจะชนะเลือกต้ัง

แล�ว  การติดต�อกบัอีเดนก็ไม�มีความหมาย  ฉะน้ันจึงตัดสินใจบันทึกข�อความถึงลัสกี้  ขอพบท�าน  ท�านก็
ดีใจหาย  อนุญาตให�พบที่บ�านท�าน  ข�าพเจ�าแต�งตัวใส�เครื่องแบบพันตรีอังกฤษเข�าไปพบลัสกี้  เพื่อแสดง

ว�าข�าพเจ�าเอาชีวิตเข�าแลกกับเรื่องนี้แล�ว  โดยร�วมรบกับอังกฤษ  แต�ข�อนี้ซาบซึ้งใจของศาสตราจารย�ลัสดี้

เพียงใด  ไม�ปรากฏ  ปรากฏแต�ว�า  เม่ือข�าพเจ�าได�อธิบายเร่ืองความต�องการของขบวนเสรีไทยแล�ว  ศาสตรา-

จารย�ลัสก้ีได�บอกว�าท�านจะพยายามช�วย  แต�มีเง่ือนไขอยู�ข�อหน่ึง  เง่ือนไขข�อน้ีท�านใช�เวลาอธิบายให�ข�าพเจ�า
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ฟ�งถึงกว�าหน่ึงช่ัวโมง  สรุปความว�าท�านจะช�วยไทย  แต�ไม�ต�องการช�วยไทยประเภทท่ีถืออํานาจหรือมีทรัพย�สิน

ส�วนตัวมากมาย  ท�านต�องการช�วยตาสีตาสา (common people)  มากกว�า  และเวลากว�าหนึ่งชั่วโมงนั้น  

ท�านใช�เทศนาให�ฟ�งว�า  ควรจะช�วยตาสีตาสาทําไม

 การติดต�อกับลัสก้ีน้ีไม�ได�ผลตามท่ีคาดหวัง  เพราะรัฐบาลกรรมกรของอังกฤษยังคงดําเนินนโยบาย

ถือไทยเป�นศัตรูแบบเดิม  แต�อย�างไรก็ดี  ศาสตราจารย�ลัสกี้ก็ได�กระทําตามที่ท�านพูดคือ  ท�านพยายาม

เขียนบันทึกถึงนายเบวิน  รัฐมนตรีต�างประเทศหลายครั้ง  ตามที่ข�าพเจ�าขอร�อง  ปรากฏจากปากคําของ
เพ่ือน ๆ ท่ีอยู�กระทรวงต�างประเทศอังกฤษว�า  บันทึกของลัสก้ีน้ีได�รับพิจารณาจากเบวินอย�างเต็มท่ี  แสดง

ว�าแม�มิได�ผลจริง ๆ ลัสกี้ก็ได�พยายามช�วยไทยโดยแข็งขัน

 ๓. การไปเจรจาท่ีแคนดีหลังการยอมแพ�ของญ่ีปุ�น  เม่ือญ่ีปุ�นยอมแพ�แล�ว  ข�าพเจ�าได�ถูกส�งไปกับ
คณะผู�แทนไทยยังแคนดีสองครั้ง  ทั้งสองครั้งได�ถูกกําชับให�แต�งเครื่องแบบพันตรีอังกฤษ  มิให�บกพร�อง  

เพราะการเจรจากับอังกฤษนั้นเป�นเร่ืองสําคัญ  อังกฤษไม�ยอมไทยง�าย ๆ อย�างสหรัฐฯ

 ครั้งแรกข�าพเจ�าเดินทางไปในคณะของ พลเอก หลวงเสนาณรงค� เป�นคณะผู�แทนไทยฝ�ายทหาร  

พลเอก หลวงเสนาณรงค� เป�นหัวหน�าคณะไป  เพราะท�านมีกิตติศัพท�เป�นที่ทราบกันอยู�ว�า  ท�านเป�นผู�ที่

ต�อต�านญี่ปุ�นอย�างแข็งขันที่สุดในการรุกขึ้นบกของญี่ปุ�นและสามารถต�อต�านได�สําเร็จในส�วนของท�าน  จน

รัฐบาลไทยส่ังหยุดยิง  พลเอก หลวงเสนาณรงค� เป�นผู�ท่ีมีบุคลิกลักษณะเด�น  สมเป�นทหาร  และมีช่ือเสียง

ในทางสุจริต  รักชาติ  และกล�าหาญ  คณะผู�แทนไทยคณะน้ันไม�ได�มีการเจรจากันมาก  เป�นการ “แสดงธง”

ของไทยเพื่อให�อังกฤษและนักหนังสือพิมพ�ทั่วไปเหน็ว�า  ไทยได�สู�ญ่ีปุ�น  และพร�อมที่จะสู�ญ่ีปุ�นตลอดมาจน

เลิกสงคราม  หากแต�สหประชาชาติห�ามหนวงเหนี่ยวไว�

 ข�าพเจ�าได�ไปในคณะผู�แทนไทยอีกครั้งหนึ่งยังกรุงแคนดี  ซึ่ง ม.จ.วิวัฒนไชย  ไชยันต� ทรงเป�น

หัวหน�าไป  รายละเอียดการเจรจาเร่ืองน้ี  ปรากฏในหนังสือของอาจารย�ดิเรกแล�ว  จึงไม�จําเป�นจะต�องเล�าไว�

ณ ที่นี้  และความจริงข�าพเจ�าก็ถูกเรียกตัวกลับไปศึกษาต�อที่ลอนดอนเสียก�อนที่การเจรจาจะเสร็จลง

 ๔. คุณหลวงสุรณรงค�  และนายมาร�ติน  ก�อนจบบทความนี้ข�าพเจ�าไม�ควรจะเว�นกล�าวถึงบุคคล
สองท�าน  ที่ได�ให�กําลังใจแก�เราเมื่อเราไปถึงอินเดียใหม� ๆ ขณะนั้นใจของพวกเราทหารเสรีไทยกําลังฝ�อ

เพราะได�ตรากตรําเดินทางมาเป�นเวลาหลายเดือน  และไม�แนใจว�าอนาคตของพวกเราจะเป�นอย�างไรใน

อินเดีย  ปรากฏว�า  เราได�พบชาวอังกฤษหลายท�านที่เคยมาทํางานในประเทศไทย  และพูดไทยได�อยู�ใน

กองทหารซ่ึงจะบังคับบัญชาเรา  คนอังกฤษเหล�าน้ี  เช�น Pointon, Micholoyn, Bryce, Smith, Hobbs, 
Hopkons  ได�ให�กําลังใจแก�พวกเราอยู�บ�าง  แต�ท�านท่ีให�กําลังใจแก�เราอีกด�านหน่ึงน้ัน  คือ  พลเอก หลวง

สุรณรงค�  และ Mr. Martin  คุณหลวงสุรณรงค�ท�านไปอินเดียจากสิงคโปร�  ขณะที่ท�านไปสิงคโปร�นั้น  
ท�านไปราชการทหาร  แต�เม่ือญี่ปุ�นเร่ิมรุกราน  ท�านก็เลือกหลบหนีไปอินเดีย  เพ่ือแสดงว�าเป�นคนไทยคน

หน่ึงท่ีไม�ยอมแพ�  พวกเราหนุม ๆ ได�เห็นตัวอย�างของท�านจริง ๆ เข�าก็มีกําลังใจสูงข้ึน  อีกท�านหน่ึงเป�นชาว

อังกฤษช่ือ  มาร�ติน  มีอายุมาก  เป�นบิดาของนายแพทย�ไทย  คือนายแพทย�บุญสม  มาร�ติน  ท�านเดินจาก
ประเทศไทยไปถึงอินเดียด�วยเท�า  เพ่ือไม�ยอมอยู�เป�นเชลยญ่ีปุ�น  พวกเราหลายคนคุ�นเคยกับบุตรท�าน  และ

ถือท�านเสมือนคนไทย  ตัวอย�างของ “ลุงมาร�ติน” ก็เป�นสิ่งส�งเสริมกําลังใจของเราเช�นกัน
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