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คำารำาลึก

ผมต้องยอมรับตรง ๆ ว่า ไม่ค่อยรู้จักคุณพ่อของผมที่เป็นบุคคล

สาธารณะ และเท่าที่รู้ก็รู้มาจากคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ ผมรู้จักคุณพ่อ

แต่ในส่วนท่ีเป็นพ่อของผม ซึ่งเป็นคนพูดน้อย อยู่บ้านก็ใช้เวลาไปกับ

การนั่งทำางานในห้องรับแขก ยกเว้นเวลารับประทานอาหารด้วยกัน 

ทั้งครอบครัว หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน แต่เป็นพ่อท่ีวานทำา

อะไรให้ได้แทบทุกอย่าง ตั้งแต่หาช่ือจริงของต้นหญ้าที่จะต้องส่งเป็น 

การบ้านที่โรงเรียน (คุณพ่อจะเอาต้นหญ้านั้นไปสอบถามเพื่อนท่ีเป็น

นักพฤกษศาสตร์) จนถึงให้ขับรถไปรับกลับบ้านจากหน้าเอยูเอ ซ่ึง 

จะต้องอดทนฟังเพลงไทยเดิมตลอดเส้นทางกลับท่ามกลางบรรยากาศ

กลิ่นไปป์ของคุณพ่อ 

แม้แต่หนังสือและข้อเขียนต่าง ๆ ของคุณพ่อ ผมก็ไม่เคยอ่าน 

ยกเว้น คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิง

ตะกอน ซึ่งเพิ่งมาอ่านในระยะหลัง และ ความรุนแรงและรัฐประหาร  

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่งเป็นงานที่คุณพ่อน่ังเขียนในห้องรับแขกตอนเรา 

อยู่ด้วยกันที่ลอนดอนภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว

ผมจึงค่อนข้างตื่นเต้น เมื่อบรรณาธิการของหนังสือเล่มน้ีขอให้

ผมเขียนข้อความสั้น ๆ ที่เป็นข้อคิดของผมจากการอ่าน ทหารชั่วคราว 

ทำาให้ผมมาอ่านข้อเขียนนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ก็พบว่ามีความคุ้นเคย
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ในเนื้อเรื่องพอสมควร เนื่องจากคุณแม่เคยเล่าเหตุการณ์สมัยท่ีคุณพ่อ

เป็นเสรีไทยมาก่อนเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียน 

เมื่ออ่านจบแล้ว ผมเกิดความรู้สึกและข้อสงสัยหลายประการ

ประการแรก ผมอยากรู้ว่า ตอนที่คุณพ่อจะไปสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ คุณพ่อกับคุณแม่คุยกันอย่างไร เพราะคุณแม่มีความเชื่อในสันติ

วิธีอย่างแข็งขัน จนทั้งคุณแม่และเพื่อนชาวอังกฤษของคุณแม่ที่มีความ

เชื่อเหมือนกันได้ปฏิเสธที่จะรับบทบาทหนุนช่วยการทำาสงครามของ

ประเทศอังกฤษ หรือปฏิเสธที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหาร จนเป็นเหตุให้

ต้องถูกนำาตัวขึ้นศาลหลายคน รวมทั้งคุณแม่ด้วย และเพื่อนของคุณแม่

อย่างน้อยคนหนึ่งต้องติดคุกเพราะไม่ยอมเป็นทหาร แต่คุณพ่อของผม 

ซึ่งเป็นคนไทย จะสมัครเป็นทหารอังกฤษเพื่อต่อสู้กับประเทศญ่ีปุ่น 

ที่กำาลังครอบครองประเทศไทย ผมเลยไม่รู้ว่าคุณแม่รู้สึกอย่างไรต่อ 

การตัดสินใจของคุณพ่อ และไม่รู้ว่ามีการโต้เถียงกันทางความคิดบ้าง 

หรือไม่ แต่โดยที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนท่ีเคารพในสิทธิของผู้อื่น

ที่จะมีความคิดต่างกัน ความแตกต่างทางความคิดจึงมิได้กระทบต่อ

ความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกัน และคุณแม่ก็เป็นคนที่มีความกังวลและ

ความห่วงใยสูงต่อคนที่คุณแม่รัก ผมจึงเข้าใจว่า คุณแม่อาจนอนหลับ

ไม่ค่อยสนิทด้วยความเป็นห่วงในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ 

คุณพ่อตลอดระยะเวลาที่คุณพ่อรับราชการทหาร

ประการที่สองที่ผมรู้สึกคือเสียดาย คือ ผมไม่เคยได้ศึกษา

ประวัติศาสตร์ของสังคมและการเมืองไทยอย่างจริงจัง เลยยังไม่เข้าใจ 

บริบทของเรื่องที่คุณพ่อเล่าอย่างดีพอ หลายอย่างอ่านแล้วค่อนข้าง
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เหลือเชื่อ เพราะดูเหมือนสังคมไทยสมัยนั้นจะแตกต่างจากสมัยนี้ (และ

ดูดีกว่าด้วยซ้ำา) 

อย่างเช่น ดูเหมือนว่าคนไทยที่อยู่คนละฟากทางการเมือง และ

เป็นฝ่ายตรงข้ามกันในสงครามในสมัยนั้นจะมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 

ต่อกัน และไม่ได้เกลียดชังกันเหมือนในสมัยน้ี และทำาไมสังคมใน 

เรือนจำาสมัยนั้นดูก้าวหน้ากว่าสมัยน้ีมากมาย คืออย่างน้อยไม่ได้

เคร่งครัดเข้มงวดต่อนักโทษเหมือนในสมัยปัจจุบัน อย่างเช่นที่เรือนจำา 

ชัยนาท นักโทษชั้นดีสามารถออกไปนอกเรือนจำาตอนกลางวัน โดย

เพียงมีเง่ือนไขว่าจะต้องกลับมานอนในห้องกรงตอนเย็น บางคนก็ 

ออกไปจับปลามาเพื่อเป็นอาหารเย็น หรือถึงแม้ว่าเรือนจำาชายและหญิง

จะแยกออกจากกัน แต่ก็มีนักโทษชายและหญิงหลายคู่ได้แต่งงานกัน

เมื่อพ้นโทษแล้ว แสดงว่าได้มีโอกาสทำาความรู้จักกันมาก่อนตอนยังอยู่

ในเรือนจำา ทำาไมระบบเรือนจำาของเราในสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นบ้าง? 

หรือข้อสงสัยว่า ทำาไมตำารวจชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นจึงปฏิบัติดีต่อนักโทษ

เชลยศึกอย่างคุณพ่อของผม? หรือทำาไมอาจารย์ปรีดีในฐานะหัวหน้า

เสรีไทยจึงสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลของจอมพล ป.  

อยู่ฝ่ายญี่ปุ่น? 

นี่ก็เป็นตัวอย่างคำาถามหลายข้อที่เกิดจากการอ่านข้อเขียนนี้ 

ทำาให้รู้สึกว่าความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เก่ียวกับบริบทของ

สังคมและการเมืองไทยในสมัยน้ัน จะทำาให้สามารถเข้าใจเหตุการณ์ที่

คุณพ่อเล่ามาใน ทหารชั่วคราว ได้ดียิ่งขึ้น

ประการสุดท้าย การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำาให้ผมได้ตระหนักถึง

จิตใจต่อสู้ของคนไทยจำานวนมากในสมัยน้ันที่ไม่ยอมรับและไม่ยอม
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แพ้ต่ออำานาจที่ไม่เป็นธรรมที่มาครอบงำาประเทศไทย และออกมา

ท้าทายอำานาจดังกล่าวด้วยชีวิตเป็นเดิมพัน แม้ผมจะเคยรับรู้เรื่องนี้เป็น

นามธรรมมาก่อน (จากการบอกเล่าของคุณแม่) แต่การได้อ่านข้อเขียน

ของคุณพ่อทำาให้ได้เห็นเรื่องนี้เป็นภาพจริงมากขึ้น รวมทั้งผมก็โชคดีที่

รู้จักตัวละครตัวจริงในเรื่องนี้หลายคนเพราะเป็นแวดวงเพื่อนสนิทตลอด

ชีพของคุณพ่อ 

ในตอนต้นของเรื่อง คุณพ่อและเพื่อน ๆ นักเรียนไทยใน

ประเทศอังกฤษอย่างน้อยสี่สิบกว่าคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย

จำานวนหนึ่ง ได้ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามคำาสั่งของรัฐบาลไทยภายใต้

อำานาจของประเทศญี่ปุ่นที่ให้กลับไปประเทศไทยทันที ทั้ง ๆ ที่มีคำาขู ่

ว่า หากไม่กลับไปจะถูกถอนสัญชาติไทย การไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง 

ดังกล่าว มีผลทำาให้นักเรียนทุนถูกตัดเงินทุนเลี้ยงชีพทันที จนหลาย

คนต้องไปรับจ้างทำานาหรือทำางานในโรงงาน แล้วต่อมา คนไทย 

เหล่านี้ได้อาสาสมัครเป็นทหารอังกฤษเพื่อย่องกลับมาทำางาน 

จารกรรมในประเทศไทยในฐานะขบวนการใต้ดิน การกระทำาของ

พวกเขาได้รับการยกย่องจากสังคมไทยตลอดมาจนถึงในปัจจุบัน 

แต่ทำาไมในยุคปัจจุบัน เราก็มีภัยต่อสวัสดิภาพของสังคมไทย

อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำาลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งระบบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ระบบการจัดการฐานทรัพยากร และความรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ แต่ก็ไม่เกิดขบวนการรักชาติรักความเป็นธรรมท่ีก้าวข้าม

ความคิดต่างทางการเมืองเช่นนี้อีก? ทำาไมสังคมไทยหลายส่วนที่

แสดงความชื่นชมต่อขบวนการเสรีไทยไม่ตระหนักต่อภัยคุกคามต่อ
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สังคมไทยในสมัยนี้ แต่กลับสนับสนุนหรือไม่รังเกียจต่ออำานาจไม่

เป็นธรรมที่เข้ามาครอบงำาประเทศในปัจจุบัน? และทำาไมคนจำานวน

ไม่น้อยที่ยกย่องบทบาทของคุณพ่อในฐานะเสรีไทย กลับเป็นผู้ที่

พร้อมทำางานในตำาแหน่งที่รับใช้อำานาจเผด็จการโดยตรง โดยไม่ยอม

ปริปากออกมาประท้วงต่อการทำาลายระบบยุติธรรมของประเทศ และ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ประการใด? 

 คุณพ่อเป็นคนท่ีมีความคิดต่อเร่ืองอำานาจอธิปไตย การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนความเสมอภาคของมนุษย์

อย่างคงเส้นคงวาตลอดชีวิตของคุณพ่อ โดยไม่เคยเข้าร่วมกับอำานาจ

ที่ไม่ชอบธรรมในการกดขี่ประชาชน หากแต่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์

และต่อต้านผู้ใช้อำานาจเผด็จการทั้งหลายอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งในเรื่องการ

ทุจริตคอร์รัปชัน และในเรื่องการทำาลายการเจริญเติบโตของระบอบ

ประชาธิปไตย ดังตัวอย่างเช่น จดหมายจากนายเข้ม เย็นย่ิง ถึงนาย

ทำานุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ ซึ่งคุณพ่อเขียนถึงจอมพลถนอม 

กิตติขจร หลังจากที่จอมพลถนอมได้ทำาการรัฐประหารตัวเองในปี 

๒๕๑๔ และฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญปี ๒๕๑๑ ที่ใช้เวลาร่างร่วมสิบปีกว่าจะ 

ร่างเสร็จ  

นอกจากการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในระดับประเทศ

แล้ว คุณพ่อได้มีบทบาทสำาคัญในการเสริมสร้าง สนับสนุน และค้ำายัน

ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นเร่ืองจำาเป็นสำาหรับความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการและการรักษา

บทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
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ของระบอบประชาธิปไตยและการเมืองในประเทศไทยตามเจตนารมณ์

ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

แต่น่าเสียดายที่ผลงานด้านนี้ของคุณพ่อถูกรื้อถอนไปมากแล้ว 

 จอน อึ๊งภ�กรณ์

 ธันวาคม ๒๕๕8
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คำานิยม

เมื่อประมาณ ๓๐ ปีก่อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำา

เอาเรื่อง ทหารชั่วคราว ของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

มาพิมพ์ซ้ำาเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั้งหลายได้อ่าน ครั้งนั้นเป็นโอกาส 

ครบรอบอายุ ๗๐ ปีของท่านอาจารย์ป๋วย๑ และเป็นการพิมพ์ในขณะที่

ผู้เขียนคือท่านอาจารย์ป๋วย ยังมีชีวิตอยู่

ดังน้ัน ในการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำาเอาเร่ือง ทหาร

ชั่วคราว มาพิมพ์เผยแพร่ซ้ำาอีกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของ

ท่านอาจารย์ป๋วย จึงมิใช่ครั้งแรก แต่เวลาที่ห่างกันราว ๆ ๓๐ ปี นั้น

ก็นับว่านาน และในโอกาสนี้ท่านผู้เขียนก็ได้วายชนม์ไปแล้ว ทหาร

ชั่วคราว ซ่ึงเป็นเรื่องการทำางานส่วนหนึ่งในฐานะเป็นเสรีไทยคนหนึ่ง

ของท่านอาจารย์ป๋วยน้ันเป็นเรื่องท่ีน่าจะให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาส 

อ่าน เพราะเร่ืองราวของเสรีไทยเป็นเรื่องสำาคัญในประวัติศาสตร์ 

ของไทยในรอบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นเวลา ๑๐๐ ปีที่เริ่มตั้งแต่การ 

เกิดมาของท่านอาจารย์ป๋วย

จากคำาบอกเล่าที่ท่านอาจารย์ป๋วย เขียนไว้ถือได้ว่าเป็นคำาให้การ

ของผู้ที่ปฏิบัติการเองโดยแท้ มิใช่ฟังหรือค้นคว้าหามาเขียน อันเป็น 

๑ ดู รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ),ป๋วย อ๊ึงภากรณ์: ชีวิต งาน และ 

ความหลัง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๐๕-๑๔๑,
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ข้อมูลจากผู้ทำางานตรง ๆ เรื่องราวของเสรีไทย ที่มีผู้ท่ีเขียนที่เล่าจาก

ประสบการณ์ของตน และการผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเอามาเขียนนั้นมีบ้าง 

แล้ว แต่ก็น่าจะยังไม่เพียงพอ ยังต้องการผู้ที่จะเข้ามาศึกษาให้ลึกและ 

มากได้อีกพอสมควร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเป็นสถานศึกษา 

ที่มีทั้งบุคลากรและสถานท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการทำางาน

เสรีไทย ตึกโดม ซึ่งเป็นอาคารสำาคัญ ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ 

มหาวิทยาลัยน้ัน เคยเป็นท่ีทำางานสำาคัญมาก ผู้นำาเสรีไทย คือ ศาสตรา- 

จารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และยังมีบางส่วนของอาณาบริเวณมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ที่ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ที่เคยเป็นที่กักกันบุคคล

ที่ถือว่าเป็นชนชาติศัตรูในช่วงเวลาที่มีสงครามโลกครั้งท่ี ๒ มาแล้ว 

ท่านอาจารย์ป๋วย ที่เป็นผู้เขียนเล่าเรื่องราว ก็ได้เขียนเล่าไว้โดยแสดง 

ให้เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ดังที่จะได้พิจารณากันต่อไป

ตอนท่ีมีการพิมพ์ ทหารช่ัวคราว ออกเผยแพร่ครั้งแรกนั้น 

ได้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ เมื่อวันที่  

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ขณะนั้นท่านอาจารย์ป๋วยเป็นรองผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย บ้านเมืองไทยเมื่อ ปี ๒๔๙๖ นั้นเป็นเวลาที่

มีการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่รัฐบาล 

ซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และมีคณะ

รัฐประหารที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับนายปรีดี พนมยงค์ และผู้ร่วมงาน 

เสรีไทยหลายคน ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเวลาที่ไม่มีใครจะพูดจะเล่าหรือ 

จะเขียนเร่ืองราวของเสรีไทย แต่ท่านอาจารย์ป๋วยได้กล้าเขียนเล่า 

เรื่องเสรีไทยบอกเผยแพร่ และกล้าเขียนถึงบทบาทสำาคัญของนายปรีดี  

พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าเสรีไทย ในยามสงคราม เวลานั้นดูเหมือน 
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จะมีความพยายามให้คนลืมเรื่องราวเสรีไทย และเวลานั้นอีกเช่นกัน 

ที่นายปรีดี พนมยงค์ ถูกภัยการเมืองเล่นงานต้องลี้ภัยการเมือง 

ไปอยู่ต่างประเทศ หลังเหตุการณ์ “๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒” นายปรีดี  

พนมยงค์ เดินทางออกไปต่างประเทศ และต้องไปพำานักอยู่ที่ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนท่ีเรียกกันว่า จีนแผ่นดินใหญ่

บ้าง จีนคอมมิวนิสต์บ้าง ดังปรากฏว่า ท่านอาจารย์ป๋วย ได้บันทึกเล่า 

ตอนหนึ่งถึงนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งผู้มีอำานาจขณะนั้นต้องการให้คนลืม

ว่า

“ภายหลังเราได้ทราบว่า ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน 

ได้รับมอบอำานาจจากทางราชการอังกฤษส่งคนจากยูนนาน เดินทาง

บุกเข้ามากรุงเทพฯ หนังสือจากกองทัพอังกฤษมาถึง ‘รู้ธ’หัวหน้าเสรี

ไทยในประเทศไทย นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

ขอร้องให้ ‘รู้ธ’จัดการต้อนรับพวก ‘ช้างเผือก’ คณะแรกที่เดินทางมา

โดยเรือใต้น้ำา...”

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แสดงว่าเหตุใดตัว

ท่านอาจารย์ป๋วยจึงได้รับหน้าที่เข้ามาโดดร่มปฏิบัติการในประเทศไทย

ในครั้งนั้น อาจารย์ป๋วยได้มาเพ่ิมเติมให้ความชัดเจนในการพิมพ์เรื่อง 

ทหารชั่วคราว พ.ศ.๒๕๐๙ ในหนังสือ ไทยกับสงครามโลกครั้ง

ที่ ๒ ของศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม ขณะน้ันท่านอาจารย์ป๋วยเป็น 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และดำารงตำาแหน่งในมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย คือเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์อีกตำาแหน่ง 

หนึ่ง ดังจะอ่านพบได้ใน “ปัจฉิมบท และบทขยายความ” ของเรื่อง 

ทหารชั่วคราว บางตอนดังนี้
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อาจารย์ป๋วยถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์อาจารย์ปรีดี

ที่หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อกลับมาเยี่ยมเมืองไทย
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ท่านอาจารย์ป๋วย ได้ตั้งคำาถามว่า “เหตุใดข้าพเจ้าจึงถูกเลือกให้

เข้ามาติดต่อกับขบวนการเสรีไทย เป็นคนแรก” (การขีดเส้นใต้เป็นของ

ผู้เขียนบทความนี้เอง) และท่านก็เขียนตอบให้รู้ว่า

“...เพราะขบวนการเสรีไทยในประเทศไทยนั้น เจ้าหน้าที่อังกฤษ

ทราบดีว่ามีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้า และมหาวิทยาลัยวิชา- 

ธรรมศาสตร์และการเมืองมีส่วนสำาคัญอยู่มากในขบวนการนั้น ข้าพเจ้า 

เป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตผู้หนึ่ง และเคยทำางานใน ม.ธ.ก. อยู่หลาย 

เดือน...”

ทั้งท่าน (ดร.ป๋วย) ยังระบุต่อไปอีกว่า

“เม่ือข้าพเจ้าสอบไล่ได้ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัย

ลอนดอนนั้น ทางมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดย

อาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ได้ทราบถึงคะแนนและผลที่สอบได้ 

เกียรตินิยม ได้นำาความเสนอผู้ประศาสน์การ และผู้ประศาสน์การได้มี

โทรเลขแสดงความยินดี ทั้งในฐานะผู้ประศาสน์การ และฐานะรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง เจ้าสังกัด”

ความข้างบนนี้ จึงทำาให้ทราบว่าท่านอาจารย์ป๋วยได้เคยติดต่อ

กับท่านอาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ มาก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานของ 

เสรีไทยในเมืองไทย ดังนั้น เมื่อท่านถูกจับกุมตัวมากักขังไว้ที่กองตำารวจ 

สันติบาล ท่านจึงได้ให้นายตำารวจผู้ควบคุมที่เข้าใจเรื่องราวได้ช่วย 

ให้ท่าน

“...ติดต่อกับอาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ (เลขาธิการ ม.ธ.ก.  

ขณะนั้น) และอาจารย์วิจิตรเป็นสื่อติดต่อกับอาจารย์ปรีดีอีกชั้นหนึ่ง  

คุณโพยมได้ลอบนำาข้าพเจ้าไปพบอาจารย์ปรีดีเป็นครั้งแรก ที่บ้าน 
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อาจารย์วิจิตรที่บางเขน เพื่อเสนอสารจากผู้บัญชาการสูงสุดของ

สหประชาชาติ (ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเตน) ต่อหัวหน้าเสรีไทย...”

การนัดพบที่บ้านอาจารย์วิจิตรนี้ ท่านอาจารย์ป๋วย บันทึกเล่าว่า 

“เว้นแต่การนัดพบกันที่บ้านอาจารย์วิจิตรที่บางเขนนั้นเป็นเวลา 

กลางวัน”

เมื่อปี พ.ศ.๒๔88 บ้านบางเขนของอาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ 

นั้นถือได้ว่าอยู่ไกลจากศูนย์กลางของกรุงเทพฯ สมัยน้ันบนเส้นทาง

ถนนพหลโยธินมาถึงบริเวณสะพานควาย เลยสถานีตำารวจบางซื่อมา

ก็ถือว่าไกล บ้านบางเขนของอาจารย์วิจิตรนั้นน่าจะเป็นบ้านที่อยู่ใน

บริเวณเดียวกับกับร้านอาหาร “ขวัญจิตร” ท่ีตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน

ทางด้านฝั่งตะวันออกเลยทางเข้าหมู่บ้านเสนานิคมไปนิดเดียว เพราะ

ในช่วงปัจฉิมวัย ท่านศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ได้พักอยู่ที่บ้าน

ในบริเวณนี้

ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ นั้นเป็นบุคคลสำาคัญท่ีเคย 

ทำางานเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ท่ีศาสตรา- 

จารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ไว้วางใจให้ทำางานและรู้งานเรื่องเสรีไทยเป็น

อย่างดี เม่ือท่านอาจารย์ปรีดีและท่านอาจารย์ป๋วยได้เคยรู้จักและเคย 

ติดต่อกันมาก่อนท่ีจะมารับงานเสรีไทย ท่านอาจารย์ป๋วยจึงเป็นตัวเลือก 

ที่ดีที่รับงานมาปฏิบัติเป็นผู้นำาสาระสำาคัญมาส่งให้ “รู้ธ” หัวหน้า 

ขบวนการเสรีไทยด้วยมือตนเอง

คำาบอกเล่าของท่านอาจารย์ป๋วย นั้นนอกเหนือจากเรื่อง 

อื่น ๆ ที่สำาคัญแล้ว ได้แสดงให้เห็นงานของบุคคลสำาคัญ ๓ ท่าน ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอดีตที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานเสรีไทยให้แก ่
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ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์
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สหประชาชาติ ท่านทั้ง ๓ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์  

ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ผู้เป็น

หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เสรีไทย 

ผู้โดดร่มเข้ามาปฏิบัติการเป็นตัวแทนฝ่ายเสรีไทยนอกประเทศที่มา

ติดต่อกับผู้นำาเสรีไทยในประเทศ ท่านผู้นี้ต่อมาก็เป็นอธิการบดี 

คนสำาคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์วิจิตร  

ลุลิตานนท์ อดีตเลขาธิการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง  

ผู้ซึ่งเป็นผู้นำาสำาคัญในขบวนการเสรีไทย

การพิมพ์ ทหารชั่วคราว รวมกับบทความเรื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ออกมาเผยแพร่ในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่านอาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ ก็เพ่ือเผยแพร่ 

เรื่องดีที่ควรรู้ของบรรพชนไทยให้ท่านทั้งหลายได้อ่านได้รู้ทันกว้างขวาง 

ต่อไปนั่นเอง ขอขอบพระคุณทายาทท่านอาจารย์ป๋วย ท่ีอนุญาตให ้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำาบทความของท่านมาพิมพ์เผยแพร่ใน

โอกาสนี้ด้วย

ศ�สตร�จ�รย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มกราคม ๒๕๕๙
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คำาปรารภ

แม่กับลุงป๋วย และความเป็นมา

ของเรื่อง “ทหารชั่วคราว”

แม่ (ระเบียบ ยุทธวงศ์) เป็นน้องรักของลุงป๋วย

แม่ชอบยกชีวิตครอบครัวตอนแม่กับลุงเป็นเด็กมาเปรียบเทียบ

กับชีวิตของพวกเราอยู่เสมอ และก็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันอยู่ 

จริง ๆ  ตาของพวกเรา (ซา) เสียตั้งแต่ลุงกับแม่ยังเด็ก คล้ายกับที่พ่อของ

พวกเรา (พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์) เสียตอนเรายังเด็ก ชีวิตของแม่จึง

คล้ายกับของยาย (เซาะเช็ง) ที่ต้องเลี้ยงดูลูกมาด้วยตนเองคนเดียว แม่

ต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวด้วยรายได้ที่ไม่มากนัก เช่นเดียวกับยาย 

แม่เข้มงวดกับพวกเรามาก ซึ่งคงจะคล้ายกับที่ยายได้เข้มงวดมากับพวก

ลุง แม่ และน้า ซึ่งญาติผู้ใหญ่ท้ังหลายได้เล่าลือกันมาถึงเร่ืองฤทธิ์เดช

ไม้เรียวของยาย ไม่แพ้เรื่องไม้เรียวของแม่ ตอนที่ผมสอบชิงทุนรัฐบาล

ได้ไปเรียนที่อังกฤษนั้น แม่เป็นห่วงมาก ว่าจะไม่อยู่ถึงผมสำาเร็จกลับมา 

เพราะยายเสียระหว่างท่ีลุงเรียนท่ีอังกฤษด้วยทุนรัฐบาล ส่วนแม่อายุ 

ยืนยาวอยู่จนได้เป็นคนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในบรรดาพี่น้องท้ังหมด  

๗ คน
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แม่โชคดีกว่ายาย ตรงท่ีมีลุงช่วยดูแลอุปถัมภ์ให้อย่างสม่ำาเสมอ 

เป็นบุญคุณเหลือล้ำาที่แม่ซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง แม่จะพูดถึงลุงด้วยความ

เคารพรักเสมอ นอกจากนี้ แม่ยังให้ความเคารพรักและไปมาหาสู่กับ

ญาติต่างๆทั้งไกลและใกล้อย่างสม่ำาเสมอด้วย จนเปรียบประดุจเป็น

แหล่งรวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับญาติทั้งหมดทีเดียว

พ่อเป็นทหาร ในงานศพของพ่อ ลุงได้เขียนไว้ว่า พ่อผมเป็น

ทหารประจำาการ แต่ลุงมีโอกาสเป็นเพียงทหารชั่วคราว จึงอยากจะ

เล่าเรื่องไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พ่อผม เรื่อง ทหารชั่วคราว ที่ลุงเขียน ซึ่ง

มีท้ังภาคภาษาไทยและอังกฤษ ได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมาก 

ถึงความรักชาติและความกล้าหาญของเด็กหนุ่มไทย เป็นเร่ืองราวของ

ลุงตอนเป็นเสรีไทยที่อยู่ในอังกฤษ สมัครเป็นทหารในกองทัพอังกฤษ 

เพื่อมาปฏิบัติราชการลับในเมืองไทยในช่วงที่ถูกญี่ปุ่นครอบครอง โดย 

โดดร่มลงมาแล้วถูกจับจนเกือบเอาตัวไม่รอด แต่เดชะบุญคนไทย 

ด้วยกันเองช่วยเหลือกันไว้ จนในที่สุดปฏิบัติหน้าที่สำาเร็จด้วยดี ผมได้

อ่านเรื่องนี้เม่ือเด็กแล้ว รู้สึกทึ่งว่าช่างเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้หนัง

สนุกๆ รู้สึกทึ่งในความกล้าหาญของลุง ซ่ึงต่อมาก็ได้แสดงให้เห็นอีก

หลายครั้งในการท้วงติงต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคม และยังภูมิใจแทนพ่อ

มาจนปัจจุบัน ว่าเป็นเรื่องที่ลุงเขียนขึ้นมาเพื่ออุทิศให้พ่อ แล้วยังกำาหนด

ไว้ด้วยว่าไม่ว่าใครที่นำาเรื่องนี้ไปลงพิมพ์ ในการได้รับอนุญาต ต้องระบุ

ข้อนี้ทุกครั้ง

หากมอง “ทหาร” อย่างกว้าง ๆ  ว่า เป็นผู้ปกป้องเราให้รอดพ้น

จากภยันตรายต่าง ๆ  ด้วยความกล้าหาญอดทน แม่ก็จัดเป็นทหาร
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ครอบครัวอึ๊งภากรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลุงป๋วยยืนขวาสุด แม่นั่งขวาสุด
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ประจำาการของครอบครัวท่ีมีผลงานโดดเด่นมาก สามารถปกป้องและ 

นำาครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างดียิ่ง แม้จะต้องประสบ

ความยากลำาบาก จากการที่ไม่มีพ่อตั้งแต่พวกเรายังเล็กอยู่ก็ตาม

การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เรื่อง ทหารชั่วคราว 

รวมกับข้อเขียนอื่น ๆ  ของลุงที่เขียนเล่าเรื่องในขบวนการเสรีไทย ตลอด

จนภาคผนวกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการรำาลึก  

๗๐ ปี วันสันติภาพไทย (การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ ๒) และเพื่อ

ฉลองในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ของลุง จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็น

อย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้ ณ ที่นี้

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ทายาท พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์

ตุลาคม ๒๕๕8
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คำานำา

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕8 เป็นวาระครบ ๗๐ ปีของ 

วันสันติภาพไทย อันเป็นวันที่ท่านผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ใน

ฐานะผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

ประกาศสันติภาพ เพื่อแสดงให้ปรากฏว่า การประกาศสงครามของ

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เป็น

โมฆะ เพราะท่านในฐานะผู้สำาเร็จราชการฯคนหนึ่งไม่ได้ลงนามด้วย 

ทั้งยังเป็นการกระทำาที่ขัดต่อเจตจำานงของมวลราษฎรไทย เพื่อยืนยัน

ถึงเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ของไทย ว่าไม่ได้ตกเป็นประเทศผู้แพ้ 

สงคราม

ขณะที่เกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ นั้น ท่านอาจารย์ป๋วย อ๊ึง- 

ภากรณ์ ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. ประกาศ

สงคราม และเรียกตัวคนไทยกลับประเทศ อาจารย์ป๋วยเขียนเล่าไว้ว่า 

“ก็เหมือนกับคนไทยอื่น ๆ  อีกในแง่ที่เป็นห่วงใยในอิสรภาพ

อธิปไตยของประเทศ เมื่อญ่ีปุ่นยกทัพขึ้นดินแดนไทย เราก็ภาวนาให้

มีช่องทางอย่างใดให้ญ่ีปุ่นออกไปเสีย คร้ันรัฐบาลไทยก้าวล้ำาเข้าไปอีก

ขั้นหนึ่ง โดยทำาสัญญาร่วมกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับสหรัฐฯและ

สหราชอาณาจักร เราก็ยิ่งเกิดความพร่ันพรึงว่า เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม 

และไทยก็ร่วมแพ้ด้วย เห็นทีหายนะจะเกิดแก่ชาติเราเป็นแน่ ถ้าหากว่า
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คนไทยทุกคนเชื่อผู้นำาและทำาอะไรตามผู้นำาไปหมด ฉะนั้นเมื่อมีคำาสั่งให้

เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนเชลยศึก จึงเป็น

วาระที่พวกเราจะต้องเลือกทางเดิน จะเดินทางกลับบ้าน หรือจะอยู่ทำา

อะไรให้เป็นประโยชน์แก่อนาคตของประเทศชาติ”๑

ท่านจึงเลือกเป็น “ทห�รชั่วคร�ว” เพื่อ “ประโยชน์แก่

อน�คตของประเทศช�ติ” ซึ่งก็เป็นไปตามนั้น 

แต่น่าเสียดายที่เหตุการณ์อันเนิ่นนานผ่านมากว่า ๗ ทศวรรษ 

ค่อย ๆ  เลือนหายไปจากความทรงจำาของผู้คนในสังคม ดังนั้น ใน

วาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ของอาจารย์ป๋วย ในปี ๒๕๕๙ นี้ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จึงจัดพิมพ์ อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว ขึ้นอีกครั้ง  

เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการเป็นเสรีไทยของอาจารย์ป๋วยให้กว้างขวาง

ออกไป เพื่อเชิดชูเกียรติท่าน และเพื่อเป็นตัวอย่างให้อนุชนได้ยึด 

เป็นแบบอย่างต่อไป

สำาหรับหนังสือเล่มนี้ ในตอนต้นเป็นการรวมข้อเขียนของ 

อาจารย์ป๋วยเกี่ยวกับเสรีไทย ที่เคยเขียนในท่ีต่าง ๆ  และในตอนท้าย 

เป็นภาคผนวก ที่นำาบันทึกของอาจารย์ป๋วยที่เขียนขึ้นเมื่อกลับไปเจรจา

กับอังกฤษมาตีพิมพ์ พร้อมกับเรื่องเล่าจากนายบุญธรรม ปานแก้ว  

ชาวบ้านที่ช่วยชีวิตอาจารย์ป๋วยเอาไว้เมื่อคราวถูกจับที่จังหวัดชัยนาท 

โดยจะได้เห็นว่า อาจารย์ป๋วยเป็นเสรีไทยคนสำาคัญคนหนึ่ง 

ทีเดียว เช่น การที่ท่านเป็นเสรีไทยสายต่างประเทศคนแรกท่ีเข้ามา

ติดต่อเสรีไทยในเมืองไทย ดังที่ท่านผู้ประศาสน์การบันทึกไว้ในหนังสือ 

โมฆสงคราม ว่า “ข้าพเจ้าจึงสามารถติดต่อกับสัมพันธมิตรทางวิทยุ

๑ ดูบทความ ทหารชั่วคราว ในหนังสือเล่มนี้ หน้า ๔๒-๔๓.
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รับส่งด้วยเคร่ืองที่ตำารวจยึดไว้จากนายป๋วยและคณะนั่นเอง”๒ หรือ

อย่างเช่นเมื่อมหาสงครามสิ้นสุดลงแล้ว ที่หัวหน้าขบวนการเสรีไทย 

ขอให้อาจารย์ป๋วย “เดินทางไปลอนดอน เพ่ือติดต่อกับพรรคแรงงาน

ของอังกฤษในปัญหาอนาคตของไทยอีกทางหนึ่งถ้าพรรคนี้ชนะ 

การเลือกตั้ง”3 

และเมื่ออาจารย์ป๋วย อายุครบ ๖๐ ได้เขียนเล่าไว้ในบทความ 

เหลียวหลัง แลหน้า ว่า “เมื่อเรียนจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ที่

อังกฤษแล้ว กำาลังเรียนปริญญาเอกอยู่ เกิดสงครามโลกในทวีปเอเชีย 

ผมกับเพื่อน ๆ  จึงตัดสินใจรับใช้ชาติด้วยการสมัครเข้าเป็นเสรีไทย และ

ได้สมัครเป็นทหาร เข้ามาติดต่อกับเสรีไทยในเมืองไทยเป็นรุ่นแรก

ด้วยเรือใต้น้ำา และด้วยการโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน ได้รู้ถึงวินาทีที่จะ

ตายหรือจะเป็น ได้ฝ่าอันตรายมิใช่น้อย ... แต่ก็เดชะบุญได้รอดชีวิต

ไปได้โดยสวัสดิภาพ และยังเป็นคนหนึ่งที่ช่วยประเทศไทยให้หลุดพ้น

จากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงคราม ฉะนั้นเมื่อเหลียวหลังกลับไปคิดถึง

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ในเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นั้น คงจะ

ปรากฏเป็นหลักฐานแน่นอนว่า มีความซ่ือสัตย์และจงรักภักดีไม่น้อย

กว่าใคร ได้แสดงออกมาด้วยการกระทำาจริง ๆ  ไม่เพียงแต่ด้วยคำาพูด

พล่อย ๆ  ของคนที่อ้างสามสถาบันนี้อยู่เสมอโดยไม่เคยกระทำา”๔

๒ ปรีดี พนมยงค์, โมฆสงคราม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, ๒๕๕8), หน้า ๒8๔.

๓ เพิ่งอ้าง, หน้า ๒88.

๔ สำาหรับบทความเร่ือง เหลียวหลัง แลหน้า จะรวมกับข้อเขียนอื่น ๆ  ที่อาจารย์ป๋วย

เขียนเล่าเรื่องชีวิตของท่านเองไว้ โปรดดูใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า  

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิมพ์ออกมาในเร็ว ๆ  นี้
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หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์

ชิ้นสำาคัญสำาหรับเรื่องราวในขบวนการเสรีไทย และทำาให้ผู้อ่านได้รู้จัก

อาจารย์ป๋วยในอีกมุมมองหน่ึง ซึ่งมักถูกมองข้ามไป นั่นคือ การเป็น 

“ทห�รชั่วคร�ว” นั่นเอง

 

(ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธันวาคม ๒๕๕8
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คำาชี้แจง
(สำาหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒)

๑ 

อัตชีวประวัติ: ทหารช่ัวคราว เป็นหนังสือเล่มแรกในชุด 

รวมผลงานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ (Complete Work) ฉบับภาษาไทย

ของท่านทั้งหมด ที่จัดพิมพ์ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิมพ์อัตชีวประวัติของท่าน จำานวน  

๒ เล่ม คือ ทหารชั่วคราว และ เหลียวหลัง แลหน้า 

ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พิมพ์หนังสือรวม 

คำาไว้อาลัยและคำานำาของท่าน จำานวน ๑ เล่ม คือ คนที่ผมรู้จัก

ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง พิมพ์หนังสือรวม “ข้อเขียน” และ 

“คำาพูด” ในด้านต่าง ๆ ของท่าน จำานวน ๔ เล่ม ได้แก่ ทัศนะ

ทางการเมือง, ทัศนะทางการศึกษา, ทัศนะทางเศรษฐกิจ และ 

ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

ทั้งน้ี ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น 

และจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื่องจากงานนิพนธ์ต่าง ๆ ที่รวบรวมและแบ่งหมวดหมู่คราวนี้  

เขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน บรรณาธิการจึงได้แก้ไขการเขียนและ 
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ตัวสะกดการันต์ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยมิได้แก้ไขที่เน้ือหาสาระแต่ประการ

ใด แม้หลายเรื่องจะอ่านแล้วรู้สึกว่าคล้ายกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

ก็ตาม นี่จะนับว่า “คำาพูด” และ “ข้อเขียน” ของอาจารย์ป๋วยเป็นอมตะ

ก็ว่าได้ 

ตลอดเวลาที่ทำางานชุดนี้ในฐานะของบรรณาธิการ รู้สึกอยู่เสมอ

ว่า “อาจารย์ป๋วยยังไม่ตาย” และงานชุดนี้คือพยานหลักฐานสนับสนุน

คำาดังกล่าว

๒

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕8 ท่ีผ่านมา เป็นมงคลวารครบ ๗๐ ปี ที่ 

อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ 

และการเมือง ในฐานะผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อานันทมหิดล ประกาศสันติภาพไทย ว่าการประกาศสงครามกับ 

สัมพันธมิตรเป็นโมฆะ เนื่องจากขัดกับเจตนารมณ์ของมวลราษฎรไทย 

และท่านในฐานะผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ฯไม่ได้ลงนามด้วย โดย 

มิพักต้องเอ่ยถึงการเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยของท่าน

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธรรมศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรก ก็เข้าร่วม

กับขบวนการเสรีไทยด้วย โดยท่านเข้าร่วมงานโดยเป็นทหารอังกฤษ 

และคณะแรกที่ถูกส่งเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย จนสามารถ

ติดต่อกับท่านผู้ประศาสน์การได้ ทำาให้งานของขบวนการเสรีไทยลุล่วง

ไปด้วยดี โดยท่านได้เขียนบทความขนาดยาวเล่าถึงการเป็นเสรีไทย

ของท่านไว้ในเรื่อง ทหารชั่วคราว (๒๔๙๖) เพื่อตีพิมพ์เป็นอนุสรณ์ 
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ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ น้องเขยของท่าน 

นอกจากนี้ยังมีบทความอื่นของท่านที่เกี่ยวเนื่องกับขบวนการเสรีไทย 

นั่นคือ มุสาวาทาเวรมณี (๒๔๙๕) ปูเลา (๒๕๑๓) พระบรมวงศานุวงศ์

และขบวนการเสรีไทย (๒๕๑๔) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มีการตีพิมพ์ บันทึกของอาจารย์ป๋วยที่เพิ่ง 

เปิดเผย เรื่องเกี่ยวกับการเจรจากับอังกฤษหลังสงครามสงบลง พร้อม 

คำาอธิบาย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการสัมภาษณ์นายบุญธรรม  

ปานแก้ว ผู้ที่ช่วยชีวิตอาจารย์ป๋วยไว้ ให้รอดพ้นจากการถูกสังหารผลาญ 

ชีวิตด้วยความโกรธแค้นจากคนที่เข้าใจว่าท่านเป็นศัตรูของชาติ  

เมื่อคราวที่ท่านกระโดดร่มมาลงที่จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ระดม  

สรรพพันธุ์ ยังได้เขียนบทความ พบคุณลุงบุญธรรมปานแก้ว ผู้ช่วยชีวิต 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (๒๕๒8) เอาไว้ด้วย จึงได้นำามารวบรวมไว้ให้สมบูรณ์ 

ในภาคผนวก

ดังที่อาจทราบแล้วว่า อาจารย์ป๋วยเป็นเสรีไทยผู้หนึ่ง แต่คง

มีจำานวนไม่มากนักท่ีทราบว่าท่านเป็นแกนนำาเสรีไทยคนสำาคัญ 

ในอังกฤษ เช่นที่เพื่อนเสรีไทยกล่าวว่า “เนื่องจากป๋วยได้ร่วมก่อตั้ง 

คณะเสรีไทยที่เคมบริดจ์ จึงมีกลุ่มเคมบริดจ์และกลุ่มลอนดอน 

ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เลือกเขาเป็นหัวหน้า”๑ ในหมู่เสรีไทยด้วยกัน “พวก

เราทุกคนยอมรับว่า ป๋วยเป็นมันสมองของขบวนการเสรีไทยสาย

อังกฤษ”๒ และ “ป๋วยเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมมาก เขาคอยสอดส่อง

สารทุกข์สุกดิบของพวกเรา เตือนคนที่ท้อแท้ป้อแป้ให้พยายามรักษา

๑ ทศ พันธุมเสน, กบฏกู้ชาติ (กรุงเทพฯ: อักษรสาส์น, ๒๕๓๑), หน้า ๕๑.

๒ เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๗๕.
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ศักดิ์ศรีของหมู่คณะและกัดฟันทนต่อความลำาบากของชีวิตทหาร 

ในกองกุลี”๓

ที่น่าสนใจก็คือ จิตสำานึกประชาธิปไตยของอาจารย์ป๋วย ดังท่ี  

“วันหนึ่ง คุณป๋วย ได้เรียกพวกเราประชุมโดยขอให้เลือกหัวหน้า 

คนใหม่ เพราะเขาไม่ต้องการเป็นหัวหน้า ตลอดกาล”๔

การเสี่ยงตายกระโดดร่มเข้ามาในประเทศไทยของอาจารย์ป๋วย

เพื่อมาติดต่อกับเสรีไทยในประเทศนั้นสำาคัญนัก ไม่เพียงแต่งานที่มา

ปฏิบัติ หากยังแสดงถึงความกล้าหาญของอาจารย์ป๋วยด้วย กล่าวคือ 

“ป๋วยอาสารับความเสี่ยงสูงสุดเสียเอง”๕ ทั้งที่อาจให้คนอื่นไปก่อน 

ก็ได้ เช่น กำาแหง พลางกูร หรือทศ พันธุมเสน โดยที่ยังไม่จำาเป็น

ต้องเอ่ยถึงการฝึกทหารในต่างประเทศ ตลอดจนการเจรจาทั้งในและ 

ต่างประเทศของท่านก็ยังได้

แต่ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของท่าน ก็เป็นความกล้าหาญที่ยึด

หลักสันติ-อหิงสาอย่างแน่นแฟ้น  ท่านเคยปรารภไว้ถึงเรื่องนี้ ก่อน

เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ไม่นานนักว่า

“ผมไม่เห็นด้วยกับการถือปืน  ผมอยากจะเรียนด้วยว่า เมื่อ

ตอนผมโดดร่มลงชัยนาทตอนยังหนุ่ม ๆ ผมไม่ได้พกปืนเข้ามา  

เพราะปลงตกแล้วว่า จะต้องใช้อหิงสาทั้งที่เป็นทหาร  แต่ก็ใจเย็น

๓ เพิ่งอ้าง, หน้า ๕๑.

๔ “นรุตม์”, ใต้ร่มฉัตร หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ๒๕๓๙), 

หน้า ๑๓๐.

๕ ทศ พันธุมเสน, กบฏกู้ชาติ, หน้า ๒๗๖.
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อยู่หน่อยท่ีเพื่อน ๆ เขาถือปืน  ตอนนั้นผมก็มานึกปลงว่าหาก

ประจัญบานกับญี่ปุ่นแล้ว  ผมยิงเขาไม่ได้  เมื่อยิงไม่ได้ ก็จะเอาปืน

มาทำาไม”๖

นี่เป็นเพียงอารัมภบทของหนังสือเล่มนี้ ซ่ึงได้นำาบทความ

ของอาจารย์ป๋วยที่เขียนเล่าเรื่องเสรีไทยในวาระต่าง ๆ มารวมเอาไว้ 

ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบทความ บทกวี คำาไว้อาลัย ประกอบกับภาค

ผนวกซึ่งจะช่วยขยายรายละเอียดเกี่ยวกับงานของท่านทั้งในอังกฤษ

และที่จังหวัดชัยนาทให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อเขียนของอาจารย์ป๋วยหลายตอนในเล่มนี้ ใช้ภาษาได้อย่าง

งดงาม และกินใจ ไม่เพียงแสดงข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์

เท่าน้ัน แต่ยังให้ข้อคิดแก่ชีวิตของพวกเราอีกด้วย เป็นต้นว่า “ชีวิต

เป็นสิ่งท่ีมีความสดช่ืนและสวยงาม และตราบใดท่ีมีชีวิต ตราบน้ัน 

ก็ยังมีความหวัง” (หน้า 8๗)

การอ่านสิ่งท่ีอาจารย์ป๋วยเขียน ย่อมช่วยให้เรารู้จักท่านได้ดี

ที่สุด 

ขอขอบคุณ อาจารย์จอน อึ๊งภากรณ์ ในฐานะทายาทผู้ถือ

ลิขสิทธิ์งานของอาจารย์ป๋วยซึ่งยินดีให้นำามาตีพิมพ์ พร้อมกันน้ัน 

คือ อาจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สำาหรับคำานิยมในฐานะทายาทของ 

ผู้ที่อาจารย์ป๋วยอุทิศบทความ ทหารชั่วคราว ให้ นอกจากนี้ขอ 

๖ ดูบทความ เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมสำาหรับสังคมไทย  ซ่ึงพิมพ์ครั้งแรกใน  

ปาจารยสาร ฉบับปวารณา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ กันยายน–ตุลาคม ๒๕๑๙.
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ขอบคุณภาพประกอบจากหนังสือเล่มต่าง ๆ ท่ีได้อ้างไว้ในบรรณา- 

นุกรม และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำาหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้แก้ไขคำาผิด ให้ถูกต้องเรียบร้อย

ขึ้น โดยไม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปแต่อย่างใด

หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นหมุดหมายหนึ่งที่แสดงถึง 

ความสำาคัญของขบวนการเสรีไทยที่มีต่ออิสรภาพและอธิปไตย 

ของชาติ โดยเฉพาะก็บทบาทของอาจารย์ป๋วย ในวาระ ๑๐๐ ปี  

ชาตกาลของท่าน ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

บุคคลสำาคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ และในวาระครบ ๗๐ ปีแห่งวันสันติภาพไทย   

(๑๖ สิงหาคม ๒๕๕8) เพื่อว่าอนุชนจะได้ตระหนักว่า “ชัยชนะแห่ง

สันติภาพนั้นมิได้มีชื่อเสียงบันลือนามน้อยไปกว่าชัยชนะแห่งสงคราม

แต่อย่างใด”๗

น�ยกษิดิศ อนันทน�ธร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

๗ ปรีดี พนมยงค์, พระเจ้าช้างเผือก (นครปฐม: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน),  

๒๕๕8), หน้า ๒๖.
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ทหารชั่วคราว
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บทความนี้เรียบเรียงขึ้น (ในปี ๒๕๐๙ – บรรณาธิการ) เป็นพิเศษตามคำาขอร้องของ

ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่

ท่านศาสตราจารย์ได้เขียนหนังสือขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน อันจะเป็นประโยชน์แก่

นักศึกษาในอนาคตต่อไป

ตอนที่ ๓ ในบทความนี้ เดิมได้พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ (น้องเขยของข้าพเจ้า) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖ – ป๋วย 

[ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๙๙.]
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อารัมภบท๑

ในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีแล้ว ข้าพเจ้าได้เป็นทหารชั่วคราว 

พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ น้องเขยของข้าพเจ้าผู้ล่วงลับ มีอาชีพเป็นทหาร

ประจำา ตั้งแต่สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมเป็นต้นมา จนถึงวันมรณะ 

ฉะนั้น ข้อนี้จึงเป็นเหตุอันหนึ่งที่จะเอาบทความเรื่องนี้มาบรรณาการแด ่

ผู้ล่วงลับ๒ อีกประการหนึ่งตั้งแต่เลิกสงครามเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ 

ญาติมิตรของข้าพเจ้าได้เคยรบเร้าใคร่จะได้ทราบเร่ืองท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 

สงครามที่เก่ียวกับตัวข้าพเจ้า รวมทั้งผู้ล่วงลับก็ได้เคยไต่ถามเร่ืองราว

อยู่ แต่ข้าพเจ้ามิใคร่จะได้มีโอกาสอธิบายให้สมกับความปรารถนาของ

ญาติมิตรทั้งหลาย จึงขอถือโอกาสเล่าไว้ในที่นี้เท่าที่จะเล่าได้

๑ คัดมาเพียงย่อหน้าแรกจากตอนต้นของบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖ อนึ่ง 

เดิมไม่มีใน ไทยกับสงครามโลกครั้งท่ี ๒ หากเห็นสมควรใส่ไว้ในโอกาสนี้ เพื่อให้

ปรากฏที่มา – บรรณาธิการ.

๒ ดังอาจารย์ป๋วยเขียนกำากับไว้ในหน้าสารบัญของหนังสืออนุสรณ์ฯว่า “การนำาข้อความ 

ในหนังสือนี้ไปตีพิมพ์จะเป็นท้ังเรื่องหรือแต่บางตอนก็ดี จะทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

จากผู้เขียนเสียก่อน และเม่ือได้รับอนุญาตให้ทำาได้ต้องระบุด้วยว่า ข้อความที่คัดไป 

นั้นคัดไปจากหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์”  

[ป๋วยกับมาร์เกร็ท อึ๊งภากรณ์, เรียงความบางเรื่อง (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิง

ศพ พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ ณ เมรุฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๔๙๖), หน้าสารบัญ] – บรรณาธิการ.
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๑. การรวบรวมก่อตั้งคณะเสรีไทยในอังกฤษ

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าเป็นทหารชั่วคราวตั้งแต่

สิงหาคม ๒๔8๕ จนถึงมกราคม ๒๔8๙ การสมัครเข้าเป็นทหารครั้งนั้น 

มีลักษณะผิดธรรมดาอยู่หลายประการ กล่าวคือ เพ่ือนฝูงข้าพเจ้าและ

ข้าพเจ้าเป็นคนไทย ยึดถือสัญชาติไทยแต่สมัครเป็นทหารในกองทัพ

อังกฤษ และสวมเครื่องแบบทหารอังกฤษ ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะในเวลา

นั้นเป็นเวลาสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษอเมริกัน และญี่ปุ่นรุกราน

เข้ามาในประเทศไทย จนกระทั่งรัฐบาลไทยต้องทำาสัญญาเป็นพันธมิตร

กับญี่ปุ่น บรรดาคนไทยที่อยู่ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรอังกฤษ 

นั้น รัฐบาลไทยเรียกตัวให้กลับ แต่มีอยู่จำานวนหนึ่งที่ไม่ยอมกลับ แม้ว่า 

รัฐบาลไทยจะขู่เข็ญว่า ผู้ที่ไม่กลับประเทศไทยตามคำาส่ังนั้นจะถูกถอน

สัญชาติ ผู้ที่ไม่ยอมกลับประเทศไทยเหล่านั้นเรียกตนเองว่าเสรีไทย 

และยังดื้อถือสัญชาติไทยอยู่ต่อไป (ข้าพเจ้าจึงใช้คำาว่า “ยึดถือสัญชาติ

ไทย” ในตอนต้น) ทางสหรัฐอเมริกาเผอิญท่านอัครราชทูต ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช ท่านเป็นหัวหน้าเสรีไทย และสามารถเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ  

เป็นผลสำาเร็จ เพื่อให้สหรัฐฯ รับนับถือคณะเสรีไทยและกองทหาร 

เสรีไทยในสหรัฐฯ เหล่าทหารไทยในสหรัฐฯ จึงสามารถรวบรวมกัน 

เป็นปึกแผ่น ได้ใช้เครื่องแบบทหารไทย และมีผู้บังคับบัญชาไทย เป็น

หน่วยไทยค่อนข้างแท้ ส่วนในสหราชอาณาจักรอังกฤษนั้น ปราศจาก

ผู้ใหญ่ที่พอจะก่อตั้งรวบรวมกันได้อย่างท่ีสหรัฐฯ ท่านอัครราชทูต  

ณ กรุงลอนดอนมีความจำาเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยตาม

คำาส่ังรัฐบาล พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ซ่ึงประทับอยู่ในอังกฤษก็ทรง

ปฏิเสธคำาเชิญให้เป็นหัวหน้า โดยรับสั่งว่าไม่ทรงประสงค์จะเกี่ยวกับ 
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การเมืองและทรงปฏิบัติราชการในกองรักษาดินแดนของอังกฤษ 

อยู่แล้ว ส่วนสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาล

ที่ ๗ และ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน ผู้เชษฐาสมเด็จพระนาง- 

เจ้ารำาไพพรรณี ซ่ึงประทับอยู่ในอังกฤษในขณะนั้น ทรงสนพระทัยที่

จะร่วมเสรีไทยด้วย แต่บรรดาคนไทยเห็นว่าจะทูลเชิญเป็นหัวหน้า

เสรีไทยย่อมอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในด้านการเมืองภายในคนไทย

ได้ ฉะน้ันสรุปว่าคณะเสรีไทยในอังกฤษไม่มีหัวหน้าเป็นหลักเป็นฐาน 

อย่างในสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นทหาร จึงต้อง

เข้าเป็นทหารในเครื่องแบบและในกองทัพอังกฤษ และเนื่องด้วยคนไทย

ในอังกฤษน้ัน รัฐบาลอังกฤษถือว่าเป็นชนชาติศัตรู (enemy aliens) 

เม่ือเข้าเป็นทหารในกองทัพอังกฤษจึงต้องเข้าอยู่ในหน่วยที่เรียกว่า 

“Pioneer Corps” (หน่วยการโยธา) แบบชนชาติศัตรูอื่นๆ (เยอรมัน 

ออสเตรียน อิตาเลียน ฯลฯ) 

เร่ืองของ Pioneer Corps และเรื่องในชีวิตทหาร ข้าพเจ้าขอ

ยกไว้ว่า จะกล่าวในตอนต่อไป ในขั้นนี้ใคร่ทวนกลับไปถึงเหตุการณ์ใน

ตอนเริ่มต้นตั้งแต่เสรีไทยในอังกฤษเพื่อให้บทความนี้สมบูรณ์พอสมควร

ในระหว่างสงความโลกตอนต้น ก่อนการประกาศสงครามที่

เกี่ยวข้องกับประเทศไทย แต่ระยะท่ีอังกฤษทำาสงครามกับเยอรมนีแล้ว  

คนไทยในอังกฤษนับเป็นคนต่างด้าว แต่ไม่ถึงกับเป็นชนชาติศัตรู เพียง

แต่มีข้อจำากัดในการเคลื่อนย้ายที่อยู่บางประการ ข้าราชการสถานทูต 

ได้รับสิทธิพิเศษ ยกเว้นในข้อจำากัด ต่อมาเม่ือประเทศไทยได้ประกาศ

สงครามกับอังกฤษ คนไทยตกอยู่ในฐานะชนชาติศัตรู ข้าราชการสถาน

ทูตและคนไทยต่างได้รับการปฏิบัติให้อยู่ในข้อบังคับเข้มงวดยิ่งขึ้น แต่
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ไม่ถึงกับถูกกักกัน นอกจากข้าราชการสถานทูตในระยะใกล้จะถูกส่งตัว

กลับ มีข้อจำากัดกักกันบ้าง นักเรียนไทยโดยทั่วไปได้รับยกเว้นไม่ต้อง

กักกัน แต่มีข้อห้ามมิให้ออกนอกท่ีอยู่ในยามวิกาล ข้าราชการสถาน

ทูตยังพอมีเงินใช้อยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องถ้อยทีปฏิบัติระหว่างข้าราชการ

อังกฤษในไทยกับข้าราชการไทยในอังกฤษ แต่นักเรียนไทยในอังกฤษ

น้ันถูกตัดเงินที่เคยได้รับจากประเทศไทย ต้องอาศัยเงินรายได้ของ

ตนเองในอังกฤษ บางคนที่ได้รับทุนเล่าเรียนของอังกฤษอยู่ก็ไม่ลำาบาก 

นัก แต่นักเรียนไทยส่วนมากต้องไปทำานาหรือทำางานในโรงงานเพื่อ 

จะได้มีเงินใช้สำาหรับเลี้ยงอาตมาไปวันหนึ่ง ๆ

นักเรียนไทยในขณะนั้น กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ  ที่มีมาก

อยู่สักหน่อยก็ที่เคมบริดจ์ ซึ่งมีนักเรียนเคมบริดจ์แท้ เช่น ม.จ.ภีศเดช  

รัชนี กับนักเรียนอพยพไปอาศัยเคมบริดจ์ เช่น นักเรียนเศรษฐศาสตร์ 

จากลอนดอน (รวมทั้งข้าพเจ้า) และนักเรียนแพทย์บางคน ฉะนั้น เมื่อมี

ข่าวว่ารัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ หลังจากที่ได้ทำาสัญญา

พันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้ว การเคลื่อนไหวทางด้านนักเรียนจึงเกิดขึ้นที ่

เคมบริดจ์เป็นแหล่งแรก

นักเรียนไทยในเคมบริดจ์ก็เหมือนกับคนไทยทั่ว ๆ  ไป มีความ

คิดและความรู้สึกต่าง ๆ  กันไปแต่ละคน แต่ก็เหมือนกับคนไทยอื่น ๆ  

อีกในแง่ที่เป็นห่วงใยในอิสรภาพอธิปไตยของประเทศ เมื่อญี่ปุ่นยกทัพ

ขึ้นดินแดนไทย เราก็ภาวนาให้มีช่องทางอย่างใดให้ญี่ปุ่นออกไปเสีย 

ครั้นรัฐบาลไทยก้าวล้ำาเข้าไปอีกขั้นหน่ึง โดยทำาสัญญาร่วมกับญี่ปุ่น 

และประกาศสงครามกับสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร เราก็ยิ่งเกิดความ 

พรั่นพรึงว่า เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามและไทยก็ร่วมแพ้ด้วย เห็นทีหายนะ 
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จะเกิดแก่ชาติเราเป็นแน่ ถ้าหากว่าคนไทยทุกคนเชื่อผู้นำาและทำา

อะไรตามผู้นำาไปหมด ฉะนั้นเมื่อมีคำาสั่งให้เตรียมตัวเดินทางกลับ

ประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนเชลยศึก จึงเป็นวาระท่ีพวกเราจะต้อง

เลือกทางเดิน จะเดินทางกลับบ้าน หรือจะอยู่ทำาอะไรให้เป็นประโยชน์

แก่อนาคตของประเทศชาติ

ก่อนหน้านั้น ผู้ที่รู้สึกว่าเดือดร้อนใจในเรื่องนี้มากท่ีสุดเท่าที่ 

ข้าพเจ้าทราบ คือ นายเสนาะ ตันบุญยืน รองลงมาคงจะเป็นนาย

เสนาะ นิลกำาแหง และนายสว่าง สามโกเศศ เพราะ ๓ สหายนี้เป็น 

ผู้ที่ได้เร่ิมวิ่งเต้นหาผู้น้ันผู้น้ี จะให้มาเป็นหัวหน้าเสรีไทยอังกฤษ นาย

เสนาะ ตันบุญยืนเป็นคนหูตาไว ส่งข่าวต่าง ๆ  ให้เราทราบ และพวก

เรามักจะประชุมคุยกันที่ห้องพักเสนาะ ตันบุญยืนอยู่บ่อย ๆ  เสนาะ  

ตันบุญยืน ได้เขียนจดหมายถึง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เล่าเหตุการณ์ทาง

อังกฤษให้ทราบ และขอเชิญให้ ม.ร.ว.เสนีย์ เดินทางข้ามไปที่อังกฤษ 

เพื่อรับนักเรียนไทยที่อาสาสมัครเข้าในขบวนเสรีไทยที่ท่านได้จัดตั้งขึ้น

ในสหรัฐฯ ม.ร.ว.เสนีย์ตอบมาว่า ท่านไม่สามารถเดินทางจากสหรัฐฯ 

มาได้ เพราะท่านก็กำาลังมีภาระเต็มมือ แต่ท่านจะส่งผู้แทนที่เหมาะสม

มาดำาเนินการตามประสงค์ของพวกเราทางอังกฤษ ต่อมาในไม่ช้า (แต่

ขณะที่พวกเรารอกันอยู่นั้นรู้สึกว่านานเหลือเกิน) ผู้แทนที่ ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช ส่งมาดำาเนินการทางอังกฤษก็มาถึงคือ นายมณี สาณะเสน  

คณะเสรีไทยในเคมบริดจ์ได้ประชุมกันและลงมติให้นายเสนาะ ตันบุญ- 

ยืน กับข้าพเจ้าเป็นผู้ติดต่อกับนายมณี สาณะเสน ที่ลอนดอน ขณะนั้น

ล่วงเข้ามาในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๔8๕ แล้ว
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เสนาะ นิลกำาแหง

เสนาะ ตันบุญยืน สว่าง สามโกเศศ
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นายมณี สาณะเสน ผู้นี้ พวกเราไม่เคยรู้จักมาแต่ก่อน เคยแต่

ทราบกิตติศัพท์ว่าเป็นคนไทยที่ทำางานที่สันนิบาตชาติ (League of 

Nations) มาเป็นเวลานาน ต่อมาเมื่อวิสาสะคุ้นเคยกันแล้ว จึงทราบว่า

นายมณีเริ่มเดินทางไปอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อย ขณะน้ันบิดานายมณี

เป็นอัครราชทูตอยู่ ณ กรุงลอนดอน ครั้นสำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว 

นายมณีได้ศึกษากฎหมายอยู่ในประเทศอังกฤษจนสำาเร็จ แล้วก็เริ่มเข้า

ทำางานในสันนิบาตชาติที่สวิตเซอร์แลนด์ตลอดมา ครั้นเกิดสงครามใน

ยุโรปครั้งที่ ๒ ผู้ใหญ่ทางกรุงเทพฯ ได้ชักชวนให้กลับมารับราชการใน

กระทรวงการต่างประเทศ กำาลังเดินทางกลับผ่านสหรัฐอเมริกาก็เผอิญ

มีข้อขัดข้องในการเดินทาง เพราะเป็นยามสงคราม กระทรวงการต่าง

ประเทศจึงมีคำาสั่งให้ช่วยราชการในสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันอยู่

ตลอดมา เนื่องจากนายมณีเป็นผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ในราชการ

อังกฤษอยู่มาก ทั้งทางพลเรือนและทหาร ม.ร.ว.เสนีย์จึงมอบหมายให้

นายมณีเดินทางมาช่วยรวบรวบคณะเสรีไทยในอังกฤษ (นายมณีผู้นี้เมื่อ

เลิกสงครามโลกแล้วได้กลับเข้าทำางานในองค์การสหประชาชาติต่อจน

ครบเกษียณอายุ บัดนี้ ๒๕๐๙ ยังคงพำานักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์)

นายมณีได้เริ่มเปิดสำานักงานข้ึนท่ี โรงแรมบราวน์ ในกรุง

ลอนดอน และได้เริ่มติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอังกฤษ เพื่อให้

รัฐบาลอังกฤษรับรองคณะเสรีไทยในอังกฤษ ทำานองเดียวกันกับใน

สหรัฐฯ แต่รัฐบาลอังกฤษขัดข้องอยู่ตลอดมา จนกระทั่งในวาระสุดท้าย 

เมื่อได้ทราบแน่วแน่ว่าคณะเสรีไทยในอังกฤษมีจำานวนมากกว่า ๔๐ คน 

และแต่ละคนมีเจตนาที่จะไม่ยอมกลับประเทศไทยจนกว่าจะเสร็จศึก 

กับเจตนาจะรับใช้ประเทศไทย ด้วยการอาสาสมัครในกองทัพอังกฤษ 
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มณี สาณะเสน
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โดยไม่เลือกงาน รัฐบาลอังกฤษจึงได้เริ่มรับรองคณะเสรีไทยอังกฤษ 

ภายใต้การนำาของนายมณี สาณะเสนโดยระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า ที่

รับรองนี้มิใช่เป็นการรับรองเป็นรัฐบาลนอกประเทศ

ในด้านการติดต่อกับคนไทย นายมณีได้พ่ึงพวกเราเป็นแกน

สำาคัญ กล่าวคือ ตั้งแต่วาระท่ีคณะนักเรียนไทยในเคมบริดจ์ได้เริ่ม

ติดต่อกับ ม.ร.ว.เสนีย์นั้น นายเสนาะ ตันบุญยืนได้เริ่มทำาหนังสือเวียน

ถึงนักเรียนไทยและคนไทยทุกคน รวมทั้งข้าราชการสถานทูตด้วยเป็น

ประจำา เพื่อส่งข่าวให้ทราบว่าจะมีการจัดตั้งเสรีไทยขึ้นในอังกฤษ และ

แจ้งให้ทราบเป็นระยะถึงความคืบหน้าในการติดต่อกับ ม.ร.ว.เสนีย์ 

ในขณะเดียวกัน ถ้ามีข่าวจากประเทศไทยมาทางวิทยุที่รับได้ ก็คัดแจ้ง

ให้ทราบด้วย ฉะนั้น เมื่อนายมณีมาตั้งสำานักงานข้ึนท่ีลอนดอน นาย 

เสนาะและข้าพเจ้าก็ได้ทำาหนังสือเวียนต่อเนื่องจากที่เคยทำามานั้น 

เผยแพร่กิจการของนายมณีต่อไป ท้ายที่สุด เม่ือจะเรียกอาสาสมัครได้ 

เพราะทางราชการอังกฤษตกลงแล้ว เราก็ได้มีหนังสือไปเชิญให้สมัคร

กันมาเป็นทางการ แต่ถือเป็นความลับให้แต่ละคน ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

มิให้ผู้หน่ึงผู้ใดที่จะกลับประเทศไทยโดยเรือแลกเปลี่ยนเชลยนั้น  

นำาความลับกลับไปบอกทางกรุงเทพฯ ในหนังสือท่ีเชิญสมัครนั้น  

พวกเราได้พยายามชี้แจงให้ทราบว่าเป็นการสมัครใจจริง ๆ  ไม่มีการ 

บังคับขู่เข็ญ เพราะเรือแลกเปลี่ยนเชลยก็ใกล้จะออกเดินทางไป

ประเทศไทยแล้ว เพื่อนสนิทของเราบางคนจำาเป็นจะต้องกลับกรุงเทพฯ 

ด้วยเหตุส่วนตัวก็มีอันมาก และบางคนภายหลังก็ได้ร่วมงานในขบวน

เสรีไทยที่กรุงเทพฯ (เช่นนายมาลา บุญยประภัสสร๓) 

๓ ในจดหมายที่อาจารย์ป๋วยเขียนถึงศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
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ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
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ผู้สมัครเข้าเป็นเสรีไทยเป็นทางการ เริ่มทยอยกันยื่นใบสมัคร 

จนเรารวบรวมจำานวนได้กว่า ๕๐ คน นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้า- 

รำาไพพรรณี และผู้ติดตามพระองค์ท่าน จนถึงนักเรียนทุนส่วนตัวท่ี 

ส่วนมากไม่เคยพบเห็น เช่น นายบุญพบ ภมรสิงห์๔ (เขียนประวัติไว้

๒๔8๙ มีความตอนหนึ่งว่า

“ได้ข่าวว่า มาลา บุญประภัศร ถึงแก่กรรมเสียแล้ว น่าเสียดายมาก ผมขอเรียน

ให้ทราบไว้ในที่น้ีว่า มาลานี้ได้ช่วยเหลือพวกผมอย่างลับ ๆ  ในระหว่างที่อยู่ที่สันติบาล 

และในระหว่างที่อยู่ท่ีท่าวาสุกรีและซังฮี้ ได้ช่วยเอาเครื่องวิทยุ อาหลั่ย ฯลฯ ไปซุกซ่อน

ให้ที่อยุธยา ในที่ลี้ลับดีมาก ในเวลานั้นเป็นเวลาต้องการจะเตรียมตัวเผื่อเกิดต่อสู้กันขึ้น

ในกรุงเทพฯ การที่มาลาทำางานเช่นนี้ ท่านผู้ใหญ่มิทราบเลย แม้แต่พะโยมก็ไม่ทราบ 

เพราะผมต้องการให้เป็นความลับจริง ๆ  นอกจากจะช่วยในเรื่องนี้แล้ว ยังได้ช่วยสืบข่าว

ต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์ได้มาก สมควรที่จะเปิดเผยให้ท่านผู้ใหญ่และประชาชนได้ทราบ

ถึงคุณความดีในการเสี่ยงภัย ไม่ใช่คนชนิดคอยนั่งหลบภัย หาช่องแทะกระดูกเท่านั้น ผม 

จึงขอเรียนมาในที่นี้” – บรรณาธิการ.

๔ ดังคุณบุญพบเขียนไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวว่า  

 “ข้าพเจ้ามักหาโอกาสเข้าเฝ้าพระนางรำาไพพรรณี พระบรมราชินี ณ ที่ประทับ 

ที่ ‘คอมตันเฮาส’ (Compton House) ... ตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่ากำาลังจะมีองค์การ

จัดตั้ง ‘เสรีไทย’ ขึ้น ... ถ้าข้าพเจ้าสนใจ ก็จงไปติดต่อกับคุณป๋วยหรือคุณมณี ที่ ‘เบราน์

โฮเต็ล’ ถนนโดเวอร์ พิคคาดิลลี

 “...ข้าพเจ้าจึงไปหาคุณป๋วยและคุณมณี  ข้าพเจ้าบอกกับคุณป๋วยว่า  ข้าพเจ้า

ได้รับข่าวจากสมเด็จพระนางเจ้า และอยากจะอาสาสมัครเป็นเสรีไทยด้วยผู้คนหนึ่ง  คุณ

ป๋วยฟังข้าพเจ้าโดยไม่ปริปากว่าอะไรเลย  จนกระทั่งข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังจนจบถึงความ

ปรารถนาของข้าพเจ้า  เขาบอกให้ข้าพเจ้าคิดให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะตกลงใจ เพราะ

หน้าที่ที่เราจะต้องดำาเนินการต่อไปในภายหน้าเป็นหน้าท่ีหนักซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบ 

เพราะจุดประสงค์ของเราน้ันไม่รู้ว่าจะมีผลสำาเร็จอย่างไรหรือไม่ประการใด  การกระทำา

ของเราอยู่ในโชคชะตาโดยแท้ และไม่อยากให้ข้าพเจ้าหรือใครผู้สมัครเกิดรู้สึกมีความ

เสียใจได้ในภายหลัง...”
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ประกาศ

	 นายมณี	สาณะเสน	ผู้แทนเสรีไทย	ใคร่ทราบนามของผู้ที่ตกลงใจจะอยู่
ในประเทศอังกฤษเพื่อสู้ญี่ปุ่นต่อไป		จึงได้ส่งหลักการและถามความจำานงมายัง
ท่าน

หลักการ
(๑)	ผู้ที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อต่อสู้ญี่ปุ่น		จะต้องรับอาสา

ทำางานทุกอย่าง		มิจำากัดว่าเป็นงานประเภทใด		ที่รัฐบาลอังกฤษจะสั่งให้ทำา
(๒)	ผู้ที่ไม่กลับ		รัฐบาลกรุงเทพฯ	จะตัดสัญชาติไทย	และไม่ได้เข้า

ประเทศไทยจนกว่าญี่ปุ่นจะแพ้
(๓)	ถ้าท่านสมัครจะอยู่		ท่านจะได้เป็นเรี่ยวแรงช่วยกันกู้อิสรภาพของ

ชาติเราให้สมกับที่ท่านเกิดมาเป็นลูกผู้ชายชาวไทย
ฉะนั้น	ขอท่านจงตรึกตรองดูให้ดี		แล้วโปรดกรอกฟอร์มส่งไปยัง
  M. Sanasen  Esg.
     Brown Hotel
        Dover Street
   Piccadilly
      LONDON

ก่อนวันอังคารที่	๒๓	มิถุนายนนี้		หากมิส่งตามกำาหนด	จะถือว่าไม่สมัครอยู่
 

เสรีไทย
๑๗	มิถุนายน	๒๔๘๕

หนังสือเชิญคนไทยในอังกฤษให้สมัครเป็นเสรีไทย
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ละเอียดในหนังสือ ศิลปินไทยในยุโรป บริษัทนิพนธ์ จำากัด ๒๕๐๕) 

และมีข้าราชการสถานทูตด้วยที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดเลขานุการเอกหรือ

เทียบเท่าก็หลายคน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔8๕ เป็นวันท่ีคณะเสรีไทยอังกฤษได้รับ

เรียกให้เข้าเป็นทหารในกองทัพอังกฤษเป็นทางการ คณะอาสาสมัคร

ได้ไปตรวจร่างกายตามระเบียบของอังกฤษ บางคนท่ีมีโรคประจำาตัว 

ตรวจร่างกายไม่ได้จึงไม่ได้เข้าเป็นทหาร นอกจากนั้นยังมีอยู่อีกจำานวน

หนึ่ง ซึ่งได้รับการยกเว้น มิต้องเข้าเป็นทหารด้วยเหตุนานาประการ 

เพื่อประโยชน์ของอนุชนต่อไป ขอคัดเอารายช่ือบรรดาเสรีไทย 

มารวบรวมไว้ ณ ที่นี้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นทหารแต่ปฏิบัติการ 

ช่วยเหลือในด้านอื่น กับกลุ่มที่เป็นทหาร ดั่งนี้

(๑) เสรีไทยอังกฤษที่มิได้เป็นทห�ร

๑. สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี

๒. ม.จ.หญิง ผ่องผัสมณี สวัสดิวัตน์ (จักรพันธุ์)

๓. นายมณี สาณะเสน

๔. นายเสนาะ ตันบุญยืน

๕. หลวงจำานงดิฐการ

๖. นายยิ้ม พึ่งพระคุณ

๗. นายสมบูรณ์ ปาลเถียร

8. นายพร้อม วัชระคุปต์

 โปรดดู บุญพบ ภมรสิงห์, ศิลปินไทยในยุโรป (พระนคร: นิพนธ์, ๒๕๐๕),  

หน้า ๑๒๙–๑๓๑ – บรรณาธิการ.
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บุญพบ ภมรสิงห์
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๙. นายเกษม ผลาชีวะ

๑๐. นายเต็กลิ้ม คุณวิศาล

๑๑. นายจำานง สุ่มสวัสดิ์

๑๒. นายสมาน มันตราภรณ์

๑๓.  นายเกษม ล่ำาซำา

๑๔.  นายวรี วีรางกูร

๑๕.  น.ส.สุภาพ รักตประจิต (ยศสุนทร)

๑๖.  น.ส.บุบผา แต้สุจิ (บุรี)

๑๗.  น.ส.อนงค์ แต้สุจิ

(ต่อมา น.ส.สุภาพ รักตประจิต ได้รับคัดเลือกส่งไปอินเดีย เพื่อ

ช่วยด้านวิทยุกระจายเสียง) 

เลข ๕-๗ เป็นข้าราชการสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

(๒) เสรีไทยที่เป็นทห�ร

๑. หลวงอาจพิศาลกิจ

๒. หลวงภัทรวาที

๓. นายกลิ่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๔. นายประเสริฐ ปทุมมานนท์ (เป๋า)

๕. ม.จ.การวิก จักรพันธุ์ (รัศมี)

๖. ม.จ.กอกษัตริย์ สวัสดิวัตน์

๗. ม.จ.ภีศเดช รัชนี (มั่น)

8. ม.จ.จิรีดนัย กิติยากร (รี)

๙. ม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร
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๑๐. ม.ล.จิรายุ นพวงศ์

๑๑. นายสวัสดิ์ ศรีสุข (Raven)

๑๒. นายจุ้นเคง (พัฒพงศ์) รินทกุล (พงศ์)

๑๓. นายประทาน เปรมกมล (แดง)

๑๔. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เข้ม)

๑๕. นายเปรม บุรี (ดี)

๑๖. นายรจิต บุรี (ขำา)

๑๗. นายสำาราญ วรรณพฤกษ์ (เค็ง)

๑8. นายธนา โปษยานนท์ (กร)

๑๙. นายกฤษณ์ โตษยานนท์ (คง)

๒๐. นายเสนาะ นิลกำาแหง (จิ๋ว)

๒๑. นายประโพธ เปาโรหิต (นุ่น)

๒๒. นายเทพ เสมถิติ (หนู)

๒๓. นายกำาแหง พลางกูร (หลอ)

๒๔. นายอรุณ สรเทศน์ (ไก่ฟ้า)

๒๕. นายยิ้มยล แต้สุจิ

๒๖. นายบุญพบ ภมรสิงห์

๒๗. นายบุญเลิศ เกษมสุวรรณ

๒8. นายโต บุนนาค

๒๙. นายปัทม์ ปัทมสถาน (นา)

๓๐. นายบุญส่ง พึ่งสุนทร (ชัย)

๓๑. นายทศ พันธุมเสน (บุญ)

๓๒. นายวัฒนา ชิตวารี (ท้วม)

๓๓. นายประพฤทธิ์ ณ นคร (เล็ก)
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พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช, ม.จ.การวิก จักรพันธุ์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ม.จ.ผ่องผัสมณี 

สวัสดิวัตน์, ม.จ.กอกษัตริย์ สวัสดิวัตน์, กำาแหง พลางกูร, สำาราญ วรรณพฤกษ์  
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(แถวยืน) กำาแหง พลางกูร, รจิต บุรี, เสนาะ นิลกำาแหง, เปรม บุรี,  

ธนา โปษยานนท์, วัฒนา ชิตวารี, ประจิตร ยศสุนทร, พัฒพงศ์ รินทกุล,  

อรุณ สรเทศน์, ม.จ.ภีศเดช รัชนี

(แถวนั่ง) สวัสดิ์ ศรีสุข, ม.จ.การวิก จักรพันธุ์, สุภาพ ยศสุนทร,  

ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ประโพธ เปาโรหิตย์, สำาราญ วรรณพฤกษ์
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๓๔. นายประจิตร กังศานนท์ (ยศสุนทร) (แก่)

๓๕. นายวิวรรธน์ ณ ป้อมเพ็ชร

๓๖. นายสว่าง สามโกเศศ

๓๗. ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน (อรุณ)

เลขที่ ๑ ถึง ๔ เป็นข้าราชการสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

เลขที่ 8 เข้าเป็นทหารทีหลัง หลังจากวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔8๕

เลขที่ ๓๗ รัฐบาลอังกฤษรับเป็นทหารต่างหาก

๒. ความมุ่งหมายร่วมกันของเสรีไทยในอังกฤษ

เหล่าเสรีไทยในอังกฤษท้ังกว่า ๕๐ คนนี้อาจจะอาสาสมัครเข้า 

เป็นเสรีไทยด้วยเหตุต่าง ๆ  กัน ได้เคยมีการถกกันถึงเรื่องนี้ในระหว่างที่

สมัครเข้าใหม่ ๆ  และระหว่างที่เดินทางหรือพักแรมในที่ต่าง ๆ  บางคนก็

ว่าสมัครเพื่อกู้ชาติ บางคนว่าก็เพื่อเสรีภาพและความชอบธรรมแห่งชีวิต 

บางคนก็พูดไม่ออก นอกจากจะเห็นเป็นหน้าที่ บางคนปรารภว่าบิดา

มารดารีบส่งไปศึกษาที่อังกฤษ เพราะใกล้จะถึงกำาหนดเกณฑ์ทหารที่

เมืองไทย และบิดามารดากลัวลำาบาก แต่แล้วก็ยังไปสมัครเป็นทหาร 

ได้รับความลำาบากยิ่งกว่าถูกเกณฑ์ท่ีเมืองไทยเป็นหลายเท่า อย่างไร

ก็ตาม พอจะพูดได้ว่าความมุ่งหมายร่วมกันของพวกเขาได้ระบุไว้เด่น 

ชัด ดั่งต่อไปนี้

๑. พวกเราเข้าเป็นทหารอังกฤษมิใช่เพื่อรับใช้ชาติอังกฤษ แต่

ต้องรับใช้ชาติไทยโดยอาศัยอังกฤษร่วมมือ

๒. คณะของเรามิต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองภายใน
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ประเทศไทย และไม่ยอมเป็นเครื่องมือในการเมืองของ

พรรคใด ผู้ใดท่ีเป็นเสรีไทยภายในประเทศเพื่อต่อต้าน

ญี่ปุ่น คณะของเราจะร่วมด้วยท้ังนั้น และเมื่อเลิกสงคราม

แล้ว คณะเสรีไทยอังกฤษก็จะสลายตัวไป

๓. คณะเสรีไทยจะไม่ถือโอกาสแอบอ้างผลความดีใด ๆ  มา

เรียกร้องแสวงประโยชน์ส่วนตัวในด้านลาภยศ หรือด้าน

อื่นใด

๔. คณะเสรีไทยอังกฤษได้แสดงให้ทางการอังกฤษเห็นแจ้ง

ชัดแต่เร่ิมแรกว่า คณะของเราต้องการกระทำาการใด ๆ  ใน

ระหว่างสงครามในลักษณะทหาร กล่าวคืออยู่ในเครื่อง

แบบและยศทหาร แม้ว่าจะเป็นพลทหารก็ยินยอม ท้ังน้ี

หมายความว่าไม่ยอมเป็นเครื่องมือในลักษณะจารชน ถ้า

จะต้องปฏิบัติราชการลับก็ทำาในฐานเป็นทหาร

ในทางปฏิบัตินั้น ทหารเสรีไทยเริ่มเข้าเป็นทหารฐานะพลทหาร

ตั้งแต่ ๗ สิงหาคม จนกระทั่งได้เดินทางถึงประเทศอินเดีย จนแยก

ย้ายกันไปฝึกบ้าง ปฏิบัติงานบ้าง ส่วนใหญ่ได้รับยศเป็นร้อยตรีเมื่อ

เดือนตุลาคม ๒๔8๖ กองทหารพวกเรามีลักษณะพิเศษอยู่ คือ เป็น 

ผู้ที่มีวิทยฐานะสูงกว่าหน่วยงานอื่น ๆ  ไม่ว่าจะหน่วยการโยธา (Pioneer 

Corps) หรือหน่วยอื่นที่เราเข้าร่วมด้วยในจำานวน ๓๖ คน (ไม่นับ 

ม.จ.ศุภสวัสด์ิวงศ์สนิท เพราะท่านยังมิได้เข้าร่วมกับหน่วยของเรา)  

มีปริญญาและประกาศนียบัตรรวมกันประมาณ ๓๐ ปริญญา ที่เกือบ

ได้ปริญญาเพราะกำาลังเรียนอยู่ปีสุดท้ายก็หลายคน ฉะนั้น ผู้บังคับ
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บัญชาฝ่ายอังกฤษ จึงได้ให้เสรีภาพแก่พวกเราในการปกครองกันเอง

อยู่เสมอ ทั้งนี้ภายใต้กรอบวินัยทั่วไปของกองทัพอังกฤษ การปกครอง

กันเองนี้หมายความว่า พวกเราทหารเสรีไทยมีการเลือกตั้งหัวหน้า

และผู้แทนเอง๕ ทุกครั้งท่ีมีการย้ายไปประจำาค่ายใหม่ และผู้บังคับ

บัญชาในกองทัพอังกฤษก็ยินยอมรับรองหัวหน้าที่เราเลือกตั้งขึ้นนั้นว่า

เป็นผู้แทนของเราโดยชอบธรรม เมื่อพวกเราเป็นพลทหาร หัวหน้าที่

เราเลือกตั้งขึ้นก็มักได้รับยศโดยอัตโนมัติให้เป็นสิบตรีชั่วคราว เฉพาะ

ถิ่น กิตติมศักดิ์ (Local, Temporary, Unpaid, Lance-Corporal) 

ซึ่งยศเรียกยืดยาว มีความสำาคัญเฉพาะตัวน้อย แต่มีความสำาคัญสูง 

ในด้านระบอบประชาธิปไตย ภายในวงการของเราและในด้านความ 

นิยมรับรองของกองทัพอังกฤษ

การที่อังกฤษรับพวกเราเข้าเป็นทหารใน Pioneer Corps หรือ

หน่วยการโยธานั้น เข้าใจว่าจะเป็นการทดลองดูใจของพวกเราว่ามีความ

มั่นคงเพียงใด เพราะหน่วยการโยธาดั่งกล่าว เป็นหน่วยที่ถือกันว่าไม่สู้

จะมีเกียรติ ชนชาติศัตรูถ้าจะสมัครเป็นทหาร ก็ให้เข้าหน่วยน้ี ถ้าเป็น

คนอังกฤษก็ต้องเป็นกรรมกรที่ไม่มีคุณวุฒิหรือไม่มีความชำานาญใน 

๕ อนึ่ง หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ เสรีไทยสายอังกฤษผู้หนึ่ง ได้บันทึกไว้ว่า “สำาหรับ

ผู้นำาในหมู่พวกเราน้ัน ตอนแรกคุณป๋วยในฐานะที่เคยเป็นครู (โรงเรียนอัสสัมชัญ) และ

อยู่ในฐานะท่ีได้ร่วมก่อตั้งคณะเสรีไทยที่เคมบริดจ์ขึ้นมา กลุ่มคนส่วนใหญ่จึงยกให้เป็น

หัวหน้า และคนอื่นก็ไม่คัดค้าน ทางผู้บัญชาการค่ายก็ยอมรับด้วย ... วันหนึ่ง คุณป๋วย

ได้เรียกพวกเราประชุมโดยขอให้เลือกหัวหน้าคนใหม่ เพราะเขาไม่ต้องการเป็นหัวหน้า

ตลอดกาล” [“นรุตม์”, ใต้ร่มฉัตร หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 

๒๕๓๙), หน้า ๑๒๙–๑๓๐.] – บรรณาธิการ.



60 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การใดๆ๖ มีคติประจำาหน่วยว่า “Labor Omnia Vincit” แปลว่า “งาน

หนัก (งานโยธา) ย่อมชนะได้ทุกอย่าง” คนอังกฤษนั้น ถ้าเป็นช่างก็ 

เข้าหน่วยทหารช่าง ถ้าเป็นหมอก็เข้าหน่วยทหารแพทย์ หรือมีความรู้

หรือพื้นเพสูง ก็เข้าหน่วยทหารปืนใหญ่รถเกราะหรือทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค์ เป็นต้น หน่วยการโยธามีหน้าที่การโยธาสมชื่อ ทำา

หน้าที่ขุดมันฝรั่ง ล้างส้วม ทำาความสะอาดโรงอาหารหรือที่พัก หรือ

รักษาการณ์ เป็นยาม เป็นต้น หน้าที่เหล่านี้พวกเราเคยทำากันมาแล้ว

ทั้งนั้น ไม่ว่าเดิมเป็นคุณหลวงหรือนักการทูต เป็นหม่อมเจ้าเชื้อพระวงศ์

หรือบุตรเสนาบดี อธิบดีมาแต่ก่อน และพวกเรายังได้แต่งบทประพันธ์ 

ไว้เป็นที่ระลึก พรรณนาความไว้ ดั่งจะขอคัดมาบางตอน๗

   “...โอ้เต็นท์หรูเคยอยู่ต้องจู่จาก ต้องจำาพรากมาอยู่ตึกพิลึกยิ่ง8

นอนกับดินกินกับอู่ดูเพราพริ้ง ต้องมากลิ้งบนเตียงเยี่ยงนารี

น้ำาล้างชามเคยเย็นเป็นมันฝา น้ำาล้างหน้าเย็นชื่นเคยรื่นรี่

ต้องมาใช้น้ำาอุ่นฉุนเต็มที  แล้วอย่างนี้หรือสะอาดอนาถใจ

กินอาหารจานสนิมชิมชูรส  กินไม่หมดก็มีผู้คอยดูให้

๖ ในตอนท้ายสงครามโลก หน่วยการโยธานี้ได้รับยกย่องขึ้น โดยมีการยกฐานะขึ้นเป็น 

“ Royal Pioneer Corps” – ป๋วย.

๗ ดูเนื้อความเต็มได้ใน นิราศแบร็ดฟอร์ด บทประพันธ์ของอาจารย์ป๋วย ซ่ึงตีพิมพ์ใน

หนังสือนี้ หน้า ๑๒๑-๑๒๒ – บรรณาธิการ.

8 พวกเราเพิ่งย้ายค่ายจาก “เด็นบี้” เวลส์เหนือ ซึ่งเรานอนในเต็นท์บ้าง นอนท่ีโรงรถ

บ้าง ไปอยู่ที่แบร็ดฟอร์ดในยอร์คเชียร์ และได้อยู่ตึกที่เคยเป็นโรงเรียนมัธยมในยามสงบ  

– ป๋วย.
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พลทหารเสรีไทยในหน่วยโยธาของกองทัพบกอังกฤษที่ค่ายธอร์นตัน พฤศจิกายน ๒๔๘๕
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พาไปเลี้ยงเกลี้ยงชามงามกระไร แล้วเดี๋ยวนี้จะมีใครมาตรวจตรา”

หน่วยทหารเสรีไทยฝึกและปฏิบัติงานอยู่ในอังกฤษ ต้ังแต่  

๗ สิงหาคม ๒๔8๕ จนถึงกลางเดือนมกราคม ๒๔8๖ จึงได้เดินทาง

จากอังกฤษรอนแรมอ้อมทวีปแอฟริกาไปยังอินเดีย ถึงอินเดีย คือ  

ที่บอมเบย์ เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๔8๖ นับตั้งแต่นั้นมา ๓๖ สหาย

ของเราก็เริ่มแยกย้ายกันไปทำาหน้าที่ ตามที่ทางการอังกฤษจะต้องการ 

ประวัติการเป็นทหารของพวกเราทั้ง ๓๖ คน ตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ เท่า

ที่พวกเราได้มีชีวิตร่วมกันตลอดเวลา ได้มีคุณบุญพบ ภมรสิงห์ เขียนไว้

ค่อนข้างละเอียดในหนังสือ ศิลปินไทยในยุโรป (บริษัทนิพนธ์ จำากัด 

๒๕๐๕) ตั้งแต่บทที่ ๗ จนถึงบทที่ ๑๒ ใคร่จะเชิญท่านผู้อ่านท่ีสนใจ 

หาอ่าน

ในการที่คณะทหารเสรีไทยอังกฤษแยกย้ายกันไปปฏิบัติงาน

นั้น มีบางกลุ่มย้ายไปเดลฮีเพื่อปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงบ้าง 

ด้านการทำาแผนที่บ้าง บางกลุ่มถูกเรียกไปปฏิบัติงานทางการาจี (กลุ่ม 

คุณบุญพบ – ดูได้ในหนังสือที่กล่าวข้างต้น) บางกลุ่มไปฝึกการรบ 

กองโจรที่ค่ายแห่งหน่ึงนอกเมืองปูนา ฝรั่งเรียกเราว่า “ช้างเผือก” 

(White Elephants) ที่ตั้งค่ายฝึกนั้นอยู่ริมทะเลสาบ ช่ือตำาบลนั้นแปล 

เป็นไทยว่า “รังรัก” ต่อมาพวกเราจึงเข้าใจเรื่องดีย่ิงขึ้น ปรากฏว่า 

กลุ่มของข้าพเจ้านี้สังกัดอยู่ในแผนกประเทศไทย ของกองกำาลัง ๑๓๖ 

(Force 136) แห่งหน่วยบริหารงานพิเศษ (Special Operations 

Executive = S.O.E.) ในกระทรวงการสงครามเศรษฐกิจ (Ministry of 
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Economic Warfare) ท่านผู้อ่านที่ทราบเร่ืองของ O.S.S. ในสหรัฐฯ  

ดีกว่าเรื่องของอังกฤษ พอจะเทียบ S.O.E. ได้คล้ายคลึงกับ O.S.S.๙

๓. สถานีวิทยุสถานีแรกในประเทศไทยติดต่อกับ

สหประชาชาติ

ข้าพเจ้าจะขอรวบรัด เล่าถึงการฝึกของข้าพเจ้าแต่เพียงย่อ ๆ   

เพื่อจะบรรยายถึงการปฏิบัติงานในประเทศไทยให้ละเอียดพอสมควร 

ในภายหลัง ในช้ันนี้จะเพียงวันและเวลาที่ข้าพเจ้าได้ไปทำาการฝึกไว้ 

โดยไม่ขยายความ

พฤษภาคม ๒๔8๖-กันยายน 

๒๔8๖

ฝึกที่ค่าย “รังรัก” ใกล้ปูนา

ตุลาคม ๒๔8๖ ผู้รับการฝึกได้รับยศร้อยตรี

ตุลาคม ๒๔8๖-พฤศจิกายน 

๒๔8๖

ฝึกวิชาจารกรรม ที่กัลกัตตา มี

นายสำาราญ วรรณพฤกษ์ (เค็ง) 

กับข้าพเจ้า

๙ เมื่อเร็วๆ นี้ ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีหนังสือเรื่องบทบาทของ S.O.E. ในการดำาเนินงาน

ใต้ดินในฝรั่งเศสระหว่างสงครามออกตีพิมพ์เป็นทางการแล้ว - ป๋วย.
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พฤศจิกายน ๒๔8๖ นายสำาราญ วรรณพฤกษ์ นาย 

ประทาน เปรมกมล (แดง) 

และข้าพเจ้า ลงเรือใต้น้ำาจาก

ลังกาจะขึ้นบกที่พังงา ตะกั่วป่า 

แต่ไม่ได้ขึ้นบก เพราะไม่มี  

สัญญาณจากคนมารับ

ธันวาคม ๒๔8๖ ทั้ง ๓ คนพักผ่อนที่นิลคีรีใน

อินเดียใต้ 

มกราคม ๒๔8๗ สบทบกับกลุ่มใหญ่อีกครั้งหน่ึง 

เพื่อทำาการฝึกเดินป่าเดินเขา ที่

เทือกเขาสิงหะบริเวณปูนา

กุมภาพันธ์ ๒๔8๗ ฝึกโดดร่มที่ราวัลพินดี ในปัญจาบ 

มี ๖ คน คือ นายประทาน เปรม

กมล นายสำาราญ วรรณพฤกษ์ 

นายเปรม บุรี (ดี) นายรจิต บุรี 

(ขำา) นายธนา โปษยานนท์(กร) 

และข้าพเจ้า

มีนาคม ๒๔8๗ โดดร่มเข้ามาปฏิบัติงาน 

 

ต่อไปนี้จะรายงานถึงเหตุการณ์ซึ่งทำาให้มีการติดตั้งสถานีวิทยุ

สถานีแรก สำาหรับติดต่อกับสหประชาชาติในดินแดนประเทศไทย ขณะ

ที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งกองทัพอยู่
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ภาพสเก็ตช์ค่ายคัสลาที่ปูนา หรือค่าย “รังรัก” โดย ม.จ.การวิก จักรพันธุ์
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จำากัด พลางกูร
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ความมุ่งหมายข้อใหญ่ของทางราชการ (อังกฤษและอเมริกัน) 

ในการที่รับเอาคนไทยเข้าไว้ในกองทัพของตนนั้น ก็เพื่อที่จะตั้ง

กองทหารของสหประชาชาติมากกองหรือน้อยกองแล้วแต่จะทำาได้ 

หลังแนวรบญี่ปุ่น และหวังว่ากองทหารเช่นนี้อาจจะได้ช่วยกองทัพ

สหประชาชาติในทางการรบและกองโจร ในด้านสงคราม การเมือง 

และในการสื่อสาร คนไทยผู้สมัครเข้าในกองทัพอังกฤษมีความประสงค์

ที่จะรับใช้ชาติของตน โดยการที่จะเข้าร่วมมือกับทหารอังกฤษอย่างไม่มี

เงื่อนไข แต่ก็เป็นความประสงค์ของเราที่ถือเป็นข้อสำาคัญอยู่อีกข้อหนึ่ง

ว่า เราจะพยายามติดต่อร่วมมือและตกลงกันกับกองต่อต้านภายใน 

ประเทศ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันด้วยดี

ในกลางปี พ.ศ. ๒๔8๖ เราพอจะทราบได้แน่นอนแล้วว่ากอง

ต่อต้านในประเทศไทยนั้นมีอยู่จริง ไม่ใช่แต่เพียงเป็นสิ่งที่เราคาดหวัง

เท่านั้น เพราะเหตุว่า เราทราบว่าได้มีผู้เดินทางออกจากประเทศไทยไป

ถึงเมืองจุงกิง และได้ติดต่อกับผู้แทนฝ่ายสหประชาชาติแล้ว

ส่วนมากของเสรีไทยจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเราเรียกกันว่า  

“ช้างเผือก” (White Elephants) กำาลังฝึกหัดกลยุทธ์แบบกองโจร

เป็นวาระสุดท้ายที่นอกเมืองปูนาในประเทศอินเดีย เราได้ยินข่าวว่า 

ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน ได้เดินทางไปยังจุงกิง เพื่อจะติดต่อ

กับนายจำากัด พลางกูร ซึ่งลักลอบเดินทางออกไปจากประเทศไทย และ

ภายหลังเราได้ทราบว่า ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน ได้รับมอบ

อำานาจจากทางราชการอังกฤษส่งคนจากยูนนาน เดินทางบุกเข้ามา

กรุงเทพฯ ถือหนังสือจากกองทัพอังกฤษมาถึง “รู้ธ” หัวหน้าเสรีไทย

ในประเทศไทย คือ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 
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ขอร้องให้ “รู้ธ” จัดการต้อนรับพวก “ช้างเผือก” คณะแรกที่เดินทางมา 

โดยเรือใต้น้ำา กำาหนดจะข้ึนบกในฝั่งตะวันตกของประเทศไทยในเดือน 

ธันวาคม ๒๔8๖ คณะ “ช้างเผือก” นี้จะเข้ามาพร้อมด้วยเครื่องส่งวิทยุ

และรับวิทยุ เพื่อจะได้ตั้งสถานีติดต่อระหว่างประเทศไทยกับฐานทัพ

อังกฤษในอินเดียได้เป็นประจำา

ในเดือนกันยายน ๒๔8๖ ข้าพเจ้าได้รับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งซ่ึงจะเดินทางโดยเรือใต้น้ำาน้ัน และหน่วยของ

ข้าพเจ้าเรียกว่า “Pritchard” คณะของข้าพเจ้าประกอบด้วย นาย

ประทาน เปรมกมล “แดง” เป็นนักวิทยุ นายสำาราญ วรรณพฤกษ์ 

“เค็ง” และข้าพเจ้า “แดง” ได้ถูกส่งไปเมียรุตสำาหรับจะฝึกหัดการรับ

วิทยุเพิ่มเติม ส่วน “เค็ง” และข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังโรงเรียนพิเศษ

โรงเรียนหนึ่ง นอกเมืองกัลกัตตา เพื่อฝึกสำาหรับจะปฏิบัติราชการพิเศษ

ต่อมา “แดง” ได้เดินทางมาร่วมคณะที่กัลกัตตา และหลังจาก 

ที่ได้มีการฝึกวิธีขึ้นบกโดยเรือใต้น้ำา ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนที่

ตำาบลโกมาลี ในเกาะลังกา เมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้ว คณะของเราก็ได้

เดินทางโดยเรือใต้น้ำาจากเมืองโคลอมโบในเรือใต้น้ำานั้นมีนายทหารบก

กองทัพอังกฤษ ๒ คน กับสิบเอกอีก ๑ คน สำาหรับจะมาส่งเราขึ้นบก

เม่ือได้เดินทางมาถึงที่ท่ีกำาหนดแล้ว เรือใต้น้ำาก็ได้ลอยลำาและ 

ดำาน้ำาอยู่ห่างจากฝ่ังประมาณ ๔-๕ ไมล์ เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ เวลา 

กลางวันก็จมลงไป และเวลากลางคืนก็ขึ้นมาลอยลำา คอยดูอาณัติ 

สัญญาณ แต่หาได้ปรากฏอาณัติสัญญาณไม่ ต่อมาภายหลังเราจึงได้

ทราบว่า “จีน” ผู้ถือหนังสือจากยูนนานเข้ามาประเทศไทยนั้น กว่าจะ

เข้ามาถึงกรุงเทพฯ ก็เป็นเวลาหลังจากเดือนมิถุนายน ๒๔8๗
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ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน (องค์กลาง) ฝึกโดดร่มที่อินเดีย 

และองค์ที่ ๒ จากซ้าย คือ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
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อย่างไรก็ดี การเดินทางด้วยเรือใต้น้ำาน้ี มิใช่ว่าจะปราศจาก

เหตุการณ์ก็หามิได้ เราได้มีเวลาตื่นเต้นอยู่บ้างในเมื่อทราบว่ามีเรือ

ใหญ่อยู่เหนือผิวน้ำาใกล้เคียงกับที่เราจมอยู่ อาจจะเป็นเรือญี่ปุ่นหรือเรือ

ไทยก็เป็นได้ แล้วเราก็ไม่ทราบแน่ว่าเรือลำาน้ันเห็นเรือของเราหรือไม่ 

แต่เราได้พยายามรักษาความเงียบสงบไว้เพื่อความปลอดภัย ในเวลา 

เช่นนั้นทุกคนในเรือใต้น้ำาจะต้องนั่งเงียบ ๆ  ไม่ทำาเสียงอย่างหนึ่งอย่าง

ใด และข้าพเจ้าเองแทบจะไม่กล้าหายใจ เพราะรู้สึกว่าลมหายใจเป็น

เสียงอย่างไม่น่าเชื่อ แต่เราไม่เคยได้รับลูกระเบิดใต้น้ำาเลย เหตุการณ์จะ

เป็นอย่างไรก็ตาม ในคืนสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับ ทหารอังกฤษ

ที่ไปกับเรานั้นตกลงใจว่าจะนำาเรือเล็กเข้าไปยังท่ีชายฝั่งเพ่ือสอดแนม 

(พวกเราคนไทยไม่ได้ไปด้วย เพราะเหตุว่าเราได้รับคำาสั่งอย่างเข้มงวด

มิให้ขึ้นบก นอกจากจะมีผู้มารับตามข้อตกลง) สหายชาวอังกฤษของเรา

ไม่เคยอยู่ในประเทศไทยเลย แต่เมื่อไปสอดแนมมาแล้ว เราจึงตัดสินใจ

เดินทางกลับเกาะลังกา แต่ในคืนต่อมา เราได้พบเรือหาปลาขนาดเล็ก 

จึงได้ตกลงว่าจะลอยลำาขึ้นมาดูสักที ในเรือหาปลานั้นมีคนจีนอยู่หลาย

คน ฝ่ายเรารู้สึกว่าจะทำาให้เขาตกใจมาก แต่เราไม่ต้องการอะไรจากพวก

เขามาก นอกจากบางสิ่งบางอย่าง เช่นเหรียญกษาปณ์และเอกสาร และ 

เราก็ได้เอาธนบัตรไทยกับอาหารให้เขา เป็นการแลกเปลี่ยนกัน

ข้าพเจ้าไม่สมควรที่จะกล่าวให้ยืดยาวนักในการพรรณนาชีวิต

ในเรือใต้น้ำา บางทีไม่จำาเป็นที่จะต้องพูดมากไปกว่าว่า เรือใต้น้ำานั้น

ร้อน ชีวิตน่าเบื่อหน่าย ไม่มีอะไรจะทำา นอกจากนอน กิน และทอด

ลูกเต๋า เรานอนในเวลากลางวัน และต่ืนในเวลากลางคืน เมื่อเวลาเรือ

ลอยลำาขึ้นมา และเมื่อลอยลำาข้ึนมาเช่นนั้น ผู้โดยสารก็ได้รับอนุญาต
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ให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ได้ ผู้โดยสารจะสูบบุหรี่ได้ก็

แต่ที่ในเวลาเรือลอยลำา ข้าพเจ้ายังมีความรู้สึกจำาได้อยู่ข้อหนึ่ง คือ เมื่อ

ส่องกล้องดูฝั่งไทยจากเรือใต้น้ำานั้น ข้าพเจ้าจำาได้ว่า ได้เห็นแผ่นดินอัน

เป็นที่รักของเราสวยงามมาก หาดทรายขาวและมีกระท่อมคนหาปลา

อยู่ มีต้นไม้เป็นอันมาก ตำาบลที่เราตั้งใจจะขึ้นบกนั้นรู้สึกว่าเปลี่ยวมาก 

ข้าพเจ้าไม่เคยไปในตำาบลนั้นเลย แต่รู้สึกว่าท่ีน่ันเป็นแผ่นดินท่ีรักของ

เราและมีคนร่วมชาติที่รักของเราอาศัยอยู่

คณะเรากลับถึงโคลัมโบทันเวลาคริสต์มาส เมื่อใกล้จะถึง 

น่านน้ำาลังกา เรือใต้น้ำาได้ผุดขึ้นมาและเดินทางบนผิวน้ำาด้วยความเร็ว

เต็มที่ ชีวิตในเรือใต้น้ำาซ่ึงเดินทางบนผิวน้ำา ไม่มีอะไรนอกจากทำาให้ 

ผู้โดยสารเมาคลื่น และได้รับทุกขเวทนาเหลือประมาณ

เมื่อได้หยุดพักผ่อนเป็นเวลาเล็กน้อยในทิวเขานิลคีรีอันงดงาม

แล้ว คณะของข้าพเจ้าได้เดินทางขึ้นไปยังเมียรุตในต้นเดือนมกราคม 

๒๔88 จากนั้นเราได้เดินทางไปยังเมืองปูนาเพื่อฝึกให้มีกำาลังแข็งแรง

ขึ้น คณะ “ช้างเผือก” คนอื่น ๆ  ได้มารวมพลกันอยู่ ณ ที่นั้น และใน

ระหว่างที่เราออกทะเล เพื่อนฝูงของเราเหล่านี้ก็ได้ฝึกหัดต่อไปบ้างและ

พักผ่อนหย่อนใจยังที่ต่าง ๆ  กันบ้าง

การที่มาร่วมคณะกันใหม่คราวนี้ ทำาให้เรามีโอกาสที่จะปรึกษา

หารือกันเป็นครั้งสุดท้ายในเรื่องสถานการณ์และการงาน ซึ่งเรา 

คาดหมายว่าจะต้องทำาต่อไป คณะ “ช้างเผือก” ได้ประชุมกันคืนวันหนึ่ง

บนยอดเขาสิงหะ ในขณะนั้นเรารู้เรื่องหน้าที่การงานของเราดียิ่งขึ้นกว่า

แต่ก่อน สำาหรับบางคนในคณะเราเช่นข้าพเจ้า การโดดร่มชูชีพ และ

การเดินทางโดยเรือใต้น้ำาเป็นข้อที่หลบตาแล้วเตือนให้สะดุ้งอยู่เสมอ 
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ประทาน เปรมกมล (แดง), สำาราญ วรรณพฤกษ์ (เค็ง), ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เข้ม)
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สำาหรับคนอื่นเขาอาจจะกระตือรือร้นอยากจะได้ทำาอะไรโลดโผนเช่นนั้น

ในกาลข้างหน้าก็เป็นได้ ข้อเจรจาในการหารือบนยอดเขาสิงหะคืนนั้น 

ข้าพเจ้าจำาไม่ได้หมด แต่จำาได้อยู่ว่าพวกเรามีจิตใจรักกันและสามัคคี

กันมาก ข้าพเจ้าจำาได้ว่า ข้าพเจ้าได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อหน่ึง  

คือข้อท่ีว่า เม่ือเราเข้าไปในประเทศไทยแล้ว เราจะต้องพยายามอย่าง 

เต็มที่ ที่จะไม่ใช้อาวุธประหัตประหารคนไทยด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะต้อง

เสียชีวิตก็ไม่ควรท่ีจะต่อสู้ แต่ว่าเราไม่ควรที่จะให้ญี่ปุ่นจับเราได้เป็น ๆ  

จะต้องต่อสู้จนจับตาย ข้อเสนอของข้าพเจ้านี้ได้เสนอขึ้นโดยระมัดระวัง 

มิให้เป็นการบังคับ เพราะข้าพเจ้าเข้าใจดีว่ามีบางคนในพวกเรา จะ 

ไม่ยอมฝืนธรรมชาติท่ีจะสู้ก่อนที่จะถูกจับ แต่อย่างไรก็ดีส่วนมากของ 

คณะ “ช้างเผือก” ได้ลงความเห็นชอบตามข้อเสนอนั้น

แผนการเข้าประเทศไทยได้ร่างขึ้นใหม่ในภายหลัง “ช้างเผือก”  

๒-๓ คนจะต้องเข้ามาในประเทศไทยด้วยร่มชูชีพ พร้อมด้วยเร่ืองรับ

และส่งวิทยุ การโดดร่มคราวนี้เรียกว่าโดดอย่างสุ่ม (blind-dropping) 

หมายความว่าไม่มีใครมารับที่บนพื้นดิน ที่ที่จะลงนั้นกำาหนดไว้ว่าจะ

เป็นป่าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ คือระหว่างสุโขทัยกับสวรรคโลก 

และกำาหนดเวลาไว้ในเวลาข้างขึ้นหรือข้างแรมอื่น ๆ  ในเดือนมีนาคม

และเมษายน เราจะแยกกันเป็น ๒ คณะ  คณะละ ๓ คน เรียกว่า  

Appreciation ทั้ง ๒ คณะ คณะ Appreciation ที่ ๑ จะทำาการในเดือน

มีนาคมและเมื่อไปถึงพื้นดินแล้วหาท่ีซ่อนตัวในป่าสูง วิทยุกลับมายัง

ฐานทัพ และเตรียมรับคณะ Appreciation ที่ ๒ ก็จะกระโดดร่ม “สุ่ม” 

ลงมาอีกที่หนึ่งในจังหวัดใกล้เคียง และลงมาทำาการเช่นเดียวกัน หน้าที่

ของเรามีลำาดับต่อไปนี้
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๑. รักษาตัวให้รอด

๒. ติดต่อทางวิทยุกับฐานทัพ

๓. รับคนที่จะมาโดดร่มในภายหลัง และ

๔. ถ้าทำาได้ และในโอกาสที่จะทำาได้ ให้ติดต่อกับขบวนต่อต้าน

ข้างใน

บุคคลที่จะเข้าเป็นคณะทั้ง ๒ นี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากคณะ 

Pritchard เน่ืองจากเราจะไม่มีใครมารับ การติดต่อทางวิทยุจึงมีความ

สำาคัญยิ่งขึ้น และเน่ืองจากเราจะต้องเข้าไปอยู่ในป่าด้วยตนเอง จึง

จำาเป็นที่จะต้องมีนักเรียนหมอเข้าร่วมคณะด้วย นายเปรม บุรี “ดี” 

กับนายรจิต บุรี “ขำา” ได้ถูกเลือกสำาหรับใช้ทำาการส่งวิทยุและเป็น

แพทย์ประจำาคณะ คนที่ ๖ คือ นายธนา โปษยานนท์ “กร” ซึ่งเข้ามา

ในคณะที่ ๒ “เค็ง” เป็นหัวหน้าคณะ Appreciation ที่ ๒ ฉะนั้นคณะ 

ดังกล่าวจึงประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้ คือคณะ Appreciation ท่ี ๑ 

“เข้ม” (ข้าพเจ้า) “แดง” และ “ดี” คณะ Appreciation ที่ ๒ มี “เค็ง” 

“ขำา” และ “กร” 

ในเดือนกุมภาพันธ์ พวกเรา ๖ คน อำาลาพรรคพวก และ 

เดินทางไปยังเมืองราวัลพินดีเพื่อฝึกโดดร่มชูชีพ เราต่างคนได้ฝึกโดดร่ม

จากเครื่องบินคนละ ๕ ครั้ง ๔ ครั้งแรกในเวลากลางวัน และครั้งสุดท้าย

ในเวลากลางคืน การโดดครั้งแรกจากเครื่องบินฮัดสัน แต่อีก ๔ ครั้ง

โดดจากลิเบอเรเตอร์ การโดดเช่นนี้ได้กระทำาหลังจากได้ฝึกหัด บำารุง

กำาลังร่างกายอย่างเคร่งเครียดเป็นเวลาหลายวัน และหลังจากหัด

กระโดดลงจากท่ีสูงโดยไม่มีอันตราย พวกเราไม่ชอบการกระโดดร่ม
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ข้าพเจ้าได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ข้อหน่ึง คือข้อที่ว่า เมื่อเราเข้าไปใน

ประเทศไทยแล้ว เราจะต้องพยายามอย่าง 

เต็มท่ี ท่ีจะไม่ใช้อาวุธประหัตประหาร 

คนไทยด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะต้องเสียชีวิต

ก็ไม่ควรที่จะต่อสู้ แต่ว่าเราไม่ควรท่ีจะให ้

ญี่ปุ่นจับเราได้เป็น ๆ  จะต้องต่อสู้จนจับ 

ตาย ข้อเสนอของข้าพเจ้านี้ได้เสนอขึ้น

โดยระมัดระวัง มิให้เป็นการบังคับ เพราะ

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่ามีบางคนในพวกเรา  

จะไม่ยอมฝืนธรรมชาติที่จะสู้ก่อนท่ีจะ 

ถูกจับ แต่อย่างไรก็ดีส่วนมากของคณะ  

“ช้างเผือก” ได้ลงความเห็นชอบตาม 

ข้อเสนอนั้น
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เปรม บุรี (ดี)

รจิต บุรี (ขำา)



77ทหารชั่วคราว

เช่นนี้ ถึงแม้จะรู้สึกว่าไม่มีอันตรายเลย แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถ 

ท่ีจะกล่าวด้วยความจริงใจได้ว่าข้าพเจ้าไม่กลัว แต่อย่างไรก็ดี พวกเรา

พยายามที่จะซ่อนความหวาดกลัวนั้นไว้ ทุกๆ เวลาเช้าระหว่างเดินทาง

จากที่อยู่ของเราไปสนามบิน เราจะต้องผ่านป่าช้าแห่งหน่ึง และเมื่อ

เวลาผ่านไป พวกเรามักจะเตือนสติซึ่งกันและกันว่าท่ีน่ันแหละเป็นที่ที่

สังขารจะต้องไปถึงในที่สุด ไม่เร็วก็ช้า และสำาหรับพรรคพวกคนอื่น ๆ  

นั้นคงน่ากลัวจะเร็ว แต่สำาหรับผู้พูดคงจะช้า ความรู้สึกและเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม พวกเราได้รับประโยชน์จากการฝึกบำารุง 

กำาลังนั้น และอากาศอันสดชื่นของมณฑลปัญจาบทำาประโยชน์ให้แก่เรา

มาก และพวกเราต่างรู้สึกแข็งแรงหลังจากที่อยู่พินดี ๑ สัปดาห์ 

จากพินดีไปสู่กัลกัตตา รอคอย “เรื่องจริง” เรายังมีเวลาอยู่

บ้างสำาหรับท่ีจะได้ลิ้มรสความสุขจากความเจริญแบบสมัยใหม่ เช่น  

ดูภาพยนตร์ในโรงที่มีเครื่องทำาความเย็น รับประทานไอศกรีมโซดา  

และรับประทานอาหารในภัตตาคารเป็นครั้งสุดท้าย ในไม่ช้าวันกำาหนด

ก็มาถึง พวกเรา ๓ คนใน Appreciation ที่ ๑ เร่ิมออกไปทำาการใน 

ต้นเดือนมีนาคม คือวันที่ ๖ ก่อนวันเกิดของข้าพเจ้า ๓ วัน ข้าพเจ้า

ได้บอกกับนายทหารผู้บังคับบัญชาเป็นเชิงล้อว่าส่งของขวัญวันเกิดให้

ข้าพเจ้าในป่า อย่าพลาดเป็นอันขาด เช้าวันนั้นพวกเราเดินทางด้วย

เครื่องบินจากกัลกัตตาไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ห่างจากเมืองใหญ่ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าพเจ้าจำาชื่อสถานที่นั้นไม่ได้ แต่สิ่งต่าง ๆ   

ในท่ีนั้นข้าพเจ้าจะลืมไม่ได้เป็นอันขาด ที่นั้นเป็นสนามบิน อยู่ใน

ท่ามกลางเนื้อที่กว้างขวาง ไม่มีพฤกษชาติเลย ไม่มีน้ำาบริสุทธิ์ ไม่มีอะไร

ทั้งสิ้น เว้นแต่เครื่องบินกับกระท่อมหลายกระท่อมที่น่าทุเรศ นอกจาก
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น้ันเรายังต้องทนรับประทานอาหารกลางวันอันจืดชืด มีเนื้อกระป๋อง

แห้ง ๆ  ขนมปังแห้ง ๆ  และดื่มน้ำาซึ่งเหม็น เพราะเหตุว่าใส่คลอรีนมาก

เกินไป แน่นอนทีเดียวต้องมีใครทำาผิดพลาดแน่ ที่จะส่งให้เราไปทำาการ

ครั้งนี้จากสถานที่เช่นนี้ เพราะมีแต่ทำาให้จิตใจของเราหดหู่ลงเท่านั้น

ในตอนเย็นวันนั้น เราข้ึนเครื่องบินลิเบอเรเตอร์ซึ่งจะนำาเราไป

สู่จุดหมาย เพื่อเป็นการคุ้มกันการกระโดดร่มของเรา เคร่ืองบินระเบิด

ฝูงหนึ่งได้ถูกส่งออกไปในคืนวันเดียวกัน เพื่อจะทำาการในบริเวณใกล้

เคียงกับที่เราจะไปโดดร่ม แต่จากสนามบินที่เดียวกันในเย็นวันนั้น เรา

ได้สังเกตเห็นว่า มีเครื่องบินลิเบอเรเตอร์อีกเครื่องหนึ่งขึ้นสู่ฟ้าก่อนเรา

เล็กน้อย ภายหลังจึงได้ทราบว่า ลิเบอเรเตอร์เคร่ืองนั้นนำาเอาชาวจีน 

๔ คนเดินทางไปทำาแบบเดียวกับเรา แต่โดดลงใกล้นครปฐม

เราใช้เวลาส่วนมากในการเดินทางนั้นนอนไปในเครื่องบิน 

เครื่องบินนั้นไม่เป็นท่ีสุขสบายเลย และอากาศก็เลว ข้าพเจ้าเองรู้สึก 

เมาเครื่องบินเล็กน้อย เรารับประทานอาหารไม่ได้มากในระหว่าง 

เดินทาง ภายนอกอากาศมืดมัว ถึงแม้ว่าจะมีพระจันทร์ข้างขึ้น และเรา

ไม่ทราบเลยว่าในเวลาใดเราอยู่ที่ใด ประมาณ ๒๒.๓๐ น. มีผู้มาบอก

ให้เราเตรียมตัว และประมาณ ๒๓.๐๐ น. เรา ๓ คนก็นั่งรออยู่เหนือ 

ช่องกระโดดในเครื่องบินพร้อมที่จะไถลตัวลงไปได้พร้อมด้วยเครื่องหลัง

และร่มชูชีพอยู่บนหลัง ถ้าคำาสั่ง “ลง” มีมาเมื่อใด เราก็จะ “กระโดด” 

ลงไปสู่ความมืดและไปสู่ยถากรรม เราคงได้น่ังอยู่ที่นั้น คือท่ีขอบเหว

นั้น เป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะเป็น ๑ ปี คำานึงถึง 

ชีวิตและมรณะ คำานึงถึงอนิจจังและอนัตตา และจากช่องกระโดดนั้น  

ลมเย็นกระโชกพัดเข้ามาอยู่ตลอดเวลา คงจะมีประโยชน์สำาหรับจะทำาให ้
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ภาพสเก็ตช์เครื่องบิน B–24 ปล่อยพลร่ม โดย ม.จ.การวิก จักรพันธุ์
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เราแน่ใจว่าที่ที่จะลงไปนั้นไม่ใช่นรก เพราะไม่มีเปลวเพลิงอันร้อน  

มีแต่ลมเย็น เครื่องบินวนเวียนอยู่เรื่อย ๆ  รู้สึกจะไม่หยุด แต่ว่าคำาสั่งให้

เตรียมตัวกระโดดไม่มีเข้าหูเราเลย ผลสุดท้ายมีผู้มาตบไหล่เบา ๆ  และ

เราได้ยินว่าเลิกกันได้ เพราะเหตุว่านักบินไม่สามารถจะหาที่ที่เราจะลง

ไปได้ แผนที่ก็เลว และอากาศก็มืด พวกเรากำาลังเดินทางกลับกัลกัตตา

เราไม่ได้อยู่ที่กัลกัตตานานนัก เพราะเหตุว่าทุกคน เฉพาะ

อย่างยิ่ง พวกเรามีความวิตกกังวลอยากจะให้เรื่องกระโดดร่มน้ีเสร็จ

ส้ินกันไปเสียที หลังจากเดินทางครั้งแรก ต่อมาสัก ๑ สัปดาห์ เราได้

ข่าวจากกองทัพอากาศอังกฤษว่า เขาพร้อมท่ีจะพาเราไปอีกครั้งหนึ่ง

แล้ว เราก็ต่างออกเดินทางทันที จากสนามบินเดียวกัน เดินทางแบบ

เดียวกัน เวลากลางคืนแบบเดียวกันกับคราวที่แล้ว ผิดกันที่เวลาดึก

กว่าเดิมสัก ๔–๕ ชั่วโมง เพราะเหตุว่าเป็นข้างแรม เม่ือเราได้เดินทาง

ถึงเหนือประเทศไทยมีคนมาบอกว่า คราวนี้พบที่หมายแล้ว เครื่องบิน 

วนเวียนอยู่หลายรอบและค่อนข้างจะบินต่ำา พวกเราได้เห็นแสงไฟบน

พื้นดินเป็นอันมาก และเกิดความสงสัยขึ้นในใจว่า เราได้ถูกนำามาใน

ที่ที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุว่าเป็นที่ตกลงกันว่าเราจะต้องอยู่ในกลาง

ป่า มีบ้านเรือนที่ใกล้เคียงที่สุดห่างออกไปตั้งหลายกิโลเมตร แต่อย่างไร

ก็ตาม ไม่มีเวลาที่จะไต่ถามและไม่มีเวลาที่จะถกเถียงกัน คำาสั่งให้ลงมา

ถึง และเราก็ลงไป

ทั้ง ๓ คนลงถึงพื้นดิน ในที่ว่างเปล่าใกล้เคียงกัน และเราพอจะ

เห็นกันในระหว่างที่เราลอยตัวลงมา ข้าพเจ้าค่อนข้างจะเคราะห์ร้าย

โดยที่ได้ลงมาเท้าหนึ่งอยู่บนคันนาและอีกเท้าหนึ่งอยู่นอกคันนา ทำาให้

ข้อเท้าขวาแพลงไป ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าพื้นดินที่เราลงมานั้นเป็นนา และ
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ข้อน้ียิ่งทำาให้สงสัยใหญ่ว่าได้ลงมาผิดที่เสียแล้ว เรา ๓ คนเข้ามาร่วมดู

แผนท่ีอย่างเร่งรีบ และจากแผนที่น้ันก็ทำาให้แน่ใจยิ่งข้ึนว่า ที่ที่เราอยู่

นั้นเราไม่ได้ตั้งใจลงมาเลย เพราะเป็นที่ที่ห่างจากจุดหมายถึง ๒๕ หรือ 

๓๐ กิโลเมตร และยิ่งร้ายไปกว่านั้นเรารู้สึกว่า เราอยู่ใกล้หมู่บ้านจน

เกินไป เมื่อเราเดินหาร่ม อาหาร และเครื่องมือ ๗ ร่มที่เรานำามาด้วย 

สำาหรับอาหารรับประทานในป่าเป็นเวลา ๑ เดือน ก็ปรากฏว่าร่ม ๑ 

หายไป แดงกับดีเดินออกไปหา แล้วในไม่ช้าก็กลับมารายงานว่า ร่มที่ 

หายไปนั้นได้ตกลงไปในใจกลางหมู่บ้าน และหมู่บ้านห่างจากที่เราอยู่

เพียงพุ่มไม้เล็ก ๆ  ค่ันอยู่ แดงกับดีต้องรีบกลับมา เพราะเหตุว่าได้ยิน

สุนัขเห่า ฉะนั้น เราจึงตัดสินใจว่า จะต้องออกจากที่ที่เราอยู่นั้นโดยเร็ว

ที่สุดที่จะเร็วได้

ในขณะนั้นเป็นเวลาเช้ามืดประมาณ ๔ นาฬิกา เรามีเวลา

ประมาณ ๑ ช่ัวโมงก่อนจะรุ่งสาง เราไม่สามารถที่จะออกเดินทางได ้

โดยเร็ว เพราะมีหีบห่อใหญ่หลายหีบ และจะขุดหลุมฝังให้มิดชิดก็ทำาได้

ยาก เพราะว่าใกล้หมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีเวลาสำาหรับท่ีจะ

ตัดสินใจนานนัก เพราะในขณะเดียวกันกับท่ีเราตัดสินใจว่า จะออก 

เดินทางต่อไป เราก็เห็นชาวนา ๕-๖ คนเข้ามา และเขาเหล่านั้นเห็น

เราแล้ว

ชาวนาเหล่าน้ันเป็นคนเผาถ่านจากหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง 

ห่างไกลออกไป ในวันนั้นได้เข้าไปในป่าเพื่อจะตัดไม้ และเมื่อได้ต้นไม้

แล้วก็กำาลังเดินทางกลับบ้าน ในคืนนั้นเขาพักแรมอยู่นอกหมู่บ้าน 

วังน้ำาขาว ตั้งใจเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น (วังน้ำาขาวคือหมู่บ้านท่ีเรา 

ลงมานั้น และวังน้ำาขาวอยู่ในจังหวัดชัยนาท แต่ที่เราตั้งใจลงมาน้ันอยู่
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ทางตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างจังหวัดตากกับนครสวรรค์) แสงไฟที่เรา

ได้เห็นจากเคร่ืองบินของเรานั้นคือคบเพลิงของชาวเกวียนนั้นเอง พวก

เขาได้ยินเสียงเครื่องบินของเราและโคกระบือก็แตกตื่นวิ่งหนีไป ชาว

เกวียนเหล่านั้นได้เห็นร่มของเราขาวเมื่อลงมาจากเครื่องบิน แต่บางคน 

เข้าใจว่าเป็นควัน เมื่อเขาเหล่านั้นได้พบเราบนพื้นดินต่างก็ประหลาด 

ใจท่ีเห็นเราเป็นคนไทย เพราะเหตุว่าเขาคาดว่าคงจะเป็นพวกชาวต่าง

ประเทศที่เข้าทิ้งระเบิด

ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๕ นาฬิกา เราไม่มีเวลาที่จะทำาอะไร

อีกแล้ว จึงเอาเครื่องส่งวิทยุ อาหารบ้างเล็กน้อยและเส้ือผ้าบางชิ้น 

สิ่งของนอกจากนั้นเอาซุกเข้าไว้ในพุ่มไม้บ้าง ขุดหลุมฝังบ้าง แต่จะมี

ประโยชน์อันใดท่ีจะเก็บอะไรไว้ให้มิดชิด เพราะร่มทั้งคันมีของเต็มได้

ลงจากเครื่องบิน ตกลงไปในกลางหมู่บ้าน ดูเหมือนจะเป็นหน้าศาลา

วัดเสียด้วย เมื่อเราได้ทำาการบางอย่างเท่าที่จะทำาได้แล้ว เรารีบย้อนเดิน

กลับไปทางตะวันตกเข้าป่าซึ่งเป็นชายป่าใหญ่ต่อไป ข้อเท้าของข้าพเจ้า

ที่แพลงนั้นเป็นข้อที่หน่วงทำาให้เพื่อนของข้าพเจ้าไม่สามารถจะเดินไป

ได้โดยเร็วเท่าที่ต้องการ เราได้เดินเข้าไปในป่าประมาณ ๔–๕ ช่ัวโมง 

จนกระทั่งถึงที่ที่ค่อนข้างจะทึบ จึงตัดสินใจว่าจะหยุดพัก ความจริงหยุด

ที่นั่นไม่ปลอดภัย แต่เราหวังว่าจะติดต่อทางวิทยุกับกองบัญชาการ

ที่อินเดีย ความมุ่งหมายของเราข้อใหญ่ก็คือ ต้องการจะบอกกับกอง 

บัญชาการว่า เราได้ถูกทิ้งลงมาในที่ที่น่าเกรงอันตราย และเราฝังวิทยุไว้ 

ณ ที่นั้นกับจะเดินทางไปตะวันตกเฉียงเหนือไปยังที่ที่จะนัดพบกับคณะ 

Appreciation ท่ี ๒ ซ่ึงจะลงมาในข้างข้ึนเดือนหน้า ในร่างโทรเลขนั้น 
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เจาะจงเตือนให้กองบัญชาการระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้คณะท่ี ๒  

ลงมาผิดที่อย่างที่เราได้ประสบมา เพราะเหตุว่าชาวบ้านรู้ตัวเสียแล้ว

เรายังมีเวลาก่อนท่ีจะถึงกำาหนดท่ีเราจะออกอากาศติดต่อกับ

กองบัญชาการ ฉะนั้นเราจึงใช้เวลาขุดหลุมเพื่อจะฝังเคร่ืองวิทยุของเรา 

เมื่อการส่งวิทยุน้ันเป็นผลสำาเร็จแล้ว นอกน้ันยังมีของที่เราเห็นว่าไม่สู้ 

จำาเป็นจริงหลายอย่าง เราก็ขุดหลุมฝังไว้ด้วย เพื่อจะเดินทางโดย 

น้ำาหนักเบาที่สุด ที่มั่นของเราเวลานั้นเป็นพุ่มไม้ค่อนข้างหนา และ

เครื่องวิทยุของเราเก็บไว้อีกแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากที่อยู่นัก แต่ไม่เห็นกัน 

ที่ที่อยู่นั้นเป็นที่ที่เหมาะอยู่บ้าง เพราะเหตุว่าเราได้แน่ใจว่าถึงแม้จะมี

คนเดินไปมาห่างจากที่ซ่อน ๔-๕ เมตรก็แทบจะไม่เห็น

วันนั้นอากาศร้อน ป่าเงียบสงบ นอกจากจะมีเสียงลิงและนกร้อง

เล็กน้อย ข้อเท้าของข้าพเจ้าบวมขึ้นมา และค่อนข้างจะปวด เราต่างรู้สึก

อ่อนเพลียหลังจากที่ได้เดินท่ามกลางความร้อนเป็นเวลาครึ่งวัน และ

เฉพาะอย่างยิ่งต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดหวังในเวลาเช้ามืด รู้สึกใจเสีย

อยู่บ้างเนื่องด้วยมีคนเห็นเราลงจากร่มมา และร่ม ๑ ร่มก็พลัดลงไปใน

หมู่บ้าน เรามีน้ำาอยู่ในขวดเพียง ๓ ขวด เพราะเหตุว่าตามแผนการเดิม 

เราจะลงที่ใกล้ลำาธาร เราไม่รู้สึกหิวเลย ฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่อง 

อาหาร

เมื่อถึงเวลาที่จะส่งวิทยุ แดงกับดีก็ไปยังสถานีวิทยุของเขา 

ข้าพเจ้านั่งยามอยู่สักครึ่งชั่วโมง ต่อมาแดงกับดีกลับมาบอกว่าติดต่อ 

ไม่ได้ เขาพอจะฟังได้ยินกองบัญชาการแต่เพียงเบา ๆ  แต่กองบัญชาการ

ไม่ได้ยินพวกเราเลย ท่ีร้ายไปกว่านั้น กองบัญชาการไม่ได้รอเรานาน

พอสมควร เพราะเหตุว่าเขาอาณัติสัญญาณเลิกส่งเร็วเกินกำาหนดไป 
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บางทีกองบัญชาการอาจจะไม่ได้คาดหมายว่าเราจะติดต่อวิทยุมาทันที 

ทันใดก็เป็นได้

เราจะทำาอย่างไรดี พวกเราตัดสินใจว่าการส่งวิทยุนี้เป็นของ

สำาคัญที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องคอยส่งให้ได้โดยเร็ว ถ้าเราเดินทางไป

พร้อมด้วยเครื่องวิทยุเราจะไปไม่ได้ไกล เพราะน้ำาหนักมาก และเท้าของ

ข้าพเจ้าก็บวม และที่ที่เราอยู่นี้ ก็รู้สึกจะเป็นที่ที่มิดชิดพอสมควร แดง

เห็นว่าสายอากาศของเราอาจจะทำาได้ดีขึ้น และในวันรุ่งขึ้น เราก็จะได้

ติดต่อกับกองบัญชาการอีก ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วย และเนื่องจากข้าพเจ้า

เป็นหัวหน้า ข้าพเจ้ารับผิดชอบในข้อตัดสินใจนั้น ในระหว่างท่ีรออยู่

จนถึงวันรุ่งขึ้น เราก็พยายามหาน้ำามาใส่ขวดสำาหรับจะได้เดินทางไป  

และเมื่อเราได้ส่งวิทยุไปแล้ว เราก็เดินทางต่อไปทันที

แดงกับดีก็ออกไปลาดตระเวนหาน้ำา ข้าพเจ้าอยู่ในที่พักแต่ 

ผู้เดียว เพื่อนของข้าพเจ้าได้จากไปเป็นเวลาหลายชั่วโมง และไม่ได้กลับ

มาจนกระทั่งรุ่งสาง เขาได้พบหนองน้ำาแห่งหนึ่งสกปรกอยู่นอกป่า แต่

เมื่อเวลาเดินกลับมายังที่ เดือนยังไม่ขึ้นไม่เห็นทาง จึงต้องรอจนกระทั่ง

เช้ามืด ๓ นาฬิกา ข้าพเจ้าเองนั่งเฝ้าอยู่ ฟังเสียงลิงและนก และเมื่อเห็น

เพื่อนข้าพเจ้ากลับมาก็รู้สึกมีความยินดีมาก

การพยายามส่งวิทยุคร้ังต่อมา ยิ่งประสบความสำาเร็จน้อยกว่า

คราวแรก เพราะเหตุว่าคราวนี้เราไม่ได้ยินกองบัญชาการเลย เรารู้สึก

วิตกเป็นอันมาก และข้าพเจ้าจำาได้ว่า ดีได้บอกว่า ถ้าเราไม่รีบเดินทาง 

ออกไปโดยเร็ว ชาวบ้านก็จะตามเราทัน อย่างไรก็ดีพวกเราวิตกกังวลถึง

คณะที่ ๒ และคณะต่อ ๆ  ไปว่า จะได้รับความลำาบาก ถ้าเราไม่ส่งวิทยุ

แจ้งให้กองบัญชาการทราบ ข้าพเจ้ารับผิดชอบและตัดสินใจว่าจะต้อง
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การฝึกส่งวิทยุ
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พยายามส่งอีกครั้งหนึ่ง และคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายจะส่งออกได้หรือไม่

ก็ตาม เราจะต้องเดินทางไป การส่งครั้งนี้จะทำากันในเช้าวันรุ่งขึ้น คือใน

เช้าวันที่ ๓ หลังจากที่เราได้โดดร่มมา ในเวลาบ่ายวันนั้น ดีและข้าพเจ้า

เดินออกลาดตระเวนและหาน้ำา เราได้เห็นชาวบ้านบางคน แต่รู้สึกว่าเขา

ไม่สงสัยอะไรเรา ในคืนนั้นเราก็พักแรมอยู่ด้วยกันนั้น

รุ่งขึ้นเวลา ๑๐ นาฬิกา ดีกับแดงก็ไปส่งวิทยุในที่ซ่อนวิทยุนั้น 

ข้าพเจ้านั่งยามอยู่คนเดียวเช่นเดิม เพื่อนของข้าพเจ้าไปได้ประมาณ ๕ 

นาที ข้าพเจ้าก็เห็นคนหลายคนเดินผ่านไปห่าง ๆ  ข้าพเจ้าเข้าใจว่า เขา

ไม่เห็นข้าพเจ้าในครั้งน้ัน ข้าพเจ้าน่ังเฝ้าคอยอยู่เป็นเวลาสักอึดใจ ก็มี

คนเป็นจำานวนมากโผล่ขึ้นมาล้อมที่พักของเรา ชาวบ้านเหล่านั้นเข้ามา

ทั้งทางซ้าย ทางขวา ข้างหน้า ข้างหลัง ชูปืนหลายกระบอก เกมของ

เราสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ อย่างน้อยก็เกมของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าทำาอะไร

อย่างอื่นไม่ได้ นอกจากจะตะเบ็งเสียงขึ้นว่า “ยอมแพ้ จับไปเถิด” หวัง

ว่าเสียงที่ข้าพเจ้าตะเบ็งจะได้ยินไปถึงเพื่อนข้าพเจ้าและทำาให้เขามีเวลา 

หนี

ข้าพเจ้าแทบจะไม่สามารถเชื่อได้ว่าภายในเวลาไม่ถึง ๑ วินาที

ในขณะนั้น ความคิดต่าง ๆ  แล่นพรั่งเข้ามาในศีรษะของข้าพเจ้าเป็นอัน

มาก ต้ังแต่เวลาที่ข้าพเจ้ารู้ตัวว่ามีคนมาล้อมข้าพเจ้า จนถึงเวลาท่ีเขา

เข้ามาถึงตัว ในสมองข้าพเจ้าได้เกิดความคิดความเห็นหลายอย่างจน

ไม่ทราบว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลัง คิดถึงคู่รักของข้าพเจ้าท่ีลอนดอน 

คิดถึงคำาสุดท้ายของคุณมณี สาณะเสน ท่ีได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าเมื่อก่อน

เราเดินทางออกจากประเทศอังกฤษ คิดถึงเพ่ือนของข้าพเจ้าที่ยังอยู่ใน

อินเดีย คิดถึงเพื่อนอีก ๒ คนของข้าพเจ้าที่อยู่ในพุ่มไม้ใกล้เคียง คิดถึง

ญาติและมิตรที่อยู่กรุงเทพฯ คิดถึงสารจากกองบัญชาการถึง “รู้ธ” ที่ยัง 
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อยู่ในกระเป๋าของข้าพเจ้า และคิดถึงยาพิษที่อยู่ในกระเป๋าหน้าอกของ

ข้าพเจ้า ความคิดข้อสุดท้ายนี้เป็นความคิดท่ีมาหลังสุด ข้าพเจ้าควร

จะกลืนยาพิษเข้าไปไหม หรือควรจะยอมให้จับเป็น ให้เขาจับตายเถิด 

เพราะเหตุว่าความลับที่ข้าพเจ้านำามานั้นมีอยู่มากเหลือเกิน และถ้าถูก 

จับเป็นไปก็จะทำาให้ข้าพเจ้าต้องขายเพื่อน ขายความลับเหล่านั้น แต่

อย่าเลย ถูกจับดีกว่า เพราะเหตุว่าเอกสารต่าง ๆ  ที่อยู่กับข้าพเจ้านั้น 

ข้าพเจ้าสามารถที่จะป้องกันได้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าตายไปเสียจะ

ป้องกันอย่างไร ชีวิตเป็นสิ่งที่มีความสดชื่นและสวยงาม และตราบใดที่

มีชีวิต ตราบนั้นก็ยังมีความหวัง ถ้าญี่ปุ่นจะทรมานข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตาย 

เสียเดี๋ยวนี้เห็นจะสบายดีกว่า แต่เห็นแล้วว่าไม่มีญี่ปุ่นในหมู่คนที่จะ 

เข้ามาจับข้าพเจ้าเลย อย่ากระนั้นเลย เมื่อปะเสือก็ต้องยอมสู้ อย่าเลย 

ให้เขาจับเป็นจะดีกว่า อย่าเพิ่งตาย

และข้าพเจ้าก็ยังคงมีชีวิตอยู่ เมื่อได้ผ่านความคิดเห็นเรื่องความ

ตายมาในสมองแล้ว ข้าพเจ้าก็สามารถที่จะเห็นแง่ขันบางอย่างในขณะ

ที่ข้าพเจ้าถูกจับ คนที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ามีปืนพกแต่งเครื่องแบบตำารวจ 

โดดเข้ามาถึงข้าพเจ้าแบบที่เห็นกันอยู่บนโรงลิเก เขาไม่ได้ร้องเพลงลิเก

แต่ร้องเสียงอะไรฟังไม่ออก มีอีกหลายคนที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ และไม่

ยอมออกมาจนกว่าข้าพเจ้าจะยกมือขึ้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีอาวุธติดตัว

เลย ผู้ที่เข้ามาจับข้าพเจ้าในขั้นแรกมีประมาณ ๕ หรือ ๖ คน แต่ต่อมา 

สัก ๑ นาทีหลังจากท่ีข้าพเจ้ายอมแพ้ เห็นมีประมาณ ๓๐ คน เข้ามัด 

มือข้าพเจ้าไพล่หลังด้วยผ้าขาวม้า ต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่ผู้จับข้าพเจ้าไม่รู้

ว่าเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง เพราะต่างคนต่างพูดพร้อม ๆ  กัน แต่คนที่ใกล้

ข้าพเจ้าที่สุดดูเหมือนจะบอกข้าพเจ้าว่า ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นสัตว ์
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ข้าพเจ้าควรจะกลืนยาพิษเข้าไปไหม หรือ

ควรจะยอมให้จับเป็น ให้เขาจับตายเถิด 

เพราะเหตุว่าความลับท่ีข้าพเจ้านำามานั้นมี

อยู่มากเหลือเกิน และถ้าถูกจับเป็นไปก็จะ

ทำาให้ข้าพเจ้าต้องขายเพื่อน ขายความลับ

เหล่านั้น แต่อย่าเลย ถูกจับดีกว่า เพราะ

เหตุว่าเอกสารต่าง ๆ  ที่อยู่กับข้าพเจ้าน้ัน 

ข้าพเจ้าสามารถที่จะป้องกันได้ตราบใด

ที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าตายไปเสียจะป้องกัน

อย่างไร ชีวิตเป็นสิ่งที่มีความสดชื่นและ

สวยงาม และตราบใดท่ีมีชีวิต ตราบนั้นก็

ยังมีความหวัง ถ้าญี่ปุ่นจะทรมานข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าตายเสียเดี๋ยวนี้เห็นจะสบายดีกว่า  

แต่เห็นแล้วว่าไม่มีญี่ปุ่นในหมู่คนที่จะ 

เข้ามาจับข้าพเจ้าเลย อย่ากระนั้นเลย เม่ือ

ปะเสือก็ต้องยอมสู้ อย่าเลย ให้เขาจับเป็น 

จะดีกว่า อย่าเพิ่งตาย



89ทหารชั่วคราว

ชั้นต่ำา พ่อแม่ข้าพเจ้าคงไม่ได้แต่งงานกัน ข้าพเจ้าเคราะห์ดีที่ยอมแพ้  

มิฉะนั้น...ฯลฯ คนท่ีเข้ามาทีหลังเม่ือได้เห็นแน่ชัดว่า มือของข้าพเจ้า

ถูกมัดไพล่หลังแล้ว ก็หาความสนุกด้วยการตบตีข้าพเจ้า และถือโอกาส 

สั่งสอนข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำาอันหยาบคาย ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวโต้ตอบสัก

คำาเดียว ความจริงข้าพเจ้าตื่นเต้นและอื้อไปหมด เพราะเหตุว่า ข้าพเจ้า

พะวงอยู่แต่ในเรื่องปัญหาว่าเพื่อนข้าพเจ้าถูกจับหรือเปล่า ในไม่ช้าก็

รู้สึกเบาใจไปบ้าง ที่ไม่เห็น ๒ คนนั้นถูกจับมา ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะได้

แบกวิทยุรวมกลุ่มอยู่ และนอกจากน้ันไม่ได้ยินเสียงปืนเลย จึงเป็นที่

เบาใจ

ข้าพเจ้าทราบความทีหลังว่า แดงและดีได้ยินเสียงคนมาจับ

ข้าพเจ้า จึงวิ่งหนีไปก่อนที่ใครจะเห็น เขาทั้ง ๒ เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในอีก 

ส่วนหนึ่งของป่าจนกระทั่งถึงเวลากลางคืน และในคืนนั้นได้เดินทางไป

ยังที่ที่เราได้กำาหนดนัดพบกันไว้ ถ้าเผ่ือเราคลาดกัน หวังว่าถ้าข้าพเจ้า

หนีไปได้ข้าพเจ้าก็คงจะได้ไปคอยอยู่ที่นั่น แต่เมื่อไม่พบข้าพเจ้า เขาก็

เดินต่อไปทางภาคเหนือ เข้าไปยังจังหวัดอุทัยธานี และในไม่ช้าก็ถูกจับ

ระหว่างที่กำาลังรับประทานอาหารอยู่ในตลาด เพราะไม่ได้สวมหมวก

ผู้ที่มาจับข้าพเจ้ามีหัวหน้า ๒ คน เป็นปลัดอำาเภอประจำาตำาบล มี

พลตำารวจ ๒ คน นอกจากนั้นเป็นชาวนาที่หน้าตารื่นเริงและมีใจกรุณา 

ท่านเหล่านี้ได้พาข้าพเจ้าออกจากป่าไปยังหมู่บ้านวังน้ำาขาว เม่ือจะถึง

ชายหมู่บ้าน ได้มีผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ท่ีจับข้าพเจ้าได้มารวมเป็นจำานวน

มาก รวมทั้งนายอำาเภอวัดสิงห์ ซ่ึงเป็นคนเดียวที่ขี่ม้า ผู้ที่อารักขา 

ข้าพเจ้าอยู่มีจำานวน ๒–๓ ร้อยคน ส่วนมากเป็นชาวนาจากหมู่บ้าน 

ต่าง ๆ  ใกล้เคียง ในหมู่คนเหล่านั้น ข้าพเจ้าสังเกตจำาได้ว่ามีสหายเก่า
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ของเรา ๒–๓ คน คือคนตัดไม้ที่เราได้พบในคืนแรก ข้าพเจ้าทราบความ

ว่า หลังจากที่เขาผละจากเราไปแล้วได้แจ้งความยังอำาเภอวัดสิงห์ และ

ทางอำาเภอจึงได้เกณฑ์ชาวบ้านออกมาตามจับเรา เขาเข้าใจว่าเรามี ๔ 

คน และพยายามจะซักถามให้ข้าพเจ้าบอกว่าอีก ๓ คนนั้นหนีไปอยู่

ที่ไหน

เมื่อนายอำาเภอได้พบข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าได้ถูกนำาตัวโดยที่มือ 

ไพล่หลังอยู่ตลอดเวลา ไปยังศาลาวัดวังน้ำาขาว ณ ที่นั้นเขาล่ามโซ่

ข้าพเจ้าไว้ที่เท้า ผูกไว้กับเสากลางศาลา เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้พยายาม

ต่อสู้หรือหลบหนี เขาก็ยอมให้ข้าพเจ้าไม่ต้องถูกมัดมือ ข้าพเจ้าได้ยิน

เจ้าหน้าที่ถกเถียงกันอยู่บ้าง และรู้สึกว่าความเห็นของเจ้าหน้าที่เร่ือง

ข้าพเจ้านั้นแตกแยกกันออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าข้าพเจ้าเป็น

นักโทษอุกฉกรรจ์ เป็นคนทรยศต่อชาติ พยายามทำาลายชาติและฆ่า

เพื่อนร่วมชาติด้วยกัน อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกจะเป็นจำานวนเท่า ๆ  กับฝ่าย

แรก มีความกรุณา และหลังจากที่ข้าพเจ้าได้บอกเขาโดยไม่ได้บอกชื่อ

ของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนของรัฐบาลท่ีรัฐบาลส่งไปอังกฤษ 

เขาก็เชื่อข้าพเจ้า และตั้งคำาถามข้าพเจ้าหลายข้อด้วยกัน ถึงเรื่องอนาคต

และสถานะแห่งสงคราม ในฝ่ายหลังนี้ปลัดอำาเภอประจำาตำาบลคนหนึ่ง

ท่าทางเรียบร้อย มากระซิบกับข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำาสุภาพ ทำาให้เป็นที่

ปลาบปล้ืมยินดีจับใจนัก ตรงกันข้ามมีปลัดอำาเภอประจำาตำาบลหน่ึง 

ซึ่งมีใจกระด้างได้ตะคอกแก่ชาวบ้านต่าง ๆ  ขู่ให้ออกไปห่าง ๆ  ข้าพเจ้า  

เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นกบฏรุนแรง ใจเหี้ยมอำามหิต จะอยู่ต่อไปไม่ได้กี่

วันแล้ว ในหมู่ชาวบ้านนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขามีความเมตตากรุณาทั่ว ๆ  

ไป ไม่ใช่เพราะว่า เขารู้เรื่องการเมืองหรือการสงคราม แต่เพราะเหตุ
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เมื่อกระโดดร่มลงมาแล้วถูกฝ่ายไทยจับได้ อาจารย์ป๋วยถูกนำาตัวมาล่ามโซ่ที่เท้าไว้กับ

เสาต้นหนึ่งในศาลาวัดวังน้ำาขาว อำาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
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ว่าน้ำาใจอันดีและซื่อตามธรรมชาติของเขา พาให้เขามองข้าพเจ้าเป็น

เพื่อนมนุษย์และเป็นเพื่อนมนุษย์ที่กำาลังได้ทุกข์อยู่ และถึงแม้จะมีคนที่

ไม่แยแสกับอะไรทั้งสิ้น ก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดชัง นอกจากจะอยากรู้อยาก

เห็น ข้าพเจ้าสังเกตว่า ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านอย่างน้อยก็เลื่อมใสอยู่

ข้อหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าได้โดดร่มลงมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิด ๔ เครื่องยนต์  

ซึ่งข้าพเจ้าได้วาดภาพให้เขาดู บอกว่าใหญ่เท่าโบสถ์แต่ไม่สูงเท่า

อาหารกลางวันและอาหารเย็นในวันน้ัน ชาวบ้านนำาเอามาให้ 

แก่เจ้าหน้าที่และข้าพเจ้าอย่างเต็มท่ี ในตอนบ่ายชาวบ้านที่มาจาก

หมู่บ้านอื่น ๆ  ได้ขึ้นมาบนศาลา มาดูพลร่ม เขานั่งล้อมวงไม่ใกล้

ข้าพเจ้านัก เพราะเหตุว่าเจ้าหน้าที่ที่เกลียดชังข้าพเจ้า ไล่ให้เขาออกไป

ห่าง ๆ  อยู่เสมอ และพอตกบ่ายเจ้าหน้าที่บางคนก็ม่อยหลับไป ชาวบ้าน 

จึงได้กระเถิบเข้ามาใกล้เข้าทุกที และเริ่มซักถามข้าพเจ้า ในหมู่ชาวบ้าน 

หน้าซื่อเหล่านี้ มีหญิงผู้หนึ่งอายุค่อนข้างมาก ข้าพเจ้าสังเกตว่าแกนั่ง

ใกล้ข้าพเจ้าอยู่นานถึง ๒ ชั่วโมง ไม่ไปไหนและนั่งเอามือกอดเข่า เมื่อ 

คนท่ีมาดูข้าพเจ้าค่อยบางตาไปบ้างแล้ว หญิงชราผู้น้ันก็พูดกับข้าพเจ้า

เสียงแปร่ง ๆ  ว่า พุทโธ่หน้าเอ็งเหมือนลูกข้า ข้าพเจ้าถามว่า ลูกป้า 

อยู่ไหน ได้คำาตอบว่า ถูกเกณฑ์ทหารไปนานแล้ว ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน  

เสียงอันเยือกเย็นซึ่งแสดงถึงน้ำาใจของหญิงผู้นี้ ทำาให้ข้าพเจ้าตื้นตัน และ 

รู้สึกว่าได้มีรสหวานอันเป็นรสแห่งความรักของมารดาห้อมล้อมอยู่ใน 

ศาลานั้น

คืนนั้นข้าพเจ้านอนหลับสนิท เพราะเพลียทั้งร่างกายและจิตใจ 

รุ่งขึ้นเวลาสาง ชาวบ้านได้นำาเอาเกวียนมารอข้าพเจ้า เพื่อจะนำาไปยัง

อำาเภอวัดสิงห์ ข้าพเจ้านั่งมาในเกวียนข้อเท้าล่ามโซ่ติดอยู่กับเกวียนและ
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ศาลาวัดวังน้ำาขาวที่กุมขังอาจารย์ป๋วย
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มีตำารวจ ๒ คนนั่งเกวียนมาด้วย ชาวบ้านประมาณ ๑๒ คนเดินเป็น

องครักษ์อยู่ข้าง ๆ  เกวียน เกวียนที่ใส่ของสัมภาระของเรารวมทั้งเครื่อง

วิทยุ ได้ออกเดินทางไปล่วงหน้า ตำารวจในขณะนั้นรู้สึกว่าจะมีจิตใจเป็น

มิตรและพยายามที่จะทำาให้ข้าพเจ้าได้รับความสบายมากที่สุดที่จะทำาได้

โดยไม่ขัดกับข้อบังคับ ประมาณ ๗ น. ขบวนของเราหยุดที่หมู่บ้านแห่ง

หนึ่ง เพื่อรับประทานอาหารเช้า รู้สึกว่าพวกชาวบ้านรู้ตัวจึงคอยเตรียม

อาหารไว้ และเห็นจะไม่มีใครในหมู่บ้านที่ไม่มาดูข้าพเจ้า ตำารวจ ๒ คน 

น้ันหยอกล้อหญิงสาว ถามว่า เมื่อได้เห็นพลร่มแล้วรู้สึกรักบ้างไหม  

คำาตอบไม่เป็นไปในทางปฏิเสธ อาหารนั้นอร่อยมาก มีแกงบะฉ้อปลา  

ผักและน้ำาพริก ชาวบ้านได้เอาเหล้ามาเลี้ยง และตำารวจก็เชิญให้ข้าพเจ้า

ด่ืมด้วย และกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะไม่มีโอกาสลิ้มรสเหล้านั้นอีกเป็นเวลา

นาน ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกถึงแม้ว่า ๗ นาฬิกาในเวลาเช้า จะเช้าเกินไป

สำาหรับดื่ม เป็นจริงดังที่ข้าพเจ้าได้คาด มีชาวบ้านหลายคนมาห้อมล้อม

เกวียนของข้าพเจ้าและมาคุยด้วย ถามถึงเครื่องบิน การทิ้งระเบิด และ 

สงคราม รู้สึกว่าเขาดีใจท่ีได้ยินข้าพเจ้าว่าญี่ปุ่นกำาลังจะแพ้และจะเลิก

สงครามเร็ว ๆ  นี้ และรู้สึกว่าชาวบ้านเหล่าน้ันไม่ได้เกลียดชังอะไร

ข้าพเจ้า ได้ยินบางคนตะโกนว่า อะไรกัน คนไทยเหมือนเรานี่เอง และ

เมื่อขบวนของข้าพเจ้าออกจากหมู่บ้าน ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงไชโยจาก

เพื่อนมนุษย์เหล่านั้นหลายครั้ง

เราหยุดรับประทานอาหารกลางวัน ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง และ

ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับทำานองเดียวกัน ข้าพเจ้าก็ต้อนรับชาวบ้าน

เดียวกันกับคราวก่อน คือ ตอบคำาถามของพวกเขาในเรื่องต่าง ๆ  และ

รู้สึกว่าพูดได้คล่องกว่าคราวก่อน ก่อนท่ีเราจะออกเดินทางบ่ายวันนั้น  
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ในหมู่ชาวบ้านหน้าซ่ือเหล่าน้ี มีหญิงผู้หนึ่ง 

อายุค่อนข้างมาก ข้าพเจ้าสังเกตว่าแก

นั่งใกล้ข้าพเจ้าอยู่นานถึง ๒ ชั่วโมง ไม่ 

ไปไหนและน่ังเอามือกอดเข่า เม่ือคนที่มา

ดูข้าพเจ้าค่อยบางตาไปบ้างแล้ว หญิง

ชราผู้ น้ันก็พูดกับข้าพเจ้าเสียงแปร่ง ๆ   

ว่า พุทโธ่หน้าเอ็งเหมือนลูกข้า ข้าพเจ้า 

ถามว่า ลูกป้าอยู่ไหน ได้คำาตอบว่า ถูก

เกณฑ์ทหารไปนานแล้ว ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน 

เสียงอันเยือกเย็นซึ่งแสดงถึงน้ำาใจของ

หญิงผู้นี้ ทำาให้ข้าพเจ้าตื้นตัน และรู้สึกว่า

ได้มีรสหวานอันเป็นรสแห่งความรักของ

มารดาห้อมล้อมอยู่ในศาลานั้น
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มีชายคนหนึ่งซึ่งกำาลังพูดอยู่กับข้าพเจ้า เห็นไม่มีใครมอง เอาว่าน 

ชิ้นหนึ่งใส่มือข้าพเจ้าแล้วกระซิบว่า เก็บไว้ให้ดี ไม่เป็นอันตราย ดูที่

หน้าผากแล้วเห็นจะทำางานสำาเร็จ ทำาใจให้ดี ๆ  ไว้ ไม่เป็นอะไร

ประมาณ ๑๖ น. เราหยุดที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง ใหญ่กว่า

หมู่บ้านอื่น ๆ  ที่เราได้ผ่านมา ประชาชนที่มาถามข้าพเจ้า มีความรู้มาก

กว่าพวกก่อน ๆ  มีพระสงฆ์อยู่หลายรูป ครู และมีอีกหลายคนที่เคยไป

เรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ พอตกเย็นเราก็ถึงวัดสิงห์ และเกวียนก็นำา 

ข้าพเจ้าไปยังสถานีตำารวจ เมื่อก่อนจะเข้าเขตอำาเภอวัดสิงห์ ตำารวจ  

๒ คน ผู้คุมข้าพเจ้าซึ่งเวลานั้นสนิทชิดชอบกันมาก เอาเงินรวมกันได้ 

๑๒ บาทส่งให้ข้าพเจ้าและบอกว่า ข้าพเจ้าจะใช้เป็นประโยชน์ได้ใน  

๒–๓ วันข้างหน้า ตำารวจทั้ง ๒ นี้ ในวันรุ่งขึ้นได้เอาไข่ต้มมาให้ข้าพเจ้า 

รับประทานในกรงขัง และบอกว่าอาหารท่ีราชการให้ข้าพเจ้า คงจะพอ

สำาหรับทำาให้หิวต่อไปอีก

ในทันทีทันใดที่เราได้เดินทางถึงสถานีตำารวจ สภาพการเป็น

นักโทษของข้าพเจ้าก็แปรไปเป็นทางการ ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้าไปใน

กรงขังซึ่งเราเห็นกันอยู่ทุกแห่งตามสถานีตำารวจทั่วราชอาณาจักร กรง

นั้นเป็นรูป ๖ ด้าน กว้างยาวประมาณ ๑๐ ฟุต เป็นกรงเหล็กรอบด้าน  

เว้นแต่ด้านพื้นดิน เมื่อข้าพเจ้าไปถึงมีผู้อาศัยอยู่ในนั้นคนหนึ่งแล้ว 

เป็นชายรูปร่างกำายำาล่ำาสันผิวคล้ำา เช่นเดียวกับชาวนาอื่น ๆ  ในประเทศ 

รู้สึกหน้าตาชื่นบาน ยิ้มปากกว้างให้เห็นฟันขาว ชายผู้นั้นยังรู้สึกว่า 

ชื่นบาน ถึงแม้จะถูกกล่าวหาในข้อที่สำาคัญ คือเขาได้ทะเลาะกับลูกพี่- 

ลูกน้องในงานเล้ียงแห่งหนึ่ง มึนเมาเข้าไป “ชกเข้าไปทีหนึ่ง กระทืบ

หนึ่งหนที่กลางอก เขาก็ตาย” เพื่อนร่วมกรงของข้าพเจ้าได้ทราบล่วง



97ทหารชั่วคราว

หน้าว่าข้าพเจ้าถูกจับ และปรากฏว่าเขารู้สึกยินดีในเอกสิทธิ์ที่ได้เห็น

พลร่มในระยะใกล้ชิด และได้มีการสนทนาปราศรัยในทำานองเดียวกัน

กับท่ีเคยได้เป็นมา หลังจากนั้นครึ่งช่ัวโมง มีนักโทษคนที่ ๓ ถูกจับมา 

คนนี้เป็นชายชาวกรุงเทพฯ ถูกจับด้วยข้อหาว่าพยายามทำาจารกรรม 

ชายผู้นี้ได้มาถึงวัดสิงห์เม่ือ ๓–๔ วันก่อน ต้ังใจจะมาหาแร่ในบริเวณ 

วังน้ำาขาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่เรากระโดดร่มลงมา เขาพยายาม

หาคนงานหาเกวียนจะเดินทางไปสำารวจแร่ พอดีตำารวจทราบเรื่อง 

ก็เลยสงสัยว่าคงจะเก่ียวกับพลร่ม ผู้ต้องหารายนี้ได้คัดค้านอย่างมาก

แต่ไม่เป็นผล และใครจะมารู้ดีไปกว่าข้าพเจ้าว่าชายผู้นี้ไม่มีความผิดเลย 

ในกาลต่อมา ข้าพเจ้าพบชายผู้นี้อีกหลายครั้ง ที่กองตำารวจสันติบาลใน

กรุงเทพฯ เป็นเวลานาน ๔ เดือน หลังจากที่เขาถูกจับ เพราะเหตุว่าชาย 

ผู้นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เลยเป็นเวลานาน แม้ว่าจะไม่มี 

หลักฐานประกอบแต่อย่างหนึ่งอย่างใด

ในเวลาเย็นและค่ำาวันนั้น ชาวบ้านอำาเภอวัดสิงห์ก็เข้ามารวมอยู่ 

ในสถานีตำารวจเพ่ือดูหน้าพลร่ม ตำารวจแสดงว่าพยายามจะห้ามไม่ให ้

เข้ามา แต่เนื่องจากตำารวจก็อยากอนุญาตให้ญาติมิตรของตนและ

ญาติมิตรของเพื่อนฝูงของตนได้เข้ามาชมสิ่งประหลาดด้วย ในไม่ช้า

สถานีตำารวจนั้นก็เต็มไปด้วยราษฎรผู้อยากรู้อยากเห็นของอำาเภอ

วัดสิงห์ ผู้เยี่ยมเยียนเราเหล่าน้ีมิได้ระงับปากเสียงเกี่ยวกับพลร่มเลย 

บางคนก็รู้สึกเกลียดชังโกรธแค้น แต่บางคนก็เมตตา ผู้ต้องหาเคยฆ่า

คนตายกับข้าพเจ้ารู้สึกสนุกบ้าง ในการที่มีคนมาดู แต่นักหาแร่ของเรา

ไม่สามารถจะกลั้นความทุกข์ร้อนของตนได้ นักค้นแร่นี้เป็นคนเดียว 

ที่บริสุทธิ์ ไม่มีความผิด ส่วนเราทั้ง ๒ คนนั้นถูกจับในขณะกระทำาผิด 
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ราษฎรบางคนดูไม่เข้าใจว่าคนใดใน ๓ คนน้ีเป็นพลร่ม และเมื่อเขา 

ถามอย่างดัง ๆ  ข้าพเจ้าก็เลยชี้ว่า นักโทษฆ่าคนตายเป็นพลร่ม นักโทษ

ฆ่าคนตายก็ชี้นักค้นแร่ว่าเป็นพลร่ม แต่นักค้นแร่ไม่พูดว่ากระไร นั่ง

หน้าเศร้าอยู่ ต่อวันรุ่งขึ้นจึงเริ่มพูดจาวิสาสะบ้าง แต่พูดอยู่กับพวกเรา

เท่านั้น ไม่พูดกับคนอื่น เผอิญแกเป็นคนเรียนทางหมอดู แกเลยดู

ลายมือของข้าพเจ้า แล้วบอกว่าชะตายังไม่ถึงฆาต ส่วนเส้นลาภในมือ 

นั้นปรากฏชัด สำาหรับชะตาของแกนั้นไม่สู้ดี

ในบ่ายวันรุ่งนี้ ข้าหลวงประจำาจังหวัดชัยนาทได้เดินทางมาถึง

พร้อมด้วยครอบครัว และมีกำากับการตำารวจกับผู้พิพากษามาด้วย และ

ต่อจากนั้นอีก ๑ ชั่วโมง เราทั้ง ๓ คนก็ออกเดินทางไปกับข้าราชการ

ผู้ใหญ่เหล่านั้น เพื่อไปสู่ชัยนาท ระหว่างทางตั้งแต่สถานีตำารวจจนถึง

ท่าเรือยนต์ ทั้ง ๓ คนถูกล่ามโซ่ติดกันเป็นพวง (นักค้นแร่ดูเหมือนจะ

เป็นคนหน้าบางสักหน่อย) ท่านข้าหลวงประจำาจังหวัดรู้สึกกระดากท่ี

ต้องเอาโซ่มาล่ามข้าพเจ้า ผู้ซึ่งเป็นนักเรียนที่รัฐบาลส่งไปเรียนเมือง 

นอก จึงได้มาบอกข้าพเจ้าล่วงหน้าก่อนเดินทาง “หวังว่าจะไม่รังเกียจ” 

ตลอดทางท่ีไปสู่ท่าเรือยนต์ ประชาชนพากันออกมาดูนักโทษเป็นครั้ง

สุดท้าย เฉพาะอย่างยิ่งนักโทษพลร่ม มีบางคนที่ข้าพเจ้าจำาได้ว่าเป็น

นักเรียนกฎหมาย ได้เข้ามาดูข้าพเจ้าเมื่อวันก่อน และเมื่อข้าพเจ้าผ่าน 

หน้าเขา เขาก็โบกมือต้อนรับ

ที่จังหวัดชัยนาท ข้าพเจ้าถูกแยกตัวจากเพ่ือนนักโทษ นำาตัว

ข้าพเจ้าไปจวนข้าหลวงอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง ระหว่างนั้น ข้าพเจ้าขอ

อนุญาตอาบน้ำา ท่านข้าหลวงก็อนุญาตโดยให้สัญญาว่าจะไม่พยายาม

หลบหนี ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสโกนหนวดเคราโดยใช้มีดโกนของข้าพเจ้า
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ยี่ห้อ Roll Razor (เวลาจะลับมีดโกนชนิดนี้มีเสียงดังคล้ายจุดประทัด) 

ในทันใดนั้นประตูห้องน้ำาก็ถูกผลักดันเปิดออก และมีคนวิ่งเข้ามา เขา

ว่าเขาได้ยินเสียงปืนกล ความจริงไม่ใช่อื่นเลย เสียงข้าพเจ้าลับมีดโกน

นั่นเอง หลังจากอาบน้ำาแล้ว ข้าพเจ้าได้รับประทานอาหารเอร็ดอร่อย 

คร้ันแล้วผู้กำากับการตำารวจมาถึง พร้อมด้วยอัยการจังหวัด เพื่อจะ

สอบสวนไปในชั้นแรก ข้าพเจ้าได้ให้ชื่อข้าพเจ้าในครั้งนั้นและความ

ประสงค์อันแท้จริงที่เข้ามาทำาราชการ แต่มิได้บอกว่าเพื่อนของข้าพเจ้า

มีอยู่อีกกี่คนในกองทัพอังกฤษ และแน่นอนข้อความลับทั้งมวล ข้าพเจ้า 

ก็ไม่เปิดเผย ผู้ซักถามข้าพเจ้าในครั้งนั้นก็ถามอย่างอ่อนโยน แต่เมื่อ 

มาถึงปัญหาท่ีสำาคัญ ๆ  และข้าพเจ้าด้ือดึงไม่ยอมตอบ ก็รู้สึกชักเคือง ๆ  

แต่ก็หาได้กระทำาการอย่างใดกับข้าพเจ้าไม่ เวลา ๒๒.๐๐ น. ค่ำาวันนั้น 

เป็นอันว่าการสอบสวนช้ันแรกนี้ได้เสร็จสิ้นลง และข้าพเจ้าได้ถูกนำาตัว 

ไปยังสถานีตำารวจในจังหวัดนั้น เพื่อขังไว้หนึ่งคืน

เมื่อข้าพเจ้าไปถึงสถานีตำารวจ มีเพื่อนร่วมกรงอยู่แล้วประมาณ 

๑๒ คน ในนั้นมีหลายคนที่รู้สึกว่ามีอายุต่ำากว่า ๒๐ ปี เขากำาลังนอนกัน 

และพื้นของกรงขังก็พอดี ๆ  กับจำานวนคนอยู่แล้ว เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเพิ่ม 

อีกคนหนึ่งก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งปีนขึ้นไปอยู่ยอดกรง เพื่อนร่วมกรง 

ทุกคนลงความเห็นว่า ควรจะให้เด็กคนหนึ่งขึ้นไปเสียชั้นบน แม้ว่า

ข้าพเจ้าจะขอขึ้นไปเอง ภายหลังข้าพเจ้าจึงทราบว่า ทำาไมเขาถึงยัดเยียด 

ให้คนนั้นข้ึนไปเสียชั้นบน ไม่มีใครอยากจะให้แกเข้าใกล้เพราะแกเป็น

โรคผิวหนัง ข้าพเจ้าไปนอนแทนท่ีแก และตัวแกก็ขึ้นไปอยู่ชั้นบนตรง

ศีรษะข้าพเจ้าพอดี เด็กคนนี้เกาตลอดคืนและมีสะเก็ดหล่นลงมาบนตัว

ข้าพเจ้า คืนนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับ เพราะเหตุที่เด็กเกาหนวกหู กับมี
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ตัวเรือด มียุง มีมด และถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะสวมเสื้อผ้าคลุมกายได้ทั้งตัว  

แต่ศีรษะจนถึงเท้า ก็ไม่ช่วยอะไรได้มากนัก

เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำาจังหวัดชัยนาท มี

แพทย์เป็นผู้ควบคุม แพทย์น้ีก็เป็นนักโทษน่ันเอง โทษฐานฆ่าคนตาย 

ต้องจำาคุกตลอดชีวิต แต่เนื่องด้วยมีการพระราชทานอภัยโทษ (งาน 

เฉลิมพระชนมพรรษา งานขึ้นปีใหม่ ฯลฯ) จึงใกล้กำาหนดที่จะปลด- 

ปล่อยออกไป และเนื่องจากแกเป็นคนที่มีความประพฤติดีและมีความรู ้

ทางหมออยู่บ้าง จึงได้เป็นผู้รับผิดชอบใน “โรงพยาบาลของเรือนจำา” 

โรงพยาบาลนี้จะว่าเป็นโรงพยาบาลก็ไม่ได้ เพราะไม่เห็นมียา ส่วน

คนไข้ก็นอนอยู่บนพื้น คอยให้ธรรมชาติบำาบัดไข้หรือบั่นทอนชีวิตไป 

คนไข้ส่วนมากเป็นไข้จับสั่น หมอนั่นเป็นคนที่มีนิสัยดี แต่ทำาอะไรให้

คนไข้ไม่ได้ นักโทษบางคนถูกตีตรวนที่ข้อเท้า พวกนี้เป็นพวกท่ีได้รับ

โทษอย่างหนัก และเพิ่งเข้ามารับโทษ ถ้าอยู่นานสักหน่อยและแสดงตน

ว่ามีความประพฤติดีก็ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องตีตรวน มีอยู่หลายคน 

ได้รับอนุญาตให้ไปทำางานทำาถนนที่นอกเรือนจำา นักโทษที่ดีที่สุดได้รับ

การยกเว้น ไม่ต้องทำางานอะไรเลย และได้รับอนุญาตให้ออกไปเท่ียว

ในเมืองได้ในเวลากลางวัน แต่ต้องกลับมานอนในเรือนจำา มีบางคนที่

หัดอ่านและเขียนหนังสือในเรือนจำา และบางคนก็หัดทำาการจักสานและ 

งานฝีมืออย่างอื่น มีเรือนหนึ่งพิเศษสำาหรับผู้หญิงซึ่งผู้ชายเข้าไม่ได้ และ

มีบางคนบอกข้าพเจ้าว่านักโทษหญิงกับนักโทษชายบางคน เมื่อออกไป

แล้วก็ไปแต่งงานกันก็มี นักโทษเหล่านั้นรับประทานข้าวแดงและแกงที่

มีแต่ผัก วันละ ๒ ครั้ง นักโทษที่มีความประพฤติดี อาจจะไปจับปลามา

ได้แล้วเอาต้มเอาเอง มีบางคนที่ทางบ้านส่งเสียอาหารให้ก็มี ข้าวแดง
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น้ันฝืดคอเกินไปสำาหรับคนใหม่อย่างข้าพเจ้า และถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะ

พยายามกลืนแบบเดียวกับคนอื่น ก็ยังรู้สึกว่าต้องการน้ำาแกงมากมาย 

ที่จะช่วยให้ผ่านลำาคอลงไปได้ ในเวลาน้ีเอง ที่เงิน ๑๒ บาท ที่ตำารวจ

ได้ให้ไว้ ได้มีประโยชน์ เพราะข้าพเจ้าใช้ซ้ือขนมรับประทาน และพัสดี

เรือนจำาก็ยังมีเมตตา คือ ส่งข้าวขาวมาให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยไข่และแกง

ได้รับประทานทุกมื้อ อาหารเหล่านั้นข้าพเจ้าแบ่งรับประทานรวมกับ

หมอ และนักโทษอื่น ๆ  ซึ่งเป็นผู้ช่วยหมอ

ข้าพเจ้าจำาไม่ได้ว่าข้าพเจ้าอยู่เรือนจำานั้นกี่วัน อาจจะเป็นระหว่าง  

๓ วันกับ ๑ สัปดาห์ เช้าวันหน่ึงข้าพเจ้าถูกเรียกตัวไปที่สถานีตำารวจ  

เข้ากรงขังที่ข้าพเจ้าเคยเข้ามาแล้ว และในราว ๑๑.๐๐ น. วันเดียวกัน

นั้น ข้าพเจ้าก็ขึ้นเรือยนต์เดินทางมาสู่กรุงเทพฯ มีผู้กำากับการตำารวจ

ควบคุมมา ในเรือนั้นมีนักโทษอยู่คนหนึ่ง ถูกล่ามโซ่อยู่กับข้าพเจ้า เขา 

เคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลโรคจิตที่ปากคลองสาน แต่ได้หลบหนีไป 

และในระหว่างหลบหนีไปนั้นได้ไปฆ่าพระสงฆ์รูปหน่ึงตาย เขาบอก

ข้าพเจ้าว่าไม่บ้าหรอก และข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นอาการเป็นบ้าอย่างใด 

เลย ข้าพเจ้าอยากทราบว่า เรื่องของเขาเป็นอย่างไรในเวลาต่อไป

ผู้กำากับการตำารวจผู้ควบคุมข้าพเจ้า ชอบนำาตัวข้าพเจ้าแสดงแก่

เพื่อนของท่านเป็นจำานวนมาก ตลอดทางในเวลากลางคืน ข้าพเจ้าก็

ถูกนำาตัวขึ้นจากเรือไปขังไว้ที่สถานีตำารวจ (เพื่อนร่วมกรงขังของข้าพเจ้า

ทุกแห่งมีเรื่องแปลก ๆ  น่าสนใจ แต่น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่สามารถ 

จะนำาเล่าให้ฟังในที่นี้ เพราะจะทำาให้ยืดยาวจนเกินไปนัก) ในเช้าวัน 

รุ่งขึ้น ข้าพเจ้ารับประทานข้าวต้มเป็นแขกของข้าหลวงประจำาจังหวัด

อ่างทอง ท่านผู้น้ีกล่าวว่า เราก็เหมือนเล่นงิ้ว เรารบกันสักหน่อย แล้ว
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พอเลิกรบก็มากินข้าวต้มกัน ในคืนวันสุดท้าย ข้าพเจ้านอนอยู่สถานี

ตำารวจนนทบุรี และในวันรุ่งขึ้นก็ออกมายังกรุงเทพฯ

ตั้งแต่แรกมาจนถึงบัดนี้ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะถูกนำาตัวไป ณ ที่ใด  

มักจะมีคนได้ยินเรื่องข้าพเจ้า และออกมาดูพลร่ม แต่ท่ีกรุงเทพฯ รู้สึก

ว่าไม่มีใครสังเกตเห็นเรือตำารวจเล็ก ๆ  ซึ่งนำาตัวข้าเพจ้ามา และเมื่อ

ข้าพเจ้าขึ้นบกที่ท่าช้าง ซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่กี่ก้าว 

ข้าพเจ้ามองหาใครที่รู้จักสักคนหนึ่งก็ไม่มี เมื่อรออยู่ที่ท่าน้ำาสัก ๒  

ชั่วโมง ก็มีรถตำารวจมารับ และนำาข้าพเจ้าไปกองตำารวจสันติบาล  

ณ ท่ีนั้นข้าพเจ้าทราบว่า “แดง” และ “ดี” ได้มาถึงเมื่อวันก่อน และ 

ในไม่ช้าข้าพเจ้าก็ได้พบเพื่อนทั้ง ๒ คนน้ี และได้คุยกันในเวลา 

รับประทานอาหารกลางวัน

ในไม่ช้าจำานวน “นักโทษสงคราม” ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อน

หน้าพวกเรา ๓ คนนั้น มีคนจีน ๒ คนพูดไทยได้ ซึ่งเป็นผู้ที่รอดตาย

จากคณะซึ่งโดดลงที่นครปฐม (ซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวถึงในตอนต้น เพื่อน

ของเขา ๑ คน ถูกฆ่าตาย และอีกคนหนึ่งหลบหนีไปได้) หลังจาก 

ข้างขึ้นเดือนต่อไป Appreciation ที่ ๒ (เค็ง ขำา และกร) ก็ได้มาถึงโดย

สวัสดิภาพ (คือถูกจับมาเหมือนกับพวกเรา) ต่อมามีจีนอีก ๒ คน ผู้

รอดตายมาจากจำานวน ๕ คน ซึ่งขึ้นบกจากเรือใต้น้ำาทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย ต่อจากนั้นไปคนไทยจากอเมริกาก็ถูกจับมาเรื่อย ๆ  คราว

ละ ๒ คน ๑ คน และ ๕ คน ตามลำาดับเวลา คนไทยจากอเมริกานี้ บาง

คนเดินทางบกจากยูนนาน บางคนเข้ามาทางเรือบินทะเลจากโคลอม- 

โบ มีนักเรียนไทย ๒ คนจากอเมริกาถูกฆาตกรรมหลังจากที่ได้ถูกจับ
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ในภาคอีสาน๑๐ พวกเรา “ช้างเผือก” ๖ คนรู้สึกขอบคุณในโชคชะตาที่ 

ไม่ได้เสียชีวิตเลย เน่ืองจากจำานวนนักโทษเหล่าน้ีได้เพิ่มขึ้น เราจึงถูก

ย้ายจากกรงขังท่ีตึกสันติบาล ออกมาอยู่บ้านพักตำารวจภายในบริเวณ

สันติบาลนั้น ต่อมามีพวกเราจากอังกฤษเข้ามาอีก ๒ คน ไม่ได้ถูกจับ 

แต่เข้ามาอาศัยอยู่กับพวกเรา คือ นายสวัสดิ์ ศรีสุข (เรเวน) กับนาย

จุ้นเคง รินทกุล (พงศ์) ในตอนสุดท้าย เราได้รับอนุญาตให้เดินเล่นได้

ในบริเวณของกองตำารวจสันติบาลและได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงมากขึ้น ทำาให้

พวกเราสามารถอยู่ดีกินดีขึ้น จนกลายเป็นเจ้าจำานำาของร้านค้าในกอง 

ตำารวจสันติบาล (ในระหว่างนี้พวกเราได้ถูกญ่ีปุ่นสอบสวนโดยมี 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยร่วมคุ้มครองพวกเราด้วย เรื่องการสอบสวนนี้ปรากฏ

อยู่ในหนังสือ อุโฆษสาร 11ี ๒๔๙๕ ชื่อเรื่องว่า “มุสาวาทาเวรมณี” จึง

ขอระงับไม่นำามากล่าว)๑๑

การที่เราจะติดต่อทางวิทยุกับกองบัญชาการในอินเดียได้นั้น  

ได้อาศัยความช่วยเหลือจากเสรีไทยผู้ใหญ่และผู้น้อยภายในประเทศ

เป็นอันมาก บางคนยอมสละ ถึงกับให้ใช้บ้านเป็นสถานีวิทยุ เวลา 

กลางวันพวกเราอยู่ในสันติบาลในฐานเป็นนักโทษ ใช้เวลาอ่านหนังสือ

ตำารวจบ้าง หนังสืออ่านเล่นบ้าง เลี้ยงปลากัดบ้าง (เด็ก ๆ  ลูกตำารวจ

ชอบ) เตะตะกร้อบ้าง (ผู้ใหญ่ตำารวจบางคนชอบ) ขุดคูทำาสุขาภิบาลใน

เขตบ้านบ้าง อะไรเหล่านี้ เพื่อไม่ให้มีพิรุธว่าในเวลากลางคืนพวกเรา 

ออกไปส่งวิทยุได้

๑๐ คือ คุณการะเวก ศรีวิจารณ์ และคุณสมพงษ์ ศัลยพงษ์ – บรรณาธิการ.

๑๑ ดูบทความ มุสาวาทาเวรมณี ในหนังสือเล่มนี้ หน้า ๑๔๕-๑๕๗ – บรรณาธิการ. 
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สมพงษ์ ศัลยพงษ์

การะเวก ศรีวิจารณ์
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แต่การติดต่อวิทยุนั้น ลำาบากยากแสน เพราะเหตุว่ากอง- 

บัญชาการเข้าใจว่าเราถูกจับไปแล้ว จึงไม่ติดต่อมาตามกำาหนดนัดหมาย 

เราพยายามอยู่เป็นเวลาหลายเดือน ผลสุดท้ายจึงได้ส่งคนถือหนังสือ

ไปทางบก ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทหารอังกฤษที่จุงกิง และอีกด้านหนึ่ง

เราก็ใช้วิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการแต่งบทความสนทนาที่

มีความนัย อ้างถึงช่ือปลอมของพวกเรา (ซ่ึงไม่มีใครรู้ในประเทศไทย) 

และขอร้องให้พวกเรา “ช้างเผือก” ในอินเดียคอยฟังวิทยุทุกคืนแต่ไม่มี

ผล นักวิทยุกลับมารายงานเป็นประจำาว่าไม่ได้ยินเสียงจากอินเดีย จน 

กระทั่งต้นเดือนกันยายน เมื่อหนังสือท่ีส่งออกไปทางบกประกอบกับ

ข้อความสนทนา ที่ส่งโดยวิทยุกรมโฆษณาการได้ถึงหูพวกเราในอินเดีย 

ทางอินเดียจึงได้เริ่มติดต่อมา ในคืนวันที่ติดต่อนั้น พวกเรานอนไม่หลับ 

เพราะปลื้มปีติยินดีเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่

ด้วยความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ในประเทศไทย หลังจากนั้น

งานของเสรีไทยจากอังกฤษ ก็เป็นไปโดยง่ายดายและปลอดภัย เรา

ได้รับความช่วยเหลือจากตำารวจทั่วประเทศ และหลังจากนั้นทหารบก 

ทหารเรือ และทหารอากาศก็ได้ร่วมมืออย่างแข็งขัน ต้ังแต่ชั้นนายพล

ลงจนถึงชั้นพลทหาร ตั้งแต่ชั้นรัฐมนตรีลงมาจนถึงราษฎรสามัญ ใน

ราวเดือนพฤษภาคม ๒๔88 ขบวนการเสรีไทยได้เจริญเติบโตขึ้น  

จนกระทั่งเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาไปพักผ่อนที่อินเดียและอังกฤษ 

ข้าพเจ้าก็สามารถออกเดินทางด้วยเครื่องบินคาตาลินาจากหัวหิน และ

กลับด้12ยเคร่ืองบินดาโกต้า บินลงท่ีสนามบินของกองทัพอากาศไทย

๑๒ โปรดดูความละเอียดในหนังสือ งานใต้ดินของพันเอกโยธี ของพลเอกเนตร เขมะ

โยธิน บทที่ ๗-8-๙ และ ๑๗-๑8-๑๙ – ป๋วย.
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ในภาคอีสาน<?> คณะ “ช้างเผือก” และคณะเสรีไทยจากอเมริกา (ซึ่ง

มีจำานวนมากกว่าพวกเรา และทำางานได้รวดเร็วกว่าพวกเรา) ก็ได้เริ่ม

เข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๔8๗ เป็นต้นมา และเน่ืองจากได้ 

มีสถานีวิทยุติดต่อกับอินเดียเพิ่มมากขึ้นเป็นจำานวนมาก งานของคณะ 

Appreciation ก็มีความสำาคัญน้อยลงทุกที จนกระทั่งเห็นว่าเราควรจะ

แยกกันไปทำางานที่อื่น พงศ์กับเรเวนได้ออกไปทำางานพิเศษก่อนหน้า

นั้นแล้ว ต่อมาในเดือนเมษายน ๒๔88 กรกับขำาก็ลงไปยะลา หลังจาก

นั้น ดีกับเค็งก็ปฏิบัติงานอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ ในกรุงเทพฯ มีแต่แดง

กับข้าพเจ้าเหลืออยู่ ไม่สู้จะได้ทำาอะไรเป็นกิจจะลักษณะนัก จนกระท่ัง

เสร็จสงคราม

๔. ปัจฉิมบท และบทขยา13ความ

ข้อความในตอนที่ ๓ ข้างต้นนั้น ข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้ว<?> 

และในขณะนั้นได้พยายามเขียนให้ได้ความชัดเจนพอสมควร แต่จะ 

เขียนมากนักไม่ได้ เพราะเหตุหลายประการ บัดน้ีถึงโอกาสที่ควรจะ

ขยายความเพิ่มขึ้นบ้าง (แต่ก็ยังไม่สามารถกระทำาได้ทั้งหมด) ประกอบ

กับที่บทความนี้จะนำาไปใช้เป็นผนวกของหนังสือประวัติการณ์ที่อาจารย์

ดิเรก ชัยนาม เรียบเรียงข้ึน จึงขอบรรยายเพ่ิมเติมไว้บางข้อที่เกี่ยวพัน

กับหนังสือของอาจารย์ดิเรก ชัยนามนั้น

๑๓ อาจารย์ป๋วยเขียน ทหารชั่วคราว ครั้งแรกปี ๒๔๙๖ ต่อมาแก้ไขเพิ่มเติมในปี ๒๕๐๙  

– บรรณาธิการ.
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๑. เหตุใดข้�พเจ้�จึงถูกเลือกให้เข้�ม�ติดต่อกับขบวน

เสรีไทยเป็นคนแรก คำาตอบสั้น ๆ  ก็คือ เพราะขบวนเสรีไทยใน

ประเทศไทยนั้น เจ้าหน้าที่อังกฤษทราบดีว่ามีนายปรีดี พนมยงค์ เป็น

หัวหน้า และมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมีส่วนสำาคัญ

อยู่มากในขบวนการน้ัน ข้าพเจ้าเป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตผู้หนึ่ง และ

เคยทำางานใน ม.ธ.ก. อยู่หลายเดือน แม้ขณะนั้นจะไม่คุ้นเคยกับ 

ผู้ประศาสน์การ (นายปรีดี) เป็นส่วนตัว ก็มีความสัมพันธ์กันอยู่บ้าง  

ดั่งนี้

(ก) ข้าพเจ้าสำาเร็จได้ปริญญา ธ.บ. เมื่อมิถุนายน ๒๔๗๙ ซึ่ง

เป็นบัณฑิตรุ่นแรกในหมู่นักศึกษาที่เร่ิมเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ แรก

ตั้ง ม.ธ.ก. บัณฑิตรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีการอบรมในมห14วิทยาลัยก่อน

รับปริญญา พอจะได้คุ้นเคยวิสาสะกับคณาจารย์อยู่บ้าง<?>

(ข) เมื่อ15้าพเจ้าสอบไล่ได้ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ที่

มหาวิทยาลัยลอนดอนน้ัน<?> ทางมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง โดยอาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ได้ทราบถึงคะแนนและผลที่

สอบได้เกียรตินิยม ได้นำาความเสนอผู้ประศาสน์การ และผู้ประศาสน์

การได้มีโทรเลขแสดงความยินดี ทั้งในฐานะผู้ประศาสน์การและฐานะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เจ้าสังกัด

๑๔ ในจดหมายที่อาจารย์ป๋วยเขียน (จากทะเลอาหรับระหว่างเดินทางไปอังกฤษ) ถึง

ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๑ มีความตอนหนึ่งว่า “ที่

หัวหิน ผมได้พบท่านผู้ประศาสน์การที่สถานี และได้ทำาความเคารพท่าน ท่านจะจำาผม 

ได้หรือไม่ก็ไม่ทราบ” – บรรณาธิการ.

๑๕ พ.ศ. ๒๔8๔ – บรรณาธิการ.
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อาจารย์ป๋วยเมื่อสำาเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิต
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ฉะนั้นสรุปความแล้ว หากข้าพเจ้าสามารถเล็ดลอดเข้ามาพบ

กับหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในประเทศ ก็คงจะเป็นการสะดวกท่ีจะ

ให้ความไว้วางใจและเช่ือถือในด้านขบวนการภายใน ไม่ต้องสอบสวน 

ยืดยาว หรือเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย

แท้จริงก็เป็นเช่นน้ัน เพราะเมื่อข้าพเจ้าและพวกถูกจับกุมมา

อยู่ที่กองตำารวจสันติบาล นายตำารวจผู้ควบคุมข้าพเจ้า คือ ร้อยตำารวจ

เอก โพยม จันทรัคคะ ธ.บ. (ปัจจุบัน พันตำารวจเอก) และก่อนที่อธิบดี

กรมตำารวจ (พลตำารวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส) จะอนุญาตให้ต้ังสถาน ี

วิทยุ (ที่พระที่นั่งอุดรฯ) ติดต่อได้กับฐานทัพในอินเดีย คุณโพยมก็ได้

เสี่ยงอันตราย แอบเอาเครื่องวิทยุไปตั้งทดลองส่งที่บ้านของตน ทั้งนี้

โดยติดต่อกับอาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ (เลขาธิการ ม.ธ.ก. ขณะน้ัน) 

และอาจารย์วิจิตรเป็นสื่อ ติดต่อกับอาจารย์ปรีดีอีกชั้นหนึ่ง คุณโพยม

ได้ลอบนำาข้าพเจ้าไปพบอาจารย์ปรีดีเป็นครั้งแรกที่บ้านอาจารย์วิจิตร 

ที่บางเขน เพื่อเสนอสารจากผู้บัญชาการสูงสุดของสหประชาชาติ (ลอร์ด

หลุยส์ เมานต์แบตเตน) ต่อหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในระหว่างท่ี

ลักลอบกระทำาการโดยไม่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมตำารวจนั้น เพื่อน ๆ   

ของข้าพเจ้าได้สามารถติดต่อทางวิทยุกับอินเดียเป็นผลสำาเร็จ ได้

สามารถรับเอาคุณประเสริฐ ปทุมานนท์ และคุณกฤษณ์ โตษยานนท์ 

มาลงร่มที่ใกล้หัวหิน และได้ติดต่อสัมพันธ์กับหัวหน้าเสรีไทยผู้อื่นเป็น 

ครั้งคราว รวมทั้งอาจารย์ดิเรก ชัยนามด้วย

การลอบพบปะกับผู้ใหญ่ในครั้งนั้น กระทำาในเวลากลางคืน (เว้น

แต่การนัดพบกันที่บ้านอาจารย์วิจิตรที่บางเขนนั้น เป็นเวลากลางวัน) 

ข้าพเจ้ามักจะ “แว้บ” จากที่พักในกองตำารวจสันติบาล มาเดินเล่นที่
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อาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ฝึกเสรีไทย

ภายในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
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ถนนสนามม้า แล้วเผอิญคุณโพยมขับรถผ่านมาเป็นเวลาท่ีผู้อ่ืนมอง 

ไม่เห็นและไม่สังเกต ข้าพเจ้าและเพื่อนเชลยสงครามเข้าไปนั่งปร๋อใน

รถแล้ว คุณโพยมพาขับไปยังที่นัดหมายต่าง ๆ  แล้วถ่ายรถ จำาได้ว่าพบ

อาจารย์ดิเรกครั้งแรกก็เป็นวิธีนี้ ขากลับก็มีการถ่ายรถอีกในที่นัดหมาย 

กว่าจะได้เข้านอนก็สาง ๆ  หรือระหว่าง “หวอ” คือสัญญาณเครื่องบิน

มาโจมตี ยิ่งต่อมา ท่านอธิบดีกรมตำารวจให้พบท่านหลังเที่ยงคืน 

ทุกครั้ง บางคร้ังเริ่มพบท่านเวลา ๓ นาฬิกา และท่านมักจะพาไปเดิน

คุยในบริเวณพระบรมรูปทางม้าบ้าง ในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

บ้าง เมื่ออธิบดีกรมตำารวจอนุญาตให้ติดต่อทางวิทยุได้น้ัน การติดต่อ

ทางลับของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจึงสามารถแสดงสมรรถภาพ

ให้ท่านได้เห็นว่าติดต่อได้รวดเร็วมาก พลร่มรุ่นแรกท่ีท่านอธิบดีกรม

ตำารวจสั่งให้รับเป็นทางการได้คือ นายเสนาะ นิลกำาแหง นายประโพธ 

เปาโรหิต และนายเทพ เสมถิติ รับลงที่บนภูกระดึง พลร่มรุ่นหลัง ๆ  ยิ่ง

ได้รับสะดวกยิ่งขึ้น เพราะขบวนการเสรีไทย รวมท้ังคุณโพยม ไม่ต้อง

ปฏิบัติการเป็นความลับถึง ๒ ชั้น คือ นอกจากจะปิดญี่ปุ่นและคนอื่น ๆ   

แล้ว ยังต้องปิดท่านอธิบดีและตำารวจอื่น ๆ  ด้วย และความร่วมมือของ

อธิบดีกรมตำารวจ ทำาให้การปฏิบัติงานของพวกเราท้ังหลายสะดวกขึ้น 

หลายประการ เพราะตำารวจเป็นใจด้วย และตำารวจมีกำาลังอยู่ทุกหน

ทุกแห่ง แม้ว่าญี่ปุ่นจะพบพวกเราที่เป็นนายทหารฝรั่งมากับตำารวจ ก็

เตรียมกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเล่านิยายว่าตำารวจไทยจับเชลยได้

๒. เหตุใดข้�พเจ้�จึงได้รับอนุญ�ตให้ล�พักผ่อนที่อินเดีย

และอังกฤษ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ไปจากกรุงเทพฯ ได้ เมื่อ
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แอนโตนี อีเดน รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
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มิถุนายน ๒๔88 เพราะ (ก) ทางกองบัญชาการอังกฤษใคร่จะให้

ข้าพเจ้าไปรายงานตัวด้วยวาจา (ข) ข้าพเจ้าอยากไปอังกฤษ และเมื่อ

ได้ทำาความดีความชอบถึงขนาด กองบัญชาการก็อนุญาตให้ข้าพเจ้าไป 

พักผ่อนที่อังกฤษได้ เพื่อเยี่ยมคู่รักของข้าพเจ้าที่นั่น

ประโยชน์ที่อาจารย์ปรีดีใคร่จะให้ข้าพเจ้าไปทำาที่อังกฤษน้ัน ก็

คือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมือง อาจารย์ปรีดีต้องการให้

ข้าพเจ้าไปขอร้องให้รัฐบาลอังกฤษยอมรับรองขบวนการเสรีไทยเป็น

รัฐบาลอันชอบธรรมของไทย ทำานองเดียวกับท่ีสหรัฐฯ ได้รับรองแล้ว 

และให้ข้าพเจ้าไปขอร้องให้รัฐบาลอังกฤษปลดปล่อยเงินสำารองเงินตรา

ที่เราฝากไว้ที่อังกฤษ และซึ่งถูกกักกันอยู่ท้ังมวล ในการนี้อาจารย์ปรีด ี

บอกข้าพเจ้า ให้พยายามติดต่อกับนายแอนโตนี อีเดน รัฐมนตรี 

ต่างประเทศขณะนั้น แต่ข้าพเจ้าเรียนปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าข้าพเจ้า

ไม่รู้จักอีเดน และการไปอังกฤษเพียงไม่กี่วัน จะพบอีเดนนั้นเหลือวิสัย 

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะพยายามหาช่องทางที่ดีที่สุดที่จะเจรจากับใคร 

คนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้

ขณะนั้นปรากฏว่า สงครามทางยุโรปยุติแล้ว และอังกฤษกำาลังจะ

มีการเลือกตั้งทั่วไป จากคำาเล่าลือในกองทหารทั้งหลาย ข้าพเจ้าคะเน

ว่าพรรคกรรมกรของอังกฤษคงจะชนะเลือกตั้ง เผอิญประธานพรรค

กรรมกรในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ลัสกี้แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน 

ข้าพเจ้าไม่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับลัสกี้ เพราะท่านเป็นหัวหน้าวิชา

รัฐศาสตร์ ข้าพเจ้าเรียนทางเศรษฐศาสตร์ เคยแต่เข้าฟังบรรยายของ

ท่าน แต่ก็คิดว่าคงจะเข้าหาท่านง่ายกว่าเข้าหาอีเดน และอีกประการ

หนึ่ง ถ้าพรรคกรรมกรจะชนะเลือกต้ังแล้ว การติดต่อกับอีเดนก็ไม่มี
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ M.B.E. 

ที่อาจารย์ป๋วยได้รับจากการปฏิบัติราชการในกองทัพอังกฤษ 

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
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ความหมาย ฉะนั้นจึงตัดสินใจบันทึกข้อความถึงลัสกี้ ขอพบท่าน ท่าน

ก็ดีใจหาย อนุญาตให้พบที่บ้านท่าน ข้าพเจ้าแต่งตัวใส่เครื่องแบบพันตรี

อังกฤษเข้าไปพบลัสกี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเอาชีวิตเข้าแลกกับเรื่องนี้แล้ว 

โดยร่วมรบกับอังกฤษ แต่ข้อนี้ซาบซ้ึงใจของศาสตราจารย์ลัสกี้เพียงใด 

ไม่ปรากฏ ปรากฏแต่ว่า เมื่อข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องความต้องการของ 

ขบวนการเสรีไทยแล้ว ศาสตราจารย์ลัสกี้ได้บอกว่าท่านจะพยายาม 

ช่วย แต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่ง เงื่อนไขข้อนี้ท่านใช้เวลาอธิบายให้ข้าพเจ้า 

ฟังถึงกว่า ๑ ชั่วโมง สรุปความว่าท่านจะช่วยไทย แต่ไม่ต้องการช่วย 

ไทยประเภทท่ีถืออำานาจหรือมีทรัพย์สินส่วนตัวมากมาย ท่านต้องการ 

ช่วยตาสีตาสา (common people) มากกว่า และเวลากว่า ๑ ชั่วโมงนั้น 

ท่านใช้เทศนาให้ฟังว่า ควรจะช่วยตาสีตาสาทำาไม

การติดต่อกับลัสกี้นี้ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง เพราะรัฐบาล

กรรมกรของอังกฤษยังคงดำาเนินนโยบายถือไทยเป็นศัตรูแบบเดิม 

แต่อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ลัสกี้ก็ได้กระทำาตามท่ีท่านพูดคือ ท่าน

พยายามเขียนบันทึกถึงนายเบวิน รัฐมนตรีต่างประเทศหลายครั้ง 

ตามที่ข้าพเจ้าขอร้อง ปรากฏจากปากคำาของเพื่อน ๆ  ท่ีอยู่กระทรวง 

ต่างประเทศอังกฤษว่า บันทึกของลัสกี้นี้ได้รับพิจารณาจากเบวินอย่าง

เต็ม16ี่ แสดงว่าแม้มิได้ผลจริง ๆ  ลัสกี้ก็ได้พยายามช่วยไทยโดยแข็ง

ขัน<?>

๑๖ เรื่องราวการติดต่อกับศาสตราจารย์ลัสกี้ โปรดดู “บันทึกที่เพิ่งเปิดเผยของป๋วย  

อึ๊งภากรณ์” ในภาคผนวก ๑ ของหนังสือนี้ – บรรณาธิการ.
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๓. ก�รไปเจรจ�ท่ีแคนดีหลังก�รยอมแพ้ของญี่ปุ่น เมื่อ

ญี่ปุ่นยอมแพ้แล้ว ข้าพเจ้าได้ถูกส่งไปกับคณะผู้แทนไทยยังแคนดี  

๒ คร้ัง ทั้ง ๒ ครั้งได้ถูกกำาชับให้แต่งเครื่องแบบพันตรีอังกฤษ มิให้ 

บกพร่อง เพราะการเจรจากับอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ อังกฤษไม่ยอม

ไทยง่าย ๆ  อย่างสหรัฐฯ

ครั้งแรกข้าพเจ้าเดินทางไปในคณะของ พลเอก หลวงเสนาณรงค์ 

เป็นคณะผู้แทนไทยฝ่ายทหาร พลเอก หลวงเสนาณรงค์ เป็นหัวหน้า 

คณะไป เพราะท่านมีกิตติศัพท์เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ท่านเป็นผู้ที่ 

ต่อต้านญี่ปุ่นอย่างแข็งขันท่ีสุดในการรุกขึ้นบกของญี่ปุ่นและสามารถ 

ต่อต้านได้สำาเร็จในส่วนของท่าน จนรัฐบาลไทยส่ังหยุดยิง พลเอก 

หลวงเสนาณรงค์ เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะเด่น สมเป็นทหาร และมี 

ชื่อเสียงในทางสุจริต รักชาติ และกล้าหาญ คณะผู้แทนไทยคณะนั้น 

ไม่ได้มีการเจรจากันมาก เป็นการ “แสดงธง” ของไทยเพื่อให้อังกฤษ

และนักหนังสือพิมพ์ทั่วไปเห็นว่า ไทยได้สู้ญี่ปุ่น และพร้อมที่จะสู้ญี่ปุ่น

ตลอดมาจนเลิกสงคราม หากแต่สหประชาชาติห้ามหน่วงเหนี่ยวไว้

ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ ไ ป ใ น ค ณ ะ ผู้ แ ท น ไ ท ย อี ก ค รั้ ง

หนึ่ งยังกรุงแคนดี ซึ่ ง  ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต์  ทรง

เ ป็ น หั ว ห น้ า ไ ป  1 7 า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร เ จ ร จ า เ รื่ อ ง นี้   

ปรากฏในหนังสือของอาจารย์ดิเรกแล้ว<?> จึงไม่จำาเป็นจะต้องเล่าไว้  

ณ ท่ีนี้ และความจริงข้าพเจ้าก็ถูกเรียกตัวกลับไปศึกษาต่อที่ลอนดอน

เสียก่อนที่การเจรจาจะเสร็จลง

๑๗ โปรดดู ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ – บรรณาธิการ.
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๔. คุณหลวงสุรณรงค์ และน�ยม�ร์ติน ก่อนจบบทความนี ้

ข้าพเจ้าไม่ควรจะเว้นกล่าวถึงบุคคล ๒ ท่าน ที่ได้ให้กำาลังใจแก่เรา

เมื่อเราไปถึงอินเดียใหม่ ๆ  ขณะนั้นใจของพวกเราทหารเสรีไทยกำาลัง

ฝ่อเพราะได้ตรากตรำาเดินทางมาเป็นเวลาหลายเดือน และไม่แน่ใจว่า

อนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรในอินเดีย ปรากฏว่า เราได้พบชาว

อังกฤษหลายท่านท่ีเคยมาทำางานในประเทศไทย และพูดไทยได้อยู่

ในกองทหารซึ่งจะบังคับบัญชาเรา คนอังกฤษเหล่านี้ เช่น Pointon, 

Micholoyn, Bryce, Smith, Hobbs, Hopkons ได้ให้กำาลังใจแก่ 

พวกเราอยู่บ้าง แต่ท่านที่ให้กำาลังใจแก่เราอีกด้านหน่ึงนั้น คือ พลเอก 

หลวงสุรณรงค์ และ Mr. Martin คุณหลวงสุรณรงค์ท่านไปอินเดียจาก

สิงคโปร์ ขณะที่ท่านไปสิงคโปร์นั้น ท่านไปราชการทหาร แต่เมื่อญี่ปุ่น

เร่ิมรุกราน ท่านก็เลือกหลบหนีไปอินเดีย เพื่อแสดงว่าเป็นคนไทย 

คนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ พวกเราหนุ่ม ๆ  ได้เห็นตัวอย่างของท่านจริง ๆ  เข้า

ก็มีกำาลังใจสูงขึ้น อีกท่านหนึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อ มาร์ติน มีอายุมาก 

เป็นบิดาของนายแพทย์ไทย คือนายแพทย์บุญสม มาร์ติน ท่านเดินจาก

ประเทศไทยไปถึงอินเดียด้วยเท้า เพื่อไม่ยอมอยู่เป็นเชลยญี่ปุ่น พวกเรา

หลายคนคุ้นเคยกับบุตรท่าน และถือท่านเสมือนคนไทย ตัวอย่างของ 

“ลุงมาร์ติน” ก็เป็นสิ่งส่งเสริมกำาลังใจของเราเช่นกัน
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นิราศแบร็ดฟอร์ด
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นิราศแบร็ดฟอร์ด นี้ เขียนขึ้นที่ค่ายทหารธอร์นตัน นอกเมืองแบร็ดฟอร์ด ในยอร์คเชียร์ 

ซ่ึงคณะเสรีไทยย้ายไปอยู่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๔8๕ [โปรดดู ทศ พันธุมเสน, กบฏ 

กู้ชาติ (กรุงเทพฯ: อักษรสาส์น, ๒๕๓๑), หน้า ๔๙.] 

โดยเสรีไทยในอังกฤษช่วยกันออกหัวคิด แต่อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ประดิษฐ์คิด

กลอนต้ังแต่ต้นจนจบ และตั้งชื่อให้นิราศนี้ โดยในคราวนั้นใช้นามปากกาว่า “ร้อย

แปด” ซึ่งเป็นเลข ๓ ตัวสุดท้ายจากเลขประจำาตัวของอาจารย์ป๋วย [โปรดดู บุญพบ ภมร

สิงห์, ศิลปินไทยในยุโรป (พระนคร: นิพนธ์, ๒๕๐๕), หน้า ๑๖๖.]
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    นิราศร้างห่างไปอาลัยถวิล

อยู่ “เด็นบี้” ดีแสนดั่งแดนอินทร์ ต้องจากถิ่นมา “แบร็ดฟอร์ด”

    เพียงวอดวาย

อยู่ที่เก่าเช้าค่ำาเคยย่ำาแถว  กินข้าวแล้วขึ้นเขาทั้งเช้าบ่าย

มาอยู่นี่ที่กินสิ้นสบาย  ย่ำาขวาซ้ายแล้วก็ถึงทะลึ่งจริง

โอ้เต็นท์หรูเคยอยู่ต้องจู่จาก  ต้องจำาพรากมาอยู่ตึกพิลึกยิ่ง

นอนกับดินกินกับอู่ดูเพราพริ้ง ต้องมากลิ้งบนเตียงเยี่ยงนารี

น้ำาล้างชามเคยเย็นเป็นมันฝา น้ำาล้างหน้าเย็นชื่นเคยรื่นรี่

ต้องมาใช้น้ำาอุ่นฉุนเต็มที  แล้วอย่างนี้หรือสะอาดอนาถใจ

กินอาหารจานสนิมชิมชูรส  กินไม่หมดก็มีผู้คอยดูให้

พาไปเลี้ยงเกลี้ยงชามงามกระไร แล้วเดี๋ยวนี้จะมีใครมาตรวจตรา

โอ้ว่ากลิ่น “โรงรถ” สลดนัก เคยรู้จักรวยรื่นชื่นนาสา

ต่อไปนี้ไร้กลิ่นสิ้นปัญญา  พาลข้าวปลากินไม่ลงคงเดือดร้อน

เคยรับข้าวเยาวมาลย์ทหารหญิง เหงื่อไคลพริ้งพุ่มพวงดวงสมร

พูดอ๋อยๆ ชม้อยตาให้อาวรณ์ ต้องจากจรคลาไคลมาไกลตา

อนิจจาหัวหน้าครัวตัวเท่ายักษ์ เคยร้องทัก “โจรแหยม” แถมกันท่า

ไม่ให้เที่ยวเกี้ยวมิตรวนิดา  ต้องจำาลาแล้วตั้วเฮียเพลียฤทัย

เคยได้ฟังสุรเสียงสำาเนียงตวาด สิงหนาท “เบ็นท์เลย์” เถลไถล

ที่นี่เงียบเชียบชัฏสงัดใจ  สิบเอก “ไพร–ออร์” กระซิบขยิบตา

แต่เคราะห์ดีมีวิชาทำา “ฟาตีก” ให้ตัดหลีกหลบตัวเหล่าหัวหน้า

สิบโท “มิลล์” ชำานาญการโยธา ถือคทาไม้กวาดใหญ่หาไพร่พล

ขัดพื้นเรือนเพื่อนให้ถูดูสะอาด ส้วมก็กวาดพังทลายไปหลายหน

โต๊ะม้านั่งยังได้ขัดหัดเล่ห์กล น้ำาลูบไล้ให้พ้นไปวัน ๆ
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งานเฝ้ายามตามไฟได้ฝึกฝน  ตวาดคนหวั่นกลัวจนตัวสั่น

เวรกลางคืนปืนกับหอกออกประจัญ  เวรกลางวันถือสง่าคทาพลอง

บางเวลาพากันขุดมันเทศ   พลางร่ายเวทด่าฝรั่งกันดังก้อง

ขุดขนไปด่าไปในทำานอง   พวกนายกองชอบใจเพราะไม่รู้

อนิจจา “เด็นบี้” ของพี่เอ๋ย   เคยชิดเชยจากไปใจหดหู่

รำาลึกหวลนวลงามทรามพธู   ก็สุดรู้สุดคิดยังติดใจ

โอ้ “วูลเวิร์ธ” เลิศวิไลขวัญใจ “นุ่น”  เคยอบอุ่นแอบชิดพิศมัย

ร้าน “ขายปลา” “ธนา” สวาทนิราศไกล ทั้ง “แม่ใบ้” ของสวัสดิ์คงขัดแค้น

ร้าน “ขายเนื้อ” เสือเฒ่าเคยเข้าออก  จะช้ำาชอกเงียบเหงาเศร้าโศกแสน

ร้าน “ทำาฟัน” นับวันจะคลอนแคลน  ต้องจากแดนแล้วพธู “จูบีลี”

“สกาล่า” ราโรยระโหยไห้   “แรด” ร้างไปจะโศกามารศรี

เคยได้เล่นเทนนิสจิตเปรมปรีดิ์  ตั้งแต่นี้แลลับคงคับใจ

“โรงโรคจิต” อนิจจามาเหงาเงียบ  เคยได้เลียบเดินเล่นเป็นนิสัย

โอ้สุดา “พยาบาล” นงคราญวิไล  ต้องลาไกลลับแล้วนะแก้วตา

“โรงโรคปอด” ยอดรักรู้จักไว้  ต้องจำาใจหักจิตขนิษฐา

โอ้ดวงจันทร์ฟันหลอ “ออไล๋” ลา  เคยได้พาเสพย์เหล้า “เครานส์โฮเต็ล”

ขอลาแล้วแก้วตามารศรี   จงอยู่ดีเถิดอนงค์คงกลับเห็น

จะจากไปอาลัยเหลือนะเนื้อเย็น  ไหนจะเว้นฟูมฟายวายน้ำาตา

เคราะห์ยังดีมีผู้มากู้เกื้อ   ยังเอื้อเฟื้อชื่นเนตรของเชษฐา

“เมอร์กะทรอยด์” คอยช่วยด้วยเมตตา ทั้งนุชนาถกัลยาก็ปรานี

ได้ “ไว. เอ็ม. ซี. เอ.” เป็นเคหา  ทุกทิวาผ่อนเพลินเจริญศรี

จบนิราศขาดตกบกพร่องมี   เชิญกวีแก้ไขให้งามเอย ฯ 
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ประเสริฐ ปทุมมานนท์, กฤษณ์ โตษยานนท์, สำาราญ วรรณพฤกษ์, 

สวัสดิ์ ศรีสุข, ประพฤทธิ์ ณ นคร, ธนา โปษยานนท์, พัฒพงศ์ รินทกุล, 

บุญส่ง พึ่งสุนทร, <ไม่ทราบชื่อ>, รจิต บุรี
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ม.จ.การวิก จักรพันธุ์, ม.จ.จิรีดนัย กิติยากร, อรุณ สรเทศน์,  

กฤษณ์ โตษยานนท์, ม.จ.ภีศเดช รัชนี, ทศ พันธุมเสน
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คำาอธิบาย๑1

บุญพบ ภมรสิงห์

เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในจุดประสงค์ของพวกเราที่

ได้พยายามแต่งนิราศนี้ขึ้นเป็นเชิงล้อกัน  จึงเห็นว่าสมควรที่จะให้คำา

อธิบายย่อ ๆ ไว้ด้วย  เพราะกลอนนี้ถูกแต่งขึ้นในต่างประเทศ  ช่ือ

ของสถานที่บางแห่งอาจจะไม่ชินหูชินตาของท่านผู้อ่านบางท่าน  มัน

เป็นเรื่องของคนไทยในต่างด้าว และเป็นชีวิตของทหารไทยในกองทัพ

บกอังกฤษที่ระบายความรู้สึกขำา ๆ ขัน ๆ  ออกมาเป็นกลอนในยาม

ว่างเท่านั้น

คำาในเครื่องหมายอัญประกาศ  เป็นชื่อหรือฉายาของพวกเรา

และเพื่อนหญิง  ในนิราศไม่มีชื่อผู้หญิงที่เป็นขวัญใจทหารไทย ๑๐ 

คนนี้  บอกแต่เพียงว่า พวกเธอทำางานอยู่ในร้านสรรพสินค้าวูลเวิร์ธ  

ร้านขายปลา(ทอด) ร้านขายเน้ือ ร้านทำาฟัน โรงภาพยนตร์สกาล่า 

โรงพยาบาลโรคจิต โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลปอด

๑ เรียบเรียงจาก ทศ พันธุมเสน, กบฏกู้ชาติ (กรุงเทพฯ: อักษรสาส์น, ๒๕๓๑), หน้า 

๔๙–๕๐ และ บุญพบ ภมรสิงห์, ศิลปินไทยในยุโรป (พระนคร: นิพนธ์, ๒๕๐๕), หน้า 

๑๗๑–๑๗๓ – บรรณาธิการ.
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มณี สาณะเสน, สุภาพ ยศสุนทร และทหารอังกฤษ  ขณะไปเยี่ยม 

พลทหารเสรีไทยที่ค่ายธอร์นตัน เมืองแบร็ดฟอร์ด พ.ศ. ๒๔๘๖
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เมืองแบร็ดฟอร์ด 

(Bradford)

อยู่ในมณฑล “ยอร์คเชียร์” ตอนเหนือ

ของอังกฤษ  เป็นเมืองอุตสาหกรรมใน

การทอผ้าด้วยด้าย และขนแกะอื่น ๆ 

ที่มีชื่อเสียง

เมืองเด็นบี้ 

(Denbigh)

เป็นหัวเมืองชายทะเลในเวลส์เหนือ

สิบเอก เบ็นท์เลย์ 

(Sergeant Bentley)

เคยเป็นนายสิบคุมพวกเราในเมือง 

เด็นบี้ ชอบตวาดด้วยคำาหยาบคาย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในขณะเมื่อเรากำาลังหัด

และมีทหารหญิงเดินผ่านมา ลับหลังแก 

เราเรียกแกว่า “ไอ้รถยนต์”

สิบเอก ไพร–ออร์

(Sergeant Pryor) 

นายสิบผู้หัดคนใหม่ ในค่ายธอร์นตันใน

เมืองแบร็ดฟอร์ดนี้ มีนิสัยตรงข้ามกับ 

สิบเอก เบ็นท์เลย์

ฟ�ตีก (Fatigue) เป็นคำาเดิมจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่างาน

โยธา

สิบโท มิลล์ 

(Corpol Mill)

นายเวรประจำางานโยธา มีหน้าที่ดูแล

ความสะอาดในค่าย โดยเกณฑ์พลทหาร

ทำางานโยธาทุกวัน
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วูลเวิร์ธ 

(Wool Worth)

เป็นร้านขายของจิปาถะด้วยราคาถูก 

(Department Store) มีชื่อเสียงมาก 

เพราะมีสาขาทั่วไปในยุโรป และอเมริกา 

เจ้าของร้านเหล่านี้คือ บาบารา ฮัตตัน 

(Babara Hutton)

ร้�นข�ยปล� ขายปลาทอด และมันเทศทอดในเวลา

กลางคืน แต่ระหว่างสงครามไม่มีปลาจึง 

ขายแต่มันทอด

แม่ใบ้ของสวัสดิ์ ไม่เป็นใบ้ แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะช่างพูด 

เป็นสมญาเพื่อนหญิงของสวัสดิ์

ร้�นทำ�ฟัน เพื่อนเรา “จูบิหลี” ติดผู้หญิงที่นี่

โรงโรคจิต เพื่อนเรา ๓ คน ติดผู้หญิงซึ่งทำางานใน

สถานที่ทั้ง ๓ แห่งนี้โรงพย�บ�ล

โรงโรคปอด

ฟันหลอ สาวแจ่มจันทร์ฟันหล่อเป็นเพื่อนหญิง

ของเกลอเราที่ชอบใช้วลี “All right” จน

ได้ฉายา “ออไล๋” “ออไหล”
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น�งเมอร์กะทรอยด์ 

(Mrs. Musgatroyd)

ผู้จัดการร้านขายขนมน้ำาชา ซึ่งเป็นของ 

“ไว. เอ็ม. ซี. เอ.” ในค่ายธอร์นตัน  

เมืองแบร็ดฟอร์ด เธอกรุณาปรานีพวก 

เราเป็นพิเศษ ลับหลังแก พวกเราให้ 

สมญานามแบบไทย ๆ ว่า “ยายเมอกะ-

ต๋อย”
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บุญพบ ภมรสิงห์

ในชุดออกโรงแสดงละครไทยอกีแบบหนึง่ในยุโรป





เสรีไทยใจกล้า

สามสิบห้าเลื่องชื่อ
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ระหว่างที่อยู่ค่ายเด็นบี้ ในปี ๒๔8๕ เม่ือเสรีไทยสนิทสนมกันมากขึ้น ทุกคนก็มีสมญา 

อาจารย์ป๋วยได้เรียบเรียงกลอนระบุฉายาของทั้ง ๓๕ คนไว้ ดังกลอนที่คัดมานี้ [ทศ  

พันธุมเสน, กบฏกู้ชาติ (กรุงเทพฯ: อักษรสาส์น, ๒๕๓๑), หน้า ๕๓.] 
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อันทหาร  เสรีไทย  ใจกล้า

สามสิบห้า เลื่องชื่อ  คือครูป๋วย๑

ก้างกะปาน๒ ท่านยาย๓ ขายเต้าฮวย๔

อีแจ๋ว  คนสวย๕  นครอินทร์๖

จิ๋วจ๋อ๗  ออไหล8  ไก่โห่๙

แตงโม๑๐  บันนี่๑๑  ดีกลิ่น๑๒

หลวงจีน๑๓ ชักครอก๑๔ ดอกดิน๑๕

แขกทมิฬ๑๖ สัตว์แรด๑๗ แฝดบุรี๑8, ๑๙

ญี่ปุ่น๒๐  ขุนเครื่อง๒๑ ขุนหมื่น๒๒

แหม่กื่น๒๓ พ่อหนู๒๔  จูบิหลี๒๕

สี่เหลี่ยม๒๖ เหี้ยมตาก๒๗ หมอมี๒8

ทับบี้๒๙  เสือเฒ่า๓๐ กระเด้าลม๓๑

ตาโปน๓๒  โจรแหยม๓๓ แจ่มขี้ซัก๓๔ 

หัวหนัก  ศักดิ์ใหญ่ ไร้ผม๓๕

รวมนาม  สามสิบห้า น่าชม

ปรารมภ์  ว่าจะกู้  ชูชาติเอย
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คำาอธิบาย๑1

ทศ พันธุมเสน

๑

ชื่อทั้ง ๓๕ ชื่อ หมายถึงบุคคลต่างๆ ดังนี้

๑. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยเป็น “ครูป๋วย” โรงเรียนอัสสัมชัญ

๒. วัฒนา ชิตวารี เป็น “ก้างกะปาน” เพราะเป็นไส้เลื่อน ละ 

“โหยก” เพื่อไม่ให้หยาบ

๓. ประพฤทธิ์ ณ นคร เป็น “คุณยาย” เพราะพูดช้า ๆ และ

ท่าทางขรึม

๔. สวัสดิ์ ศรีศุข เป็นเจ๊ก “ขายเต้าฮวย” เพราะเป็นคู่หูของ 

“หลวงจีน” จุ้นเคง รินทกุล

๕. วิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร เป็น “อีแจ๋วคนสวย” เพราะสวยและ

อ่อนหวาน ละมุนละไม

๖. ประเสริฐ ปทุมมานนท์ ทำาท่าขึงขังและขบกรามเวลาเหนื่อย

จัด เพื่อนว่าเสมือน “สมิงนครอินทร์”

๗. เสนาะ นิลกำาแหง เป็น “จิ๋วจ๋อ” เพราะเพื่อนว่าเหมือนลิง

กอริลล่า

8. ปัทม์ ปัทมสถาน เป็น “ออไหล” เพราะชอบพูด “All 

right?” 

๑ เรียบเรียงจาก ทศ พันธุมเสน, กบฏกู้ชาติ (กรุงเทพฯ: อักษรสาส์น, ๒๕๓๑), หน้า 

๕๓–๕๖, ๑๑๕-๑๑๖ – บรรณาธิการ.
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๙. อรุณ สรเทศน์ เป็น “ไก่โห่” เพราะผมกระดกด้านหลัง

๑๐. เทพ เสมถิติ เป็น “แตงโม” เพราะพุงโย้

๑๑. โต บุนนาค โดดหย็องแหย็งเวลาฝึกกายบริหาร จึงโดน

แผลงนามสกุลเป็น “บันนี่” ซึ่งแปลว่า กระต่าย

๑๒. กลิ่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น “ดีกลิ่น” อาจเป็นเพราะ

กัดฟัน “ดีเดือด”

๑๓. จุ้นเคง รินทกุล ท่าทางเป็น “หลวงจีน” ผู้ทรงศีล

๑๔. บุญส่ง พึ่งสุนทร เมื่อถูกฉีดยาป้องกันโรคเมืองร้อน หน้าซีด

ทำาท่าจะเป็นลม จึงโดนกระเซ้าว่า “ชักครอก”

 ฉายา “ชักครอก” ของบุญส่งนั้นใช้อยู่ชั่วคราวที่ค่าย

เด็นบี้เท่านั้น เกิดขึ้นจากการที่บุญส่งกลัวถูกฉีดยาจนแทบ

จะเป็นลม ฉายาประจำาของเขาคือ “หนูเงือก” ซึ่งแผลงให้

นุ่มนวลจาก “ไอ้เหงือก” เนื่องจากเขาเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้ม

แถกเหงือกเป็นนิจสิน

๑๕. บุญพบ ภมรสิงห์ เป็นศิลปินผิวดำา จึงได้ฉายา “ดอกดิน”

๑๖. ม.จ.ภีศเดช รัชนี ผิวคล้ำาผมหยิกเสียงดัง จึงเป็น “แขก

ทมิฬ” แต่เพื่อน ๆ ไม่เรียกภีศเดชเช่นนี้ แต่เรียกนายปี้ 

เรียกเจ้าปี้หรือไอ้ปี้ก็มี

๑๗. ประทาน เปรมกมล เป็นคนกำายำาล่ำาสันและผิวคล้ำา จึงเป็น 

“แรด”

๑8. , ๑๙. เปรม บุรี และ รจิต บุรี เป็น “แฝดบุรี”

๒๐. สำาราญ วรรณพฤกษ์ เป็น “ญี่ปุ่น” เพราะเพื่อนว่าเหมือน

ไอ้ยุ่น

๒๑. ทศ พันธุมเสน เป็น “ขุนเครื่อง” ลูก “พระยาทรงฯ”
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ทศ  พันธุมเสน
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๒๒. กฤษณ์ โตษยานนท์ เป็น “ขุนหมื่น” เพราะเพื่อนว่าพูดจา

ทะลึ่งตึงตัง

๒๓. ประจิตร กังศานนท์ (ยศสุนทร) เป็น “แหม่กื่น” ซึ่งวนจาก 

หมื่นแก่ เพราะพูดจาช้า ๆ เนือย ๆ เหมือนตาแก่

๒๔. ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ เป็น “พ่อหนู” เพราะเดินแถวแกว่งแขน

สะเปะสะปะและหกล้ม

๒๕. หลวงภัทรวาที ติดแถบ “จูบิหลี”

๒๖. ม.จ.กอกษัตริย์ สวัสดิวัตน์ “หน้าเหลี่ยม” ฉายานี้ก็ไม่ค่อย

ใช้กัน ใช้ชื่อเล่นคือ “ตาจ้อน” เวลาท่านอารมณ์เดือดจะถูก 

เรียก “นายหนอน” เนื่องจากท่าน “เลื้อย” ในความหมาย

โหยกเหยก ถ้าท่านเลื้อยมาก ๆ ก็กลายเป็น “ไอ้หนอน”

๒๗. สว่าง สามโกเศศ เป็นนักเรียนรุ่นอาวุโส เพื่อนว่ามีผิวดำา

และแห้งเหมือนกล้วยตาก เวลาเหน่ือยจัดจะตีหน้าเหี้ยม 

จึงเป็น “เหี้ยมตาก”

๒8. บุญเลิศ เกษมสุวรรณ เป็น “หมอมี” เพราะพ่อเป็นผู้ผลิต

ยานัตถุ์และยาอุทัย “หมอมี”

๒๙. ม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร รูปร่างม่อต้อเป็น “ทับบี้”

๓๐. หลวงอาจพิศาลกิจ วัย ๔๒ ปี เข้มแข็งและองอาจกว่าพวก

หนุ่ม ๆ หลายคน จึงเป็น “เสือเฒ่า”

๓๑. กำาแหง พลางกูร เพื่อน ๆ ว่าเดินเหมือนนก “กระเด้าลม”

๓๒. ประโพธ เปาโรหิตย์ “ตาโปน” ตามฉายา

๓๓. ธนา โปษยานนท์ เป็น “โจรแหยม” เพราะไว้หนวดแหยม

และจีบหญิงเก่ง
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๓๔. ยิ้มยล แต้สุจิ มีชื่อเล่นว่า “แจ่ม” และชอบซักถาม จึงเป็น 

“แจ่มขี้ซัก”

๓๕. ม.จ.การวิก จักรพันธุ์ เป็น “หัวหนักศักดิ์ใหญ่ไร้ผม” ตาม

สภาพจริง

กลอนนี้ขาดสมญา “ตาเหม่า” คือ ม.จ.จิรีดนัย กิติยากร ซึ่ง

เข้ามาร่วมหน่วยทหารไทยในเดือนพฤจิกายน ๒๔8๕

๒

ต่อมาในปี ๒๔8๖ เมื่อฝึกที่ค่าย “รังรัก” ใกล้ปูนา อินเดีย

แล้ว  จึงเร่ิมฝึกมุสาวาทาด้วยการใช้นามแฝง  เราต้องหัดโกหกอย่าง

คล่องแคล่วว่าเรามิใช่ “ตัวกู” ปฏิเสธว่าชื่อที่พ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ตั้ง

ให้นั้นไม่ใช่ “ของกู”  ชื่อในบัตรประจำาตัวของเราเป็นนามแฝง  เราต้อง

เล่นละครแห่งชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๔8๖ จนถึงเดือนสิงหาคม 

๒๔88 ในนามสมมุติ  เราใช้นามแฝงง่าย ๆ เป็นคำาพยางค์เดียว  มี ๒ 

คนเท่านั้นที่ใช้ชื่อ ๒ พยางค์  นามแฝงของพวกเรามีดังนี้

๑. แดง – ประทาน เปรมกมล

๒. เข้ม – ป๋วย  อึ๊งภากรณ์

๓. ดี – เปรม  บุรี

๔. เค็ง – สำาราญ  วรรณพฤกษ์

๕. ขำา – รจิต  บุรี

๖. กร – ธนา  โปษยานนท์

๗. คง – กฤษณ์  โตษยานนท์

8. เป๋า – ประเสริฐ  ปทุมานนท์
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แดง - ประทาน เปรมกมล
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๙. นุ่น – ประโพธ  เปาโรหิตย์

๑๐. เล็ก – ประพฤทธิ์ ณ นคร

๑๑. ชัย –  บุญส่ง  พึ่งสุนทร

๑๒. นา – ปัทม์  ปัทมสถาน

๑๓. ไก่ฟ้า – อรุณ  สรเทศน์

๑๔. รัศมี – ม.จ.การวิก  จักรพันธุ์

๑๕. ท้วม – วัฒนา  ชิตวารี

๑๖. หลอ – กำาแหง  พลางกูร

๑๗. กอ – ม.จ.กอกษัตริย์  สวัสดิวัตน์

๑8. รี – ม.จ.จิรีดนัย  กิติยากร

๑๙. มั่น – ม.จ.ภีศเดช  รัชนี

๒๐. บุญ – ทศ  พันธุมเสน

๒๑. จิ๋ว – เสนาะ  นิลกำาแหง

๒๒. หนู – เทพ  เสมถิติ

๒๓. พงศ์ – พัฒพงศ์ รินทกุล

๒๔. สมาน – สวัสดิ์ ศรีศุข

ชื่อเหล่าน้ี  เราคิดขึ้นเอง ยกเว้น “แดง” ซึ่ง ม.จ.ศุภสวัสด์ิวงศ์

สนิท สวัสดิวัตน ประทาน (ท่านเป็นผู้กำาชับให้เรารีบเปลี่ยนชื่อเสียง

เรียงนาม)  พวกเราให้ฉายาประทาน เปรมกมล ว่า “แรด”  เพราะเขา

เป็นคนกำายำาล่ำาสันที่สุดของคณะ  และ “รั้น” และ “แรด” สมชื่อ  ท่าน

ช้ินชี้หน้าประทานแล้วรับสั่งว่าแกต้องชื่อ “แดง” ให้สมกับที่เป็น “ไอ้

แดงดื้อ”
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ชัย, รี, กร, หนู, ไก่ฟ้า, เป๋า, นา, พงศ์, มั่น, ดี, บุญ, ขำา, เล็ก, 

ท้วม, รัศมี, เค็ง, สมาน, คง  บนเรือกลับอังกฤษ ภายหลังสงคราม
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ป๋วย ซึ่งหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่าจะเอาประทานเข้าประเทศไทย

ด้วย เพื่อให้เป็น “บอดี้การ์ด” เลยเลือกชื่อ “เข้ม” เป็นนามแฝง  เพื่อ

เข้าคู่กับประทานเป็น “แดงเข้ม”  

ท่านชิ้นใช้นามแฝง “อรุณ”  แต่พวกเราเรียกท่านลับหลังว่า 

“ตาโก๊ะ”
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(แถวหน้า) หนู, เล็ก, ไก่ฟ้า, นา, เค็ง, ชัย  (แถวหลัง) รี, คง, พงศ์, กร, มั่น

บนเรือแอนดีส ขณะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ภายหลังสงคราม
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มุสาวาทาเวรมณี
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พิมพ์ครั้งแรกใน อุโฆษสาร ฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๕ โดยมี สุลักษณ์ 

ศิวรักษ์ เป็นบรรณาธิการ ขณะที่ยังเป็นนักเรียนเตรียมอุดมชั้นปีที่ ๒ ของโรงเรียน 

อัสสัมชัญ 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เคยเล่าไว้ว่า “ในวันท่ีพบกันครั้งแรกนั้น ท่านถามว่า อยาก

จะให้เขียนเรื่องอะไร ข้าพเจ้าเกรงใจ ตอบไปตามสูตรสำาเร็จว่า เรื่องอะไรก็ได้ แต่เพื่อน

ที่ไปด้วยเขากล้ากว่าและไหวพริบดี เขาขอให้ท่านเขียนเรื่องสมัยที่ท่านเป็นเสรีไทย จึง

ได้เรื่อง ‘มุสาวาทาเวรมณี’ มาตีพิมพ์ใน อุโฆษสาร ฉบับแรก ซึ่งนับว่าเป็นบทความท่ี

น่าอ่านมาก” [ส. ศิวรักษ์, นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน, พิมพ์ครั้งที่ ๙ 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๗), หน้า ๗.]
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๑

ระหว่างสงครามญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ข้าพเจ้าอยู่ภายนอกประเทศ 

ไทย พยายามจะเข้าประเทศ ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พยายามเข้ามาทางเรือ 

ดำาน้ำาจะขึ้นบกที่พังงาในเดือนธันวาคม ๒๔8๖ มาลอยลำาอยู่หลายเวลา 

ไม่ได้รับสัญญาณตามแผนการ จึงต้องกลับไปอินเดีย ครั้งที่ ๒ พยายาม

เข้ามาทางเครื่องบิน เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๔8๗ จะลงร่มท่ีในป่า

นครสวรรค์ แต่เมื่อมาบินวนเวียนอยู่ราวชั่วโมง นักบินหาที่หมายไม่พบ  

จึงต้องกลับไปอีก คร้ังที่ ๓ เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๔8๗ นั้นเอง  

เข้ามาด้วยวิธีเดียวกับครั้งท่ี ๒ คราวน้ีนัยว่านักบินพบที่หมายแล้ว 

ข้าพเจ้ากับเพื่อน ๒ คนจึงลงร่มแผล็วมา แต่ในไม่ช้าก็รู้ว่าลงผิดที่ 

แทนที่จะเป็นป่าในจังหวัดนครสวรรค์ กลับเข้าข้างหมู่บ้านวังน้ำาขาว 

ในจังหวัดชัยนาท และในไม่ช้าก็ถูกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทยจับตัว คุมขัง

ที่จังหวัดชัยนาทหลายเวลาจึงนำาตัวเข้ามาส่งกองตำารวจสันติบาลที่ 

กรุงเทพฯ

ในนิทานเรื่องที่จะฟื้นเอาความหลังบางชิ้นมาเล่าสู่กันฟังเฉพาะ

เท่าที่อัสสัมชนิกข้าพเจ้าได้พบปะอัสสัมชนิกอื่น ๆ  บางท่านในระหว่าง

ปลายปี ๒๔8๖ คาบต้นปี ๒๔8๗ นั้น

๒

ข้าพเจ้ากับเพื่อน ๒ คนกลับจากทะเลในเดือนธันวาคม ๒๔8๖  

ผู้บังคับบัญชาก็อนุมัติให้ลาพักผ่อน ข้าพเจ้าเลือกไปตากอากาศที่เมือง 

Ootacamund บนเทือกเขานิลคีรี ในจังหวัดมัทราสของอินเดีย ที่เลือก
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ไปท่ีนั่นก็เพราะได้ยินกิตติศัพท์ว่าเป็นที่สวยงามอากาศดีประการหนึ่ง 

กับทราบว่าครูบาอาจารย์ คือภราดาไมเกิล กับภราดาฮีแลร์ พักอยู่ 

ใกล้ ๆ  นั้น อยากจะพบท่านด้วยอีกประการหนึ่ง เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นไป 

ถึงที่พักแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้หาโอกาสไปเยือนท่านอาจารย์ทั้ง ๒ โดยที่

ท่านไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน และได้มีโอกาสวิสาสะกับท่านตามประสา

ผู้ที่พลัดบ้านเมืองไปต่างก็ยินดีที่ได้พบอาจารย์และศิษย์เป็นธรรมดา

จำาได้ว่าพบกับอาจารย์ฮีแลร์หลายต่อหลายครั้ง เดินคุยกัน

แทบทุกวัน ข้อที่จำาได้เป็นมั่นเหมาะก็คือโอกาสเรียนภาษาไทยจาก

ท่านอีก คือท่านอธิบายว่า Nilgiri นี้ก็คือตรงกับคำาไทย นิลคีรี แปลว่า 

เขาสีน้ำาเงินหรือคำาตลาดเรียกว่าเขาเขียว และ Ootacamund ก็ไม่ใช่ 

อื่นไกล คือคำาไทยว่าอุทกมัณฑะหรืออุทกมณฑลนั่นเอง ซึ่งคงจะเนื่อง

มาจากฝนตกและมีน้ำามากนั่นเอง

มาลำาบากใจตอนท่ีอาจารย์ท่านซักถามทุกข์สุขและโดยเฉพาะ 

ถามว่าไปไหนมา สมัยนี้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคงจะยังมีการสอนมิให้ 

กล่าวคำาเท็จอยู่ สมัยที่ข้าพเจ้าเรียนก็ได้รับคำาสั่งสอนเหมือนกัน แต ่

ในฐานะของข้าพเจ้าในครั้งนั้นจำาเป็นต้องลุศีล มีแต่จะลุมากหรือลุน้อย

เท่านั้น กับท่านอาจารย์จำาเป็นต้องลุแต่น้อยหน่อย ข้าพเจ้าเล่าให้ท่าน

ฟังว่าเป็นทหารในเครื่องแบบอังกฤษไปทำางานฝ่ายทะเลมา ทั้ง ๆ  ที่สวม

เครื่องแบบทหารบกเพราะกองเสรีไทยเป็นกองพิเศษต้องทำางานทุกด้าน  

ท่านอาจารย์ก็คงรู้เชิง ท่านไม่ซักอะไรนัก

ต่อมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔8๗ ข้าพเจ้าผ่านเข้าไปใน

กรุงเดลฮี ได้พบอาจารย์ฮีแลร์อีกท่ีน่ัน ท่านก็ถามตามประสาที่ท่าน



150 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มาลำาบากใจตอนที่อาจารย์ท่านซักถาม 

ทุกข์สุขและโดยเฉพาะถามว่าไปไหนมา  

สมัยนี้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคงจะยังมีการ

สอนมิให้กล่าวคำาเท็จอยู่ สมัยท่ีข้าพเจ้า

เรียนก็ได้รับคำาส่ังสอนเหมือนกัน แต่ใน

ฐานะของข้าพเจ้าในครั้งนั้นจำาเป็นต้อง 

ลุศีล มีแต่จะลุมากหรือลุน้อยเท่าน้ัน กับ

ท่านอาจารย์จำาเป็นต้องลุแต่น้อยหน่อย 

ข้าพเจ้า เล่าให้ท่ านฟังว่า เป็นทหารใน 

เครื่องแบบอังกฤษไปทำางานฝ่ายทะเลมา 

ทั้ง ๆ  ที่สวมเครื่องแบบทหารบกเพราะกอง

เสรีไทยเป็นกองพิเศษต้องทำางานทุกด้าน 

ท่านอาจารย์ก็คงรู้เชิง ท่านไม่ซักอะไรนัก
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ประทาน เปรมกมล, สำาราญ วรรณพฤกษ์, ภราดาจอห์น, ภราดาไมเกิล, 

ภราดาฮีแลร์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ถ่ายที่กรุงเดลฮี ประเทศอินเดีย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
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เป็นห่วงว่า ลูกเอ๋ย คราวนี้จะไปบกหรือไปน้ำา ข้าพเจ้าตอบว่าไปเรือบิน  

ท่านได้ให้ศีลให้พรคุ้มเกล้ามาเป็นกำาลังใจสำาคัญนัก 

๓

เมื่อข้าพเจ้าถูกคุมตัวอยู่ที่ชัยนาท เจ้าหน้าท่ีนำาฝากขังไว้ท่ี 

เรือนจำาจังหวัดประมาณ ๑ สัปดาห์ แล้วจึงนำาตัวเข้ากรุงเทพฯ นั้น เวลา

เช้าเขาเบิกตัวจากเรือนจำามาไว้ที่โรงพัก แล้วนำาลงเรือนั่งรออยู่ ราษฎร

ชาวเมืองมาชมบารมีข้าพเจ้าในเครื่องจองจำาพันธนาการกันแน่นขนัด  

แต่เงยหน้าขึ้นมอง ที่ไหนได้ ครูเทียม ส่งศิริ (ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 

พวกรุ่นข้าพเจ้าจะจำาได้ว่าแก “คุม” ฟุตบอลรุ่นเล็ก เดี๋ยวนี้ถึงแก่กรรม 

เสียแล้ว) มานั่งอยู่ในเรือข้าง ๆ  ข้าพเจ้านั่นเอง ข้าพเจ้าไม่กล้าทักแก 

เพราะกลัวจะทำาให้แกลำาบากแต่แกก็อุตส่าห์มาทักทายด้วย แอบกระซิบ

ถามข้าพเจ้าถึงข่าวน้องภรรยาแกซึ่งเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า เป็นนักเรียน

ในประเทศอังกฤษเหมือนกัน ข้าพเจ้าทราบมาก่อนแล้วว่า เพ่ือนคนน้ี 

ของข้าพเจ้ามีพื้นเพอยู่ที่ชัยนาท ครั้นจะบอกความจริงแกครูเทียมก็ 

ใช่ที่ เพราะถ้าบอกแกว่าน้องภรรยาแกกำาลังจะโดดร่มตามข้าพเจ้า 

มาจากอินเดีย นอกจากจะเป็นการเปิดเผยความลับแล้วยังจะทำาให้บิดา

มารดาญาติพี่น้องของพวกเขาวิตกกังวลไปเปล่า ๆ  จึงวางหน้าเฉยตาเฉย

กล่าวมุสาวาทขึ้นอีกว่า น้องภรรยาครูเทียมน้ันยังเรียนกฎหมายอยู่ที่

เคมบริดจ์ เมื่อพบกันครั้งสุดท้ายเป็นสุขสบายดี
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๔

ต่อมา ตำารวจนำาตัวข้าพเจ้าส่งที่กองตำารวจสันติบาลในกรุงเทพฯ  

ผู้ที่รับตัวข้าพเจ้ามาคุมขังไม่ใช่อื่นไกลเลย ร้อยตำารวจเอก (ต่อมาเป็น

พันตำารวจตรี และลาออกจากราชการแล้ว) โพยม จันทรัคคะ เรียน

ฝรั่งเศสก่อนข้าพเจ้าสัก ๒ ชั้น ได้เห็นหน้าคุณโพยมเหมือนได้แก้ว  

เพราะแกส่งภาษาฝรั่งเศสบอกว่าไม่เป็นไร พวกเราทั้งนั้น คุณโพยม 

เป็นสารวัตรอยู่ใต้รองกำากับการ คือคุณจำารัศ มัณฑุกานนท์ (อัสสัมชนิก 

นักฟุตบอลที่พวกเราสุภาพสักหน่อยเรียกว่า “นายเถร”) และรายงาน

เรื่องพลร่มนี้โดยตรงต่ออธิบดีกรมตำารวจ อัสสัมชนิก คุณหลวงอดุลเดช

จรัส เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าโทษโพยอย่างไรก็คงไม่รุนแรงกว่าถูกยืนเสา

จาก ๔ โมงถึง ๕ โมงเย็นเป็นแน่

บุญคุณของอัสสัมชนิกทั้งตำารวจและไม่ตำารวจ และบุญคุณของ

ท่านผู้ใหญ่ทั้งอัสสัมชนิกและไม่อัสสัมชนิกทั้งมวลที่มีต่อข้าพเจ้านั้น

เหลือที่จะคณนาและพรรณนาในที่นี้ แต่ทั้ง ๆ  ที่พบเพื่อนนักเรียนด้วย

กันก็ตามที ในครั้งนั้น มุสาวาทต้องมาก่อน และความเลวของสงคราม 

มีเช่นนี้ ถึงจะเป็นหน่อเนื้อเช้ือไขกันก็ต้องโกหกกันก่อน ต่อเชื่อใจกัน

แล้วจึงขยายเรื่องให้กัน คุณโพยมกับข้าพเจ้าก็ไม่เป็นข้อยกเว้น แต่เมื่อ 

คุณโพยมได้แสดงน้ำาใจอันแท้จริง และได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ 

ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม จึงไม่มีอะไรจะปิดบังกันต่อไปอีก
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แต่ทั้ง ๆ  ที่พบเพ่ือนนักเรียนด้วยกันก็ 

ตามที ในครั้งนั้น มุสาวาทต้องมาก่อน 

และความเลวของสงครามมีเช่นนี้ ถึงจะ

เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขกันก็ต้องโกหกกัน

ก่อน ต่อเชื่อใจกันแล้วจึงขยายเรื่องให้กัน
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๕

ต่อมาไม่ช้า ฝ่ายญี่ปุ่นต้องการตัวข้าพเจ้า ด้วยความคุ้มเกล้าของ

ท่านผู้ใหญ่ในราชการ จึงได้เจรจาตกลงกันว่า ญี่ปุ่นจะสอบสวนพวก

ข้าพเจ้าได้โดยมีนายทหารไทยนั่งร่วมด้วย และญ่ีปุ่นจะแตะต้องกรอก

น้ำากรอกยาหาได้ไม่ ก่อนนำาตัวข้าพเจ้าไปพบญี่ปุ่นที่กรมประสานงาน

พันธมิตร ได้มีการเตรียมเรื่องเท็จไว้ไปตอบญี่ปุ่นพอสมควร คราวนี้

ไม่ใช่มุสาโดยเอกชนคือข้าพเจ้าเพียงคนเดียว โครงการกล่าวเท็จครั้งน้ี

หลายสมองร่วมกันสร้าง ตั้งแต่อัสสัมชนิก คุณหลวงอดุลฯ ลงมาตลอด 

แนว

เมื่อวันสำาคัญมาถึง เจ้าหน้าที่ตำารวจและทหารไทยคุมตัวข้าพเจ้า

พร้อมด้วยเครื่องพันธนาการ เสื้อผ้าเก่าขาดว่ิน ผมเผ้ารุงรัง ประหน่ึง

ว่าเพิ่งออกจากตรุ น่ังรถตำารวจไปกรมประสานงานฯ นั่งอยู่สักพัก  

จึงได้เห็นญี่ปุ่นเข้าห้องสอบสวน แล้วเจ้าหน้าท่ีนำาข้าพเจ้าไปให้ซัก 

ปากคำา

เห็นล่ามญี่ปุ่นใจหายวาบ ใช่ใครที่ไหนเล่า อัสสัมชนิก ฮาตาโน 

บ้านอยู่ปากตรอกโรงเรียนอัสสัมชัญ เคยเล่นลูกหินในลานเล่นด้วยกัน 

เคยเที่ยวเตร่ด้วยกัน เคยรู้อกรู้ใจกันอยู่ นี่จะโกหกให้เขาฟัง เขาจะเชื่อ 

หรือ

ข้าพเจ้าสะกดใจไม่รอช้า กลศึกมีอยู่ว่าจะป้องกันตัวให้ดี ต้อง

โจมตีข้าศึกเสียก่อน (แม่ทัพคนไหนกล่าวคำานี้ไว้ก่อน จำาไม่ได้ในครั้ง

นั้นไม่สำาคัญ) ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถูกสอบสวนก็จริง ต้องโจมตีญี่ปุ่นก่อน 

อย่าให้ตั้งตัวทัน พอฮานาโนเอ่ยข้ึนว่า “ป๋วย จำาอั้วได้ไหม” ข้าพเจ้า 

ก็ว่า “ฮาตาโน ทำาไมจะจำาไม่ได้ เออ พ่อแม่พี่น้องของลื้อยังไง สบาย
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โรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยก่อน



157ทหารชั่วคราว

ดีหรือ แล้วล้ือล่ะ สบายดีรึ โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นยังไง ถูกระเบิดหรือ

เปล่า ยังสอนกันอยู่ปกติหรือ” ฮาตาโนตอบว่าอย่างไร ข้าพเจ้าจำา 

ไม่ได้ เพราะเวลาน้ันคิดแต่เรื่องจะซักฮาตาโน แต่คุยกันสักประมาณ 

๕ นาที นายพันโททหารญี่ปุ่นซึ่งเตรียมตัวมาจะสอบข้าพเจ้านั่งฟังเฉย  

ครั้นแล้วเห็นพูดอะไรกับฮาตาโนหลายคำา ฮาตาโนอธิบายอะไรให้แก

ฟังก็ไม่ทราบ พอแกรู้เร่ืองสีหน้าก็เร่ิมมีแววยิ้มขึ้น ทำาให้ข้าพเจ้าใจชื้น

ขึ้นเป็นกอง

เมื่อนายพันโทเริ่มซักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ว่าเพลงยาวที่ได้เตรียม

ไว้แล้วนั้นไปตามทำานอง ใจความว่า ข้าพเจ้าไม่สมัครใจที่จะทำางานให้

อังกฤษ แต่ถูกบังคับด้วยอัยการศึกเขาจับนั่งเรือบินมา สั่งให้โดดร่มก็

ต้องโดด เมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้มอบตัวให้เจ้าพนักงานโดยดี และ

ยินดีที่ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอน กำาลังรบฝ่ายอังกฤษอเมริกันนั้น

อ่อนแอเต็มที เท่าที่ข้าพเจ้าเห็นมาทั้ง ๆ  ที่ไม่สันทัดต่อการทหารพอจะ 

เดาได้ มิหนำาซ้ำาทหารอังกฤษกับทหารอเมริกันเสมอกันในอินเดีย 

ราษฎรอังกฤษก็ระอาทหารอเมริกันในอังกฤษเพราะอเมริกันเจ้าชู้ ฯลฯ 

สอบสวนกันอยู่ประมาณ ๒ ชั่วโมง จึงเสร็จสิ้นไป

ระหว่างที่ทำาการสอบสวนนั้น ฮาตาโนถามถึงทุกข์สุขข้าพเจ้าและ

ทำานองจะเวทนาข้าพเจ้า ได้กรุณาให้บุหรี่ข้าพเจ้าสูบหลายมวน รู้สึก

ระลึกเป็นบุญคุณอยู่ทุกวันนี้

เรื่องที่เสกเล่าให้ญี่ปุ่นฟังนี้ เมื่อผสมกับคำาให้การของเพื่อน ๆ  

ข้าพเจ้าที่ถูกกุมตัวอยู่และสอบสวนแบบเดียวกันแล้ว จะทำาให้ญี่ปุ่นเชื่อ

สักปานใดไม่ปรากฏชัด ทราบในภายหลังว่า รายงานคำาให้การของ
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พวกข้าพเจ้าน้ีได้เดินทางไปโตเกียวผ่านฟิลิปปินส์ ทหารอเมริกันเมื่อ 

ตีฟิลิปปินส์แตกแล้วได้หลักฐานเรื่องนี้ไป

๖

คัดจากจดหมายของ บี. ฮาตาโน ถึงข้าพเจ้า

โตกิโอ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙3

ป๋วย เพื่อนรัก

จดหมายวันที่ ๖ นี้ได้รับแล้วขอขอบใจมาก... อ้ายเร่ืองที่ลื้อ 

โกหกน่ะ อั๊วยังนึกขันในใจไม่หาย แต่จะบอกว่า M.P. ญี่ปุ่นน่ะได้

หรือ ขืนบอกว่าลื้อโกหกละก็มัซเซ่อร์ป๋วย๑ก็แย่เท่านั้น มันจะกรอก

น้ำาและทารุณต่าง ๆ  อั๊วไม่ค่อยเชื่อลื้อตอนนั้น จึงนึกขำาในใจที่เห็น

ลื้อตีหน้าตอแหลพูดจนพวกนั้นเขาเชื่อกันหมด พันโทที่ลื้อพูดน่ะ  

เวลานี้แก่แล้ว และทำางานเป็นล่ามภาษาอังกฤษที่ บ.ก.แม็กอาเธอร์...  

อั๊วบอกแกว่าลื้อฝากความระลึกถึงมาด้วย ดูแกดีใจจริงๆ...

คิดถึงเสมอ

บี. ฮาตาโน

๑ มัซเซ่อร์ หรือมาสเตอร์ (Master) เป็นคำาเรียกครูผู้ชายในโรงเรียนอัสสัมชัญ - 

บรรณาธิการ.
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พระบรมวงศานุวงศ์

และขบวนการเสรีไทย
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พิมพ์ครั้งแรกใน บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ (นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร และนายเปรื่อง ศิริภัทร์ จัดพิมพ์ในโอกาส ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๑๕) 

อนึ่ง ในจดหมายที่อาจารย์ป๋วยเขียนถึงอาจารย์ปรีดีลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๑๔ ท่านกล่าวว่า “ผมขอส่งบทความ ‘พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรี

ไทย’ ภาคภาษาไทยมากราบเรียนตามที่ได้กราบเรียนไว้ก่อน บทความนี้ ทางคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำาลงใน จุลสารเศรษฐศาสตร์ (โรเนียว 

สำาหรับอาจารย์ต่าง ๆ) แล้ว และจะนำาลงในหนังสือ อนุสสรณ์เศรษฐศาสตร์ ๒๕๑๔ 

ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้จัดทำาประจำาปี”.
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เมื่อผมกับเพื่อนเสรีไทยจากอังกฤษอีก ๕–๖ คน โดดร่มลงใน

เมืองไทยระหว่างสงครามญ่ีปุ่น เม่ือเดือนมีนาคม ๒๔8๗ แล้วถูกจับ 

มาคุมตัวที่กองตำารวจสันติบาลนั้น พวกเราได้ติดต่อทางวิทยุกับ 

กองบัญชาการของอังกฤษที่อินเดียสำาเร็จได้ เมื่อกันยายนหรือตุลาคม 

ในปีเดียวกันนั้น เป็นช่องทางสื่อสารช่องแรกระหว่างขบวนการเสรีไทย 

ซึ่งมีนายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหัวหน้าฝ่าย

หนึ่ง กับกองทัพและรัฐบาลของพันธมิตรด้านสหประชาชาติอีกฝ่ายหนึ่ง 

และเป็นทางที่สื่อสารทางวิทยุช่องเดียวอยู่หลายเดือนจนกว่าจะได้มี

หน่วยพลร่มอื่นๆ จากอังกฤษและอเมริกาเข้ามาทำาการติดต่อได้สำาเร็จ 

เพราะฉะนั้นผมจึงกล่าวได้ว่า ระหว่างปลายปี ๒๔8๗ จดต้นปี ๒๔88 

นั้น เรื่องราวทั้งหมดในการติดต่อระหว่างเสรีไทยกับสหประชาชาติต้อง

ผ่านสถานีวิทยุของผม เพื่อนของผมกับผมเป็นผู้รับข้อความที่จะต้องส่ง

ต้องรับ เข้ารหัสถอดรหัส และเรียบเรียงส่งไปตามที่ควรจะกระทำา กับ

กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การติดต่อในระยะเวลานั้นไม่มีใครอื่นทราบ 

ไม่มีใครบันทึกไว้ เอกสารต่าง ๆ  ก็ทำาลายเสียสิ้นเพื่อมิให้ตกถึงมือข้าศึก 

ฉะนั้น จึงเห็นควรเขียนขึ้นไว้เป็นหลักฐานสำาหรับนักศึกษาและคนไทย 

รุ่นหลังทั้งปวงจะได้ทราบ

เพื่อนของผมท่ีร่วมทำาการสื่อสารดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะเป็น

พยานสนับสนุนบทความนี้ ได้แก่ นายประทาน เปรมกมล นายสำาราญ 

วรรณพฤกษ์ (ทั้ง ๒ คนทำางานที่ลีเวอร์บราเดอส์ ออกเมื่อปี ๒๕๑๕ นี้)  

นายเปรม บุรี และนายรจิต บุรี (ทั้ง ๒ คนเป็นศาสตราจารย์อยู่คณะ

แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) และนายธนา โปษยา-

นนท์ (เคยเป็นนายตำารวจ ขณะนี้ทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย)



163ทหารชั่วคราว

เมื่อเราติดต่อทางวิทยุกับสหประชาชาติได้ ไม่ช้า ทางกอง 

บัญชาการอังกฤษก็ปรารภว่า อยากจะส่งพลจัตวาเจ๊กส์ และพลตรี 

ฮอบส์ เข้ามาหารือและเจรจากับหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ซึ่งหัวหน้า

เสรีไทยก็ได้ตอบเช้ือเชิญให้เข้ามา ในโทรเลขฉบับต่อมาทางอังกฤษ

ได้ถามต่อว่า ในคณะของพลจัตวาเจ๊กส์นั้น อยากจะให้ ม.จ.ศุภสวัสดิ์

วงศ์สนิท สวัสดิวัตน ซึ่งทรงยศเป็นนายร้อยเอกในกองทัพอังกฤษ 

ขณะนั้นเข้ามาด้วย ไม่ทราบว่าหัวหน้าเสรีไทยจะยินดีต้อนรับหรือไม่

การที่อังกฤษมีโทรเลขถามเรื่อง ม.จ.ศุภสวัสดิ์ฯ (ท่านชิ้น) นี้  

ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องอาจจะประหลาดใจ ก็เพราะท่านชิ้นเป็นคนไทย 

ทำาไมจะต้องถามกันด้วย น่าจะส่งเข้ามาได้ดีกว่าส่งนายทหารฝรั่ง 

ด้วยซ้ำา คำาอธิบายก็คือ ด้านอังกฤษเข้าใจดีว่านายปรีดี พนมยงค์ เป็น 

ผู้ก่อการในคณะราษฎร เปลี่ยนแปลงการปกครองปี ๒๔๗๕ ผู้หนึ่ง  

ซ่ึงเปล่ียนระบบจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบบรัฐธรรมนูญ

โดยมีพระมหากษัตริย์ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า- 

อยู่หัวไม่พอพระทัยในการดำาเนินงานของคณะราษฎรถึงกับทรงสละ 

ราชสมบัติ ส่วนท่านชิ้นนั้นเป็นเชษฐาของสมเด็จพระบรมราชินีใน

รัชกาลที่ ๗ กับเป็นราชเลขานุการใกล้ชิดพระปกเกล้าฯด้วย ทาง

อังกฤษเกรงว่าทางหัวหน้าเสรีไทยจะรังเกียจหรือเข้าใจผิดด้านการเมือง

อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงต้องถามมาก่อน

หัวหน้าเสรีไทยได้ตอบโทรเลขไปทันทีว่า ขอเชิญท่านชิ้นเสด็จ

เข้ามาด้วยความยินดี ใจความในโทรเลขนั้นตอนหนึ่งว่า เรื่องการเมือง

ภายในประเทศนั้นเป็นอันยุติไม่มีปัญหาอีกต่อไป เสรีไทยมีความ 

มุ่งหมายอยู่อย่างเดียวท่ีจะรักษาเอกราชและอิสรภาพของประชาชาติ
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ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน (ท่านชิ้น)
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หัวหน้าเสรีไทยได้ตอบโทรเลขไปทันทีว่า 

ขอเชิญท่านชิ้นเสด็จเข้ามาด้วยความยินดี 

... เรื่องการเมืองภายในประเทศนั้นเป็นอัน 

ยุติไม่มีปัญหาอีกต่อไป เสรีไทยมีความ 

มุ่งหมายอยู่อย่างเดียวท่ีจะรักษาเอกราช

และอิสรภาพของประชาชาติไทย ฉะนั้น 

คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือ

ราษฎรธรรมดาที่มีความรักชาติอย่าง

เดียวกัน ต้องถือเป็นคณะเดียวกัน มี

ความสามัคคีกันเป็นหลักการใหญ่
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ไทย ฉะนั้น คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือราษฎรธรรมดาที่

มีความรักชาติอย่างเดียวกัน ต้องถือเป็นคณะเดียวกัน มีความสามัคคี

กันเป็นหลักการใหญ่ ทางราชการอังกฤษยังไม่แน่ใจ ได้มีโทรเลขถึง

ผมเป็นการส่วนตัวถามว่าหัวหน้าเสรีไทยส่งโทรเลขตอบไปนั้นคำาตอบ 

มาจากใจจริงหรือว่าส่งไปเป็นเพียงพิธี และเพื่อแสดงอัธยาศัย (diplo- 

matic) เท่านั้น ผมเองได้ตอบยืนยันไปตามที่ได้สังเกตมาก่อนว่า  

คำาตอบของนายปรีดี พนมยงค์นั้น ผมแน่ใจว่ามาจากใจโดยสุจริต

ต่อมาท่านชิ้นได้ทรงส่งวิทยุโทรเลขของท่านเองมาอีก ๑ ฉบับ 

ตรงถึงนายปรีดี พนมยงค์ ขอบใจท่ีหัวหน้าเสรีไทยยินดีต้อนรับ และ

ทรงแสดงเจตนาว่าจะร่วมงานด้วยอย่างจริงใจ แต่ใคร่จะขอถามว่า 

เพื่อนฝูงของท่านช้ินหลายท่านต้องโทษการเมืองอยู่ที่เกาะตะรุเตาบ้าง 

บางขวางบ้าง ที่อื่น ๆ  บ้างนั้น นายปรีดี พนมยงค์ จะกระทำาอย่างไร

หัวหน้าเสรีไทยตอบไปโดยฉับพลันว่า กรมขุนชัยนาทฯ และ 

ผู้อื่นซึ่งต้องโทษการเมืองอยู่ท่ีเกาะตะรุเตา บางขวาง และที่อ่ืนนั้น 

ทางกรุงเทพฯ จะหาทางปลดปล่อย และมิใช่จะปลดปล่อยอย่างเดียว 

จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมด้วย๑ โอกาสที่จะกระทำาได้ก็คือจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ต้องกลให้ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้ว 

ผู้สำาเร็จราชการฯ แต่งตั้งนายควง อภัยวงศ์ ผู้ร่วมงานอยู่ในขณะนั้นขึ้น

เป็นหัวหน้ารัฐบาลแทน

๑ คำาตอบเป็นไปในทำานองเดียวกับที่ ม.จ.ศุภสวัสด์ิฯ สนทนากับคุณจำากัด พลางกูร 

เลขาธิการขบวนการเสรีไทย เมื่อพบกันที่เมืองจุงกิง ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ สิงหาคม 

๒๔8๖ โปรดดู ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เพื่อชาติ เพื่อ humanity ภารกิจของวีรบุรุษ

เสรีไทย จำากัด พลางกูร ในการเจรจากับสัมพันธมิตร (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 

๒๕๔๙), หน้า ๙๒–๙๓ – บรรณาธิการ.
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ท่านชิ้นและทางราชการอังกฤษก็มีความพอใจ คณะของพล

จัตวาเจ๊กส์และท่านชิ้นจึงได้เข้ามากรุงเทพฯ และได้เข้าพบบรรดา

หัวหน้าเสรีไทยหลายครั้ง ที่จำาได้แน่ก็คือ บนเรือซ่ึงลอยลำาวิ่งข้ึนลงอยู่

ในแม่น้ำาเจ้าพระยา (ซึ่งปลอดจากญี่ปุ่น) และที่ตึกโดมของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ชั้น ๒ ซึ่งใช้เป็นที่ทำาการแห่งหนึ่งของขบวนการเสรีไทย  

(ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ เป็นเลขาธิการ ม.ธ.ก.อยู่ขณะนั้น)

ส่วนนักโทษการเมืองนั้น เมื่อถึงโอกาสดังกล่าวมาข้างต้น นาย

ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำาเร็จราชการฯ และหัวหน้าเสรีไทย ก็ได้ปฏิบัติตามที่

ได้ตั้งใจไว้แต่เดิม คือปลดปล่อยให้เป็นอิสระ และออกกฎหมายนิรโทษ

กรรมและคืนยศศักดิ์ให้ทั่วทุกท่าน งานด้านนี้ นายทวี บุณยเกตุ ขณะ

นั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ทำาหน้าที่รัฐมนตรีสั่งราชการ สำานัก

นายกรัฐมนตรี และเป็นเลขาธิการขบวนการเสรีไทยภายในประเทศ 

เป็นผู้รับคำาสั่งโดยตรงจากหัวหน้าเสรีไทยให้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ

กรรม แล้วนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เสร็จแล้วเสนอสภาผู้แทน

ราษฎรลงมติเป็นกฎหมาย โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ลงนาม 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และนายควง  

อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองตามระเบียบ

ระหว่างที่ผมส่งวิทยุอยู่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ทางการทหารอังกฤษ

ได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ  หัวหน้าเสรีไทย

จึงได้มีโทรเลขแจ้งไปยังอังกฤษว่า บางทีเคร่ืองบินทหารอังกฤษมา 

ทิ้งระเบิดเปะปะขอให้ระมัดระวังให้ดี เฉพาะอย่างย่ิงอย่าทิ้งที่พระบรม

มหาราชวัง หรือวังของเจ้านายต่าง ๆ  ให้หลีกเลี่ยงพระบรมวงศานุวงศ์
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ปรีดี พนมยงค์ “RUTH” หัวหน้าขบวนการเสรีไทย
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และที่ตั้งรัฐบาลกับที่ทำาการเสรีไทยต่าง ๆ  ได้แจ้งสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีควร

หลีกเลี่ยงไปอย่างชัดเจน ทางอังกฤษก็ตอบรับว่าจะปฏิบัติตาม

ครั้งหนึ่งมีพระบรมวงศานุวงศ์ซ่ึงจะเป็นผู้ใดบ้างผมจำาไม่ได้ 

หลายองค์เสด็จหลบภัยไปบางปะอิน เผอิญในระยะนั้นมีเครื่องบินของ

อังกฤษบินไปทางบางปะอิน และทิ้งระเบิดด้วย แต่เคราะห์ดีที่ไม่มี 

ผู้ใดเป็นอันตราย รุ่งขึ้นผมได้รับคำาต่อว่าอย่างรุนแรงจากหัวหน้า 

เสรีไทยในเรื่องนี้ และได้ส่งคำาประท้วงไปอย่างดุเดือดต่อกองบัญชาการ

ทหารอังกฤษ ทางการอังกฤษจึงมีโทรเลขตอบขอโทษและรับรองว่า 

จะพยายามมิให้เกิดความพลาดพลั้งอย่างนี้ขึ้นอีก

การที่เสรีไทยโดยเฉพาะหัวหน้าเสรีไทยได้แสดงความจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ถวายความอารักขาให้พ้น

ภัยสงครามครั้งนั้น สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ทรงซาบซึ้งพระทัย 

ดี และเมื่อสิ้นสงครามได้รับสั่งเรียกนายปรีดี พนมยงค์ ไปที่ประทับและ

ขอบใจ ซึ่งคณะเสรีไทยถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง๒

เมื่อญี่ปุ่นเลิกสงครามแล้ว ในฐานะเป็นพันตรีในกองทหาร

อังกฤษ ผมเองได้ถูกส่งตัวไปร่วมคณะผู้แทนไทยเพื่อเจรจาการทหาร

และการเมืองกับอังกฤษ ณ นครแคนดีลังกา ๒ ครั้ง ครั้งแรกหัวหน้า

คณะคือพลเอก หลวงเสนาณรงค์ ครั้งหลังพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 

ทรงเป็นหัวหน้า ต่อมามหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งให้ทุนเล่าเรียนชั้น

๒ อ่านเพ่ิมเติมได้จากบทความของ ม.จ.อัปภัศราภา เทวกุล เรื่อง “การถวายความ

ปลอดภัยแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ในระหว่างสงคราม” ใน สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ, สมภพ จันทรประภา, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๗ (กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๕๑) – บรรณาธิการ.
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ปริญญาเอกแก่ผมในขณะนั้น ได้ติดต่อไปยังกระทรวงกลาโหมอังกฤษ 

ขอให้ผมได้รับการปลดจากราชการทหารเร็วเป็นพิเศษ เพื่อกลับไป

ศึกษาต่อ ผมจึงได้ออกเดินทางผ่านเมืองกัลกัตตา จะไปยังประเทศ

อังกฤษ แต่ได้รับคำาส่ังจากหัวหน้าคณะเสรีไทยเป็นครั้งสุดท้าย ให้

ไปร่วมกับนายทหารเสรีไทยจากสหรัฐอเมริกาที่กัลกัตตา เพื่อถวาย

ความอารักขาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระอนุชา 

ซึ่งเสด็จประทับแรมอยู่ ณ ที่นั้น จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเสด็จ

กลับเยี่ยมประเทศไทย ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี ก่อนที่

จะไปถอดเคร่ืองแบบพันตรีกลับคืนเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย

ลอนดอนอีก ๓ ปี
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ปูเลา
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ตีพิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำารวจเอก อดุล  

อดุลเดชจรัส (พระนคร: โรงพิมพ์ตำารวจ, ๒๕๑๓) โดยอาจารย์ป๋วยเขียนบทความนี้ใน 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๓.
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ทุกวันนี้เพื่อน ๆ  ของผมกับผมก็ยังกล่าวถึง พลตำารวจเอก อดุล  

อดุลเดชจรัส โดยใช้นามฉายาของท่านในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒  

คือ “ปูเลา”

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผมเป็นผู้หน่ึงในเสรีไทยรุ่น

แรก ๆ  จากอังกฤษ ซึ่งพยายามเข้ามาติดต่อกับเสรีไทยในประเทศไทย 

เป็นผู้หนึ่งซึ่งถูกตำารวจของคุณหลวงอดุลฯ จับและเป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับ

ความคุ้มครองจากตำารวจของคุณหลวงอดุลฯ และจากคุณหลวงเอง

เป็นอย่างดี นับว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านอย่างใหญ่หลวง ทั้งในด้านชีวิต

กับสวัสดิภาพของตนเอง และในด้านการปฏิบัติงานเสรีไทย

เม่ือผมโดดร่มมาที่ชัยนาท ในเดือนมีนาคม ๒๔8๗ แล้วถูก

จับกุมตัวมาถึงกองตำารวจสันติบาลน้ัน คุณหลวงอดุลฯ ทราบเรื่อง 

เสรีไทยอยู่บ้าง แต่ท่านยังมิได้ปักใจเด็ดขาดว่า จะเข้าร่วมเป็นเสรีไทย

ด้วยเต็มที่ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ และท่านผู้ใหญ่อื่น ๆ  ในขบวนการ

เสรีไทยได้ทาบทามท่านอยู่เสมอ โดยทราบดีว่าแม้คุณหลวงจะไม่

สมัครใจร่วมเป็นเสรีไทยด้วยก็ตาม คุณหลวงย่อมเห็นแก่ประโยชน์

ของประเทศเป็นใหญ่ คงจะไม่มีการทรยศหักหลังขายเพื่อนในด้าน

ทำาลายขบวนการเสรีไทย ขณะนั้นแตกต่างกับเหตุการณ์ภายหลังอยู ่

ก็เพียงแต่ว่า ขบวนการเสรีไทยไม่ได้รับประโยชน์จากกำาลังตำารวจ  

เข้าร่วมด้วยเท่านั้น

วันที่ผมถูกคุมตัวเข้ากองตำารวจสันติบาล เม่ือมีนาคม ๒๔8๗ 

นั้นคุณหลวงสัมฤทธิสุขุมวาท รองบังคับการตำารวจสันติบาล เรียก

ตัวผมเข้าพบทันที โดยเข้าไปในห้องของท่านพูดจากันสองต่อสอง 

คุณหลวงสัมฤทธิฯ ท่านบอกผมว่าอธิบดีตำารวจคือคุณหลวงอดุลฯ 
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พลตำารวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (อดุล อดุลเดชจรัส)
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สั่งท่านให้ดูแลพวกผมให้ดี อย่าให้มีความเดือนร้อนใด ๆ  แต่ต้อง

พยายามกระทำาเป็นความลับ ภายนอกให้ถือเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ 

คำาสั่งอีกข้อหนึ่งคือ สั่งให้ผมเขียนรายงานต่อตัวจอมพล ป. พิบูล- 

สงคราม นายกรัฐมนตรี คุณหลวงอดุลฯ สั่งว่าจะเขียนอย่างไรก็ตาม

เถิด เขียนให้เข้าเรื่องความรักชาติให้มาก ๆ  และอย่าลืมยกย่อง

สรรเสริญจอมพลท่านให้มากที่สุดท่ีจะทำาได้ ถ้าเขียนได้เช่นนั้น  

คุณหลวงอดุลฯ รับรองจะจัดการเรื่องอื่น ๆ  เอง

และก็เป็นจริงตามคำารับรองของท่าน รายงานที่ผมเขียนน้ัน 

ภายหลังทราบว่าคุณหลวงอดุลฯ ท่านนำาไปมอบจอมพล ป. นายก

รัฐมนตรี และได้รับอนุมัติจากจอมพลนายกรัฐมนตรีว่า เรื่องนักโทษ

เสรีไทยทั้งหลายต้ังแต่นั้นต่อไป อยู่ในความรับผิดชอบเด็ดขาดของ

คุณหลวงอดุลฯ ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นห่วง และใคร ๆ  คน

อื่นรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ต้องเข้ามาข้องเกี่ยว

การติดต่อกับคุณหลวงอดุลฯ ในชั้นต้น ๆ  น้ัน ท่านไม่ให้ 

พวกเรากระทำาโดยตรง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านร้อยตำารวจเอกโพยม  

จันทรัคคะ สารวัตรแผนกหนึ่งกองหนึ่งในสันติบาล ซึ่งท่านทราบ 

ว่าชอบพอกับผมเป็นส่วนตัว เพราะอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนก 

ฝรั่งเศสมาด้วยกัน ท่านมีคำาถามมาเสมอเก่ียวกับเรื่องเหตุการณ์

สงคราม เรื่องต่าง ๆ  ทางด้านอังกฤษ อเมริกา และพันธมิตร การรบ 

ด้านเยอรมันเป็นต้น พวกเราสังเกตได้ว่าท่านถามเรา เพื่อจะนำา 

คำาตอบไปพิจารณาชั่งใจของท่าน ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่

ท่านได้มาจากทางอ่ืน แต่วันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ให้พบ สัปดาห์แล้ว 
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พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส, ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, 

พล.ท.หลวงสินาดโยธารักษ์, ปรีดี พนมยงค์, 

พล.ร.อ.สินธุ์ กมลนาวิน, พล.อ.ท.หลวงเทวฤทธิ์พันลึก

ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำาเนิน กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๘
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สัปดาห์เล่า ท่านก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าข้างเสรีไทยเต็มที่ เดือนแล้ว 

เดือนเล่าท่านก็ยังไม่อนุญาตให้เราใช้เครื่องวิทยุติดต่อกับฐานทัพ

พันธมิตรที่อินเดีย มีแต่แสดงความเมตตาปรานีแก่พวกเราเป็น 

ส่วนตัว โดยให้ออกมาพักที่เรือนแถวท่ีเป็นบ้านพักนายสิบและให ้

เบี้ยเลี้ยงรายวันแก่พวกเรา เข้าใจว่าเป็นอัตราขนาดนายสิบ และ 

ต่อมาก็เพ่ิมวงเงินเบี้ยเลี้ยงให้เรื่อย ๆ  ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านคุณโพยม 

ทั้งนั้น

พวกผมรวมท้ังคุณโพยมใจร้อนว่าคุณหลวงอดุลฯ ระหว่าง 

ที่เรารอการตัดสินใจของท่านนั้น พวกเราได้ล่วงละเมิดแอบทำาการ

บางอย่างด้วยความช่วยเหลือรับผิดชอบของคุณโพยม กล่าวคือแอบ 

ไปพบอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระมหา- 

กษัตริย์และหัวหน้าเสรีไทย แอบไปส่งวิทยุพยายามติดต่อกับฐานทัพ

อังกฤษที่อินเดียจนสำาเร็จ แอบไปรับเอาพลร่มมาลงที่หัวหิน ๑ รุ่น 

เป็นต้น ทั้งน้ีเป็นการทำาลับหลังคุณหลวงอดุลฯ ทั้งน้ัน ผมเลยถือ

โอกาสนี้ กราบขออภัยโทษท่านที่ได้ละเมิดกระทำาการไปและหวังว่า

ท่านคงจะประทานอภัย เพราะพวกเราหนุ่มกว่าท่าน ใจร้อนกว่าท่าน  

แต่กระทำาไปเพื่อบ้านเมืองเหมือนเจตนาของท่าน

ต่อมาหลายเดือนนับแต่วันท่ีผมถูกจับมาอยู่สันติบาล คุณ 

หลวงอดุลฯ จึงได้ส่ังให้คุณโพยมพาผมไปพบท่าน การเดินทางไป 

พบท่านนั้น กระทำาตามตำารับพิชัยสงครามทุกประการคือ ไปเวลาค่ำา  

คุณโพยมขับรถพาผมไปแล้วเมื่อถึงแห่งหนึ่งก็เปลี่ยนรถ ขับไปอีกใน 

รถคันใหม่แล้วจึงไปพบท่านยังที่นัดหมาย ไม่ใช่ท่ีบ้านท่าน ไม่ใช่ที่ 
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วังปารุสก์ หรือกรมตำารวจ แต่กลางถนนที่ใดที่หนึ่ง เช่นที่ลาน

พระบรมรูปทรงม้า หรือที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หรือที่อื่น ๆ  การ

สนทนากับท่านนั้น ท่านใช้ให้เดินพูดกับท่านเป็นส่วนใหญ่ และอยู่

ในที่สาธารณะ หรือมิฉะนั้นก็นั่งพูดไปกับท่านที่ในรถ ซึ่งนอกจาก

ท่านกับผมแล้ว ก็มีคนขับรถคู่ใจของท่านเท่านั้น ในรถมีปืนกลเบา

พร้อมอยู่เสมอ คุณหลวงอดุลฯ ท่านซักถามผมท้ังข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

และให้เสนอความเห็นด้วย ในขั้นแรก ๆ  ท่านมีวิธีถามดูว่าผมจะพูด 

ความจริงกับท่านเพียงใด และต่อมาเมื่อเห็นว่าผมซื่อกับท่านจริง จึง

ได้ไต่ถามลึกซึ้งลงไปถึงเร่ืองต่าง ๆ  ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่

ภายนอกประเทศ เช่น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท  

สวัสดิวัตน สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี เป็นต้น พูดกันไปครั้ง 

หนึ่ง ๆ  ก็หลายชั่วโมง กว่าจะเสร็จเรื่องที่ท่านเตรียมมาถาม ก็ล่วงเลย 

สองยามไปมาก พอจบเรื่องท่านก็พานั่งรถไปส่งคุณโพยมท่ีคอยอยู ่

ยังท่ีนัดหมาย ผมก็ย้ายรถจากรถท่านไปรถคุณโพยม แล้วคุณโพยม 

พากลับบ้านพักในกองตำารวจสันติบาล บางครั้งกว่าจะถึงบ้านพักก็ 

ล่วงเข้าไปตีสองหรือตีสาม

ต่อมาในราวต้นปี ๒๔88 (หรือจะเป็นปลายปี ๒๔8๗ ผม

จำาไม่ได้แน่) คุณหลวงอดุลฯ ท่านจึงตัดสินใจเด็ดขาดเข้าร่วมใน

ขบวนการเสรีไทยอย่างแน่วแน่ ท่านเป็นผู้พาผมไปเข้าประชุมกับ

อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ คุณดิเรก ชัยนาม คุณทวี บุณยเกตุ และ

ผู้ใหญ่อื่นอีก ๒–๓ ท่าน ท่านบอกผมว่าท่านแน่ใจแล้ว ปรากฏใน

ตอนน้ีว่าทำาไมก่อนนี้ท่านจึงไม่แน่ใจ ท่านบอกว่าข้อไม่แน่ใจมีอยู่ 
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โพยม จันทรัคคะ และนงนารถ ภรรยา
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ปรีดี พนมยงค์ กับ หลวงอดุลเดชจรัส
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๒ ประการคือ (๑) ไม่แน่ว่าเสรีไทยในประเทศนั้นจะทำากันจริงจัง

เพียงใด (๒) ไม่แน่ว่าบุคคลสำาคัญที่เป็นเสรีไทยนอกประเทศนั้นจะ

มีเจตนาอันแท้จริงอย่างใด เช่น ม.จ.ศุภสวัสดิ์ฯ ปรารถนาทางด้าน

การเมืองอย่างใด เม่ือทราบเจตนาบริสุทธ์ิว่าขอกู้ชาติอย่างเดียว ขอ

รักษาความสามัคคีในชาติไทย อย่างอื่นไม่คิด ก็หมดสงสัย

เมื่อคุณหลวงอดุลฯ ตัดสินใจเด็ดขาด ขบวนเสรีไทยก็ได้กำาลัง

เพิ่มเติมเป็นอันมาก คือกำาลังตำารวจทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่นั้นต่อมา 

การรับพลร่มทั้งไทยและฝรั่ง ทั้งอังกฤษและอเมริกาก็มีตำารวจคุ้มกัน

อารักขาเป็นที่เรียบร้อย การดำาเนินการก็ง่ายขึ้น และคุณหลวงอดุลฯ 

นั้น เมื่อตกลงใจเด็ดขาดเข้าร่วมแล้ว ท่านมิได้เข้ามาแต่เฉพาะตัวท่าน

หรือตำารวจของท่าน ลูกเต้าของท่านก็เข้าร่วมด้วย บางคนถูกส่งไป

ฝึกงานที่อินเดีย และลังกา ทำานองเดียวกับพวกเสรีไทยทั้งด้านทหาร 

ด้านธรรมศาสตร์ ด้านกระทรวงการต่างประเทศ ด้านมหาดไทย  

ด้านตำารวจ เป็นชุดๆ ไป

ผมเองได้รับความคุ้มครองจากท่านตลอดมาจนสิ้นสงคราม 

เมื่ออาจารย์ปรีดี พนมยงค์จะส่งผมออกไปอินเดีย และอังกฤษ เมื่อ

เจรจาราชการบางประการในราวเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน ๒๔88 

คุณหลวงก็เป็นผู้อนุมัติและท่านอนุมัติโดยท่านตระเตรียมเรื่อง 

ต่าง ๆ  ไว้ให้ผมออกไปได้ โดยไม่มีพิรุธและผิดสังเกต เม่ือผมกลับ

มาจากอังกฤษและอินเดีย ท่านก็จัดให้ไปอยู่ท่ีท่าวาสุกรีในเวลา 

กลางวัน ในเวลากลางคืนให้อยู่บ้านพัก ซึ่งกรมตำารวจเช่าไว้ใช้

ราชการที่ตำาบลซังฮี้ เวลาดึก ๆ  ท่านยังเรียกไปพบแบบแต่ก่อน แต่
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คราวนี้ท่านให้ความสนิทสนมมากขึ้น จำาได้ว่าคืนหนึ่งท่านพาผมกับ

เพ่ือน ๆ  ไปตรวจโรงสูบฝิ่น ท่านบอกว่าเป็นการอบรมให้รู้จักสภาพ

เมืองไทย และท่านพาไปรับประทานอาหารยามดึกเสมอแถวเยาวราช

และราชวงศ์ก่อนปล่อยตัวกลับที่พัก โดยยังคงใช้คุณโพยมเป็นยาน

พาหนะอยู่เช่นเดิม

หลังสงคราม เมื่อท่านพ้นราชการแล้ว ผมก็ได้ไปเยี่ยมท่าน

บ้างท่ีวังปารุสกวันแต่ไม่บ่อยนัก เม่ือผมได้รับตำาแหน่งเป็นผู้ว่าการ

ธนาคารชาติ ไปเยี่ยมท่าน ท่านก็ว่าดีแล้ว คุณเป็นคนรักชาติคุณ

คงจะไม่โกงอย่างคนอื่นเขา

พลตำารวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นผู้ที่ได้ดำารงตำาแหน่ง

ราชการสำาคัญในระยะหนึ่ง ท่านผู้ใดดำารงตำาแหน่งราชการสำาคัญ 

มีอำานาจมาก มีความรับผิดชอบมากนั้น ย่อมจะมีผู้วิจารณ์ผลงาน 

ของท่านผู้น้ันต่าง ๆ  กันไป ข้อตำาหนิก็คงจะมี การจะเป็นอย่างไร

ก็ตาม ในทัศนะของผม และเท่าท่ีผมรู้รักสนิทสนมกับท่านเวลาหนึ่ง 

พลตำารวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพสูง ทำางาน 

เข้มแข็ง เป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คำานึงแต่ประโยชน์

ของชาติไทย ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวและมีความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญอย่างลึกซ้ึง ยากที่จะหา 

ผู้ใดเสมอเหมือน

เฉพาะตัวของผม ท่านได้มีเมตตากรุณาและมีพระคุณแก่ผม

เป็นอันมาก จึงขอเทิดทูนเกียรติคุณของท่านไว้ด้วยความอาลัยรัก
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ต่อมา...คุณหลวงอดุลฯ ท่านจึงตัดสินใจ 

เด็ดขาดเข้าร่วมในขบวนการเสรีไทยอย่าง 

แน่วแน่  ท่านเป็นผู้พาผมไปเข้าประชุมกับ 

อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ คุณดิเรก ชัยนาม  

คุณทวี บุณยเกตุ และผู้ใหญ่อื่นอีก ๒-๓  

ท่าน ท่านบอกผมว่าท่านแน่ใจแล้ว ปรากฏ 

ในตอนนี้ว่าทำาไมก่อนนี้ท่านจึงไม่แน่ใจ  

ท่านบอกว่าข้อไม่แน่ใจมีอยู่ ๒ ประการคือ  

(๑) ไม่แน่ว่าเสรีไทยในประเทศนั้นจะทำา 

กันจริงจังเพียงใด (๒) ไม่แน่ว่าบุคคล 

สำาคัญที่เป็นเสรีไทยนอกประเทศนั้นจะ 

มีเจตนาอันแท้จริงอย่างใด เช่น ม.จ. 

ศุภสวัสด์ิฯ  ปรารถนาทางด้านการเมือง 

อย่างใด  เมื่อทราบเจตนาบริสุทธิ์ว่าขอ 

กู้ชาติอย่างเดียว  ขอรักษาความสามัคคี

ในชาติไทย อย่างอื่นไม่คิด ก็หมดสงสัย





186 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาคผนวก ๑

บันทึกที่เพิ่งเปิดเผย
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ปราณี ทินกร (บรรณาธิการ), เอกสารประกอบงานนิทรรศการ ห้องสมุด

เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๔,  

หน้า ๑8-๔๗ และ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ), ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ชีวิต งาน  

และความหลัง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๑8๙-๒๒๗ –  

บรรณาธิการ.
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คำาปรารภ๑1

ไม่นานนัก ก่อนปี ๒๕๒๔ สำานักหอจดหมายเหตุ (Public 

Record Office) แห่งสหราชอาณาจักร ได้นำาเอกสารของกระทรวง

การต่างประเทศอังกฤษในช่วงปี ๒๔8๙ ออกเปิดเผยแก่สาธารณชน 

ในจำานวนเอกสารเหล่านี้ มีบันทึกความช่วยจำา (Memorandum) ซึ่ง

เขียนโดย อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวมอยู่ด้วย๒

บันทึกช่วยจำาดังกล่าวนี้มีอยู่ ๒ ฉบับ ฉบับแรกว่าด้วย “ก�ร

ข�ดแคลนข้�วและบทบ�ทก�รช่วยเหลือของสย�ม” ฉบับที่ ๒ 

ว่าด้วย “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอังกฤษกับไทย” บันทึกช่วยจำาทั้ง 

๒ ฉบับนี้ มีจดหมายปะหน้าซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์ ฮาโรลด์ เจ. 

ลัสกี้ (Harold J. Laski) ถึงนายฟิลิป โนเอล เบเกอร์ (Philip Noel 

Baker) แห่งกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ

 เอกสารชิ้นน้ี นับเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทราบถึงบทบาทของอาจารย์ป๋วย เมื่อ

๑ ปรับปรุงจากบทนำาของคณะกรรมการห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีเขียนในเดือน

ตุลาคม ๒๕๒๔ – บรรณาธิการ.

๒ เอกสารรหัส F.O. 371/54358 X/N 07561. Harold J. Laski to Philip Noel Baker,  

dated March 12, 1946 และขอขอบคุณนายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร ผู้ถ่ายสำาเนาเอกสาร  

จากสำานักหอจดหมายเหตุ อังกฤษ – บรรณาธิการ.
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สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์ในการ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับไทยในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย 

 คณะกรรมการห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่นำามาจัด

พิมพ์เป็นครั้งแรก ได้ขอให้อาจารย์ทวี หมื่นนิกร อาจารย์ประจำาคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แปลเอกสารทั้งหมด

นี้ และให้นายสมบูรณ์ ศิริประชัย เจ้าหน้าที่วิจัย แห่งสถาบันเดียวกัน 

เขียนเรื่อง “ปฐมลิขิตว่�ด้วยบันทึกของป๋วย อึ๊งภ�กรณ์” เพื่อให้

ผู้อ่านทราบพื้นภูมิและความเป็นมาของเอกสารชิ้นนี้

บรรณาธิการ
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๑.๑ ปฐมลิขิตว่าด้วยบันทึกของ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์๑๑

สมบูรณ์ ศิริประชัย

คำานำา

บันทึกช่วยจำา (Memorandum) ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ฉบับนี้ มีประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ  นี้ เพราะรัฐบาล

อังกฤษจะเปิดเผยเอกสารต่าง ๆ  ภายหลังเหตุการณ์นั้น ๆ  ผ่านพ้นไป

แล้ว ๓๐ ปี เอกสารชิ้นนี้ย่อมชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอาจารย์ป๋วยที่

พยายามชี้แจงและโน้มน้าวให้รัฐบาลอังกฤษขณะนั้นเข้าใจประเทศไทย

ในสภาพที่ตรงกับความเป็นจริง ท่าทีของอาจารย์ป๋วยที่แสดงออกอย่าง

แจ่มชัดก็คือ ราษฎรไทยมิใช่ผู้แพ้สงคราม ราษฎรไทยทั้งมวลมิได้สมัคร

ใจร่วมกับจักรวรรดิญี่ปุ่น จะมีเพียง จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ 

สมัครพรรคพวกบางคนเท่านั้น ที่ใฝ่ใจกับจักรวรรดิญี่ปุ่นอย่างแนบแน่น  

อาจารย์ป๋วยพยายามอย่างน่าชมเชยที่ตอกย้ำาและทบทวนถึงข้อตกลง

บางประการที่รัฐบาลอังกฤษให้คำามั่นกับรัฐบาลไทย ก่อนหน้าสงคราม

ยุติประมาณ ๑ ปี อย่างไรก็ดี ท่าทีของรัฐบาลอังกฤษที่มีต่อราษฎรไทย 

๑ เชิงอรรถที่ปรากฏในภาคผนวก ๑.๑ นี้ เป็นของคุณสมบูรณ์เองท้ังส้ิน บรรณาธิการ

เพียงแก้ไขจากการอ้างอิงหนังสือและบทความ เป็นฉบับพิมพ์ครั้งหลังสุด เท่านั้น เพื่อ 

สะดวกแก่ผู้อ่านในการสืบค้นต่อไป – บรรณาธิการ.
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ก็ไม่ผิดไปจากท่าทีของจ้าวแห่งลัทธิล่าอาณานิคมที่มีอาณานิคมของตน 

บันทึกช่วยจำาชิ้นนี้จึงมีคุณค่าในตัวมันเอง ที่บ่งบอกถึงสถานภาพของ

ประเทศไทยในขณะนั้นในสายตาของรัฐบาลอังกฤษ 

ในอีกด้านหนึ่ง บันทึกช่วยจำาชิ้นนี้ยังเป็นเอกสารที่สะท้อนถึง

ความเข้าใจสังคมชาวนาไทยอย่างลึกซึ้งจากสายตาของอาจารย์ป๋วย 

เพราะอาจารย์ป๋วยไม่รีรอที่จะบอกกล่าวให้รัฐบาลอังกฤษทราบว่า ท่าที

และวิธีการข่มขู่แบบศัตรูของรัฐบาลอังกฤษจะไม่ได้รับความร่วมมือ

ร่วมใจจากราษฎรไทยเลย ไม่เพียงเท่านั้น อาจารย์ป๋วยยังเสนอแนะ

วิธีการท่ีเป็นไปได้อย่างย่ิง ที่จะระดมข้าวไปช่วยประชาชนในเอเชียที่

กำาลังเกิดทุพภิกขภัย และเหนือสิ่งอื่นใด อาจารย์ป๋วยได้แสดงให้รัฐบาล

อังกฤษเห็นว่า ประเทศไทยมิใช่ประเทศแพ้สงคราม ราษฎรไทยมิใช่ 

ผู้รุกราน ตรงกันข้ามราษฎรไทยเป็นคนมีน้ำาใจเอื้ออารี รักสงบ และ

ประเทศไทยก็เป็นประเทศเอกราช มิใช่เมืองขึ้นของประเทศใด ๆ   

ข้อเขียนชิ้นนี้ของอาจารย์ป๋วยย่อมพิสูจน์ได้ว่า คำากล่าวน้ีไม่เกินความ

เป็นจริง แต่ก่อนจะอ่านบันทึกช่วยจำาของอาจารย์ป๋วย ผู้เขียนขอเขียน

เล่าความเป็นมาของเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นพอสังเขป เพื่อว่าผู้อ่าน 

บันทึกช่วยจำาจะสามารถเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ช่วงนั้นมีสภาพอย่างไร

ทำาไมประเทศไทยถูกถือว่าเป็น ผู้แพ้สงคราม

“ด้วยเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ต้ังแต่เวลา

ประมาณ ๐๒.๐๐ น. กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่ประเทศไทย 

โดยทางทะเลในเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี (บ้านดอน) และบางปู ส่วน
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ทางบกได้เข้ามาทางจังหวัดพระตะบองและพิบูลสงคราม 

เกือบทุกแห่งทหารและตำารวจไทยได้ทำาการต่อสู้อย่างเข้มแข็ง

“อนึ่ง ในเวลาเดียวกันก็ได้ข่าวจากต่างประเทศว่า

กองทัพเรือญี่ปุ่นได้เข้าโจมตีเกาะฮาวาย และฟิลิปปินส์ของ

สหรัฐอเมริกา ได้ส่งทหารขึ้นบกที่โกตาบารูในเขตมลายูของ

อังกฤษ และได้เข้าโจมตีสิงคโปร์โดยเครื่องบินอย่างหนักด้วย

“ในเรื่องนี้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้มาที่ทำาเนียบนายก

รัฐมนตรีในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๔ เวลา ๒๒.3๐ น. ได้

ชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศ

สงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่มิได้ถือว่าไทย

เป็นศัตรู หากแต่มีความจำาเป็นต้องขอเดินผ่านอาณาเขตไทย

“รัฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พิจารณาปรึกษากัน

โดยรอบคอบแล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งน้ีเป็นสิ่งซึ่ง

ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แม้ประเทศไทยได้พยายามโดย

สุดกำาลังก็ไม่สามารถหนีเหตุการณ์อันนี้ได้พ้น และเนื่องจาก

สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การที่จะต่อสู้กันไปก็จะเป็นการเสีย

เลือดเสียเนื้อชาวไทยโดยไม่สำาเร็จประโยชน์ จึงจำาเป็นต้อง

พิจารณาตามข้อเสนอของรัฐบาลญี่ปุ่นและผ่อนผันให้ทาง

เดินแก่กองทัพญี่ปุ่น โดยได้รับคำามั่นจากรัฐบาลญ่ีปุ่นเป็น

ลายลักษณ์อักษรว่าจะเคารพเอกราชอธิปไตยและเกียรติศักดิ์

ของไทย ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงได้ตกลงให้ทางเดินทัพแก่

ญี่ปุ่น และการต่อสู้ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ได้หยุดลง” ๒

๒  ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 
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ข้อความข้างต้นนี้เป็นแถลงการณ์ฉบับหนึ่งของรัฐบาลจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของรับบาลไทยในขณะนั้น

ได้ชัดเจนพอสมควร

ประมาณเกือบ ๔ ปีต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔88 ญี่ปุ่น

ยอมแพ้สงครามอย่างไม่มีเง่ือนไข กล่าวสำาหรับประเทศไทย แม้

สงครามโลกครั้งที่ ๒ จะสงบลงด้วยการที่พันธมิตรเป็นผู้กุมชัยชนะ  

ประเทศไทยย่อมถูกนับอยู่ในฝ่ายอักษะด้วย เพราะยอมให้ญ่ีปุ่นใช้ 

ดินแดนในการโจมตีมลายู สิงคโปร์ โดยเข้าพัวพันกับฝ่ายญ่ีปุ่น จึง

ไม่น่าแปลกใจที่ถูกนับให้อยู่ในฐานะของผู้แพ้สงครามด้วย ยิ่งกว่านั้น 

เหตุผลเด่นชัดอีกประการหน่ึงท่ีพันธมิตรกล่าวหาประเทศไทยก็คือ  

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔8๕ รัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับ

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ดังนั้นพอญี่ปุ่นพ่ายแพ้อย่าง

หมดรูป ประเทศไทยจะถูกจัดการอย่างไร แต่ด้วยข้อเท็จจริงท่ีหนา

แน่นไปด้วยเหตุผลของขบวนการผู้รักชาติ ประเทศไทยอ้างว่า แม้

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะยอมร่วมชะตากรรมกับญี่ปุ่น ขณะ

เดียวกันได้มีขบวนการผู้รักชาติจำานวนไม่น้อยก่อตั้งขบวนการใต้ดิน 

การต่อต้านข้ึนทั้งภายนอกและภายในประเทศ คนไทยรู้จักกันในนาม 

“ขบวนการเสรีไทย” (Free Thai Movement) อันเป็นตัวอย่างรูปธรรม

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติ รักเกียรติศักดิ์ และเอกราชอธิปไตย

ของตน ทั้งนี้เราย่อมทราบภายหลังว่า หัวหน้าขบวนการเสรีไทยก็คือ  

“รู้ธ” หรือนายปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ผู้สำาเร็จ- 

ราชการฯในขณะนั้นนั่นเอง ดังนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปิดฉากลง 

๒๕๔๙), หน้า ๑๖๗–๑๖8.



194 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปรีดี พนมยงค์ “RUTH” หัวหน้าขบวนการเสรีไทย
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สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษก็ไม่รีรอที่จะยึดถือประเทศไทยเป็นศัตร ู

ทันที นายเออร์เนอสต์ เบวิน รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอังกฤษใน

ขณะนั้น ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔88 ความว่า

“รัฐบาลอังกฤษรับทราบความช่วยเหลือที่ได้รับจาก

ขบวนการต่อต้านของไทย รัฐบาลอังกฤษจะได้พิจารณา 

ประกาศสันติภาพของไทยด้วยความระมัดระวังก่อน เพื่อจะ

ดูว่ามีมูลฐานเพียงพอแก่การที่จะจัดฐานะอันผิดธรรมดาไป

สู่ระเบียบได้หรือไม่ การที่ไทยได้เข้าร่วมมือกับญ่ีปุ่น ทำาให้

มีปัญหาทางปฏิบัติหลายประการที่จะหลีกเล่ียงไม่ชำาระ

สะสางไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลอังกฤษจะได้ตรวจพิจารณา 

และท่าทีของอังกฤษขึ้นอยู่ท่ีว่าคนไทยจะปฏิบัติตามความ

ต้องการของทหารอังกฤษ ซึ่งกำาลังเดินทางเข้าประเทศไทย

นั้นอย่างไร และคนไทยจะจัดการแก้ไขความผิดซึ่งคนรุ่นก่อน

ได้กระทำาและจัดการชดใช้คืนสำาหรับความเสียหาย ความ

วินาศและความบุบสลายท่ีเกิดขึ้นแก่ประโยชน์ฝ่ายบริติช 

และฝ่ายสัมพันธมิตรเพียงใด และมีส่วนช่วยในการที่จะให้

สันติภาพความสงบเรียบร้อย และการบูรณะทางเศรษฐกิจ

กลับคืนดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงใด” 3

ข้อความนี้ย่อมสะท้อนถึงภาพพจน์ของประเทศไทย จากสายตา

ของรัฐบาลอังกฤษ จึงย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดท่ีอีก ๑ เดือน 

๓  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๗๕–๓๗๖.
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ต่อมา คือเดือนกันยายน ๒๔88 ผู้แทนอังกฤษขอให้รัฐบาลไทยส่ง 

คณะผู้แทนออกไปเจรจาทำาสัญญาทางทหารกับรัฐบาลอังกฤษ แต่

รัฐบาลอังกฤษอุตส่าห์มีน้ำาใจต่อเรา โดยกล่าวว่าเพื่อเกียรติศักดิ์ของไทย

เอง ขอให้รัฐบาลไทยออกแถลงเอาว่าจะส่งคณะผู้แทนไปเองเพื่อเจรจา

เรื่องนี้ที่แคนดี เกาะลังกา๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๔88 รัฐบาลไทยส่ง 

ผู้แทนชุดหนึ่งประกอบด้วย 

๑. พลเอก หลวงเสนาณรงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น

หัวหน้าคณะ

๒. ร้อยเอก เฉลิมศักดิ์ จูฑะพงศ์ นายทหารคนสนิทของ

หัวหน้าคณะ

๓. นายทวี ตะเวทิกุล อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่าง

ประเทศ

๔. พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ

๕. พันเอก สุจริต จารุเศรณี รองเสนาธิการทหารบก

๖. พันเอก เนตร เขมะโยธิน รองเสนาธิการทหารบก

๗. นาวาอากาศโท ทวี จุลละทรัพย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ทหารอากาศ

8. พันตรี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้แทนและเลขานุการ

คำาว่า “การเจรจา” ดังที่รัฐบาลอังกฤษเสนอนั้น ควรเปลี่ยนเป็น

คำาว่า “การบังคับให้เซ็นสัญญา” มากกว่า รัฐบาลอังกฤษเสนอเป็นร่าง

ความตกลงจำานวน ๒๑ ข้อต่อคณะผู้แทนไทย ข้อเสนอแกมบังคับนี้จะ

๔  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๗๗.
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ทำาให้ประเทศไทยหมดเอกราชอธิปไตยทันที กล่าวคือ ข้อเสนอล้วนแต่

จะควบคุมกิจการของประเทศไทยทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การ

ทหาร และเศรษฐกิจ [รายละเอียดของร่างความตกลง ๒๑ ข้อ และภาค

ผนวก A และ B โปรดดูในหน้าถัดไป] คณะผู้แทนไทยจึงมิได้ลงนาม 

เพราะเป็นภารกิจที่มิได้มอบหมาย ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็พยายาม

ติดต่อให้สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือ รัฐบาลไทยไม่สามารถทำาอะไรได้มาก

ไปกว่าการแสดงความน้อยใจต่อท่าทีรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งสะท้อนจาก 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๔88

“ ...ในขณะเดียวกัน ทั้งทางผู้แทนไทยที่ลังกา 

และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ได้รีบติดต่อกับผู้แทน

อเมริกาว่า เสียแรงร่วมมือด้วยอย่างเต็มที่ กลับจะถูก

สัมพันธมิตร (อังกฤษ) บังคับเสมือนไม่มีเอกราช เรื่อง

จึงปรากฏว่ารัฐบาลอเมริกันไม่ได้รับคำาปรึกษาเรื่องนี้เลย 

ทางสภาผู้แทนราษฎรนั้น เมื่อรัฐบาลช้ีแจงเหตุผลว่า ถูก

บีบบังคับก็จำาต้องอนุมัติให้ลงนามได้ แต่ให้บันทึกไว้เป็น

ประวัติศาสตร์ว่า จำาต้องยอมอังกฤษ เพราะถูกบังคับ ไม่ใช่

ยินยอมโดยความสมัครใจ”๕

๕ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ ๖ กันยายน ๒๔88 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง, 

หน้า ๓8๑.
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เดชะบุญของชาติไทย รัฐบาลอเมริกันได้รีบประท้วงรัฐบาล

อังกฤษอย่างแรงว่า ร่างท่ีย่ืนต่อไทยนี้ทำาในนามพันธมิตร ฉะนั้น

รัฐบาลอเมริกันจำาต้องได้รับคำาปรึกษา รัฐบาลอเมริกันไม่ยอมรับรู้

ด้วย๖ อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยเองก็ยังคงต้องเจรจากับอังกฤษต่อไป 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔88 ผู้แทนอังกฤษก็ได้ให้รัฐบาลไทยส่งคณะ

ผู้แทนไปเจรจาที่เมืองแคนดี เกาะลังกา รัฐบาลไทยได้ส่งคณะผู้แทน

ประกอบด้วย

๑. ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต์ ที่ปรึกษาสำานักนายกรัฐมนตรี และ

กระทรวงการคลัง

๒. พลโท พระยาอภัยสงคราม

๓. นายเสริม วินิจฉัยกุล

๔. นาวาโท ม.จ. อุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย

๕. พันเอก ม.จ. ชิดชนก กฤดากร

๖. นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล

๗. พันตรี ป๋วย อึ๊งภากรณ์

8. นายประหยัด บุรณศิริ

ฝ่ายอังกฤษได้เสนอร่างความตกลง ๒๑ ข้อต่อคณะผู้แทนไทย 

มีความดังนี้๗

๑. ให้ยุบองค์การทหาร องค์การกึ่งทหาร องค์การการเมือง ซึ่ง

กระทำาการโฆษณาเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติ

๖ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓8๒.

๗ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๗๗-๓8๑.
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๒. ส่งมอบบรรดาเรือท้ังหมดที่เป็นของสหประชาชาติ ซ่ึงอยู่ใน

ท่าเรือให้แก่เจ้าหน้าที่สัมพันธมิตร

๓. จะกระทำาทุกวิถีทางเพื่อปลดเปลื้องบรรเทาทุกข์เชลยศึกและ

ผู้ที่กักกันสัมพันธมิตร และจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดอาหาร เครื่อง- 

นุ่งห่ม ยา อนามัย และการขนส่งให้มีจำานวนเพียงพอ โดยปรึกษากับ

เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร

๔. จะรับผิดชอบในการป้องกันรักษาและซ่อมแซมชดใช้ ซึ่ง

ทรัพย์สินของสัมพันธมิตรทั้งหมด

๕. ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในเรื่อง

ก. ปลดอาวุธญี่ปุ่นในประเทศไทย และส่งมอบให้แก่ฝ่าย

สัมพันธมิตร

ข. ยึดและมอบเครื่องอุปกรณ์ในการสงครามของญี่ปุ่น

ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งจะ 

ตั้งขึ้น รวมทั้งเรือรบ เรือสินค้าทุกชนิด เครื่องบิน 

อาวุธ กระสุน ยานยนต์ และยานอ่ืน ๆ  คลังทหาร 

ต่าง ๆ  รวมทั้งน้ำามันที่ใช้ในการบิน และน้ำามันอื่น ๆ  

กับเชื้อเพลิง เสื้อผ้า เครื่องมือ เคร่ืองใช้ของวิทยุ และ

ทรัพย์สมบัติอื่น ๆ  ซึ่งเป็นของกองทัพญี่ปุ่น

๖. ห้ามทำาการค้ากับศัตรูของสัมพันธมิตร

๗. ยึดทรัพย์ของญี่ปุ่นท้ังหมด (และศัตรูอื่น) มอบให้กับ

สัมพันธมิตร

8. ร่วมมือในการฟ้องร้องและสอบสวนบุคคล ซึ่งต้องหาว่าเป็น

อาชญากรสงครามหรือผู้ที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นหรือกับศัตรูของสัมพันธมิตร
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โดยเปิดเผย

๙. ส่งมอบตัวกบฏซึ่งเป็นชนชาติสัมพันธมิตรให้แก่เจ้า- 

หน้าที่สัมพันธมิตร

๑๐. จะบำารุงรักษา และพร้อมที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่าย

สัมพันธมิตร ทั้งทางทัพเรือ ทัพบก และทัพอากาศ ตลอดจนท่าเรือ 

สนามบิน สิ่งก่อสร้าง เคร่ืองมือ เครื่องใช้ทางคมนาคม อาวุธและคลัง

ทุกชนิด ตามท่ีจะได้ระบุ และนอกจากน้ัน รวมทั้งส่ิงปลูกสร้างพื้นดิน 

และคลังสัมภาระอ่ืน ๆ  ตามแต่เจ้าหน้าท่ีทหารสัมพันธมิตรจะได้แจ้ง

ความประสงค์เป็นครั้งคราว เพื่อใช้เป็นที่พักทหารในการที่จะเข้ามา

ปลดอาวุธญี่ปุ่น และเป็นที่เก็บของด้วย

๑๑. จะให้ใช้ท่าเรือ และให้ความสะดวกในการเจรจาแก่ 

เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในดินแดนไทยได้ตามประสงค์

๑๒. จัดการตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่สัมพันธมิตร 

ในการควบคุมหนังสือพิมพ์ ตรวจตรา และควบคุมวิทยุการติดต่อทาง

สายต่าง ๆ  การติดตั้งหรือกิจการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการคมนาคมภายใน

๑๓. จะดำาเนินการปกครองทางพลเรือนต่อไปโดยปฏิบัติ

ตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร เพ่ือให้ 

เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการของเขาได้

๑๔. ในกรณีท่ีต้องการจะให้มีความสะดวก ในการเกณฑ์

แรงงาน และในการใช้ประโยชน์ในดินแดนไทย ซึ่งประกอบการ

อุตสาหกรรมขนส่ง ตลอดจนการคมนาคม โรงไฟฟ้า สาธารณกิจ และ

ความสะดวกอื่น ๆ  คลังเชื้อเพลิง และวัตถุอื่น ๆ  ตามเจ้าหน้าที่ทหารฝ่าย

สัมพันธมิตรจะแสดงความประสงค์มา
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๑๕. เรือสินค้าของชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ในน่านน้ำาไทยเรือต่าง

ประเทศ ต้องอยู่ในความควบคุมของสัมพันธมิตร เม่ือสัมพันธมิตร

ต้องการเพื่อผลประโยชน์ของสัมพันธมิตร

๑๖. ยอมให้จัดตั้งคณะผู้แทนทางทหารซึ่งแต่งต้ังโดยเจ้าหน้าที่ 

ทางการทหาร เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาในการจัดกำาลังฝึก และการจัดเครื่อง

มือเครื่องใช้กำาลังของกองทัพไทย

๑๗. ห้ามไม่ให้นำาข้าว ดีบุก ยาง และไม้สัก ออกนอกประเทศ

ชั่วระยะเวลาหน่ึง ซึ่งเจ้าหน้าที่สัมพันธมิตรจะเห็นว่าจำาเป็น โดย

พิจารณาเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนั้น เว้นแต่ในความ

อำานวยของคณะกรรมการผสมฝ่ายสัมพันธมิตรหรือเจ้าหน้าที่คล้ายกัน 

ที่จะมาแทนคณะกรรมการคณะนี้

๑8. ตลอดเวลาที่โลกยังขาดแคลนข้าว ตามความเห็นของ 

คณะกรรมการผสมสัมพันธมิตร หรือเจ้าหน้าที่สัมพันธมิตร จะต้อง 

ปรับปรุงข้าวให้ได้ผลเป็นจำานวนมากที่สุด และจำานวนที่เหลือจะต้องมีไว้

ให้กรรมการข้าวสัมพันธมิตร ด้วยราคาที่จะตกลงกับคณะกรรมการข้าว  

โดยถือราคาควบคุมข้าวที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ  ในเอเชีย

๑๙. จะตกลงรายละเอียดกับคณะกรรมการข้าวของสัมพันธ- 

มิตรในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการที่จะให้บังเกิดผลตามข้อตกลงข้างบนนี้ และ 

นอกจากนั้นจะจัดให้มี

ก. สัมพันธมิตรจะเข้าควบคุม เพื่อให้กิจการต่าง ๆ  ท่ี

สัมพันธมิตรต้องการให้เป็นไปตามความประสงค์

จนกว่ารัฐบาลไทยจะมีประกันให้แก่สัมพันธมิตร
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ข.  เพื่อให้มีความร่วมมือภายหลังต่อไปอีก ระหว่างรัฐบาล

ไทยกับคณะกรรมการข้าวสัมพันธมิตร ในการที่จะ

บริหารข้อผูกพันใด ๆ  ซึ่งได้มีขึ้นแล้วนั้นต่อไป

๒๐. การวางนโยบายการเงินไทย (รวมทั้งอัตราแลกเปล่ียน 

ซึ่งกำาหนดเม่ือเริ่มต้น) ต้องเป็นไปตามคำาแนะนำาของผู้แทนฝ่าย

สัมพันธมิตร โดยยึดหลักความสะดวกที่จะให้การปลูกข้าวมีผลมากที่สุด 

และให้บังเกิดอุปโภคอื่น ๆ  ท่ียังขาดแคลนอยู่ และเพื่อหลีกเลี่ยงการ 

ยุ่งยากทางเศรษฐกิจ

๒๑. จะให้ข้าวท่ีประสงค์โดยเร็วท่ีสุด และจะปฏิบัติตามภาค

ผนวกซึ่งได้แนบมาด้วย

ภาคผนวก A

วิธีการซึ่งคิดว่าจำาเป็นเพื่อประกันให้จำานวนข้าวเป็นสินค้าได้มาก

ที่สุด

(ก) ให้เจ้าของข้าวแจ้งปริมาณข้าวเปลือก และข้าวสาร

(ข) ให้คาดคะเนข้าวที่เหลือใช้ในประเทศไทย

(ค) เก็บข้าวที่เหลือน้ีขายให้คณะกรรมการข้าวสัมพันธมิตร ดัง

ปรากฏในข้อ ๑๓ ในราคาที่ไม่เกินราคาข้าวของพม่าที่ตั้งไว้

(จ) ห้ามส่งข้าวเปลือกหรือข้าวสารออกนอกประเทศ เว้นไว้แต่จะ

ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ข้าวฝ่ายสัมพันธมิตร
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(ฉ) ห้ามเก็บภาษีสินค้าออกหรือภาษีข้าวสารหรือข้าวเปลือก 

เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ข้าวฝ่ายสัมพันธมิตร

(ช) สนับสนุนให้มีการปลูกข้าวให้มากที่สุดในประเทศไทย

(ซ) จดทะเบียนโรงสีทุกแห่ง และจำากัดราคาซ้ือขายข้าวโรงสี 

ไม่ให้เก็บราคาที่กะไว้

(ด) บูรณะโรงสีใหม่โดยทุก ๆ  ทางที่สามารถ รวมทั้งการสับ

เปลี่ยนเครื่องจักรจากโรงสีที่เสียหายมากไปยังโรงสีที่เสียหายน้อย เพื่อ

ให้โรงสีที่ใช้งานได้มีพอเพียงที่จะสีข้าว

(ต) ในการขนส่งข้าวจากนาไปโรงสี จากโรงสีไปท่าเรือ ให้มีการ

ขนส่งที่เพียงพอกับข้าวที่เก็บเกี่ยวได้

(ถ) ให้รีบจัดการบูรณะท่าเรือให้เพียงพอ

(ท) ควบคุมการแจกจ่ายเครื่องบริโภค ในลักษณะที่ชักจูงให้เกิด

ชาวกสิกรรมจำานวนมากที่สุด

(น) การควบคุมข้าวข้างบนนี้จะทำาชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกว่าความ

อัตคัดข้าวจะสิ้นสุดลง

ภาคผนวก B

 ว่าด้วยองค์การรวบรวมข่าวและวิธีปฏิบัติ ซึ่งรัฐบาลไทยจะต้อง

กระทำา [รายละเอียดต่าง ๆ  ในภาคผนวกฉบับนี้มิได้คัดไว้ สรุปคือ ต้อง

ยินยอมให้อังกฤษควบคุมการติดต่อสื่อสารทุกอย่างในประเทศ]
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 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔88 คณะผู้แทนไทยได้รับร่าง 

หัวข้อกำาหนดความตกลงและภาคผนวกให้พิจารณา ผลก็คือ  

ข้อกำาหนดครั้งใหม่นี้หนักหน่วงกว่าร่างความตกลง ๒๑ ข้อที่กล่าว 

ในตอนต้นเสียอีก อาทิ ไทยจะต้องส่งข้าวจำานวน ๑.๕ ล้านตัน 

โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งคิดเป็นมูลค่าในขณะนั้นอย่างน้อย ประมาณ 

๒,๕๐๐ ล้านบาท ไทยจะต้องใช้เงินสำาหรับการบำารุงรักษาเชลยศึก

สัมพันธมิตร และสำาหรับค่าทดแทนความวินาศหรือความบุบสลาย

ของทรัพย์สิน8 ฯลฯ

คณะผู้แทนได้รายงานเข้ามาที่รัฐบาลโดยรัฐบาลได้สั่งให้คณะ

ผู้แทนข้อแก้ไขหลายข้อ เฉพาะอย่างย่ิงข้าว ๑.๕ ล้านตัน โดยไม่

คิดมูลค่า แต่การเจรจาไม่ประสบผลสำาเร็จ คณะผู้แทนเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ ต่อมาราวต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔88 รัฐบาลอังกฤษ

ก็แจ้งมาใหม่ว่า ขอให้รัฐบาลไทยส่งคณะผู้แทนไปใหม่ โดยคราวนี้

ขอให้ไปที่เมืองสิงคโปร๙์ คณะผู้แทน (ชุดเก่าที่ไปประชุมที่ลังกา) ได้

ออกจากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔88 แต่ก่อน

ออกเดินทาง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษได้นำาจดหมาย

ของนายเดนนิง๑๐ มาให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี สาระ 

สำาคัญก็คือ 

8 เพิ่งอ้าง, หน้า ๓8๔-๓8๕.

๙ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓8๕.

๑๐ ดิเรก ชัยนาม ได้ให้รายละเอียดว่า นายเดนนิงน้ัน ระหว่างสงครามเป็นที่ปรึกษา

ทางการเมืองของพลเรือเอก ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเตน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ

สัมพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และเป็นผู้เจรจาในนามรัฐบาลอังกฤษ ภายหลัง
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ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม 

ผู้เขียน ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
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“...อังกฤษถือว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือในขบวน-

การต่อต้านนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะให้ประโยชน์แก่การ

ดำาเนินการสงครามอย่างจริงจัง อังกฤษยอมรับว่าไทย

ได้แสดงความประสงค์ในการจะลุกขึ้นต่อต้านญี่ปุ่น เมื่อ

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ.๑๙๔๕) จริง แต่ 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีความเห็นว่า ไทยยังไม่ได้รับการ

ฝึกและไม่มีอาวุธครบมือเพียงพอซึ่งทั้งน้ียังจะต้องอาศัย

ความช่วยเหลือจากสัมพันธมิตรต่อไปอีก ตรงกันข้ามไทย

ควรพอใจในการท่ีฝ่ายสัมพันธมิตรทำาให้ญี่ปุ่นแพ้ ก่อน 

ที่จะมีการรบกันขึ้นในประเทศไทย ฉะนั้นคนไทยจึงยัง 

ไม่ได้ผจญกับความทารุณโหดร้ายของสงคราม...ความ

จริงนายเดนนิงได้บอกกับคณะผู้แทนไทยแล้วตั้งแต่อยู่ที ่

แคนดี ลังกา ว่า ข้อตกลงน้ีจะแก้ไขได้แต่ถ้อยคำา จะแก้ไข

สาระสำาคัญไม่ได้ [เน้นโดยผู้เขียน] ฝ่ายไทยจะต้องรับ 

ข้อเสนอของฝ่ายอังกฤษ เรื่องให้ข้าวจำานวนหน่ึงล้านครึ่ง 

และต้องถือว่าเป็นการให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  กับทั้ง

ต้องจัดการให้ประเทศอังกฤษโดยเร็ว เพราะมิฉะนั้นบรรดา

ประเทศที่ต้องการข้าว หากรู้ความจริงก็จะมีความรู้สึกที่ 

สงครามเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจำาญี่ปุ่นและได้

บรรดาศักดิ์เป็นเซอร์ [เพิ่งอ้าง, หน้า ๓8๕].
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ไม่ดีต่อประเทศไทย เท่าที่อังกฤษได้ปฏิบัติต่อประเทศไทย

นั้น ถือว่าเป็นการปรานีอย่างที่สุดแล้ว...”  ๑๑

ม.จ. วิวัฒนไชย ไชยันต์ หัวหน้าคณะผู้แทนได้รายงานยังรัฐบาล

ว่า ผู้แทนอังกฤษ หมายถึงนายเดนนิง ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นเชิง

เทศนาว่า

“...การท่ีต้องมีการเจรจาทำาความตกลงกันเช่นน้ี

ก็เพราะไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ แต่อังกฤษก็

คำานึงถึงความดีของขบวนการต่อต้านของไทยที่ได้ดำาเนิน 

การมา หากแต่ว่าการกระทำาและเสียสละของไทยนั้นยัง

น้อยกว่าที่อื่น หมายความว่ายังไม่ถึงกับรบกับญี่ปุ่นและ

เสียหาย ผู้คนล้มตายหรือทรัพย์สินสูญหายมากมาย หัวข้อ

ความตกลงที่อังกฤษเสนอใหม่ครั้งน้ีไม่อาจเปลี่ยนแปลง

แก้ไขได้ เพราะเป็นหัวข้อเสนอที่น้อยที่สุดแล้ว (minimum) 

ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และรัฐบาลอังกฤษพร้อม

ที่จะให้สถานะสงครามระหว่างไทยกับอังกฤษสิ้นสุดโดย

เร็ว...” ๑๒

๑๑  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓8๖.

๑๒  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓8๖–๓8๗.
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ม.จ. วิวัฒนไชย ไชยันต์ เสด็จกลับกรุงเทพฯ เพ่ือรายงาน

รัฐบาลในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔88 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา

หารือมีข้อสรุปว่า เห็นได้ว่าผลดีในการยอมลงนามมีมากกว่าที่จะ 

ไม่ยอมลงนาม๑๓ ยิ่งกว่านั้นฝ่ายอังกฤษได้แจ้งให้ผู้แทนของเรา

ทราบว่า นอกจากหัวข้อความตกลงและภาคผนวกนี้แล้ว (Heads of  

Agreement and Annex) ไทยยังจะต้องทำาสัญญาอีกชนิดหนึ่ง เรียก

ว่า “Formal Agreement” ซึ่งต่อมาแปลว่า “ ความตกลงสมบูรณ์

แบบ” อนึ่ง ในขณะที่กำาลังเจรจาอยู่นั้น ฝ่ายไทยได้ขอร้องให้รัฐบาล

อเมริกันช่วยเจรจากับรัฐบาลอังกฤษให้ผ่อนปรนต่อประเทศไทย ซ่ึง

เราก็ยังไม่อาจรู้ได้ว่า “การผ่อนปรนนั้น” มีอะไรบ้าง

“ในที่สุด เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 

๑๙๔๖) ผู้แทนไทยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ลงนามกับ 

ผู้แทนอังกฤษที่สิงคโปร์ ความตกลงนี้เรียกว่า ‘ความตกลง 

สมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสงครามระหว่างประเทศไทยกับ

บริเตนใหญ่และอินเดีย’ ซึ่งมีท้ังหมด ๒๔ ข้อ และในวัน

เดียวกันนั้น ก่อนการลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบ 

ผู้แทนฝ่ายไทยได้แลกเปลี่ยนหนังสือกับฝ่ายอังกฤษฉบับ 

หนึ่ง ความว่า ฝ่ายอังกฤษได้ส่งหัวข้อความตกลง (Heads 

of Agreement) พร้อมท้ังภาคผนวก (Annex) วาง 

ข้อกำาหนดต่าง ๆ  ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรกับอินเดีย 

๑๓ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓8๗.
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พร้อมที่จะเลิกสถานะสงครามกับไทย และขอให้ไทยตอบ

ให้ทราบว่า รัฐบาลไทยพร้อมที่ลงนามความตกลงสงบูรณ์

แบบฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับโดยไม่ชักช้า ซึ่งครอบคลุม

ถึงบทความต่าง ๆ  ท่ีกำาหนดไว้ในหัวข้อความตกลงและ

ภาคผนวกนี้ กับว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงนามเช่นว่าน้ัน 

รัฐบาลไทยจะปฏิบัติตามบทเหล่านี้ทุกประการ ผู้แทนฝ่าย

ไทยได้ตอบรับรองไปเช่นนั้นแล้ว” ๑๔

ความตกลงสมบูรณ์แบบ มีสาระสำาคัญ คือ๑๕

๑. จัดการเรื่องที่ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษให้สู่สภาพเดิม

ก่อนวันประกาศ

๒. ไทยยืนยันว่าการกระทำาต่าง ๆ  ซึ่งทำาต่ออังกฤษภายหลัง

ญี่ปุ่นเข้าเมืองไทยเป็นโมฆะ และจะจัดการให้สู่สภาพเดิม หรือให้ค่า

ทดแทนสำาหรับทรัพย์สินของอังกฤษที่เสียหายไป

๓. ไทยยอมรับผิดชอบในการพิทักษ์รักษา และคืนสภาพไม่

เสื่อมเสียซึ่งธรรมดาทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ทุกชนิดของ 

อังกฤษในประเทศไทย

๔. ไทยยอมรับว่า สงครามที่ญี่ปุ่นทำาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า

ประเทศไทยมีความสำาคัญเกี่ยวกับการป้องกันมลายู พม่า อินเดีย และ

อินโดจีน และความม่ันคงทางมหาสมุทรอินเดีย และแคว้นแปซิฟิค

ตะวันตกเฉียงใต้ ฉะนั้น จะร่วมมือเต็มที่ในบรรดาข้อตกลง เพื่อความ

๑๔ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๙๐–๓๙๑.

๑๕ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๙๑–๓๙๒.
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มั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือคณะมนตรีความ

มั่นคงเห็นชอบแล้ว

๕. ไทยจะไม่ตัดคลองข้ามอาณาเขตไทย เชื่อมมหาสมุทรอินเดีย

กับอ่าวไทย (ขุดคอคอดกระ) โดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรมิได้ 

เห็นพ้องด้วยก่อน

๖. ไม่ช้ากว่า ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) รัฐบาล

ไทยรับว่านอกจากจะได้เป็นไปตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการประสม

ในวอชิงตัน หรือองค์คณะใด ๆ  ที่จะมาทำาการแทน และในกรณีข้าว 

นอกจากจะได้เป็นไปตามคำาอำานวยขององค์การพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อ

การนั้นแล้ว จะห้ามบรรดาการส่งข้าว ดีบุก ยางและไม้สัก ออกนอก

ประเทศ และจะจัดระเบียบการค้าและเร่งเร้าการผลิตโภคภัณฑ์เหล่านี้

๗. ไทยจะให้ข้าวสารโดยไม่คิดมูลค่า ๑.๕ ล้านตันแก่องค์การ 

ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรจะได้ระบุ ซึ่งขณะนั้นตันละประมาณ ๒8 

ปอนด์ (ปอนด์ละ ๖๐ บาท) เท่ากับ ๒,๕๒๐ ล้านบาท

8. ไม่ช้ากว่า ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) รัฐบาล

ไทยจะจัดให้องค์การดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้ในข้าวทั้งหมด อันเป็นส่วน

ที่เหลือจากความต้องการภายในประเทศไทย โดยคิดราคาที่กำาหนด

ด้วยความตกลงกับองค์การนั้น

๙. ไทยจะทำาความตกลงกับรัฐบาลอังกฤษและอินเดียเกี่ยวกับ

การร่วมบำารุงที่ฝังศพสงคราม

๑๐. โดยคำานึงถึงคำาม่ันสัญญา ซึ่งไทยให้โดยความตกลงนี้ 

กับรัฐบาลอังกฤษและอินเดีย จะสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิกสห- 

ประชาชาติ
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ส่วนหัวข้อความตกลง (Heads of Agreement) และภาค

ผนวก (Annex) มีสาระสำาคัญคล้าย ๆ  กับความตกลงสมบูรณ์แบบ 

แต่มีรายละเอียดมากกว่า แต่เราจะไม่นำามากล่าวถึงเพราะเน้นเรื่อง

ทหาร ทางการเมืองมากกว่าทางเศรษฐกิจ๑๖

 ประเทศไทยต้อง “ซื้อ” สันติภาพด้วยราคาแพงไม่น้อย ดัง

คำาแถลงการณ์ของสำานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔8๙ 

ดังข้อความตอนหนึ่งว่า๑๗

“เนื่องจากรัฐบาลไทยสมัยหนึ่งได้ประกาศสงคราม

กับบริเตนใหญ่ ฉะนั้น บริเตนใหญ่จึงถือว่าสถานะสงคราม

เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับบริเตนใหญ่ ตั้งแต่บัดน้ี

เป็นต้นมา

“โดยปกติการท่ีจะเลิกสถานะสงครามระหว่างสอง

ประเทศน้ัน ฝ่ายท่ีชนะย่อมจะเรียกร้องบังคับให้ฝ่ายท่ีแพ้ 

ทำาสัญญาสันติภาพ เมื่อได้ลงนามในสัญญาแล้วสถานะ

สงครามจึงจะสิ้นสุดลง ประเทศไทยได้ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ 

ด้วย แต่ว่าด้วยเหตุที่คนไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ได้ร่วมมือกันตั้งขบวนการต่อต้านประเทศที่ เป็นศัตรู

กับสัมพันธมิตรขึ้น และได้แสดงเจตจำานงที่จะร่วมกับ

สหประชาชาติ ประกอบทั้งคณะรัฐบาลท่ีรับผิดชอบในการ

ก่อให้เกิดสถานะสงครามข้ึนได้ล้มไปแล้ว บริเตนใหญ่จึงได้

๑๖ ผู้สนใจ โปรดดูจาก ดิเรก ชัยนาม, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙๒–๓๙๔.

๑๗ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๙๕–๓๙๖.
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ตกลงใจใช้วิธีใหม่ด้วยน้ำาใจอันกว้างขว้าง กล่าวคือ แทนท่ี

จะให้ประเทศไทยทำาสัญญาสันติภาพ บริเตนใหญ่เรียกร้อง

เพียงให้ประเทศไทยยอมรับข้อกำาหนดบางประการเกี่ยวกับ

การที่จะทำาให้ทรัพย์สินเสียหายไปในระหว่างสงครามได้กลับ

คืนมา และให้ประเทศไทยได้ร่วมมือในการบูรณะเศรษฐกิจ 

และร่วมมือในการจัดประกันความมั่นคง และส่งเสริม

สันติภาพระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดมีสงครามกัน

ขึ้นในภายหน้า...”

เรื่องราวท่ีกล่าวถึงมาแล้วท้ังหมดน้ันเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ

ทำาความเข้าใจบทบาทของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในขณะนั้น

ทำาไมอาจารย์ป๋วยถึงเขียนบันทึกช่วยจำาฉบับนี้

ข้อเขียนของอาจารย์ป๋วยเรื่อง ทหารชั่วคราว ๑8 ทำาให้เราพอ

จะปะติดปะต่อเรื่องนี้ได้ แต่เราจะไม่กล่าวถึงชีวิตที่โลดโผนตื่นเต้น 

ของอาจารย์ป๋วย เพราะได้เขียนอย่างละเอียดไว้แล้ว นายเข้มหรือ 

อาจารย์ป๋วย หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมในฐานะผู้แทนที่ร่วมเดิน

ทางไปที่แคนดีและสิงคโปร์ ได้กล่าวว่า ในเดือนมิถุนายน ๒๔88 

ได้รับอนุญาตให้ไปอังกฤษนั้นก็เพราะ๑๙ (อาจารย์ป๋วยเดินทางไป

๑8 อ่านเรื่อง ทหารชั่วคราว ในหนังสือเล่มนี้ หน้า ๓๗-๑๑๗.

๑๙ เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๑๑.
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อาจารย์ป๋วยในเครื่องแบบทหารอังกฤษ
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อังกฤษก่อนการเจรจาเรื่องสัญญาสมบูรณ์แบบจะเสร็จสิ้นลง เพราะ 

ถูกเรียกตัวกลับไปศึกษาต่อที่ลอนดอน)

(ก) ทางกองบัญชาการอังกฤษใคร่จะให้ข้าพเจ้าไป

รายงานตัวด้วยวาจา

(ข) ข้าพเจ้าอยากไปอังกฤษ และเมื่อได้ทำาความดี

ความชอบถึงขนาด กองบัญชาการก็อนุญาตให้ข้าพเจ้าไป 

พักผ่อนที่อังกฤษได้ เพื่อเยี่ยมคู่รักของข้าพเจ้าที่นั่น 

 

แต่อีกเหตุผลหนึ่งอาจารย์ป๋วยเล่าไว้ก็คือ

“อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ต้องการให้ข้าพเจ้าไปขอร้อง

ให้รัฐบาลอังกฤษยอมรับรองขบวนการเสรีไทยเป็นรัฐบาล

อันชอบธรรมของไทย ทำานองเดียวกับที่สหรัฐฯ ได้รับรอง 

แล้วและขอให้ข้าพเจ้าไปขอร้องให้รัฐบาลอังกฤษปลดปล่อย

เงินสำารองเงินตราท่ีเราฝากไว้ท่ีอังกฤษ และถูกกักกันอยู่ 

ทั้งมวล ในการนี้ อาจารย์ปรีดีบอกข้าพเจ้าให้พยายามติดต่อ

กับนายแอนโตนี อีเดน รัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้น แต่

ข้าพเจ้าเรียนปฏิเสธอย่างแข็งขันว่า ไม่รู้จักอีเดน และการไป

อังกฤษเพียงไม่กี่วัน จะเข้าพบอีเดนน้ันเหลือวิสัย อย่างไร
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ก็ตาม ข้าพเจ้าจะพยายามหาช่องทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเจรจากับ

ใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้” ๒๐

ขณะนั้นอังกฤษกำาลังมีการเลือกตั้งทั่วไป ผลของการเลือกตั้ง  

เป็นที่ประหลาดใจแก่ประชาชนทั้งโลก เพราะคนส่วนมากคิดว่า ทำา

อย่างไรเสียพรรคนายเชอร์ชิลล์ก็คงจะชนะอีก เพราะนำาประเทศ

ปลอดภัยมาได้ แต่ผิดคาดเพราะพรรคกรรมกรชนะอย่างมากมาย๒๑

 อาจารย์ป๋วยเล่าต่อไปว่า

“...ข้าพเจ้าคะเนว่าพรรคกรรมกรของอังกฤษคงจะ

ชนะเลือกตั้ง เผอิญประธานพรรคกรรมกรในขณะนั้น คือ 

ศาสตราจารย์ลัสกี้ แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ข้าพเจ้า

ไม่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับลัสกี้ เพราะท่านเป็นหัวหน้า

วิชารัฐศาสตร์ ข้าพเจ้าเรียนจากเศรษฐศาสตร์ เคยแต่เข้า

ฟังบรรยายของท่าน แต่คิดว่าจะเข้าหาท่านง่ายกว่าเข้าหา

อีเดน และอีกประการหนึ่งถ้าพรรคกรรมกรชนะเลือกตั้ง 

แล้ว การติดต่อกับอีเดนก็ไม่มีความหมาย ฉะนั้นจึง

ตัดสินใจบันทึกข้อความถึงลัสก้ีขอพบท่าน ท่านก็ดีใจหาย  

อนุญาตให้พบที่บ้านท่าน ข้าพเจ้าแต่งตัวใส่เครื่องแบบ 

พันตรีอังกฤษเข้าไปพบลัสกี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเอาชีวิต 

๒๐ เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๑๑-๑๑๓.

๒๑  ดิเรก ชัยนาม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔๖.
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เข้าแลกกับเรื่องนี้แล้ว โดยร่วมรบกับอังกฤษ แต่ข้อน้ี 

ซาบซึ้งใจของศาสตราจารย์ลัสกี้เพียงใดไม่ปรากฏ ปรากฏ

แต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องความต้องการของ

ขบวนการเสรีไทยแล้ว ศาสตราจารย์ลัสกี้ได้บอกว่า ท่าน

จะพยายามช่วย แต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่ง เง่ือนไขข้อน้ีท่าน

ใช้เวลาอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังถึงกว่า ๑ ชั่วโมง สรุปความว่า 

ท่านจะช่วยไทย แต่ไม่ต้องการช่วยไทยประเภทที่ถืออำานาจ 

หรือมีทรัพย์สินส่วนตัวมากมาย ท่านต้องการช่วยตาสี 

ตาสา (common people) มากกว่า และเวลากว่า ๑  

ชั่วโมงน้ัน ท่านใช้เทศนาให้ฟังว่า ควรจะช่วยตาสีตาสา

ทำาไม 

“การติดต่อกับลัสกี้ ไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่คาดหวัง 

เพราะรัฐบาลกรรมกรอังกฤษคงดำาเนินนโยบายถือไทย

เป็นศัตรูแบบเดิม แต่อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ลัสกี้ก็ได้

ทำาตามที่ท่านพูด คือท่านพยายามเขียนบันทึกถึงนาย 

เบวิน รัฐมนตรีต่างประเทศหลายครั้ง ตามที่ข้าพเจ้าขอร้อง 

ปรากฏจากปากคำาของเพื่อน ๆ  ท่ีอยู่กระทรวงการต่าง

ประเทศอังกฤษว่า บันทึกของลัสก้ีได้รับการพิจารณาจาก

เบวิน อย่างเต็มที่ แสดงว่าแม้มิได้ผลจริง ๆ  ลัสกี้ก็พยายาม

ช่วยไทยอย่างแข็งขัน...” ๒๒

 

๒๒  ดู ทหารชั่วคราว ที่หน้า ๑๑๓, ๑๑๕.
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เราไม่อาจทราบได้ว่า อาจารย์ป๋วยได้เขียนบันทึกเช่นนี้อีกกี่ฉบับ 

แต่อย่างไรก็ตาม เราย่อมสามารถเห็นอย่างกระจ่างชัดแล้วว่า อาจารย์ 

ป๋วยได้ทำาหน้าที่ของคนไทยที่รักชาติอย่างน่าชมเชย บันทึกช่วยจำาที่

ท่านจะอ่านต่อไป อาจารย์ป๋วยเขียนขึ้นเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔8๙ 

โดยมอบให้ศาสตราจารย์ลัสกี้ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ลัสกี้ได้เขียนบันทึก 

ปะหน้าบันทึกช่วยจำาของอาจารย์ป๋วย และส่งให้นายฟิลิป โนเอล  

เบเกอร์ แห่งกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาอีกทีหนึ่ง

 แม้ว่าเราไม่อาจกล่าวได้ว่า ข้อเขียนบันทึกช่วยจำาของอาจารย์ 

ป๋วย จะมีผลต่อการผ่อนปรนของรัฐบาลอังกฤษท้ังหมด แต่เราย่อม

แน่ใจได้ประการหนึ่งว่า ข้อเขียนเช่นนี้ย่อมนำาไปสู่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

อังกฤษเป็นแน่ ส่วนหนึ่งของการยอมอ่อนข้อของรัฐบาลอังกฤษมาจาก

การดำาเนินนโยบายของพระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม) ที่อาจารย์ปรีดี 

พนมยงค์ ส่งท่านไปสหรัฐอเมริกาเพื่อชักจูงโน้มน้าวและชี้แจงให้รัฐบาล

อเมริกันช่วยเหลือประเทศไทย และอีกด้านหนึ่งก็เพราะรัฐบาลอังกฤษ

มองไม่เห็นหนทางว่า การบีบบังคับจากไทยจะเป็นผลดีต่อตนต่อไป  

ดังนั้นพอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔8๙ ได้มีการเจรจากันเกิดขึ้น ระหว่าง

ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และก่อให้เกิดสัญญาฉบับหนึ่งที่สำาคัญ

ก็คือ “ความตกลงไตรภาคี” (Tripartite Agreement) ระหว่างรัฐบาล

แห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่ 

“บันทึกความเข้าใจ” ซึ่งลงนามกัน ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔8๙ สาระสำาคัญของข้อตกลงนี้

ก็คือ ข้อตกลงนี้จะใช้แทนข้อ ๑๔ แห่งความตกลงสมบูรณ์แบบระหว่าง
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รัฐบาลของสมเด็จพระมหากษัตริย์ในราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดีย และ

รัฐบาลไทย ซึ่งได้ลงนามกัน ณ สิงคโปร์เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔8๙

[ข้อ ๑๔ ก็คือ รัฐบาลไทยจะต้องส่งข้าวส่วนที่เหลือสะสมไว้  

และมีอยู่ในประเทศไทย ณ บัดนี้ แต่ไม่เกินหนึ่งกับกึ่งล้านตันเป็นอย่าง

มาก หรือจะตกลงกันให้เป็นข้าวเปลือก หรือข้าวกล้องในปริมาณอัน 

มีค่าเท่ากันก็ได้ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ  ทั้งสิ้น]

รัฐบาลอังกฤษยอมอ่อนข้อให้บ้าง กล่าวคือ

“...รัฐบาลไทยจะจัดให้มีข้าว ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัน ให้

ราคา ๑๒ ปอนด์ ๑๔ ชิลลิงต่อหนึ่งตันจากโรงสีโดยไม่คิด

ค่ากระสอบไว้สำาหรับส่งออกนอกประเทศ ภายใต้ระบบการ

ควบคุมขององค์การอังกฤษ-สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะได้ต้ังข้ึน 

ตามข้อกำาหนดแห่งความตกลงไตรภาคี ดังที่ได้เสนอข้าง

ท้ายนี้...” ๒3

จะเห็นว่ารัฐบาลอังกฤษยอมรับซื้อข้าวไทย แทนที่จะเอาเปล่า 

แต่มีหลักการว่า รัฐบาลไทยจะส่งข้าว ๑.๒ ล้านตัน ภายในระยะ 

เวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันลงนาม โดยอังกฤษยอมจ่ายเงินซื้อตันละ  

๑๒ ปอนด์ ๑๔ ชิลลิง ถ้าครบ ๑๒ เดือนแล้ว ไทยไม่สามารถส่ง

๒๓ จดหมายท่ีนาย จ.ฮ. ทอมป์สัน ราชทูตวิสามัญอัครราชทูตผู้มีอำานาจเต็ม สมเด็จ 

พระมหากษัตริย์แห่งบริเตน มีถึงนายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศชาวไทย ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔8๙.
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ข้าวให้ครบจำานวนที่กำาหนด สำาหรับจำานวนที่ส่งไม่ครบจะต้องส่งให ้

โดยไม่คิดมูลค่า๒๔

กล่าวโดยสรุป คำานำานี้เขียนไกลเกินกว่าที่บันทึกช่วยจำาพูดถึง

ก็เพ่ือจะให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของเอกสาร 

ชิ้นน้ี หากจะมีใครสนใจเรื่องนี้และเริ่มค้นคว้าเร่ืองนี้อย่างจริงจัง  

ก็นับได้ว่าบันทึกช่วยจำาของอาจารย์ป๋วย ไม่เพียงจะเป็นบันทึกช่วย

จำาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หากยังมีคุณค่าให้เราไม่ลืมบทเรียน

ทางประวัติศาสตร์ของผู้นำาประเทศบางคนท่ีเกือบพาชาติไปสู่ความ

ล่มสลาย บทเรียนที่แลกมาด้วยราคาแพงเช่นนี้ ควรหรือที่จะปล่อย

ให้ล่องลอยไปเหมือนกันสายลม

๒๔ ดิเรก ชัยนาม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔๙–๕๕8 ถ้าหากสนใจเรื่องราวต่อไปกรุณาอ่านได้

จากหนังสือจำานวนมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้.
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Harold J. Laski
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๑.๒ บันทึกที่เพิ่งเปิดเผยของ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์์

ทวี หมื่นนิกร๑ (ผู้แปล)

บันทึกที่เพิ่งเปิดเผยของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่นำามา 

แปลนี้ แปลจากเอกสารกระทรวงต่างประเทศ (อังกฤษ) ซึ่งเก็บ  

ณ สำานักหอจดหมายเหตุ (อังกฤษ) เลขรหัส F.O. ๒๗๑/๕๔๓๕8 X/N 

๐๗๕๖๑, Harold J. Laski to Philip Noel Baber, date March 12,  

1946.

เอกสารที่นำามาแปลนี้ อาจจำาแนกออกเป็น ๓ ส่วน คือ

๑. จดหมายของ ศาสตราจารย์ ฮาโรลด์ เจ. ลัสกี้ (Harold  

J. Laski) ถึงนายฟิลิป โนเอล เบเกอร์ (Philip Noel Baker) ลงวันที่ 

๑๒ มีนาคม ๒๔8๙

๒. บันทึกช่วยจำาฉบับที่ ๑ ว่าด้วยการขาดแคลนข้าวและบทบาท

การช่วยเหลือของไทย ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔8๙

๓. บันทึกช่วยจำาฉบับที่ ๒ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ

กับไทย ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พร้อมทั้งภาคผนวก ๒ ภาค

๑ ผู้แปลขอขอบคุณนายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ที่ช่วยตรวจแก้คำาแปล และขัดเกลาสำานวนให้สละสลวยยิ่งขึ้น – ทวี.
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THE LONDON SCHOOL OF

ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

(UNIVERSITY OF LONDON)

๑๒ มีนาคม ๒๔8๙

ฯพณฯ ฟิลิป โนเอล เบเกอร์

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนดาวนิ่ง

ลอนดอน ตะวันออกเฉียงใต้ เขต ๑

ฟิลิปที่รัก

ผมแนบบันทึกช่วยความจำามา ๒ ฉบับ โดยผมคิดว่ามีความ

สำาคัญยิ่ง จากนักศึกษาชาวไทยคนหนึ่ง๒ของผม ผู้ซึ่งได้ทำางานบาง

ประการที่น่าสรรเสริญในไทย ในช่วงท่ีถูกญี่ปุ่นยึดครอง ภายหลัง

จากที่เขาได้รับการฝึกฝนในประเทศนี้ เพื่อภารกิจที่ยากลำาบากนั้น

ผมมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในข้อที่ว่า ส่ิงที่เขาต้องกล่าวถึง

นั้นมีมูลอยู่เป็นอันมาก และฉะนั้น ผมจึงอยากให้คุณให้ใครสักคนใน

แผนกตะวันออกไกลได้ไต่สวนดู หากเขาผิด ผมไม่มีอะไรจะพูดอีก 

แต่ผมอยากรู้สึกให้แน่ใจว่าเขาผิดจริง ๆ  ในเรื่องเหล่านี้ ความละเอียด

อ่อนในการดำาเนินงานก่อให้เกิดผลอันแตกต่างกันอย่างมาก

ระลึกถึงเสมอ

๒  หมายถึงนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ – ทวี.
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ฮ�โรลด์ เจ. ลัสกี้

บันทึกช่วยจำาฉบับที่ ๑

การขาดแคลนข้าว

กับบทบาทการช่วยเหลือของไทย

๑. ความมุ่งหมาย

ความมุ่งหมายของบันทึกช่วยจำาฉบับนี้คือ เพื่อศึกษาถึงมรรควิธ ี

ที่ราษฎรและรัฐบาลไทยสามารถถูกชักจูงให้ใช้คว�มพย�ย�มเป็น

พิเศษและอย่�งที่สุด ในการบรรเทาทุพภิกขภัยในตะวันออกขณะนี้

โปรดสังเกตการใช้คำาว่า “ชักจูง” การคุกคามหรือการบังคับ 

จะไม่บรรลุจุดหมายท่ีเรามีอยู่ในใจ อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ถึงขนาดที่น่า

พอใจใด ๆ  โปรดสังเกตด้วยว่า ไทยต้องถูกขอร้องให้ใช้ความพยายาม

เป็นพิเศษและอย่างท่ีสุด และไม่เพียงแต่ให้ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วน 

ตามพันธะของไทยที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

ใด ๆ  ปัญหาที่บันทึกฉบับน้ีต้องแก้ไขคือ “ทำาอย่างไรจึงจะได้รับความ

ร่วมมืออย่างกระตือรือร้นและจริงจังจากไทย”

๒. ขีดความสามารถในการมีส่วนช่วยเหลือของไทย
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ความช่วยเหลือของไทยจะประกอบด้วยข้าวเป็นหลัก อาหาร

ชนิดอื่น ๆ  ท่ีมีความสำาคัญน้อยว่า คือ ถ่ัว ปลา ไข่เป็ด วัว ควาย และ

หมู เป็ดไก่ และนก ไม่สามารถมองข้ามไปได้เมื่อพิจารณาถึงความ

ขาดแคลนอย่างรุนแรง

ตัวเลขต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการส่งออกโดยถัวเฉลี่ยรายปีของ

ไทยก่อนสงคราม (ประมาณระหว่างปี ๒๔๗8-๒๔8๒)

ข้าว (ทุกชนิด รวมถึง ปลายข้าว ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ เมตริกตัน

ถั่วประเภทต่าง ๆ  ๑,8๐๐ เมตริกตัน

ปลา (ส่วนใหญ่เป็นปลาเค็ม) ๒๖,๙๐๐ เมตริกตัน

ไข่เป็ด ๓8,๐๐๐,๐๐๐ ฟอง

วัวควายและหมู ๓๙,๐๐๐ ตัว

เป็นไก่และนก ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว

ตัวเลขก่อนสงครามเหล่านี้สามารถใช้เป็นฐานอย่างหยาบ ๆ   

สำาหรับประมาณการในปัจจุบัน แต่ต้องไม่นำาไปใช้อย่างหยาบ ๆ  กับ

ประเทศอื่น ๆ  ที่ไม่ได้รับภัยพิบัติขนาดเดียวกัน ดังในพม่า หรือ

ฟิลิปปินส์ เศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรม ได้รับ

ความเสียหายจากสงคราม ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงอุทกภัยจาก

มรสุมและจากการยึดครองของกองทหารทั้งญี่ปุ่นและสัมพันธมิตร  

หากราษฎรและรัฐบาลไทยทำาการรักษาเศรษฐกิจของตนไว้ได้บริบูรณ์ 

หรือเสียหายเพียงเล็กน้อย ทั้ง ๆ  ที่อยู่ในภาวะสงครามถึง ๔๕ เดือน

แล้ว ก็จะเป็นที่น่าประหลาดใจและได้รับความเลื่อมใสอย่างยิ่ง นอก 

จากนั้น ความผิดปกติของมรสุมปีนี้ไม่ได้ละเว้นภัยพิบัติแก่ไทย  
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ข้อสำาคัญที่พึงสังวรก็คือ ภายในประเทศไทยเองทุพภิกขภัยกำาลังคุกคาม

อยู่ในหลายภาคของประเทศด้วยเหมือนกัน เช่นตามจังหวัดในภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง จังหวัดต่าง ๆ  ในภาคใต้  

ซึ่งมีสภาวการณ์คล้ายคลึงกับในมลายู

ตามประมาณการของสำานักสถิติกลางของไทย ข้าพเจ้าเห็นว่า 

การเก็บเกี่ยวข้าวในไทยปีนี้ จะได้เพียงแค่การบริโภคตามปกติเท่าน้ัน 

(“ตามปกติ” หมายถึงการบริโภคก่อนสงครามที่ไม่ได้ถูกตัดทอนลง) 

ฉะนั้นในการท่ีมีข้าวเหลือ จึงจำาเป็นต้องทำาให้ราษฎรไทยลดความ 

บริโภคลง นอกเหนือจากการสละข้าวที่มีอยู่ไม่ว่าน้อยเพียงใด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสต๊อกข้าวท่ีมีอยู่ในไทยเมื่อสงครามยุติ

ลงนั้นแตกต่างกันมากว่ามีอยู่ตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ ตัน ไปจนถึงตัวเลข 

ที่เหลือเช่ือว่ามี ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ประมาณการของข้าพเจ้าเองว่ามีอยู ่

ราว ๆ  8๐๐,๐๐๐ ตัน ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งจำานวนมาก 

ได้ส่งให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรไปแล้ว (แหล่ง: ข่าวสารของขบวนการ 

ต่อต้านญี่ปุ่นของไทย)

ปริมาณอาหารชนิดอื่น ๆ  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นหากมีก็เพียง

เล็กน้อย อย่างเช่น วัวควาย หลังจากญี่ปุ่นได้ฆ่าและส่งออกอย่างขนาน

ใหญ่ระหว่างปีสงครามน้ัน เป็นท่ีสงสัยว่าไทยจักสามารถรับภาระการ 

ส่งออกได้มากหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการตระหนักดีว่าวัว

ควายเป็นที่ต้องการทุกขั้นตอนในการทำานา นับเป็นเรื่องยากที่จะให ้

ประมาณการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับขีดความสามารถในการส่งออก

อาหารชนิดอื่น ๆ  เหล่านี้ในปัจจุบัน แต่เราอาจกล่าวอย่างใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงได้ว่า นอกจากข้าวและวัวควายแล้ว ไทยจะสามารถรับ
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ภาระได้ประมาณครึ่งหนึ่งของผลเฉลี่ยก่อนสงคราม หากไม่มีปัญหา 

ทางด้านการขนส่ง

๓. วิถีทางที่ไทยสามารถช่วยได้ 

คำาตอบที่เห็นชัด คือ

๑. สละอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๒. เร่งรัดการผลิต

๓. ลดการบริโภคภายในประเทศลงสู่ระดับต่ำาสุดตามควร

สิ่งที่ไม่ชัดนักคือ ในประเทศอย่างไทยที่การบริหารงานของรัฐ

และการขนส่งยังล้าหลังอยู่มาก อีกทั้งกลไกของรัฐยังเป็นอัมพาตโดย

สงคราม ซึ่งยังผลให้มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวาง มาตรการ 

ใด ๆ  อันเป็นที่ยอมรับกันตามทัศนะของตะวันตกมีแนวโน้มท่ีจะ 

ล้มเหลวในไทย ข้าพเจ้าขอเสนอแนะว่า มรรควิธีที่มีประสิทธิผลมาก

ที่สุดในการก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการนี้ ก็คือ การเรียกร้องความสำานึก

ทางด้านมนุษยธรรม ซึ่งรับรองว่าไม่ขาดแคลนในราษฎรชาวไทย เรื่อง

นี้สามารถทำาได้โดยการโฆษณาด้วยวาจาและการกระทำา แล้วจึงเก็บ

เกี่ยวผลของการโฆษณาโดยกลไกทางประเพณีและทางศาสนาที่มีอยู่ 

คำาแนะนำาเหล่านี้มีรายละเอียดอยู่ในตอนที่ ๕

๔. ไมตรีจิตของชาวอังกฤษ
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มีความจำาเป็นที่ต้องมองย้อนหลังไปถึงพัฒนาการของเหตุการณ์

ระหว่างปี ๒๔8๔ กับปัจจุบันนี้ เพื่อเข้าใจอย่างเต็มที่ในปัญหาต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้อง ในบันทึกช่วยจำาอีกฉบับต่างหาก (ฉบับที่ ๒) ข้าพเจ้าพยายาม

แสดงให้เห็นความจริงท่ีสำาคัญท่ีสุด เพื่อเลี่ยงการสาธยายอย่างยืดยาว 

จากบันทึกช่วยจำาฉบับท่ี ๒ เราได้ข้อสรุปท่ีสำาคัญ ซึ่งตรงประเด็นต่อ

ปัญหาเฉพาะหน้าของเรา ดังต่อนี้

(๑) คำาปราศรัยและแถลงการณ์ของอังกฤษเมื่อเร็ว ๆ  นี้ในภาค

ตะวันออกไกล ทำาให้ราษฎรไทยเข้าใจว่า พวกเราต้องให้ข้าวจำานวน

หนึ่งในฐานะลูกหนี้อังกฤษ เพื่อยุติสถานะสงครามตามนัย “ทาง

เทคนิค” ระหว่างประเทศทั้ง ๒

(๒) เรื่องน้ีเป็นเหตุให้ชาวไทยมิอาจรับรู้อย่างเต็มที่ถึงความ

รุนแรงของทุพภิกขภัยในประเทศเพื่อนบ้าน ข้าวถือว่าเป็นหนี้ อันเป็น

พันธะตามกฎหมาย แทนที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยราษฎรจากความอดอยาก

[โปรดอ่านเรื่องข้าวโดยละเอียดกว่านี้ ในบันทึกช่วยจำาฉบับที่ ๒]

๕. ข้อแนะนำาและเสนอแนะ

ในการแก้ปัญหานี้ ขอแนะนำามาตรการดังต่อไปนี้

(๑) โหมก�รโฆษณ�ยิ่งขึ้นแก่ช�วไทย โดยมีจุดประสงค์ดัง

ต่อไปนี้
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(ก) เพ่ือปลุกเร้าความเห็นอกเห็นใจของราษฎรไทย และทำาให้

พวกเขาตระหนักถึงความรุนแรงของทุพภิกขภัยทั่วไปในโลก และโดย

เฉพาะในตะวันออก

(ข) การโฆษณาควรกระทำาในทางท่ีไม่ทำาให้ชาวไทยกลัวเกรง

ทุพภิกขภัยมากเกินกว่าที่จะบริจาคอาหารส่วนที่เหลือจากการบริโภค

ที่มีอยู่

(๒)  แสดงไมตรีจิตของอังกฤษต่อไทย

(ก) เน้นด้านมนุษยธรรมในการส่งมอบข้าว และขจัดทัศนคติ

แบบลูกหน้ี-เจ้าหนี้ ด้วยการออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะ ซึ่งหากจะ

ให้ดีแล้ว ควรแถลงโดยการโฆษณาของพรรคแรงงาน จากกระทรวงการ

ต่างประเทศ

(ข) ส่งสินค้าที่ไทยต้องการมาก เพื่อเป็นการสนับสนุนการ

โฆษณาไมตรีจิตด้วยวาจานั้น ชาวนาไทยต้องการความช่วยเหลือเป็น

อันมากในด้านยารักษาโรค (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควินินและแอสไพริน) 

เคร่ืองมือทางการเกษตร รวมถึงเกวียน กระสอบ เสื้อผ้า สบู่ ไม้ขีด 

ฯลฯ สินค้าเหล่านี้ทั้งหมดสามารถส่งมาจากอินเดีย ซึ่งมีปริมาณมาก

พอควร สินค้าดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงยารักษาโรค จะช่วยชาวนา 

ให้มีความสามารถในการผลิตและเร่งการผลิตของพวกเขา พึงระมัดระวัง 

ในการส่ง หรือขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเหล่านี้ให้แก่ชาวนาโดยตรง

เท่าที่จักเป็นไปได้ วิธีท่ีดีท่ีสุด คือกระทำาผ่านพระสงฆ์ท้องถิ่นหรือ

ผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งโดยราษฎร เป็นธรรมเนียมเก่าแก่) 

ข้าราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะยินดีร่วมมือ
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(ค) ปรับอัตราแลกเปล่ียนปัจจุบัน (๖๐ บาทต่อปอนด์) ซึ่งชาว

ไทยเสียเปรียบมาก เป็น ๒๐–๓๐ บาทต่อปอนด์ (เทียบกับอัตราก่อน

สงคราม คือ ๑๑ ปอนด์) เพื่อทำาให้ระดับราคาในไทยลดลง จะทำาให้

ชาวนายังคงอยู่กับนา และกลับไปทำานาโดยมีกำาไร

(๓) ใช้พระสงฆ์ของหมู่บ้�นและผู้ใหญ่บ้�นกับกลไกของ

พุทธจักรของไทยเพื่อขอบริจ�คข้�ว

ในประเทศอย่างไทย ชาวนาฟังคำาชี้แนะจากพระสงฆ์ของ

หมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านอยู่เสมอ พวกเขาเกรงกลัวข้าราชการและชาว

ต่างชาติ แผนงานที่ดีที่สุดเป็นดังต่อไปนี้

(ก) ขอร้องรัฐบาลไทยให้เรียกเจ้าคณะจังหวัดทั้งหมด และเปิด

ประชุมพิเศษขึ้นในกรุงเทพฯ ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขาดแคลน

อาหาร กระตุ้นขอความร่วมมือ และให้คำาแนะนำาแก่ท่าน

(ข) เจ้าคณะจังหวัดแต่ละรูปจะกลับไปยังจังหวัดของท่าน และ

เรียกประชุมพระสงฆ์ทั้งหมดของหมู่บ้าน ขอร้องอย่างเดียวกัน และให้

คำาแนะนำาอย่างละเอียด

(ค) พระสงฆ์แต่ละรูปของหมู่บ้าน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจะรับผิด 

ชอบในการรวบรวมข้าวและอาหารตามปริมาณที่กำาหนด พระสงฆ์จะ

เทศน์และกระตุ้นราษฎรให้เสียสละข้าวที่มี และลดการบริโภคลงถึง

ระดับต่ำาสุดเพื่อมุ่งรักษาชีวิตมนุษย์ ใครที่รู้จิตใจของพระสงฆ์ไทยจะรู้

ว่าจะได้ผลตอบสนองอย่างมากในไม่ช้า
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(ง) กลไกดังกล่าวสามารถใช้เป็นตัวแทนสำาหรับจ่ายปันสินค้าที่

นำาเข้ามาเพื่อชาวนา (ดู ๒ ข.) ผลจะเป็นที่พึงพอใจยิ่งขึ้นทุกฝ่าย เพราะ 

จะมี “การให้และการรับ” ทั้ง ๒ ฝ่าย

(๔)  ช่วยก�รขนส่งข้�วที่มีอยู่จ�กชนบทสู่กรุงเทพฯ

การขนส่งข้าวท่ีมีอยู่จากชนบทสู่กรุงเทพฯ เป็นปัญหายากเข็ญ

ในตัวมันเอง เมื่อพิจารณาถึงสะพานตลอดทางรถไฟสายต่าง ๆ  ซึ่ง

ชำารุดเพราะถูกระเบิด สภาพถนนที่เลว และในส่วนของไทยก็ขาดแคลน 

ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ รถบรรทุก แม้เกวียน เคราะห์ดีท่ีภูมิภาคท่ี 

อุดมสมบูรณ์กว่าของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างสำาคัญที่สุดอยู่ใน

ที่ราบภาคกลาง ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก เจ้าหน้าที่ทางทหารของ

ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถจัดหาเครื่องมือที่จำาเป็นในการขนส่งที่มีอยู่ 

ในยามสงครามนั้นได้

๖. สรุป

ในการสรุป ต้องขอชี้แจง และไม่สามารถเน้นอย่างหนักแน่นจน 

เกินไปว่า

(๑) ไมตรีจิตก่อนสงครามในความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับ 

ไทยต้องบูรณะ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มิใช่การข่มขู่คุกคามใน 

อดีต จะเป็นหัวใจสำาคัญในการนี้

(๒) กลไกทางศาสนาดังท่ีแนะนำาข้างต้นนี้อาจดูเก่าแก่ แต่ยัง

เป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดในชีวิตสังคมของราษฎรไทย และเท่าที่เกี่ยวกับ

ปัญหาเฉพาะหน้า กลไกนั้นเป็นเพียงวิถีทางที่มีประสิทธิผลเพียงวิถี 
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ทางเดียว ที่จะทำาให้ได้มาซึ่งข้าว เราอาจพึ่งพิงรัฐบาลไทยในการเริ่มต้น 

รณรงค์ แต่ที่จริงแล้วรัฐบาลควรมีบทบาทรองในเรื่องนี้

ลอนดอน, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔8๙

บันทึกช่วยจำาฉบับที่ ๒

ความสัมพันธ์อังกฤษ-สยาม

๑. ข้อเท็จจริงที่สำาคัญ

ก่อน ธันวาคม 

๒๔8๔

: ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับไทยเป็นไปโดย

ฉันมิตร โดยทั่วไปชาวไทยนับถือว่าอังกฤษเป็น

มิตรท่ีดีท่ีสุด ราษฎรเช่ือว่าอังกฤษได้ปกป้อง

พวกเขาจากการรุกรานของฝร่ังเศสในทศวรรษ

ที่ ๑8๙๐ 

ธันวาคม ๒๔8๔ : ญี่ปุ่นบุกไทย

มกราคม ๒๔8๕ : รัฐบาลฟาสซิสต์ของไทยประกาศสงครามกับ 

สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

มกราคม ๒๔8๕ : แกนของขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นชาวไทยก่อ 

ตัวขึ้นท้ังภายในและภายนอกไทย, ในสหรัฐ- 

อเมริกา และในสหราชอาณาจักร (ในสหราช- 

อาณาจักร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักศึกษา)
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มีนาคม ๒๔8๖ : ชุดแรกของขบวนการใต้ดินในไทย ไปถึงเมือง

จุงกิง พร้อมด้วยคำาสั่งจากผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์ของไทย ซึ่งเป็นผู้นำาของขบวนการ เพื่อ

ให้ขบวนการต้านญี่ปุ่นทั้งปวงร่วมกันและจัดต้ัง

สำานักงานใหญ่ขึ้นในดินแดนอังกฤษ

ตุลาคม ๒๔8๖ : ชุดที่ ๒ ของพลพรรคชาวไทยออกจากไทยถึง 

เมืองจุงกิงด้วยความมุ่งมั่นเดียวกัน ชุดแรกถูก

ฝ่ายจีน “คุมตัว” ไว้ โดยไม่ส่งข่าวถึงไทยเป็น

เวลานานพอควร

พฤศจิกายน ๒๔8๖: ชุดแรกของนักศึกษาชาวไทยจากอังกฤษ ซ่ึงได้

รับการฝึกฝนในกองทัพอังกฤษ พยายามเข้าสู่

ไทยโดยเรือใต้น้ำา

มีนาคม ๒๔8๗ : นักศึกษาชาวไทยชุดที่ ๒ จากสหราชอาณาจักร 

พยายามเข้าสู่ไทยเป็นครั้งที่ ๒ คราวนี้โดยการ

โดดร่ม ในท่ีสุด พวกเขาก็ติดต่อกับผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ และผู้นำาคนอ่ืน ๆ  ของ

ขบวนการภายในประเทศได้เมื่อมิถุนายน 

๒๔8๗

สิงหาคม ๒๔8๗ : ได้จัดตั้งการติดต่อทางวิทยุโดยตรงเป็นครั้งแรก

ระหว่างกองบัญชาการภาคพื้นเอเชียอาคเนย์กับ

ขบวนการใต้ดินของไทย (อีก ๑ ปีต่อมา คือใน 

เดือนสิงหาคม ๒๔88 มีสถานีวิทยุลับ ๓๒ แห่ง
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ในไทยที่ติดต่อกับกองทัพบกอังกฤษ นอกเหนือ

จากสถานีวิทยุที่ติดต่อกับหน่วย โอ.เอส.เอส.

ของอเมริกัน)

กันยายน ๒๔88 : หลังจากสงครามได้ยุติลง มีข้อตกลงทางการ

ทหารระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับไทย

มกราคม ๒๔8๙ : ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหราชอาณาจักร

และอินเดียฝ่ายหนึ่งกับไทยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งใน

บรรดาสิ่งอื่น ๆ  น้ันไทยต้องส่งข้าวให้แก่ฝ่าย

สัมพันธมิตรเป็นจำานวนอย่างมากที่สุด ๑.๕ 

ล้านตัน เพื่อ “ยกเลิกสถานะสงคราม”

มกราคม ๒๔8๙ : อัตราแลกเปลี่ยนทางการกำาหนดเป็น ๖๐ บาท

ต่อปอนด์ (เทียบกับ ๑๑ บาท ต่อปอนด์ก่อน

สงคราม)

๒. การต่อต้านและการร่วมกับฝ่ายพันธมิตรของไทย

ในระหว่างและหลังสงคราม

ข้อเท็จจริงต่อไปนี้ถูกเน้นให้เห็นความสำาคัญเป็นอันมาก กล่าว

คือ

๑. รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษ

๒. ไทยยึดครองดินแดนของอังกฤษ คือส่วนหนึ่งของ มลายู 

และเชียงตุง กับเมืองพาน
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บางคนคิดว่าบาปมหันต์ ๒ ประการนี้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ 

เว้นแต่การส่งมอบข้าวจำานวน ๑.๕ ล้านตัน และสิ่งอื่น ๆ  ให้ตามข้อ

ตกลง แต่ข้อเท็จจริงต่อไปนี้มักถูกมองข้ามไป หรือเห็นว่ามีความสำาคัญ 

น้อยนิด กล่าวคือ

๑. ราษฎรไทยกว่าร้อยละ ๙๙ ไม่เห็นด้วยกับการประกาศ

สงคราม และได้แสดงให้เห็นท่าทีของพวกเขาอย่างแท้จริงด้วยการโค่น

รัฐบาลฟาสซิสต์ ที่รับผิดชอบต่อการประกาศสงครามน้ันลงไป เมื่อ

เดือนสิงหาคม ๒๔8๗ ทั้ง ๆ  ที่มีกองทัพญี่ปุ่นที่เข้มแข็งอยู่ในไทย

๒. ในทางปฏิบัติแล้ว กองทัพไทยไม่ได้มีส่วนอย่างจริงจังในการ

ต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตร ได้มีการประลองยุทธ์ในบริเวณเมืองเชียงตุง

ระหว่างกองทหารจีนกับทหารไทย เป็นการบังหน้า ซึ่งมีการติดต่อฉัน

มิตรระหว่างกองทัพทั้ง ๒ ฝ่าย โดยฝ่ายญี่ปุ่นไม่รู้เรื่อง

๓. ราษฎรไทยมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในขบวนการ 

ต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งช่วยฝ่ายพันธมิตรในระหว่างสงคราม และทันทีหลัง

จากประกาศสันติภาพ ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นประกอบด้วย ข้าราชการ 

หน่วยสำาคัญของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกรมตำารวจ 

ข้าหลวงของจังหวัดที่สำาคัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครู ชาวนา ความ

เข้มแข็งของขบวนการควรได้รับการพิสูจน์ต่อสายตาของชาวโลกย่ิงขึ้น 

หากฝ่ายสัมพันธมิตรตัดสินใจให้ทำาการรณรงค์ครั้งสำาคัญในไทย เวลา

ใดก็ได้หลังเดือนพฤษภาคม ๒๔88

๔. เก่ียวกับ “การยึดครอง” ดินแดนของอังกฤษ ตั้งแต่ปี 

๒๔8๗ นั้น ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ได้ช้ีแจงอย่างกระจ่างชัดแก ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วว่าดินแดนดังกล่าวจะคืนให้แก่อังกฤษ 

และเรื่องนี้ก็ได้มีการยืนยันใน ประกาศสันติภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ 
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สิงหาคม ๒๔88 ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ได้เสียเวลาเลยในการกลับเข้าไป

ตั้งอยู่ในดินแดนเหล่านี้

๕. ตลอดช่วงสงครามนั้น ราษฎรไทยทั้งโดยส่วนตัว และโดย

ความพยายามร่วมกัน ได้ช่วยเหลือเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ภายใต้

การควบคุมของญี่ปุ่น ด้วยการเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตของ

ตนเอง ในหลายกรณีชาวไทยได้ทำาการช่วยเหลือเชลยศึกให้หลบหนี 

และให้ที่หลบซ่อนภายในประเทศ บางกรณีไม่ต่ำากว่า 8 เดือน กรณี 

อื่น ๆ  ขบวนการใต้ดินได้ช่วยให้บินหนีออกสู่อินเดีย (ดูหลักฐานที่

กระทรวงการสงครามและดูบทความใน The New Statesman and 

Nation ฉบับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๑๙๔๖ หน้า ๑๑8-๑๑๙) เอกสาร

ในภาคผนวก ก (ต่อท้าย) เป็นจดหมายของเจ้าหน้าที่สืบราชการลับของ

อังกฤษที่เขียนถึงผู้เขียนบันทึกช่วยจำานี้เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๔88 โดย

ส่งจากอินเดียเข้าไทยที่ถูกยึดครองอยู่

๖. ผู้ต้องขังที่เป็นพลเรือนฝ่ายพันธมิตร ภายใต้การควบคุมของ

ฝ่ายไทยได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และเมื่อโอกาสอำานวยชาวไทยก็ให้

ความบันเทิงตลอดช่วงสงคราม ทั้ง ๆ  ที่มีการประท้วงจากฝ่ายญี่ปุ่น 

(ประจักษ์พยาน: ผู้ต้องขังคนใดก็ได้) ภายในช่วงเวลาเพียง ๓ วัน หลัง

จากที่ได้ข่าวการยอมจำานนของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ผู้ต้องขังและเชลย

ศึกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยได้ถูกส่งไปอินเดียโดย

เครื่องบิน

๗. ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งไทยได้แสดงต่อกองทหารฝ่าย

สัมพันธมิตรนั้น ไม่มีความจำาเป็นต้องขยายความ ณ ที่นี้ ในขณะนี้ 

ไทยกำาลังเลี้ยงดูส่วนหนึ่งของกองพลทหารอินเดีย ผู้อพยพชาวฮอลันดา

จากอินโดนีเซียนับพันคน และทหารญี่ปุ่นประมาณแสนคนบนแผ่นดิน

ไทย
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๓. การลดลงของไมตรีจิตของอังกฤษในไทย

(๑) ในส�ยต�ของส�ธ�รณชนช�วไทยทั่วไป

๑. สาธารณชนในไทยโดยทั่วไปไม่สามารถเข้าใจว่า พวกเขาได้

กระทำาบาปอย่างมหันต์ในการเมืองระหว่างประเทศ โดยการกระทำาของ

อดีตนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงของพวกเรา (ผู้ซ่ึงกำาลังถูกพิจารณาว่าเป็น

อาชญากรสงคราม)๓ สิ่งที่พวกเขารู้ คือมีสงคราม พวกเขาไม่ได้มีส่วน

ในการสู้รบอย่างแท้จริงใด ๆ  ในทางตรงข้าม พวกเขาช่วยเชลยศึกฝ่าย

สัมพันธมิตรด้วยเหตุผลแห่งมนุษยธรรมโดยแท้

๒. บัดนี้ หลังสงครามแล้ว ราษฎรชาวไทยเพิ่งจะตระหนักอย่าง

กะทันหันว่า ตนต้องตกอยู่ในฐานะผะอืดผะอม ฝ่ายอังกฤษต้องการข้าว

จากพวกเขา ๑.๕ ล้านตัน ในฐานะที่เป็นผลและเป็นราคาของสันติภาพ 

และยังมีประเด็นอื่น ๆ  อีกในหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เงินจนถึงสิทธิที่

จักค้าโดยเสรี และสิทธิทางการเมืองบางประการ

๓. ต่อมาราษฎรชาวไทยถูกบังคับให้ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศท่ีกำาหนดขึ้นใหม่ โดยทำาให้เงินของพวกเขามีค่า

ประมาณ ๑/๖ ของค่าก่อนสงคราม ด้วยเหตุนี้ ระดับราคาจึงสูงขึ้นถึง

ระดับที่สูงกว่าในระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นเสียอีก

อาจเป็นเรื่องเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายก็ได้ที่สาธารณชนไม่ได้

ข่าวจากภายในดังท่ีทราบกันในพวกท่ีทำางานในสำานักงานใหญ่ของ

ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น สำาหรับพวกหลังนี้เป็นการยากที่จักลืมความ

จริงต่อไปนี้

๓ จอมพล ป. พิบูลสงคราม – บรรณาธิการ.
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(๒) คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเจ้�หน้�ที่ท�งก�รเมืองและ

ก�รทห�รของอังกฤษกับขบวนก�รใต้ดินของช�ว

ไทย

๑. ในเดือนพฤศจิกายน ๒๔8๖ และต่อมาใน ๒๔8๗ เมื่อ

นักศึกษาชาวไทยชุดแรกที่ได้รับการฝึกในกองทัพบกอังกฤษได้ถูกส่ง

เข้าไทยด้วยการโดดร่ม พวกเขาได้รับรหัสข่าวสารเพื่อนำาเข้ามาและแจ้ง

แก่ผู้นำาขบวนการภายในประเทศ ข่าวสารดังกล่าวนี้มีคำาสั่งดังต่อไปนี้

(ก) รัฐบาลอังกฤษจะออกแถลงการณ์แต่เนิ่น ๆ  เพื่อให้การ

รับรองของเอกราชของไทยหลังสงคราม

(ข) รัฐบาลอังกฤษจะปล่อยเงินกองทุนของไทยที่กักไว้ใน

ลอนดอนในไม่ช้า เพื่อใช้ในการทำางานของขบวนเสรีไทย

(ค) รัฐบาลอังกฤษจะช่วยชาวไทยจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวหรือคณะ

กรรมการแห่งชาติบนแผ่นดินอังกฤษ

คำามั่นสุดท้าย (ค) ได้เลิกล้มไปด้วยความตกลงร่วมกันว่า ไม่

จำาเป็นและเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะรัฐบาลฟาสซิสต์ได้ถูก 

โค่นลงสำาเร็จ และรัฐบาลท่ีถูกควบคุมโดยขบวนการเสรีไทยได้จัดตั้ง 

ขึ้นภายในประเทศไทย

คำาม่ัน (ข) ที่จะปล่อยเงินกองทุนนั้นมิได้มีการปฏิบัติตลอดช่วง

สงคราม ทั้ง ๆ  ที่ขบวนการเสรีไทยได้ขอร้องอยู่เสมอ (ว่าเงินกองทุนของ

พวกเขาลดลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรม) แม้

ขณะนี้ หลังจากสงครามได้ยุตินานแล้ว และหลังจากได้ลงนามในข้อ

ตกลงสันติภาพแล้ว เงินกองทุน (ซึ่งมีจำานวนถึง ๓๑.๕ ล้านปอนด์) ก็
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ยังมิได้คืนแก่ไทยแม้แต่น้อย เหตุผลที่ใช้อยู่เป็นนิจก็คือ “ความยุ่งยาก

ทางเทคนิค”

คำามั่นประการแรก (ก) ควรต้องได้รับการเอาใจใส่ต้ังแต่เดือน

ธันวาคม ๒๔8๖ เป็นเวลา ๒๕ เดือนแล้ว โดยที่เจ้าหน้าที่กองทัพบก

อังกฤษได้นำาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศดำาเนินการ ทั้งนี้โดย

เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (กล่าวคือ การออกแถลงการณ์ระหว่าง

สงครามจะบำารุงขวัญของขบวนการเสรีไทยและจะช่วยปฏิบัติการ

ทางทหารด้วย) แต่การรับรองเป็นทางการของอังกฤษครั้งแรกเกี่ยว

กับเอกราชของไทยเพิ่งปรากฏเมื่อเดือนธันวาคม ๒๔88 โดยที่ฝ่าย

สัมพันธมิตร (รวมทั้งอังกฤษ) ไม่ได้ใช้เวลานานเช่นนั้นในการรับรอง

เอกสารของไทยหลังจากสงครามเริ่มขึ้นไม่นาน และประกาศซ้ำาตามมา 

๒. ตลอดสงคราม ผู้นำาของขบวนการเสรีไทยประสบความ

ผิดหวังคร้ังแล้วครั้งเล่า ในด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายอังกฤษ ความ

พากเพียรทั้งปวงได้ทุ่มเทให้แก่งานเพื่อฝ่ายสัมพันธมิตร และความ

ร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร ความข้อนี้จะเป็นท่ีซาบซ้ึงได้โดยเพียงแต่

ไปอ่านบันทึกของแผนกประเทศไทยของกองกำาลังที่ ๑๓๖ (Mo 1 Sp)  

กระทรวงการสงคราม แต่ทางฝ่ายอังกฤษกลับมีข้อยุ่งยากเกี่ยวกับ 

“ปัญหาเทคนิคของสถานะสงคราม” เป็นอันมาก ตัวอย่างเช่น อังกฤษ

ไม่สามารถส่งอาวุธให้แก่กองทหารของขบวนการเสรีไทย เพราะโดย 

“เทคนิค” แล้วถือเป็นทหารข้าศึก ทั้ง ๆ  ที่ความช่วยเหลือทั้งปวงของ 

กองทหารไทยท่ีให้แก่สัมพันธมิตร ได้มีการผลักดันให้มีขึ้น ทั้งมีการ

สนองรับและได้รับความขอบคุณด้วย ผู้แทนระดับสูงจากขบวนการ
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เสรีไทยได้บินออกจากไทยไปลังกาเม่ือต้นปี ๒๔88 เพ่ือเจรจาเรื่อง

ทางการทหาร ขณะที่อยู่ในลังกา ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเตน (Lord 

Louis Mountbatten) ได้แสดงถึงความปรารถนาของท่านท่ีจักพบกับ 

ผู้แทนเหล่านั้น และตามข้อเท็จจริง ท่านได้เชิญผู้แทนไปพบด้วย แต่

การประชุมได้ระงับในนาทีสุดท้าย เพราะมี “วีโต้” จากหัวหน้าที่

ปรึกษาทางการเมืองของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ด้วยเหตุผล “ทาง

เทคนิค” มีตัวอย่างอื่น ๆ  อีกมากที่สามารถกล่าวถึงได้ ณ ที่นี้ แต่ความ

จำากัดของเนื้อที่ทำาให้ต้องละเว้นที่จะกล่าวถึง ผลก็คือว่า ผู้นำาขบวนการ

เสรีไทยเริ่มสงสัยไมตรีจิตของรัฐบาลอังกฤษ

๓. หลังจากสงครามยุติลง คณะผู้แทนไทยได้รับการขอร้องให้

ไปเจรจาข้อตกลงที่ลังการะหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม ๒๔88 ใน

เดือนกันยายน คณะผู้แทนทหารไปเจรจาเรื่องทหารล้วน ๆ  ในลังกา 

คณะผู้แทนได้รับเอกสารประมาณ ๑๐ หน้า มีข้อตกลงไม่ใช่เพียงด้าน

การทหารเท่าน้ัน ยังมีด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองท่ีสำาคัญอีกด้วย  

พวกเขามีเวลาศึกษาเอกสารเพียงชั่วโมงเดียว เมื่อหมดเวลาก็ขอให้ 

พวกเขาลงนาม ไม่มีข้อตกลงที่เป็นแก่นสาร เว้นแต่เอกสารสั้น ๆ  อัน

เป็นผลมาจากคณะผู้แทนทหารนั้น

ต่อมา คณะผู้แทนทางการเมืองของไทยได้รับการขอร้องให้ 

ไปลังกาเพื่อเจรจา ซึ่งยังผลให้มีการลงนามในข้อตกลงกันที่สิงคโปร์  

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔8๙ ซึ่งในบรรดาสิ่งอื่น ๆ  นั้น ไทย “ยอมรับ”  

ที่จักส่งข้าว ๑.๕ ล้านตันโดยไม่คิดมูลค่าในฐานะท่ีเป็นค่าปฏิกรรม 

สงคราม ความมุ่งหมายของข้อตกลงนี้ก็เพื่อ “ยกเลิกสถานะสงคราม”  
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ดังท่ีผู้แทนฝ่ายอังกฤษได้แถลงและย้ำาออกมา ต้นฉบับที่ผู้แทนอังกฤษ

เสนอได้ระบุว่าเป็นข้าว ๑.๕ ล้านตัน มิใช่ปริมาณขั้นสูงดังที่ได้ตกลง

กันมา แต่เป็นจำานวนเต็ม ต้องเป็น “ข้าวสารชั้นดี” นี่ย่อมสันนิษฐาน

ได้ว่าใช้ตัวเลขถัวเฉลี่ยของการส่งออกก่อนสงคราม แต่ความจริง ตัวเลข

ถัวเฉลี่ยก่อนสงครามน้ันรวมถึงข้าวทุกชนิดอันประกอบด้วยข้าวกล้อง 

ปลายข้าวกล้อง ข้าวน่ึง ปลายข้าว ข้าวเปลือก ฯลฯ และการส่งออก

ข้าวสารชั้นดีเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของตัวเลขนั้น หากพิจารณาสภาวการณ์

ปัจจุบันของเกษตรกรรมในประเทศไทย ซึ่งได้รับความเสียหายจาก

สภาวะสงคราม ประกอบกับปริมาณข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ไทย

อาจต้องใช้เวลากว่า ๓ ปี ในการจัดส่งข้าวให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรตาม

ปริมาณที่กำาหนด โดยปราศจากผลตอบแทนใด ๆ  และเน่ืองจากข้าว

เป็นสินค้าออกที่สำาคัญท่ีสุดของไทย เศรษฐกิจของประเทศย่อมจะ

ล่มจมอย่างแน่นอน ด้วยเหตุน้ี ผู้แทนของไทยจึงประท้วงและมีการ

เขียนจดหมายตอบโต้ท่ีน่าสนใจตามมาบ้าง ซ่ึงฉบับหนึ่งได้ลอกมา  

ณ ท่ีนี้ในภาคผนวก (ข) ในการตกลงขั้นสุดท้าย หลังจากท่ีใช้เวลา 

รอคอยเจรจากันถึง ๓ เดือน ข้าวจำานวน ๑.๕ ล้านตันกลายเป็นจำานวน 

“ขั้นสูงสุด” และข้าวชนิดใดก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องเป็นข้าวชั้นดี

๔. หลังจากการลงนามในข้อตกลงสันติภาพไม่นาน ก็มีการ

ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเป็นทางการว่า กำาหนดให้ ๑ ปอนด์ = ๖๐ 

บาท ข้าพเจ้าไม่ทราบถึงเหตุผลข้อสนับสนุนหรือคำาอธิบายใด ๆ  ของ

อัตราใหม่จากฝ่ายอังกฤษ แต่จากการสนทนากับเพื่อนชาวอังกฤษของ

ข้าพเจ้าที่เคยอยู่ในไทย ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินใครพอใจกับอัตราใหม่นี้
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เลย ท้ังหมดเห็นว่าเงินบาทได้ถูกลดค่าต่ำาเกินไป ความเห็นหนึ่งของ

ชาวอังกฤษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเงินและการธนาคาร คิดว่าค่าของ

เงินบาทจักต้องอยู่ระหว่างดอลลาร์ของมลายู กับรูปีของอินเดีย รัฐบาล

ไทยได้ออก “ คำาชี้แจง” แก่ราษฎรโดยแถลงว่า ชาวไทยควรจะขอบคุณ

ที่ค่าของเงินบาทไม่ต่ำากว่าท่ีควรจะเป็น ราษฎรอย่างผู้เขียนบันทึก 

ช่วยจำาฉบับนี้ ซึ่งมีรายได้เป็นปอนด์สเตอร์ลิง ย่อมได้กำาไรแน่จากอัตรา

ใหม่ แต่ชาวนาซึ่งเป็นชนช้ันท่ียากจนท่ีสุดและมีจำานวนมากที่สุดของ

ไทยจะเดือดร้อนอย่างยิ่ง และเกษตรกรรมของไทยก็ขึ้นอยู่กับคนพวก

นี้ ราษฎรเริ่มมีความเห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนใหม่นี้เป็นเคร่ืองมืออีก

อย่างหนึ่งเพื่อ “ยกเลิกสถานะสงครามทางเทคนิคระหว่าง ๒ ประเทศ”

๔. สรุป

ในการพิจารณาดูข้อเท็จจริงเหล่านี้ ใคร ๆ  ก็อดรู้สึกมิได้ว่า  

ระเบียบแบบแผนและข้อพิจารณาทางด้านนิตินัยของ “สถานะสงคราม”  

ได้รับการยึดถือมากเกินไป จนถึงระดับที่ตัดขาดจากความเป็นจริง และ

ปัญหาท่าทีผู้แทนอังกฤษแสดงต่อราษฎรไทยก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ 

ไว้วางใจและผิดหวังต่อรัฐบาลอังกฤษ

เมื่อคำานึงถึงปัญหาเฉพาะหน้าของเรา คือการขาดแคลนข้าว 

ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่น ย่อมมีผลดังนี้

ชาวไทยพากันเชื่อว่า พวกเขาต้องเสียสละข้าว – ไม่ใช่เพ่ือ

ป้องกันราษฎรจากความอดอยาก แต่เพ่ือซื้อสันติภาพ ฉะนั้น จึงเป็น

ความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ หากจุด

มุ่งหมาย คือการชำาระหน้ีสงครามแล้ว ก็ยากที่จะหวังให้ใครใช้ความ
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พยายามเป็นพิเศษ แต่หากเป็นเรื่องสำาคัญขั้นความเป็นความตายแล้ว 

ใครที่รู้จักราษฎรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา ย่อมรับรองได้เลยว่า 

ความพยายามเป็นพิเศษและอย่างถึงที่สุดกำาลังจะได้มาในไม่ช้านี้

ภาคผนวก ก.

จดหม�ยจ�กเจ้�หน้�ที่สืบร�ชก�รลับของอังกฤษคนหนึ่ง

เขียนถึงผู้เขียนบันทึกช่วยจำ�นี้ ส่งจ�กอินเดียเข้�ไปในไทย

เมื่อเดือนกรกฎ�คม ๒๔๘๘

“...นี่เป็นจดหมายฉบับหนึ่ง ถึง ป. [แทน “ปูเลา” ปูเลาเป็น

อธิบดีกรมตำารวจ๔ ของไทยระหว่างสงคราม] ผมอยากให้คุณและ

เขาได้อ่านรายงานสมบูรณ์ของผู้หลบหนี [เชลยศึกที่เราช่วยให้หนี] 

เพราะเอกสารที่คนไทย [= ชาวสยาม] ใด ๆ  ภูมิใจ แต่มันใหญ่โตเกิน

ไปที่จะส่งมาให้คุณ

“รายงานนั้นแสดงว่าจะทำาอะไรได้บ้าง และในความหวัง

สำาหรับอนาคต ดังนั้นจึงควรสร้างความประทับใจแก่ ‘ท่านผู้ทรง

อำานาจ’ ซึ่งก็นับว่าเป็นผลดี

...................ฯลฯ....................

๔ พลตำารวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส – บรรณาธิการ.
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  “การไต่สวนเชลยศึกท่ีมีคุณช่วยส่งออกนอกประเทศ ได้

เผยให้เห็นถึงบทบาทอันสำาคัญย่ิงของคนไทยในการให้ที่หลบซ่อน 

เลี้ยงดู และช่วยเหลือพวกเขาตลอดทาง พวกเขาทั้งหมดหลบหนี

ระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ เราไม่สามารถทราบตำาแหน่ง

ของหมู่บ้านจำานวนมากที่พวกเขาผ่านไป แต่มีหมู่บ้านหนึ่ง คือ ห้วย

กระบอก สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณกาญจนบุรี ซึ่งต้องกล่าวถึงเป็น

พิเศษ เพราะกล่าวกันว่า ยังมีผู้หลบหนีซึ่งเป็นเชลยศึกชาวอินเดีย

ซ่อนตัวอยู่กับราษฎรใกล้ ๆ  หมู่บ้านนี้...

“ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้ช่วยเหลือบางคน สะกดตามการออก

เสียง ยังมีคนอื่น ๆ  อีกมากที่เราไม่รู้จักชื่อ

“คุณหลวงวิทูรย์๕ (Khun Luang Wee Soon) เป็นนัก

ธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในบ้านโป่ง และห้วยกระบอก ได้รับรายงานว่า

เป็นหัวหน้าขององค์กรเพื่อช่วยเหลือเชลยศึกที่หลบหนี ครอบครัวของ

เขามีบุตรและธิดา ๙ คน...กล่าวกันว่าทั้งครอบครัวต่อต้านญี่ปุ่นมาก 

วิทูรย์กำาลังให้ที่หลบซ่อนแก่เชลยศึกชาวอินเดียที่หลบหนีหลายคน 

เขาดูแลผู้หลบหนี (ชาวอังกฤษ) ๒ คน ด้วยการรับรองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

อยู่ ๓ เดือน

“คุณเสน่ห์ (Konsanay) เป็นตำารวจไทยอยู่ที่บ้านใกล้สถานี

รถไฟชุมพร และมีบ้านอีกหลังหนึ่งท่ีฉวี...ได้ช่วยเชลยศึกคนหนึ่ง

ให้หลบหนีไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาในบริเวณ ๑๐ กิโลเมตร ทาง

เหนือของหลักกิโลเมตรที่ ๑๐ บนถนนสายชุมพร – เขาฝาชี แล้วพา

๕  ไม่ทราบแน่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาด ขออภัยด้วย – ทวี.
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ไปบ้านโป่ง คุณเสน่ห์ พ่อแม่ และเมียเขาให้ที่หลบซ่อนเลี้ยงดู และ

จัดหายารักษาโรคแก่ผู้หลบหนีคนนี้ ซึ่งเป็นคนป่วย เป็นเวลา ๓ 

เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ถึง ๒๕ เมษายน ๒๔88 เป็นการ

กระทำาด้วยความกรุณาที่ควรได้รับเกียรติอย่างสูงสุด

“น�ยกิมจู (Nai Kim Joo) เป็นบุตรคนโตของครอบครัวที่

เชลยศึกของเราคนหนึ่งพักอาศัยในบ้านโป่ง นายกิมจูและญาติของ

เขาทำาทุกอย่างที่ทำาได้ในการดูแลเชลยศึกคนนั้น

“เล็ก (Lek) นายร้อยในกรมตำารวจ และเป็นนักบินชั้นหนึ่ง 

ซึ่งโอนจากกองทัพอากาศไปอยู่กรมตำารวจ เล็กเป็นตำารวจประจำา

อยู่ในบริเวณลูกแก และได้ช่วยเชลยศึกท้ังหลายในทุกทางที่ทำาได้ 

ติดตามพวกเขาเดินทางไปด้วย

“น�ยน�คิน เป็นวิศวกรโยธา ในบริษัทยางและดีบุกไทย 

พร้อมด้วยลูกจ้างคนอื่น ๆ  ของบริษัท ได้เดินทางไปกับพวกท่ีหลบ

หนี และช่วยเหลือทุกทางที่ทำาได้

...................ฯลฯ....................

“มีคนยามรถไฟอีก ๒ คน ซึ่งไม่รู้จักชื่อ แต่ควรที่จะได้รับการ

กล่าวถึงเป็นพิเศษเพราะความช่วยเหลือของเขา ด้วยการอำานวยความ
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สะดวกของทั้ง ๒ คนนี้ คุณเสน่ห์จัดหาเครื่องแบบของคนยามรถไฟ 

คนหนึ่งให้แก่เชลยอีกคนหนึ่ง ยามทั้ง ๒ คนนี้ได้เดินทางไปกับเชลยศึก 

ที่แต่งเครื่องแบบคนยาม จากชุมพรถึงบ้านโป่ง โดยใช้เวลา ๑ คืนผ่าน 

ราชบุรี (อันเป็นชุมทางใหญ่ที่ญี่ปุ่นควบคุมอยู่)

ภาคผนวก ข.

จดหม�ยตัวอย่�งฉบับหนึ่ง

จ�กผู้แทนอังกฤษในกองบัญช�ก�รภ�คพื้นเอเชียอ�คเนย์

ถึง ม.จ.วิวัฒนไชย หัวหน้�คณะผู้แทนไทย

ระหว่�งก�รเจรจ�ในแคนดี เมื่อเดือนตุล�คม ๒๔๘๘

๔ ตุลาคม ๒๔88

ทูล ม.จ. วิวัฒนไชย ไชยันต์ ทรงทราบ

ข้าพเจ้าได้รับจดหมายของท่าน ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคมเกี่ยวกับ

หนังสือตราตั้งแล้ว

ข้าพเจ้ามิได้พบว่าจดหมายฉบับนี้เป็นที่น่าพอใจ

ข้าพเจ้ามิได้คิดว่า รัฐบาลไทยจักต้องมีหน้าที่แจ้งแก่ข้าพเจ้าใน

เรื่องเกี่ยวกับธรรมเนียมระหว่างประเทศ

ข้าพเจ้ามิได้เห็นต่างไปจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านด้วยวาจา 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ที่แล้วนี้

แล้วแต่จะโปรด

เอ็ม. อี. เดนนิ่ง
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ภาคผนวก ๒

ปากคำาประวัติศาสตร์
คุณลุงบุญธรรม ปานแก้ว
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อาจารย์ป๋วยกับลุงบุญธรรม ที่กรุงเทพฯ ปี ๒๕3๐
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๒.๑ พบคุณลุงบุญธรรม ปานแก้ว

  ผู้ช่วยชีวิต ป๋วย อึ๊งภากรณ์๑

ระดม สรรพพันธุ์

พวกเราชาวไทยคงจะจำากันได้ว่า เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม ๒๔8๔ 

กองทัพญ่ีปุ่นได้บุกประเทศไทยแบบสายฟ้าแลบ เข้ามาถึง ๓ ทาง คือ 

บริเวณจังหวัดสงขลา บริเวณเกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี และท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ

เมื่อ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รับคำาขาดจากรัฐบาล

ญ่ีปุ่นให้ยอมจำานนและร่วมรบกับญี่ปุ่นเพื่อต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรใน

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฯพณฯ จอมพล ป. ก็ได้สร้างคำาขวัญปลุกใจ

ประชาชนชาวไทยว่า “ท่านผู้นำาไปทางไหนเราจะตามไปด้วย” และ 

“เชื่อผู้นำาชาติพ้นภัย” เป็นที่ฮือฮากันพักใหญ่

ประเทศไทยภายใต้การนำาของจอมพล ป. นำาประเทศเข้าสู่

สงครามร่วมกับญี่ปุ่น และมีกองทัพญี่ปุ่นย่ำาอยู่ทั่วทุกแห่งหนทั่วประเทศ 

ท่ามกลางกลิ่นระเบิดควันปืนของสงครามโลกสมัยน้ัน ในระหว่างน้ัน

เองนายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ซึ่งถูกกีดกันออกจาก

๑ ตีพิมพ์ครั้งแรกใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒8, หน้า ๑๗ 

– บรรณาธิการ.
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วงการเมืองให้ไปเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ก็พยายามรวบรวม

กำาลังอย่างลับๆ ต้ัง “ขบวนการเสรีไทย” เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นร่วมกับคน

ไทยที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เอกอัครราชทูตไทย

ประจำาสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นเป็นหัวหน้าสายต่างประเทศ

เหตุการณ์ในครั้งนั้น คนไทยวัยฉกรรจ์ก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร

ช่วยรบในสมรภูมิต่างๆ ทั่วประเทศ อย่าง น�ยบุญธรรม ป�นแก้ว 

อายุ ๒๙ ปีในขณะนั้น ก็ถูกเกณฑ์ไปช่วยรบในสมรภูมิเชียงรายในสังกัด

ทหารปืนใหญ่กับเขาด้วยเหมือนกัน

คุณลุงบุญธรรม ปานแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๕๖ 

เป็นบุตรของนายเภา นางเขียว ปานแก้ว ในวัยหนุ่มเคยเป็นนักรบกรำา

ศึกสงครามจากสนามชายแดนมาอย่างโชกโชน 

คุณลุงได้รื้อฟื้นอดีต เหตุการณ์สมัยเมื่อถูกเกณฑ์ไปช่วยรบ

ทางตอนเหนือสุดของประเทศเมื่ออายุ ๒๙ ปี และคราวหนึ่งได้ขอลา 

ราชการมาเย่ียมบ้านเกิดเมืองนอนและถือโอกาสพักผ่อนไปในตัว  

ที่บ้านบ่อยายส้ม ตำาบลหนองมะโมง อำาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ใน 

ขณะท่ีเหตุการณ์บ้านเมืองยังคุกรุ่นอยู่ เพราะการคุกคามจากกองทัพ

ญี่ปุ่นและกองกำาลังต่างชาติที่กระจัดกระจายอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองใน

ขณะนั้น

หลังจากกลับมาได้เพียง ๒ วัน ก็ได้รับคำาสั่งจากราชการใน

ท้องถิ่น ให้ชาวบ้านแถวนั้นเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะมีข่าว

ว่าจะมีกองกำาลังญี่ปุ่นบุกขึ้นมาบริเวณจังหวัดชัยนาท เพื่อเดินทัพต่อ

ไปยังประเทศพม่า
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ในตอนเย็นใกล้ค่ำาของวันต่อมา ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นนั่ง

เกวียนย่ำาทุ่งมาทางหนองหมอ (อยู่บริเวณบ้านวังน้ำาขาว อำาเภอ

วัดสิงห์) ลัดแนวป่ามา และได้พบว่ามีทหารกระโดดร่มชูชีพลงมา 

หลบอยู่ในป่าชายทุ่งหนองหมอ จึงได้นำาความมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่

บ้านเมือง

เช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ป่าวร้องให้ชาวบ้านไปล้อมจับตัว 

“ทหารคนนั้น” ซึ่งคุณลุงบุญธรรมก็ไปกับกลุ่มชาวบ้านนั้นด้วย และ

พบทหารคนนั้นกำาลังนั่งกางดูแผนที่อยู่

คุณลุงบุญธรรมในวัย ๗๒ ปี บ้วนน้ำาหมากแล้วเล่าเหตุการณ์

ตอนนั้นต่อไปว่า ทหารคนนั้นก็โบกมือให้กับพวกเราพร้อมกับร้อง

เรียกว่า “เข้ามาเถอะครับผมไม่สู้หรอกกับคนไทย แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่น

ผมสู้ครับ”

“ทันใดน้ันชาวบ้านก็กรูกันเข้าไปจับตัวทหารคนนั้นไว้ แล้วก็

ซ้อม ชก ต่อย แล้วเตะอย่างไม่ปรานีปราศรัย เพราะไม่รู้ว่าใครเป็น

ใคร แม้ทหารคนนั้นจะร้องขอและบอกว่าเขาคือใคร? สังกัดที่ไหน? 

แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านแต่อย่างใด” 

คุณลุงเล่าพลางปาดเหงื่อบนหน้าผากและเล่าต่อไปว่า เท่านั้น

ยังไม่พอชาวบ้านก็ผลักเข้าไปในกกไม้ท่ีเต็มไปด้วยหนาม โดยมี 

เจ้าหน้าที่เอาปืนจ่อข้างหลังแล้วขึ้นนกเตรียมลั่นไกจะยิงทหารคนนั้น

“ทันใดน้ันเองผมก็ว่ิงปรู๊ดเข้าไปขวางไว้ และผลักกระบอกปืน

ออกไปพร้อมกับบอกว่า...ช้าก่อนครับ... เวลานี้บ้านเมืองเรากำาลัง

คับขัน เราจับข้าศึกได้แล้ว เขาจะเป็นใคร? มาจากไหน? จะดีจะชั่ว
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อย่างไร ก็ต้องจับตัวส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปไต่สวนกัน

ก่อน ท่านจะจัดการเสียเองโดยลำาพังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง”

ดูแววตาและลักษณะท่าทางของคุณลุงบุญธรรมและความจำา

ที่ยังระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้อย่างแม่นยำา ด้วยความมีเมตตา

ธรรม จึงได้เข้าขัดขวางเหตุการณ์อันไม่พึงบังเกิดข้ึนเร็วเกินไป “ถึง

ตอนนี้นายทหารคนนั้นก็ไม่เอ่ยคำาพูดสักคำา ได้แต่กลืนน้ำาลายยืนมอง

หน้าผมอยู่ชั่วครู่” คุณลุงกล่าว

แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผลักขึ้นไปบนเกวียนที่จัดไว้ ๒ 

เล่ม เพื่อบรรทุกไปสอบสวนในเมือง เล่มหน่ึงบรรทุกนายทหาร

คนนั้นไป อีกเล่มหนึ่งสำาหรับเจ้าหน้าท่ีควบควบคุมตัวไปอย่าง 

ใกล้ชิด เพื่อเดินทางต่อไปที่ อำาเภอวัดสิงห์ ซ่ึงห่างจากที่เกิดเหตุ  

๓๐ กิโลเมตรเศษ หลังจากนั้นคุณลุงบุญธรรมก็ไม่ทราบข่าวทหาร 

คนนั้นอีกเลย

ต่อมาเมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่ผ่านมานี้ ได้มีคนที่กำาลังย่างเข้าสู่วัย

ชราผู้หนึ่ง ผิวขาวใส่แว่นตา ได้ไปเที่ยวสืบหาคุณลุงบุญธรรม ปาน- 

แก้ว ในเขตจังหวัดชัยนาท และได้พบกับคุณลุงบุญธรรมซึ่งมีรูปร่าง

บึกบึน ผิวดำาเกรียมเพราะกร้านแดดกรำาฝนจากชีวิตการทำาไร่ทำานา 

หลังจากวางปืนจากสมรภูมิรบมาจับจอบทำาไร่ทำานาอย่างสงบอยู่

กับบ้าน คือที่เลขท่ี ๙๒ หมู่ ๓ บ้านบ่อยายส้ม ตำาบลหนองมะโมง 

อำาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พร้อมกับภรรยาและบุตรอีก ๖ คน

คุณลุงบุญธรรมถึงกับตกตะลึงเมื่อทราบว่าผู้ที่ตามหาท่าน คือ

ทหารคนนั้นที่เคยพบกันที่บ้านวังน้ำาขาวเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
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ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาห่างกันถึง ๒๐ กว่าปี แต่ก็ยังคงจำา

รูปร่างหน้าตาของกันและกันได้เป็นอย่างดี ถ้านับถึงวันนี้ก็ ๔๐ กว่า

ปีมาแล้ว

คุณลุงบุญธรรมก็ได้ทราบชื่อเสียงเรียงนามของ “ทหารคน

น้ัน” ที่ท่านได้ช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ในครั้งนั้น ตอนนั้นเองว่า เขาคือ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในตอนนี้

ถ้าหาไม่ซึ่งคุณลุงบุญธรรม ปานแก้ว ได้ช่วยคลี่คลายเหตุ-

การณ์วิกฤตในขณะนั้นแล้ว เรา...ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของ 

ท่านโดยตรงหรือคนท่ัวไป อาจจะไม่รู้จักชื่อเสียง ไม่ทราบผลงาน

และเกียรติคุณของท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เปี่ยมล้นด้วย 

คุณประโยชน์ต่อสังคมไทยในวันนี้ก็เป็นได้



257ทหารชั่วคราว

๒.๒ สัมภาษณ์ลุงบุญธรรม 

   ปานแก้ว๑

คุณกฤษฎ�งค์ ... ที่นี้ ผมจะขอคุยกับคุณลุงบุญธรรม ปานแก้ว 

ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดอาจารย์ป๋วยมาก ในช่วงหนึ่ง 

และยังติดต่อกันมาตลอด นะฮะ

คุณลุงบุญธรรมนี่รู้จักอาจารย์ป๋วยครั้งแรก 

เมื่อไรครับ

คุณลุงบุญธรรม รู้จักเม่ือผมไปเป็นทหาร ท่านกระโดดร่มลงมา 

(...หัวเราะ...)

คุณกฤษฎ�งค์ คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ นะฮะ ครั้งที่

ญี่ปุ่นบุก ตอนนั้นลุงเป็นทหารอยู่

คุณลุงบุญธรรม อยู่เชียงราย ผมก็ได้ลามาบ้าน ครับ

๑ คัดจากบันทึกงานเสวนาเร่ือง “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: คนดีที่เหลืออยู่” จัดโดย คณะ

กรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มูลนิธิโกมลคีมทอง และสำานักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๗ ดำาเนินรายการโดย คุณกฤษฎางค์ นุตจรัส

พิมพ์ครั้งแรกใน คิดถึงอาจารย์ป๋วย (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๒๗), หน้า 

๗๙–8๕ – บรรณาธิการ.
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ลุงบุญธรรม ปานแก้ว ถ่ายเมื่อมาเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๒๗
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คุณกฤษฎ�งค์ คือบ้านเดิมของลุง อำาเภอวัดสิงห์ จังหวัด

ชัยนาท ใช่ไหมครับ ตอนนั้นเป็นทหารอยู่

เชียงราย ลากลับบ้านน่ะฮะ แล้วเป็นไงฮะ

คุณลุงบุญธรรม ทีนี้ นายป๋วยท่านก็โดดร่มอยู่หนองหมอนะครับ 

ที่วังน้ำาขาวนั่นน่ะครับ

คุณกฤษฎ�งค์ มาโดดร่มที่วังน้ำาขาว มาโดดคนเดียวหรือครับ

คุณลุงบุญธรรม ก็เห็นคนเดียวน่ะ (...หัวเราะ...)

คุณกฤษฎ�งค์ ตอนท่ีโดดร่มเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืน

ครับ

คุณลุงบุญธรรม กลางคืนครับ พอในราวมืดตา มัวตา นั่นน่ะ

คุณกฤษฎ�งค์ คุณลุงเป็นคนพบใช่ไหมฮะ

คุณลุงบุญธรรม ไม่ใช่ผมครับ

คุณกฤษฎ�งค์ อ๋อ คุณลุงไม่ได้เป็นคนพบ

คุณลุงบุญธรรม พวกเกวียนค้นพบ ครับ

คุณกฤษฎ�งค์ อ๋อ คือ มีชาวบ้าน แล้วยังไงครับ

คุณลุงบุญธรรม เขาก็มาบอกเจ้าหน้าที่กัน บอกว่าข้าศึกเข้ามาใน

เมืองไทยแล้ว ...ว่างั้น (...หัวเราะ...)

คุณกฤษฎ�งค์ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง แล้วยังไงครับ

คุณลุงบุญธรรม ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตีฆ้องร้องป่าวขึ้นให้พวก

เราประชาชนไปตามข้าศึกมาครับ 

(...หัวเราะ...)
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คุณกฤษฎ�งค์ อ๋อ ไปตามจับนะฮะ คุณลุง อยู่ในกลุ่มที่ไปตาม

กับเขาหรือเปล่า

คุณลุงบุญธรรม ไปสิครับ (...หัวเราะ...)

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วเป็นไงครับ ไปตามกัน

คุณลุงบุญธรรม ไปตามขณะนั้น ผมเป็นทหารนะครับ ผมลามา 

ผมก็แต่งเครื่องแบบไปกับเขาเหมือนกัน เจ้า- 

หน้าท่ีเขาเกณฑ์ไปก็ไป เห็นนายป๋วยน่ังกาง

แผนที่อยู่

คุณกฤษฎ�งค์ อ๋อ ชาวบ้านที่ไปกัน ไปกันเยอะไหมครับ

คุณลุงบุญธรรม เยอะสิครับ ไปกันทั่วอำาเภอเลย ครับ

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วก็ไปเจออาจารย์ป๋วย

คุณลุงบุญธรรม นั่งกางแผนที่อยู่ครับ (...หัวเราะ...)

คุณกฤษฎ�งค์ พบที่ไหนครับ

คุณลุงบุญธรรม พบในดงหนองหมอนั้นนะครับ ที่กระโดดร่มนั่น

น่ะ

คุณกฤษฎ�งค์ ไปพบที่ในดงเลยนะฮะ แล้วเป็นยังไงครับสภาพ

ที่ไปเจอตอนแรกน่ะ

คุณลุงบุญธรรม ไปเจอที่น้ี ท่านก็ลดเคร่ืองแบบลง แล้วก็แบมือ

รับ บอกว่าเข้ามาเถอะครับ ผมไม่สู้หรอกครับ

คนไทย ท่านก็บอกว่าง้ัน ถ้าญ่ีปุ่นผมสู้ครับ ว่า

งั้น
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คุณกฤษฎ�งค์ คนที่ไปเป็นชาวบ้านสักกี่คนครับ

คุณลุงบุญธรรม มากซิครับ ทั้งอำาเภอ

คุณกฤษฎ�งค์ มากเลยหรือครับ ชาวบ้านยืนถือดาบอยู่หรือ

ครับ

คุณลุงบุญธรรม มี ดาบก็มี ปืนก็มี

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วอาจารย์มีปืนไหมครับในวันนั้น

คุณลุงบุญธรรม ไม่มีหรอกครับ มีแต่มือ (...หัวเราะ ปรบมือ )

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วอาจารย์ป๋วยว่าไง ครับ

คุณลุงบุญธรรม อาจารย์ป๋วยก็บอกว่า เข้ามาเถอะครับ คนไทย

ผมไม่สู้หรอกครับ ถ้าญี่ปุ่นผมสู้ครับ ผมมานี่ผม

จะมากู้เอาเมืองไทยคืนนะ ท่านก็บอกงั้นเข้ามา

เถอะครับ ผมไม่สู้หรอก ทีนี้พวกเราก็ฮึ่มเข้าไป 

ฮึ่มไปผลักท่าน เอามือไพล่หลังเลยครับ

คุณกฤษฎ�งค์ มัดเลยนะฮะ

คุณลุงบุญธรรม มัดเลย มัดแล้วก็ซ้อมท่าน ถึงกับเตะลูกคางนี่

เลย (...หัวเราะ...) ไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะที่นี้น่ะ

คุณกฤษฎ�งค์ ซ้อมกันเลยหรือครับ ลุงซ้อมด้วยไหมครับ

คุณลุงบุญธรรม ผมไม่ได้เอาครับ (...หัวเราะ...)

คุณกฤษฎ�งค์ ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นใคร ถึงได้จับกันไว้ ไปซ้อม 

ตอนนั้นคิดว่าเป็นพวกไหน

คุณลุงบุญธรรม พวกคอมมิวนิสต์ ซิครับ
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คุณกฤษฎ�งค์ อ๋อ ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ไม่ได้รู้

หรอกว่า เป็นพวกเสรีไทยแล้วยังไงต่อไป พอ

ซ้อมแล้วครับ

คุณลุงบุญธรรม พอซ้อมแล้ว เขาก็ผลักเข้ากกไม้เลย พวก 

เจ้าหน้าที่ผลักเข้ากกไม้ เอาปืนจ่อเลย ขึ้นนก 

ใส่ท่านเลย จะยิงท่านน่ะ

คุณกฤษฎ�งค์ ผลักอาจารย์ป๋วยเข้ากกไม้เลย เอาปืนจะยิงเลย

นะฮะ แล้วว่าไง ยิงรึยังครับ

คุณลุงบุญธรรม ไม่ทันได้ยิงครับ ผมก็ปรู๊ดเข้าไปขวางไว้ทันครับ 

ผลักปากกระบอกปืนออก บอกช้าก่อนครับ (...

หัวเราะ ปรบมือ...) เวลานี้บ้านเมืองเราคับขัน  

เราจับข้าศึกได้จะมีเปรียบ เพราะแนวที่ ๕ 

ของเราเหมือนกัน ดีชั่วให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

ไต่สวนกันก่อนซิครับ ผมก็บอกเลยทำาไมไม่ได้

คุณกฤษฎ�งค์ ตอนเขาเอาปืนจ่อน่ีอาจารย์ป๋วยพูดว่า อย่างไร

บ้าง

คุณลุงบุญธรรม ไม่ได้พูด ไม่มีปากแล้ว เพราะพุทโธ่...

คุณกฤษฎ�งค์ พูดไม่ออกแล้ว

คุณลุงบุญธรรม พูดไม่ออก

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วคุณลุงว่าจะให้ไปไต่สวนแล้วเป็นอย่างไร 

ต่อไป
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คุณลุงบุญธรรม ที่นี้เขาก็คุมตัวมา คุมตัวนายป๋วย

คุณกฤษฎ�งค์ ไปที่ไหนครับ

คุณลุงบุญธรรม มาวัดที่วังน้ำาขาวนั้นแหละครับ

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพฯเลยหรือเปล่าครับ

คุณลุงบุญธรรม ก็ยัง ที่นี้เขาก็จัดเกวียนไปเข็นท่านมา เกวียน ๒ 

เล่มไปเข็นมา

คุณกฤษฎ�งค์ คนเดียวนี่นะฮะ

คุณลุงบุญธรรม แล้วเครื่องมืออะไร ๆ  หลายอย่างนะครับ ผมเห็น

ว่าปลอดภัยผมก็กลับบ้านไปรับหน้าที่ตามเดิม

คุณกฤษฎ�งค์ กลับไปที่เชียงรายต่อ ตอนนั้นคุณลุงก็มีบทบาท

ในช่วงที่ไปห้ามบอกว่าอย่างเพิ่งยิง เอาไว้

ไต่สวนก่อน แล้วหลังจากน้ันอาจารย์ป๋วยก็ถูก

จับกุมเข้ามากรุงเทพฯมาขังไว้ แล้วทำาไมถึงได้

กลับไปติดต่อใกล้ชิดกันต่อ

คุณลุงบุญธรรม มันอย่างนี้ครับ เมื่อเดิมที ผมออกมาจากทหาร

ปลดแล้วก็มาพักผ่อนอยู่หลายปีนะครับ ทีนี่ท่าน

ก็ไปตั้งมูลนิธิ๒อยู่ท่ีชัยนาท ก็มีคนมาแนะนำา

บอก ไอ้ห่ามึงไปหาเจ้านายของมึงซิให้รู้จัก

กันมั่งซิ เดี๋ยวน้ีเขาโตเบิ้ม อย่างงั้นเลยนะ (...

หัวเราะ...) ไอ้เราก็ไม่รู้จัก บ้านป่าขาดอน

๒ คือ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - บรรณาธิการ. 
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คุณกฤษฎ�งค์ คราวนั้นท่านจำาไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับ ลุงก็จำาไม่

ได้ว่าเป็นคนที่ช่วยเอาไว้ แล้วยังไงต่อฮะ

คุณลุงบุญธรรม ทีน้ีเลยผมก็มากรุงเทพฯ ก็มาเจอพวกกันเข้า 

เขาก็เขียนประวัตินะครับยังงั้นๆ สงครามโลก

อย่างงั้น ๆ  จนได้ไปช่วยเหลือท่านยังงั้น ๆ  ทีนี้

ก็มาหาท่านที่กรุงเทพฯ ส่งจดหมายให้ท่านพอ

ท่านฉีกจดหมายอ่านแล้ว ท่านก็จับข้อมือเรา

เข้าไป

คุณกฤษฎ�งค์ ไปหาที่บ้าน อ๋อ ตั้งแต่นั้นก็สนิทสนมกันมา

เรื่อย ติดต่อกันประจำาไหมครับ กับอาจารย์ป๋วย 

ก่อนที่จะไปอยู่เมืองนอกนี่

คุณลุงบุญธรรม ใช่ครับ ถึงปีท่านก็ไปหาผมโน่น ไปกินไปอยู่กับ

ผม กินข้าวกินปลาเหมือนกับพวกเราธรรมดา

อย่างนี้แหละครับ นิสัยท่านดีมากคนคนนี้ครับ 

ท่านบอกแล้ว ผมมานี่จะมากู้เอาเมืองไทยคืนจะ

ว่ากู้ก็กู้ จะว่าขายก็ขาย ไอ้พวกเราไม่ฟังเสียงนี่ 

ซ้ำาเติมท่านใหญ่ พุทโธ่คนดีแท้ ๆ  (...หัวเราะ...

ปรบมือ...)

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วเป็นอย่างไรครับ ที่อาจารย์ป๋วยไปติดต่อคุณ

ลุงไปหาที่ชัยนาททุกปีนะครับ ในความรู้สึกของ

คุณลุง ว่าอาจารย์ป๋วยนี้เป็นยังไง
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คุณลุงบุญธรรม คือเป็นคนดีของชาติครับ ทำางานช่วยชาติจริง ๆ  

ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยส่วนตัวครับ

คุณกฤษฎ�งค์ คุณลุงเห็นจากที่ไหน

คุณลุงบุญธรรม ก็มูลนิธินั่น ท่านก็อุตส่าห์ไปต้ังลงหลักปักเขต 

เข้าไว้ วางแนวทางเข้าไว้ให้ลูกให้หลานทำากัน 

มาจนกระท่ังทุกวันนี้นะครับนั่นนะ แล้วก็ดูสิ

ธรรมศาสตร์นี้ก็ท่านทั้งนั้น (...หัวเราะ...) จะไม่ 

ซึ้งใจรึครับ

คุณกฤษฎ�งค์ สมัยที่ท่านได้ไปหาคุณลุงบ่อย ๆ  ท่านก็เป็น 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนท่ีเซ็น 

ชื่อในแบงก์ แล้วไปคุยกันอยู่กับชาวบ้าน ท่าน

ไม่มีปัญหาอะไรหรือครับ

คุณลุงบุญธรรม มีแต่เรื่องคุย ถามทุกข์สุข ทำากินยังไง ข้าวปลา

นาดีไหมท่านก็คุยกันอย่างงี้

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับว่า ในวันที่เกิดเหตุ ในวัน

ที่อาจารย์ป๋วยต้องหลบไปอยู่เมืองนอกเมื่อเดือน

ตุลาคม ๒๕๑๙ นี่นะฮะ คราวหลังสุดนี่ คุณลุง

ติดตามข่าวแล้วรู้เรื่องไหมครับ

คุณลุงบุญธรรม รู้เหมือนกัน

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วรู้สึกอย่างไร

คุณลุงบุญธรรม รู้สึกเสียใจซิครับ นอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับ เขา

บอกว่าขึ้นเรือบินแล้ว ไอ้เราก็นอนฟังวิทยุนั้นนะ
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คุณกฤษฎ�งค์ แล้วหลังจากที่ท่านไปอังกฤษแล้ว ยังติดต่อกัน

อยู่หรือเปล่าครับ

คุณลุงบุญธรรม ไม่ได้ติดต่อ

คุณกฤษฎ�งค์ ไม่ได้ติดต่อเลยนะครับ

คุณลุงบุญธรรม เพราะไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน

คุณกฤษฎ�งค์ ครับถ้างั้น ผู้จัดงานนี้นะครับ ยังไงก็ช่วยติดต่อ

ให้คุณลุงบุญธรรมแกด้วย เผื่อลุงอยากจะเขียน

จดหมายไปคุยกับอาจารย์ก็ได้ ฝากเด็กทางน้ี

เข้าไปส่งให้นะฮะ

มีคนเขาถามนะฮะ ถามลุงบุญธรรมว่า ตาม

สไลด์ที่ฉายนะฮะ อาจารย์ป๋วยเคยกลับไปแสดง

ท่าที่ถูกจับมัดกับเสาให้พวกบัณฑิตอาสาสมัคร

ดูใช่ไหมครับตามรูปนี้ สมัยที่อาจารย์พาบัณฑิต

อาสาสมัครออกไป กลับไปที่หมู่บ้านนั้น ที่เกิด

เรื่องกันนะฮะ แล้วไปที่ศาลาวัด แล้วก็ไปทำาท่า

ว่า เสาต้นไหนฮะโดนมัด ในภาพนี้ใช่ไหมฮะ

ลุง มีคนที่รู้เหตุการณ์สงสัยว่าจะเคยเป็นบัณฑิต

อาสาสมัคร เขาบอกว่าอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่า

ตอนนั้นกำาลังตัดสินใจว่า จะกินยาไซยาไนท์ ซึ่ง

ซ่อนอยู่ที่ขอบกางเกงดีหรือไม่ แล้วก็เปลี่ยนใจ

ว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรง จึงไม่ได้กิน นี่ก็เป็นภาพ

ประวัติศาสตร์ตอนหนึ่ง ใช่ไหมฮะลุง ศาลาวัด

ที่...ที่วัดวังน้ำาขาว
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คุณลุงคิดยังไงครับ ที่ในวันที่ ๖ ตุลา ที่คนที่

ทำาความดีมาแล้วอย่างอาจารย์ป๋วย ที่คุณลุงว่า

ดีนี่น่ะ แล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

คุณลุงบุญธรรม ผมไม่รู้จะทำายังไงซิครับ นึกว่าพรสวรรค์เขา

ให้มา มาถึงคราวยังไง ก็ต้องไปยังงั้น เสียใจ

ก็เสียใจครับ ไม่รู้จะทำายังไงได้ครับ ช่วยเหลือ 

ไม่ได้

คุณกฤษฎ�งค์ แล้วชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นนะฮะ เดี๋ยวนี้ยังรู้จัก

อาจารย์ป๋วยกันอยู่ไหมครับ

คุณลุงบุญธรรม รู้จักสิครับ

คุณกฤษฎ�งค์ ยังจำาได้อยู่

คุณลุงบุญธรรม ครับ วังขุดจอบ หนองมะโมง วังน้ำาขาว วัง- 

หัวเรือ ทั้งนั้นน่ะ เขารู้จักกันท้ังน้ันน่ะครับ ก็

ท่านไปสร้างมูลนิธิไว้ที่นั้น

คุณกฤษฎ�งค์ ที่เขาว่ากันว่า อาจารย์ป๋วย เป็นคอมมิวนิสต์นี่ 

คุณลุงว่ายังไง

คุณลุงบุญธรรม ใจผมนะครับ ไม่เชื่อ

คุณกฤษฎ�งค์ เพราะอะไร

คุณลุงบุญธรรม เพราะอะไร ก็ท่านพุทโธ่ ลงหลักปักเขตเจ้าไว้ ดู

สิ นี่เอาลูกเอาเต้าทำาหลักฐานไว้จนเหลือล้นยัง

งั้น ท่านจะคิดได้เชียวหรือครับ ยังงั้นนะ พุทโธ่ 

หัวใจของผมนะครับนี่นะ
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คุณกฤษฎ�งค์ แล้วที่เขากล่าวหากันล่ะ

คุณลุงบุญธรรม แต่คนอื่นจะยังไงไม่ทราบนะฮะ

คุณกฤษฎ�งค์ คุณลุงมีอะไรจะฝากบอก นี่ลูกศิษย์อาจารย์ป๋วย

ทั้งนั้น ที่นั่งอยู่ที่นี้ อ้อไม่ใช่ฮะ บางคนก็เป็น

เพื่อน คุณลุงมีอะไรจะฝากบอกไหมครับ

คุณลุงบุญธรรม ก็อยากจะฝากความรักไว้กับลูกกับหลานพี่น้อง

ของเราทุกคนนี่แหละครับ เท่าที่ผมมาเห็นลูก

เห็นหลาน พี่น้องพวกเราก็ดีใจครับ แสนจะดีใจ 

ก็มีเรื่องยังนี้ ผมห่วงลูกห่วงหลานถึงได้มา ผม

ก่อนที่จะมานี่น่ะผมยังกลัวว่าเขาจะไปล่อลวงผม

มานะครับ (...หัวเราะ...ปรบมือ) ผมไม่ไว้ใจเขา 

ต้องไปหานายอำาเภออีกครับ ให้เซ็นทราบเอาไว้

อีก เราคนโง่นี่ครับ

คุณกฤษฎ�งค์ ทำาให้ถูกแบบแผนนะฮะ

คุณลุงบุญธรรม ครับ มาที่นี่พอเห็นลูกเห็นหลานเข้ามหา-

วิทยาลัยนี่ก็โอ้โฮชื่นใจ (...หัวเราะ...ปรบมือ) 

คุณกฤษฎ�งค์ ตกลงไม่ได้ถูกหลอกนะ คุณลุง

คุณลุงบุญธรรม ครับ ยังเอาลูกมาอีกครับ ไม่ไว้ใจ

คุณกฤษฎ�งค์ ช่วยฝากบอกนายอำาเภอด้วยนะครับ ว่า

ปลอดภัยแล้ว (...หัวเราะ...) 
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บรรณานุกรม
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จ.ย.ส.. จากวันนั้นถึงวันนี้ (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  

ศาสตราจารย์ คุณหญิง จินตนา ยศสุนทร ณ เมรุวัด

ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๕)

ดิเรก ชัยนาม. ไทยกับสงครามโลกครั้งท่ี ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔

(กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ๒๕๔๙)

นรุตม์. ใต้ร่มฉัตร หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธ์ุ (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์, ๒๕๓๙)

บุญพบ ภมรสิงห์. ศิลปินไทยในยุโรป (พระนคร: นิพนธ์, ๒๕๐๕)

ปราณี ทินกร (บรรณาธิการ), เอกสารประกอบงานนิทรรศการ 

ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยธรรม- 

ศาสตร์ ๑8-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๔.

ปรีดี พนมยงค์. บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์และ

ขบวนการเสรีไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๓ (คณะกรรมการดำาเนิน

งานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษ

อาวุโส, ๒๕๔๓)

        .โมฆสงคราม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, 

๒๕๕8)

ทศ พันธุมเสน. กบฏกู้ชาติ (กรุงเทพฯ: อักษรสาส์น, ๒๕๓๑)

ทศ พันธุมเสน และจินตนา ยศสุนทร. จากมหาสงครามสู่

สันติภาพ (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาย 

สมจิตร ยศสุนทร ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วัน

เสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔)
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วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. ตำานานขบวนการเสรีไทย (กรุงเทพฯ:  

แสงดาว, ๒๕๕๒)

ระเบียบ ยุทธวงศ์ (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณี

พิเศษ) นางระเบียบ ยุทธวงศ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๕)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ). ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ชีวิต งาน 

และความหลัง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๒๙)

สุชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการ). เรื่องสั้นสันติภาพ: สงครามและ

สันติภาพฉบับเสรีไทย (คณะกรรมการดำาเนินงานเปิด

อาคารเสรีไทยอนุสรณ์, ๒๕๔๖)

สุลักษณ์ ศิวรักษ์. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน. พิมพ์

ครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๗)

ไสว สุทธิพิทักษ์.  ดร.ปรีดี พนมยงค์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: 

บพิธการพิมพ์, ๒๕๒๖)



บุคคลสำาคัญของโลก

ในโอก�สท่ี ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภ�กรณ์ ได้รับก�รยกย่องจ�กองค์ก�ร 

ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ (ยูเนสโก)  

ให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อความสดุดี

ที่คณะกรรมการบริหารสรุปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“ดร.ป๋วย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นบิดาแห่งการพัฒนา 

เศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกทั้งเป็นนักการศึกษาและ 

ข้าราชการที่โดดเด่น มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได้ จนเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพล

อย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ ท่านเป็นแกนกลางในการวางรูปแบบ 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และในการปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของประเทศ  

ความสามารถของท่านในการทำางานทุกชิ้นให้เสร็จได้อย่างถูกทำานอง 

คลองธรรมเป็นความสำาเร็จท่ีน่าช่ืนชมเป็นพิเศษ ลักษณะการทำางานเช่นนี ้

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ที่ได้รับ 

ความสำาเร็จจากการโกงกิน และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดยไม่ยอมต่อ 

อำานาจ พฤติปฏิบัติของ ดร.ป๋วยเป็นท่ียอมรับออกไปในระดับภูมิภาคด้วย  

อันเห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขาการทำางานภาครัฐ  

รางวัลที่เป็นเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย การปฏิบัติงานของ ดร.ป๋วย 

เป็นการยืนยันว่า บุคคลเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถนำาความเจริญก้าวหน้า 

มาสู่ประเทศของตนได้อย่างใหญ่หลวง”


