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บทนำ 
ในฐานะรองเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิตก์มัพชูา 

ซึง่เปน็ตำแหนง่ทีเ่ขาไดร้บัตัง้แตท่ศวรรษ 2500  นวน เจยี 

(Nuon Chea) เปน็ทีรู่จ้กัในนาม ‘Brother No. 2’ เปน็

รองเพยีงแคพ่อล พต (นามแฝงของซาลอธ ซาร,์ 2468  

-2541) หลังจากกองกำลังคอมมิวนิสต์ยึดพนมเปญได้

เมื่อวันที ่ 17 เมษายน 2518  ชื่อประเทศได้ถูกเปลี่ยน

เปน็กมัพชูาประชาธปิไตย (Democratic Kampuchea 

– DK) และนวนไดด้ำรงตำแหนง่ประธานสภาประชาชน  

ในตำแหนง่ดงักลา่ว เขาเปน็ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการทำงานทาง

อุดมการณ์และรับผิดชอบต่อนโยบายสุดโต่งต่างๆ ของ

ระบอบคอมมวินสิต ์ หลงัเหตกุารณเ์วยีดนามบกุกมัพชูา

เมือ่สิน้ป ี 2521 เขาอยูก่บัพอล พตและลา่ถอยไปพำนกั

อยูใ่นชนบท  พอล พตเสยีชวีติเมือ่เดอืนเมษายน 2541 

และในวันที ่ 25 ธันวาคมของปีเดียวกัน นวนและเขียว 

สมัพนัธ ์ประมขุของกมัพชูาประชาธปิไตย ไดส้ง่จดหมาย

ถงึนายฮนุ เซน นายกรฐัมนตรกีมัพชูา ขอยอมแพแ้ละ

เสนอเงือ่นไขวา่พวกเขาปรารถนาทีจ่ะมชีวีติอยูใ่นประเทศ

ในฐานะประชาชนธรรมดา  ฮุน เซนตอบรับข้อเสนอ

ของพวกเขา หลังจากนั้นนวนย้ายไปที่เมืองไพลินใกล้

ชายแดนไทยและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว  เมื่อวันที ่19 

กันยายน 2550 เขาถูกจับและถูกควบคุมตัวในฐานะ  

ผู้ต้องหาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัมพูชา

ประชาธปิไตยครองอำนาจ  เขาถกูนำตวัไปพนมเปญและ

ขณะนี้รอการไต่สวนโดยศาลพิเศษที่สหประชาชาติกับ

รฐับาลกมัพชูาจดัตัง้ขึน้เพือ่ตดัสนิคดฆีา่ลา้งเผา่พนัธุ์ 

เปน็ทีรู่ก้นัทัว่ไปในหมูน่กัวชิาการทีศ่กึษากมัพชูา

สมยัใหมว่า่ นวน เจยีรบัการศกึษาระดบัมธัยมและอดุม-

ศกึษาในกรงุเทพฯ และเขาไดร้บัการบรรจเุปน็ขา้ราชการ

ประจำของรัฐบาลไทย รวมทั้งได้เข้าเป็นสมาชิกพรรค

คอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย  อยา่งไรกต็าม ยงัไมม่กีาร

ศกึษาใดทีใ่หร้ายละเอยีดอยา่งถกูตอ้งของชายผูน้ีใ้นชว่ง

เวลาทีเ่ขาอยูใ่นกรงุเทพฯ  เดวดิ พ.ี แชนดเ์ลอร ์(David 

P. Chandler) นกัวชิาการทีรู่จ้กักนัดใีนแวดวงการศกึษา

ประวตัศิาสตรก์มัพชูาสมยัใหม ่ไดก้ลา่วถงึนวนอยา่งสัน้ๆ 

ในงานเกีย่วกบัพอล พตของเขาวา่ 

นวน เจยีวยัหนุม่  
กบัพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย (2485-2493) 

ชวีติในกรงุเทพฯ ของชายผูก้ลายมาเปน็ ‘Brother No. 2’ ของเขมรแดง 

 
เออจิ ิมรูาชมิา 

ปราการ กลิน่ฟุ้ง แปล 

ห น้ า ซ้ า ย ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ 

เออจิ ิมรูาชมิา (Eiji Murachima) ศาสตราจารยป์ระจำบณัฑติวทิยาลยัเอเชยีแปซฟิกิ มหาวทิยาลยัวาเซดะ (Wasada) 
บทความนีแ้ปลจาก Eiji Murashima “The Young Nuon Chea in Bangkok (1942-1950) and the Communist 

Party of Thailand,” Journal of Asia-Pacific Studies No. 12 (March 2009), pp. 1-42. 
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นวน เจยีเปน็ชาวเขมรเชือ้สายจนีจากพระตะบอง เกดิ

ในครอบครวัทีม่ัง่คัง่ในป ี 2470  ชือ่แรกของเขาคอื 

เลาเบนกอน (Lau Ben Kon)  ในชว่งสงครามโลก

ครั้งที่สองที่พระตะบองอยู่ภายใต้การควบคุมของ

ประเทศไทย เขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ  สำเร็จการ

ศกึษาระดบัมธัยมในชือ่ลุง่โรจน ์ ในป ี2488 เขาสมคัร

เข้าเป็นนักศึกษากฎหมายโดยได้รับทุนการศึกษาที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  ไมน่านเขาเขา้เปน็สมาชกิ

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยไม่ได้แจ้ง  

ใหค้รอบครวัทราบ เปน็ไปไดว้า่เขาไดร้บัแรงกระตุน้

จากญาติที่ชื่อสุย เฮ็ง (Sieu Heng) ผู้ซึ่งอาศัยอยู่

ในกรุงเทพฯ ระหว่างสงครามและเข้าร่วมกับพรรค

คอมมวินสิตอ์นิโดจนีทีพ่ระตะบองเมือ่ป ี24851 

 

ตัวอย่างอื่นได้แก่ความเห็นสั้นๆ ของเบน 

เคยีรแ์นน (Ben Kiernan) นกัวชิาการทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบั

ลทัธคิอมมวินสิตก์มัพชูาอยา่งลกึซึง้  เขากลา่ววา่ 

 

ในชว่งเวลาเดยีวกนั [ป ี2488] รุง่เลศิ (Long Reth) 

นกัศกึษากฎหมายชาวเขมรทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ทำงานเปน็ลกูจา้งชัว่คราวเปน็เสมยีนทีก่ระทรวงการ

ตา่งประเทศ  ไดร้บัการชกันำโดยมวน [Muon] และ

เปน็สมาชกิพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย  เขา

เดนิทางกลบัไปยงัพระตะบองและโอนไปเปน็สมาชกิ

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน (ในป ี 2503 เขากลาย  

เป็นรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาภายใต้

ชือ่นวน เจยี)2 

 

ยังมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสมศักดิ ์

เจียมธีรสกุล นักวิชาการไทยที่มีความรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับ

ประวตัศิาสตรข์องพรรคคอมมวินสิตไ์ทย สมศกัดิก์ลา่ว

ถึงนวน เจียในช่วงเวลาที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทยเพียงสั้นๆ และส่วนหนึ่งเป็นคำบอกเล่าที ่ 

ไมถ่กูตอ้งของอดุม สสีวุรรณ 

 

อดุมกลา่ววา่ในป ี 2490 เขาเขา้รว่มการประชมุตา่งๆ 

ของหนว่ยเยาวชนเพือ่พดูคยุในเรือ่งสถานการณภ์ายใน

และระหวา่งประเทศ (ในฐานะเปน็ผูร้บัผดิชอบหนว่ย

โฆษณาเปดิเผย  โดยปกตแิลว้อดุมจะไมเ่ขา้รว่มกบั

กจิกรรมขององคก์รใตด้นิดงักลา่ว) หนว่ยทีน่ำโดยรวม

และเรงิซึง่มสีมาชกิหกหรอืเจด็คน มสีมาชกิคนหนึง่

เปน็ชาวเขมร  เขาไดร้บัการแนะนำใหรู้จ้กักบัอดุมใน  

ชือ่ “โรจน”์ เปน็เจา้หนา้ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ

ของประเทศไทย  เขากลบัไปยงักมัพชูาในปเีดยีวกนั  

อุดมมาทราบทีหลังว่าที่แท้ โรจน์ก็คือ นวน เจีย   

ผูซ้ึง่หลงัจากป ี 2518 ไดเ้ปน็ประธานสภาประชาชน

ของกมัพชูาประชาธปิไตย3 

 

งานตา่งๆ ขา้งตน้ทีก่ลา่วถงึนวน เจยีนัน้ประกอบ

ไปด้วยข้อผิดพลาดหลายอย่าง ทั้งเรื่องปีเกิด ปีที่เข้า

ธรรมศาสตรแ์ละวชิาทีเ่ขาเรยีน ชือ่ทีเ่ขาใชใ้นประเทศไทย 

อาชพีของเขาในกรงุเทพฯ เมือ่ไรทีเ่ขาเขา้พรรคคอมมวินสิต์

แห่งประเทศไทยและเข้าได้อย่างไร  รวมทั้งเขาเข้าร่วม

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนและการต่อสู้ต่อต้านฝรั่งเศส

เมือ่ไร และเขา้รว่มไดอ้ยา่งไร 

เมือ่วนัที ่ 4 มถินุายน 2544 สถานวีทิยกุระจาย

เสียงแห่งออสเตรเลีย (Australian Broadcasting 

Corporation – the ABC) ออกอากาศรายงาน “ผู้

ไต่สวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขอเอกสารของไทย” มีความ

ตอนหนึง่วา่ 

 1 David P. Chandler (1999), Brother Number One : A Political Biography of Pol Pot (Revised Edition)  
(Westview Press : Boulder, Colo.), p. 54. 

 2 Ben Kiernan (2004), How Pol Pot Came to Power : Colonialism, Nationalism, and Communism in Cambodia, 
1930-1975 (Second Edition) (Yale University Press : New Haven), p. 59. 

 3 Somsak Jeamteerasakul, “The Communist Movement in Thailand,” (A thesis submitted for the degree 
of Doctor of Philosophy at Monash University, 1991 (revised 1993)), p. 237. 
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นกัวจิยัเรือ่งการฆา่ลา้งเผา่พนัธุใ์นเขมรไดร้อ้งขอตอ่

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อแห่งหนึ่งในประเทศไทยให้ส่ง

บนัทกึเกีย่วกบัผูน้ำเขมรแดงทีเ่คยเรยีนทีน่ัน่ ซึง่อาจ

จะเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสำคัญในการไต่สวนที่

สนบัสนนุโดยสหประชาชาต ิ นาย Youk Chhang 

ผูอ้ำนวยการศนูยเ์อกสารแหง่กมัพชูา ทำหนงัสอืถงึ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์หส้ง่บนัทกึเกีย่วกบันวน เจยี 

หรอืในฉายา “Brother No.2” ของเผดจ็การพอล พต 

 หนงัสอืขา้งตน้กลา่วถงึเจา้หนา้ทีส่หประชาชาติ

ทีไ่ดก้ลา่ววา่หอจดหมายเหตธุรรมศาสตรจ์ะเปน็กญุแจ

สำคญัของหลกัฐานในการไตส่วน  ผูไ้ตส่วนเพง่เลง็ไปที่

นวน เจยี รองเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิตก์ัมพูชา

และรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาประชาธิปไตย 

นวน เจยีเขา้เรยีนกฎหมายทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ดว้ยทนุการศกึษาในทศวรรษ 2480 และตอ่มาทำงาน

ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศของไทยระยะหนึง่  ขณะนี้

เขาอาศยัทีไ่พลนิทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศ

ที่ซึ่งเขาอาศัยอยู่มาตั้งแต่การต่อต้านของเขมรแดง

สิน้สดุลง4 

 

รายงานขา่วดงักลา่วไมไ่ดร้ะบวุา่มหาวทิยาลยัธรรม-

ศาสตร์ได้ตอบรับหรือไม ่  แต่แม้ว่าทางมหาวิทยาลัย

ต้องการจะตอบสนอง ความที่ไม่รู้ชื่อที่ไทยนวน เจียใช้

ระหวา่งอาศยัในกรงุเทพฯ กต็ดัความเปน็ไปไดท้ีจ่ะไดข้อ้มลู

เกี่ยวกับเขาจากจำนวนนักศึกษาเป็นหลายพันคนที่เรียน

ธรรมศาสตรช์ว่งเดยีวกนั  ทีจ่รงิแลว้ ดงัจะชีใ้หเ้หน็ตอ่ไป 

จนกระทั่งป ี 2544 แม้กระทั่งสมาชิกพรรคคอมมิวนสิต์

แหง่ประเทศไทยทีเ่คยเคลือ่นไหวรว่มกนัระหวา่งทีน่วน เจยี  

อยู่ในกรุงเทพฯ ก็ยังไม่ทราบว่าสหายผู้มาจากกัมพูชา

ของพวกเขากลายเป็นนวน เจีย ผู้เป็น “Brother 

No.2” ของเขมรแดง  ในเดอืนกนัยายน 2546 ผูเ้ขยีนเริม่

สัมภาษณ์สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่

ทราบจากตวันวน เจยีเองวา่เคยเปน็สหายรว่มปฏบิตังิาน

กัน  คนเหล่านี้เพิ่งทราบจากคำบอกเล่าของผู้เขียนว่า 

สหายผู้หนึ่งของพวกเขาที่ย้ายจากพรรคไทยไปร่วมกับ

พรรคคอมมวินสิตอ์นิโดจนีและกลบัไปกมัพชูาในภายหลงั

นัน้ คอืผูซ้ึง่ใชช้ือ่วา่ นวน เจยี 

ตราบจนปจัจบุนั ขอ้มลูเปดิเผยจำนวนมากเกีย่วกบั

ชวีติของนวน เจยีในกรงุเทพฯ ยงัมนีอ้ยมาก  ดงัเชน่เมือ่  

วนัที ่20 ตลุาคม 2551 ผูเ้ขยีนไดท้ดลองคน้หาชือ่ของนวน  

ทางเว็บไซต์โดยใช้ชื่อไทยของเขาว่า “รุ่งเลิศ เหล่าดี”5
 

แตไ่มพ่บขอ้มลูใดๆ เลย  อยา่งไรกต็าม เมือ่ลองคน้หา

โดยใช้ชื่ออักษรโรมัน “Runglert Laodi” จะค้นพบ

บทความในหนงัสอืพมิพ ์Bangkok Post โดยนกัเขยีน

ชาวไทย นุสรา ไทยทวัฒน ์ ผู้ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกัมพูชาไว้อย่างมาก  บทความ  

ดงักลา่วเผยแพรเ่มือ่วนัที ่ 18 เมษายน 2549 โดยมขีอ้มลู

สำคัญคือการสัมภาษณ์นวน  นุสรายังได้เผยแพร่ข้อมูล

เกีย่วกบัชวีติของนวนในเอกสารลงวนัที ่17 เมษายน 2549 

โดยศนูยเ์อกสารแหง่กมัพชูา (Documentation Center 

Cambodia)6  ขอ้เทจ็จรงิทีน่สุราทราบจากนวน เจยีและที่

ผูเ้ขยีนไดส้มัภาษณน์วน เจยี เปน็เรือ่งเดยีวกนัเปน็ธรรมดา  

อยา่งไรกต็าม ชือ่ไทยทีน่วน เจยีใชเ้มือ่ครัง้อยูท่ีก่รงุเทพฯ 

ที่เขาไม่ได้เปิดเผยกับผู้เขียนนั้น เขาบอกกับนุสรา  ใน

เอกสารขา้งตน้ของศนูยเ์อกสารแหง่กมัพชูา นสุรากลา่ว

วา่นวน เจยีเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(อนัทีจ่รงิ

ไดแ้กเ่ตรยีม มธก. – ผูเ้ขยีน) ในป ี2487 โดยใชช้ือ่ไทยวา่ 

รุง่เลศิ เหลา่ด ี ดโูดยครา่วๆ แลว้งานของนสุราดเูหมอืน

จะไปไกลกวา่งานวจิยัของผูเ้ขยีน แตห่ากอา่นอยา่งใกลช้ดิ

ยิง่ขึน้แลว้จะพบวา่บทความของเธอกลา่วเฉพาะสิง่ทีน่วน  

บอกกบัเธอ เธอไมไ่ดค้น้หางานเขยีนหรอืหลกัฐานชัน้ตน้

อื่นๆ หรือพยายามเข้าถึงบุคคลต่างๆ ที่เคลื่อนไหวร่วม  

กับนวนระหว่างเขาอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบสิ่งที่

เธอได้ยิน  นอกจากนั้น นุสรายังขาดความรู้เกี่ยวกับ

 4 www.ahrchk.net/news/mainfile.php/ahrnews_200106/1022.  
 5 ผูเ้ขยีนไดเ้ลอืกทีจ่ะปรวิตัชิือ่ของรุง่เลศิใหเ้ปน็ตวัอกัษรโรมนัแบบทัว่ๆ ไป อกีแบบหนึง่ไดแ้ก ่Rungloet 
 6 ด ู“Nuon Chea in brief” <www.dccam.org/Archives/Documents/Biography/Nuon_Chea_Chronology_Final.pdf>. 



ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2554190ฟ้าเดียวกัน

ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยรว่มสมยั รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกบั

กฎหมายการวา่จา้งเจา้หนา้ทีร่ฐับาล ทำใหง้านของเธอมี

ขอ้ผดิพลาดและมกีารตคีวามบางอยา่งทีม่ปีญัหา  ผลกค็อื 

สิ่งที่นุสราเขียนเกี่ยวกับชีวิตของนวน เจียในกรุงเทพฯ 

ไมต่รงกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ7 

ผู้เขียนพบกับนวน เจียที่บ้านของเขาในไพลิน  

เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 2546 ซึง่เปน็ชว่งทีเ่ขายงัเปน็อสิระ 

ได้สัมภาษณ์เขาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 20 นาท ี ในการ

สมัภาษณเ์ปน็ภาษาไทยครัง้นัน้  นวนปฏเิสธทีจ่ะเปดิเผย  

ชื่อไทยของเขาระหว่างที่อยู่กรุงเทพฯ แต่เขากล่าวอย่าง

ชัดเจนว่าโรงเรียนมัธยมที่เขาจบการศึกษาได้แก่โรงเรียน

รัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร (ขณะนี้รู้จักกันในชื่อ

มัธยมเบญจมบพิธ) และเขาเป็นนักเรียนเตรียม มธก. 

รุ่นที ่ 7  เขายังได้กล่าวถึงชื่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์

แหง่ประเทศไทย 5 คน รวมถงึคนผูห้นึง่ซึง่อยูใ่นหนว่ย

พรรคเดยีวกนั 

จากขอ้มลูดงักลา่ว ผูเ้ขยีนไดค้น้หาและคน้พบวา่

ชือ่ของนวน เจยีในกรงุเทพฯ กค็อืรุง่เลศิ เหลา่ด ี ผูเ้ขยีน

สามารถคน้พบบนัทกึขอ้มลูของชือ่ดงักลา่วทีโ่รงเรยีนมธัยม

เบญจมบพธิและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีน่วน เจยีเรยีน

ในวยัหนุม่ และทีก่ระทรวงการตา่งประเทศทีเ่ขาเคยทำงาน

ดว้ย  ในขณะทีท่ำวจิยัครัง้นี ้ผูเ้ขยีนยงัไดส้มัภาษณอ์ดตี

สมาชกิพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยจำนวนหนึง่ที่

นวนกลา่วถงึในการสมัภาษณ ์

ดว้ยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัขา้งตน้ วตัถปุระสงค์

ของการศึกษานี้คือการสืบเสาะข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและ

กจิกรรมทางการเมอืงของนวน เจยีในวยัหนุม่ทีเ่ขาอาศยั

อยูใ่นกรงุเทพฯ ระหวา่งป ี2485 ถงึ 2493 ใหล้ะเอยีดทีส่ดุ

เทา่ทีเ่ปน็ไปได ้  นอกจากจะเนน้ไปทีช่วีประวตัอินัไมเ่ปน็  

ทีรู่จ้กัของเขาแลว้ งานชิน้นีย้งัสบืคน้ขบวนการคอมมวินสิต์

ในประเทศไทยในชว่งครึง่หลงัของทศวรรษ 2480 ตอ่ตน้

ทศวรรษ 2490 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคได้ขยายฐานสมาชิก

ครอบคลุมปัญญาชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย

นอกเหนอืไปจากชาวจนีและเวยีดนามดงัแตก่อ่น  นวน เจยี

คอืหนึง่ในนกัศกึษาเหลา่นัน้ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม

ที่ได้รับอิทธิพลจากคอมมิวนิสต ์ และเข้าพรรคในที่สุด  

 7 บทความ “Nuon Chea in brief” ลงวนัที ่17 เมษายน 2549 ของนสุรา ไทยทวฒัน ์สามารถเขา้ถงึจากศนูยเ์อกสารแหง่กมัพชูา 
(ดเูชงิอรรถที ่6) และอกีบทความของเธอใน Bangkok Post ฉบบัวนัที ่18 เมษายน 2549 มขีอ้ผดิพลาดจำนวนมาก บทความทัง้ 2 ชิน้
ระบวุา่นวน เจยี ในชือ่รุง่เลศิ เหลา่ด ี เขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นป ี 2487  หลงัจากนัน้ไมน่านกเ็ขา้รว่มกบัขบวนการเยาวชนไทย
เพือ่ประชาธปิไตย ทีอ่ยูภ่ายใต ้“Community [sic] Party of Thailand” (ทีจ่รงิตอ้งเปน็ Communist Party of Thailand)  ใน
ความเปน็จรงิ ปนีัน้รุง่เลศิยงัไมไ่ดเ้ขา้ธรรมศาสตร ์ แตเ่รยีนอยูท่ีเ่ตรยีม มธก.  นวน เจยีบอกกบัทัง้ผูเ้ขยีนและนสุราวา่ เขาเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบั
ขบวนการเยาวชนเพือ่ประชาธปิไตยในป ี 2487 แตบ่ทความนีจ้ะแสดงใหเ้หน็วา่ปทีีถ่กูตอ้งไดแ้กป่ ี 2490  นสุราระบวุา่ในป ี 2488 รุง่เลศิ
ออกจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์พือ่ไปทำงานทีก่รมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั แตค่วามจรงิแลว้ในปนีัน้เขายงัเรยีนอยูท่ีเ่ตรยีม มธก. 
ยงัไมไ่ดแ้มแ้ตเ่ขา้มหาวทิยาลยั ดงัทีบ่ทความนีจ้ะแสดงใหเ้หน็เชน่กนั  หลงัจากเขา้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รุง่เลศิไมเ่คยลาออก เขายงั
เรยีนอยูจ่นกระทัง่กลบัไปกมัพชูาในป ี2493  เขาไมไ่ดเ้ริม่ทำงานทีก่ระทรวงการคลงัในป ี2488 แตเ่ปน็ประมาณปลายป ี2490 หลงัจากเขา้
มหาวทิยาลยัแลว้  นสุรากลา่วตอ่ไปวา่ รุง่เลศิบวชเปน็พระทีว่ดัสำโรง จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยูช่ว่งหนึง่ หลงัจากนัน้จงึกลบัมากรงุเทพฯ และ  
เริม่ทำงานทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ  อยา่งไรกต็าม ตามทีน่สุรากลา่ว รุง่เลศิถกูปฏเิสธทีจ่ะไดท้ำงานในระดบัสงู และไดง้านเปน็เพยีง
เสมยีนระดบัลา่งเชน่เดยีวกบัทีเ่คยทำทีก่ระทรวงการคลงั  ดงันัน้ หลงัจากทำงานทีก่ระทรวงตา่งประเทศไดเ้พยีง 1 เดอืน เขาลาออกและ
เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัขบวนการเยาวชนเพือ่ประชาธปิไตยและพรรคคอมมวินสิตใ์นเวลาตอ่มา  ขอ้มลูดงักลา่วนีผ้ดิพลาดเกอืบทัง้หมด ดงัที่
บทความนีจ้ะแสดงใหเ้หน็ เอกสารกระทรวงการตา่งประเทศจะใหข้อ้มลูวา่รุง่เลศิไมไ่ดเ้ขา้ทำงานทีน่ัน่ในป ี 2490 แตเ่ปน็ป ี 2493  การคาดเดา
ของนสุราทีว่า่รุง่เลศิออกจากกระทรวงการตา่งประเทศเพราะความไมพ่อใจในตำแหนง่งานระดบัลา่งนัน้ผดิอยา่งแนน่อน ดงัทีจ่ะไดแ้สดงใหเ้หน็
ต่อไปเช่นกัน  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประจำในหน่วยงานรัฐบาลในขณะยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย จะสามารถเป็นได้เพียง
เสมียนธรรมดาเท่านั้น  นี่เป็นเงื่อนไขเดียวกับเพื่อนร่วมงานชาวไทยคนอื่นๆ ของรุ่งเลิศที่จะกล่าวถึงต่อไป  การอ้างว่ารุ่งเลิศเข้าพรรค
คอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยในป ี2490 กผ็ดิเชน่กนั เขาเขา้พรรคในป ี2493  ในบทความ Bangkok Post นสุราแสดงความไมพ่อใจที่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์มร่ว่มมอืกบัคณะกรรมการไตส่วนการฆา่ลา้งเผา่พนัธุใ์นกมัพชูา และไมช่ว่ยสง่ขอ้มลูบนัทกึนกัศกึษาของนวน เจยี  
ตอ่คณะกรรมการ  อยา่งไรกต็าม ในความเปน็จรงิ หากทราบชือ่ไทยของนวน เจยี กจ็ะเปน็เรือ่งงา่ยมากทีจ่ะตรวจสอบบนัทกึเอกสารเกีย่วกบั
ตวัเขาในหอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ดงัทีผู่เ้ขยีนไดท้ำ 
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มงีานวจิยัเพยีงไมก่ีช่ิน้ทีศ่กึษาเกีย่วกบัพรรคคอมมวินสิต์

แหง่ประเทศไทยในชว่งเวลาดงักลา่ว  นอกจากจะทำความ

เข้าใจกับรายละเอียดเกี่ยวกับชีวประวัติของนวน เจีย  

ให้มากขึ้น การศึกษานี้ยังมองไปที่พรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทยในช่วงต้นของยุคหลังสงครามและการ

รบัชาวไทยทีม่กีารศกึษาสงูเขา้พรรค 

 

1. การสมัภาษณน์วน เจยีทีไ่พลนิ 
เช้าวันที ่ 12 สิงหาคม 2546 ผู้เขียนเดินทาง

พรอ้มดว้ยเพือ่นรว่มทางจากตา่งมหาวทิยาลยั ออกจาก

พระตะบองไปพบนวน เจียที่บ้านพักของเขาในไพลิน

ทางภาคตะวนัตกของกมัพชูาใกลก้บัชายแดนไทย8  บา้น

ของเขาอยู่ติดกับบ้านของเขียว สัมพัน เป็นบ้านขนาด

ปานกลาง สรา้งดว้ยไม ้มงุหลงัคาดบีกุ ยกใตถ้นุสงู มี

หอ้งรบัแขกหนึง่หอ้ง และมสีองหอ้งนอน เสาอากาศรบั

คลืน่โทรทศันข์นาดสงูตัง้ทีบ่นัไดทางเขา้บา้น ไมม่อีงครกัษ์

หรอืหนว่ยรกัษาความปลอดภยัใดๆ  เปน็บา้นแบบโบราณ

ทีเ่งยีบสงบธรรมดาๆ  นวนอาศยัอยูก่บัภรรยา ลกูๆ และ

เหลา่เขยสะใภ ้ ครอบครวัของลกูๆ มอีาชพีปลกูขา้วโพด

และงา  พวกเขาเชา่ทีด่นิจากลกูชายของ เอง สาร ี(Ieng 

Sary) (รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีา่งประเทศในชว่ง

กมัพชูาประชาธปิไตย) ซึง่เปน็ผูม้อีทิธพิลในไพลนิ 

ในเวลาที่พบกับผู้เขียน นวนอยู่บ้านกับภรรยา

และหลานอายุราวหนึ่งป ี  ผู้ที่ไปพร้อมกับผู้เขียนได้แก่

นกัศกึษาชาวกมัพชูาชือ่ อรูน์ ภคนิ ี เรยีนระดบัปรญิญาโท

ชัน้ปทีี ่ 2 ทีบ่ณัฑติวทิยาลยัเอเชยี-แปซฟิกิ (Graduate 

School of Asia-Pacific Studies) มหาวทิยาลยัวาเซดะ  

เธอแนะนำผูม้าเยอืนใหน้วน เจยีรูจ้กัด้วยภาษาเขมร ทุก

คนในกลุ่มสามารถพูดภาษาไทยได ้ การสนทนาจึง

ดำเนนิไปดว้ยภาษาไทย  ภาษาไทยของนวน เจยีแทบจะ

ไมแ่ตกตา่งจากชาวไทยทัว่ไปแตอ่ยา่งใด บางคนอาจคดิ

ว่ านี่ เป็น เพราะเขาได้ รับการศึกษาชั้นมัธยมและ

อุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และระหว่างเป็นนักศึกษาที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เขาไดท้ำงานเปน็ขา้ราชการประจำ

ของรฐับาลไทยมากกวา่สามป ี  อยา่งไรกต็าม นัน่เปน็เมือ่

กวา่ครึง่ศตวรรษมาแลว้  และตามทีน่วนบอก หลงัจากเขา้

รว่มการตอ่สูใ้นกมัพชูาเมือ่ป ี 2493 การตดิตอ่ระหวา่งเขา

กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ยุติลง และเขา  

 8 ผูเ้ขยีนเดนิทางไปพรอ้มกบันางสาวอรูน์ ภคนิ ีนกัศกึษาชาวกมัพชูา ทีก่ำลงัเรยีนปรญิญาโทชัน้ปทีี ่2 อยูท่ีบ่ณัฑติวทิยาลยั
เอเชยี-แปซฟิกิ มหาวทิยาลยัวาเซดะ (และเธอทำใหผู้เ้ขยีนสามารถตดิตอ่กบันวน เจยีได)้, โยโกะ คคิจุ ิ(Yoko Kikuchi) อาจารยป์ระจำ
มหาวทิยาลยัโตเกยีวเพือ่ศกึษาตา่งประเทศ และโทโมม ิอโิต (Tomomi Ito) อาจารยป์ระจำมหาวทิยาลยัโกเบ 

ซา้ย : บา้นทีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นป ี2546 ของนวน เจีย ณ เมอืงไพลนิ  ขวา : นวน เจยี พรอ้มภรรยาและหลานภายในบา้นทีเ่ขาอาศยั   
ทัง้สองภาพถา่ยเมือ่ 13 สงิหาคม 2546 
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ไมค่อ่ยไดใ้ชภ้าษาไทย  กระนัน้กต็าม เขาไมไ่ดล้มืภาษาไทย  

จริง  ๆแลว้เขาบอกวา่เปน็เพราะเมือ่มาอยูท่ีไ่พลนิ เขากไ็ด้

อา่นหนงัสอือกีครัง้รวมทัง้ไดฟ้งัวทิยภุาษาไทย เขายงัได้

เดนิทางเขา้ไปในไทยประมาณทกุๆ 6 เดอืนเพือ่ไปรกัษา

โรคหวัใจและโรคเกีย่วกบัการไหลเวยีนของเลอืดในสมอง

กบัคลนิกิทีจ่นัทบรุ ี  เขากลา่ววา่ไดซ้ือ้หนงัสอืภาษาไทย

เกี่ยวกับพุทธศาสนากลับมาอ่านที่บ้าน ขณะเล่าเรื่องนี ้

นวน เจียลุกเดินเข้าไปในห้องนอนและหยิบหนังสือของ

พทุธทาสภกิข ุป. อ. ปยตุโต และปญัญานนัทภกิข ุออกมา

ใหผู้เ้ขยีนด ู  ในหอ้งรบัแขกเขายงัแขวนภาพของสมเดจ็

พระสงัฆราชญาณสงัวรอกีดว้ย 

หกวนัหลงัจากสมัภาษณน์วน เจยี ผูเ้ขยีนพบกบั

ยกุ ชาง (Youk Chang) แหง่ศนูยเ์อกสารแหง่กมัพชูาที่

พนมเปญ  เขาบอกว่านวนมักเป็นกังวลและระมัดระวัง

อยา่งมากเมือ่ถกูสมัภาษณโ์ดยชาวกมัพชูา  แตห่ากเปน็

ชาวตา่งประเทศเขาจะสนทนาดว้ยเปน็เวลานาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อการสนทนาดำเนินไปในภาษาไทย  เขาจะ

แสดงออกถึงอารมณ์ร่วมและเต็มใจพูดคุยถึงตัวเขาเอง  

ในรายละเอยีดทีม่ากกวา่  เมือ่ครัง้สมัภาษณท์ีบ่า้นของเขา 

นวนดเูปน็คนชา่งพดู บางทนีัน่อาจเปน็เพราะภาษาไทยทีใ่ช้

ในการสมัภาษณก์เ็ปน็ได้ 

 
สาระสำคญัของการสมัภาษณ ์

นวน เจียเริ่มการให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่าเขา

เกิดเมื่อวันที ่ 7 กรกฎาคม 2469 ที่เมืองพระตะบอง 

[อยูใ่นจงัหวดัพระตะบอง]9 ใกล้ๆ  กบัวดัเกาะ พอ่ของเขา

เปน็พอ่คา้ ปลกูขา้วโพดและทำการคา้ทกุชนดิ ในขณะที่

แม่เป็นช่างเย็บผ้า เขาเข้าเรียนโรงเรียนเมื่ออาย ุ 7 ปี

โดยที่ไม่เคยทำงานในไร่มาก่อน  เขารับการศึกษาเป็น

ภาษาฝรั่งเศส มีการเรียนภาษาไทยที่พระตะบองเช่นกัน  

เขากล่าวว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ง่ายสำหรับชาวกัมพูชา  

ก่อนสงครามโลกครั้งที ่ 1 ครอบครัวของเขามีฐานะทาง

เศรษฐกจิทีด่ ี  แตร่ะหวา่งชว่งเศรษฐกจิตกตำ่หลงัสงคราม 

ครอบครวัเขาของเปน็หนีแ้ละความเปน็อยูแ่ยล่ง  ตาของเขา

เปน็คนจนีเชือ้สายแตจ้ิว๋จากซวัเถา ยายเปน็ชาวกมัพชูา 

นามสกลุของพอ่คอืเลา (Lao)  ในชว่งตรษุจนีและเชง็เมง้10 

พอ่ของเขาจะไหวเ้จา้แบบจนีเพือ่สกัการะบรรพบรุษุ  พอ่

ของเขานบัถอืซนุยตัเซนดว้ย  แตพ่อ่แมข่องเขาไปทำบญุ

ที่วัดพุทธเช่นกัน แม้ว่าจะมีเชื้อสายจีนแต่นวนก็เรียน

ภาษาจนีเพยีงเลก็นอ้ย ภรรยาของเขามเีชือ้สายจนีเชน่กนั 

เธอเกดิและเตบิโตในครอบครวัชาวนาในกำปงชนงั พวกเขา

มลีกู 4 คนและมหีลานมากกวา่ 10 คน 

ในป ี2484 เมือ่ไทยไดพ้ระตะบองและเสยีมเรยีบ 

เขายงัเดก็และไมม่คีวามรูส้กึใด  ๆเปน็การเฉพาะตอ่เหตกุารณ์

ดังกล่าว แม้ว่าเขาจะมีสัญชาติกัมพูชา มีเชื้อชาติเขมร

กต็าม  เหตกุารณน์ัน้ทำใหเ้ขากลายเปน็พลเมอืงไทยและ

เปน็สว่นหนึง่ของชาตไิทย  ปลายป ี2484 เมือ่กองทพัญีปุ่น่

บกุเขา้อนิโดจนีตอนใตแ้ละประเทศไทย  กองทหารญีปุ่น่

ได้ตั้งฐานทัพที่วัดเกาะ ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านของเขา เพื่อ

คุม้กนัสะพานรถไฟจากพนมเปญไปยงัพระตะบอง  เขา

ไม่มีความรู้สึกเกลียดชังกองทหารญี่ปุ่น  ความรู้สึกตอ่

ตา้นของเขาจะมกีแ็ตก่บัฝรัง่เศส เขาจงึไมม่เีหตผุลทีจ่ะมี

ความรู้สึกไม่ดีต่อญี่ปุ่นที่เป็นศัตรูกับฝรั่งเศส  นอกจาก

นั้น เขายังได้ยินว่าญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้รักชาติชาว

กมัพชูา  อยา่งไรกต็าม ในเวลานัน้เขายงัเปน็เดก็ และยงั

ไมม่สีำนกึในการตอ่ตา้นฝรัง่เศสทีช่ดัเจนนกั  การตืน่ตวั

ทางการเมืองของเขาจะเกิดขึ้นในภายหลังและพัฒนาขึ้น

เรือ่ยๆ  แตส่ดุทา้ยแลว้เขาจะตระหนกัวา่สงัคมอาณานคิม

ฝรัง่เศสทีเ่ขาเกดิและเตบิโตขึน้มานัน้ ยงัมชีนชัน้ขา้ราชการ

ชาวเขมรที่อยู่ใต้อุปถัมภ์ของฝรั่งเศส และเป็นผู้ขูดรีด

ชาวเขมรด้วยกันเพื่อให้ได้มาซึ่งภาษีและผลประโยชน์

อืน่ๆ ตามคำสัง่ของฝรัง่เศส  รฐับาลอาณานคิมดงักลา่ว

ควบคมุการคา้แอลกอฮอลแ์ละแมแ้ตท่ำใหก้ารคา้ฝิน่เปน็

สิ่งถูกกฎหมายเพราะความโลภที่ต้องการผลประโยชน์

เพิม่ขึน้ 

ในป ี2485 เขาจบชัน้มธัยมปทีี ่4 จากนัน้เขายา้ย

  9 ขอ้มลูในวงเลบ็เหลีย่มทัง้ในการสมัภาษณน์ีแ้ละทีจ่ะพบตอ่ไป สรปุความและเพิม่เตมิโดยผูเ้ขยีน 
 10 หมายถงึความสวา่งไสวอนับรสิทุธิ ์ ในราววนัที ่5 หรือ 6 เมษายน จะมกีารบชูาบรรพบรุษุทีส่สุานของครอบครวั  
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ไปกรุงเทพฯ  เขาเล่าว่า ในช่วงนั้นเขาเริ่มมีความสนใจ

เลก็นอ้ยวา่ประเทศเอกราชคอือะไร  เมือ่ถงึกรงุเทพฯ เขา

แปลกใจที่เห็นว่าแม้ไทยจะเป็นประเทศเอกราช แต่กลับ

มชีาวจนีอาศยัอยูเ่ปน็จำนวนมาก  การคา้ของประเทศถกู

ครอบงำโดยชาวจนี มคีนไทยเพยีงเลก็นอ้ยเกีย่วขอ้งกบั

การคา้  อยา่งไรกต็าม เขาเหน็วา่ชาวไทยและชาวจนีอยู่

รว่มกนัได ้  ในกมัพชูา ชาวเขมรและชาวจนีกอ็ยูร่ว่มกนั

ไดเ้ชน่กนั แตม่คีวามขดัแยง้กนัระหวา่งชาวเขมรกบัชาว

เวยีดนาม 

ที่วัดเบญจมบพิธมีพระชาวเขมรสามรูปมาจาก

พระตะบอง เปน็พระสามรปูนีท้ีค่อยดแูลเขา  นวนอาศยั  

กฏุวิดัและเริม่เขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนเบญจมบพธิในชัน้มธัยม

ปทีี ่ 5  พอ่ของเขาเปน็ผูจ้า่ยคา่เทอมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

ในกรงุเทพฯ  เขาสามารถอยูไ่ดด้ว้ยเงนิจำนวนนอ้ยกวา่ที่

พอ่สง่ให ้ทำใหเ้ขาไมม่ปีญัหาทางการเงนิ เมือ่จบชัน้มธัยม

ปีที ่ 6 เขาเข้าเรียนต่อที่เตรียม มธก. รุ่น 711
  อย่างไร

ก็ตาม สงครามทำให้การเรียนตามปกติได้รับผลกระทบ  

เขาต้องส่งการบ้านทางจดหมายและไปโรงเรียนเตรียม

มหาวิทยาลัยเฉพาะเมื่อมีการสอบ  ในช่วงเวลาที่อยู่ใน

ประเทศไทย เขาใช้หลายชื่อที่แตกต่างกนัไป และได้ชื่อ

ปจัจบุนั (นวน เจยี) มาระหวา่งการตอ่สูใ้นกมัพชูา  อยา่งไร

กต็าม เขากลา่ววา่เขาไมส่ามารถเปดิเผยชือ่ทีใ่ชใ้นประเทศ

ไทยกบัผูเ้ขยีนได ้  แมว้า่เขาเขา้เรยีนทีเ่ตรยีม มธก. เขากไ็ม่

เคยมโีอกาสพดูคยุกบันายปรดี ีพนมยงค ์ผูป้ระศาสนก์าร

มหาวทิยาลยั นัน่เปน็เพราะเขายงัอายนุอ้ยและเปน็เพยีง

หนึง่ในนกัศกึษาจำนวนมากทีน่ัน่ และเพราะเขาไมไ่ดเ้ปน็

สว่นหนึง่ในการเคลือ่นไหวตอ่ตา้นญีปุ่น่ของเสรไีทยทีป่รดีี

เปน็ผูน้ำ 

ในช่วงนั้น มหาชน หนังสือพิมพ์ที่เป็นทางการ  

ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเผยแพร่อย่างเปิดเผย12
   

ตีพิมพ์บทความต่างๆ เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อปลดแอก

จากอาณานคิม นวน เจยีชอบอา่น มหาชน  ตอ่มาเขา

ไดไ้ปสำนกังานของ มหาชน ใกล้ๆ  สนามหลวง และได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอุดม สีสุวรรณ13
 และนัก

 11 ในป ี2480 ประเทศไทยไดเ้ริม่ใชร้ะบบมธัยมศกึษา 6 ป ีตอ่ดว้ยหลกัสตูรเตรยีมอดุมศกึษา 2 ป ีกอ่นหนา้นัน้เปน็ระบบมธัยมศกึษา 
8 ป ี(ทีก่ารจบมธัยมปทีี ่8 จะรูจ้กักนัวา่ มธัยมบรบิรูณ ์โดยไมม่หีลกัสตูรเตรยีมอดุมศกึษา ระบบดงักลา่วถกูยกเลกิในป ี2481) สำนกั
หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ(สจช.), ก.ต.43.24/118) นกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรเตรยีม มธก. รุน่แรกเขา้เรยีนในป ี2481 รุน่ 7 ของรุง่เลศิ เหลา่ด ี
เขา้เรยีนในป ี2487 

 12 เริม่ตน้จากการเปน็เอกสารเผยแพรใ่ตด้นิของพรรคคอมมวินสิตไ์ทยในเดอืนกรกฎาคม 2485  มหาชน เริม่เผยแพรอ่ยา่งเปดิเผย
เปน็รายสปัดาหจ์ากฉบบัวนัที ่25 ตลุาคม 2488 

 13 เกดิป ี 2464 ถงึแกก่รรมวนัที ่ 7 ตลุาคม 2536 โตขึน้มาในอำเภอเกาะคา จงัหวดัลำปาง เปน็ลกูจนีไหห่นานทีเ่กดิในไทย  
ขอ้มลูชวีประวตัโิดยยอ่ของอดุมตอ่ไปนีม้ทีีม่าจากการใหส้มัภาษณก์บัผูเ้ขยีน (กรงุเทพฯ, 25 ธนัวาคม 2535) และจากหนงัสอืทีร่ะลกึงานศพ
ของเขา (หนงัสอือนัเปน็อนสุรณค์ำนงึถงึอดุม สสีวุรรณ เนือ่งในงานฌาปนกจิศพ, 4 ธนัวาคม 2536) เมือ่อาย ุ16 ป ีเขาจบการศกึษา
ระดบัมธัยมปทีี ่ 4 จากโรงเรยีนเคนเนธ แมคเคนซ ี (Kenneth Mackenzie) โรงเรยีนครสิตอ์เมรกินัในลำปาง  หลงัจากนัน้เขาเดนิทาง
ผ่านลาวไปยังเมืองไฮฟอง ทางเหนือของอินโดจีนฝรั่งเศส ทำงานเป็นช่างและคนขับรถ  ที่นั่นเขาได้รู้จักกับชาวจีนบางคนทีอ่ยูใ่นกลุม่  
ตอ่ตา้นญีปุ่น่  เขาเปลีย่นอาชพีเปน็บรุษุพยาบาล   ระหวา่งการรกัษาครัง้หนึง่ เขาไดรู้จ้กักบัสมาชกิพรรคคอมมวินสิตจ์นีซึง่ไดแ้นะนำใหเ้ขารูจ้กั
หนว่ยกาชาดจนี  หลงัจากนัน้อดุมเดนิทางไปประเทศจนี (หนงัสอืทีร่ะลกึงานศพกลา่ววา่อดุมทำงานเปน็บรุษุพยาบาลใหก้องทพักก๊มนิตัง๋
ที่มณฑลฮูหนาน)  เขาอยู่ในจีนตั้งแต่ป ี 2482 จนถึงป ี 2488 ในป ี 2483  พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเขาไปเยนอานเพื่อเป็นล่ามภาษา
องักฤษใหก้บัชาวอเมรกินัทีน่ัน่ ทีเ่ยนอานเขาไดศ้กึษาศลิปศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง (หนงัสอืงานศพระบวุา่อดุมไปเยนอานเพือ่
ศกึษาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงและศลิปศาสตร ์ ในป ี 2487  เขาทำงานทีห่นว่ยวเิทศกจิประจำตะวนัตกมณฑลซานช ี และไดร้บัมอบหมาย
ให้ทำงานกับหน่วยสืบราชการลับของอเมริกันในการสอบสวนเชลยสงครามชาวญี่ปุ่น  ในป ี 2488 เขาเป็นสมาชิกของหน่วยเฉพาะกิจ  
ที่ลอบเข้าไปช่วยชีวิตนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิด บี-29 ซึ่งถูกยิงตกโดยทหารญี่ปุ่น)  แต่ข้อมูลที่อุดมบอกกับผู้เขียนและข้อมูลอืน่  ๆกบั
บันทึกในหนังสืองานศพไม่ค่อยตรงกัน ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวที่แท้จริงของเขา เช่น เสนาะ พาณิชเจริญบอกกับผู้เขียน  
ในการใหส้มัภาษณ ์(กรงุเทพฯ, 26 มนีาคม 2548) วา่ครัง้หนึง่อดุมเคยเลา่ใหเ้ขาฟงัวา่ไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นไหวของคอมมวินสิต์
ในกรงุเทพฯ กอ่นสงคราม  ยงัมขีอ้มลูจากดำรหิ ์เรอืงสธุรรม ทีไ่ดบ้อกกบัผูเ้ขยีนในการใหส้มัภาษณ ์(กรงุเทพฯ, 13 กรกฎาคม 2548) วา่
อดุมเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนจนีอึง้ฮุง้ (Huang Hun) ในกรงุเทพฯ  ขอ้มลูเหลา่นีช้ีว้า่ประมาณป ี2481 กอ่นทีจ่ะไปจนี อดุมอยูใ่นกรงุเทพฯ 

เรยีนหนงัสอืและเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นไหวของพรรคคอมมวินสิต ์ณ เวลานัน้เชน่กนั ปรากฏบทกวใีนหนงัสอืพมิพภ์าษาจนีเขยีน
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อดุมการณข์องพรรคคอมมวินสิตเ์กีย่วกบัการตอ่สูต้อ่ตา้น

ฝรัง่เศสและประเดน็อืน่ๆ  ทแีรกเขาไมท่ราบวา่ มหาชน 

เป็นหนึ่งในสิ่งพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต ์ แต่การอ่าน

หนังสือพิมพ์นี้เป็นความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างเขากับ

พรรคคอมมวินสิตไ์ทย เขาอา่น มหาชน ในชว่งทีม่กีาร

เผยแพรอ่ยา่งเปดิเผย เขาไมไ่ดอ้า่นในชว่งกอ่นหนา้นัน้ที่

เปน็การเผยแพรใ่ตด้นิ เมือ่เขาไดอ้า่น มหาชน เขาเริม่สงสยั

เกีย่วกบัเหตผุลทีเ่ขามาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เขาเริ่มสงสัยว่าเขาเรียนไปเพื่ออะไร และคิดว่าแทนที่จะ

เป็นการรับใช้ประเทศชาต ิ การศึกษาของเขากลับกลาย

เป็นการรับใช้ชนชั้นปกครอง  ถ้าเขาจบการศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัและไดร้บัตำแหนง่เปน็นายอำเภอ กจ็ะเปน็  

การรบัใชช้นชัน้ปกครองและกดขีป่ระชาชน  ถา้เขาเปน็

ทนายความ กจ็ะทำแคเ่พยีงการปกปอ้งคนรวยเพือ่แลกกบั

เงนิทอง ความคดิเชน่นัน้กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในตวั

ของเขาเอง 

ความเกลยีดชงัตอ่ความอยตุธิรรมและความฉอ้ฉล

ในสงัคมทีเ่ขาเริม่รูส้กึในเวลานัน้ทำใหเ้ขาคดิเรือ่งการบวช

เปน็พระตลอดชวีติ  เขาจำไดว้า่ครัง้หนึง่เมือ่ยงัเดก็ ใน

ขณะทีก่ำลงัจอ้งมองการเผาศพ เขาบอกกบัยายวา่ตอ้งการ

บวชเปน็พระ แตค่วามคดิดงักลา่วสิน้สดุลงเมือ่เธอบอกกบั

เขาวา่เขายงัเดก็เกนิไป ในชว่งทีเ่ขาอาศยัทีว่ดัเบญจมบพธิ 

เขาจะฟงัธรรมเทศนาสปัดาหล์ะครัง้ 

ในป ี2487 กอ่นทีส่งครามจะสิน้สดุ นวนกลา่ววา่

เขาเขา้รว่มกบัองคก์ารเยาวชนไทย14 เขาระบวุา่เปน็องคก์ร

ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย  เขาได้รับการ

ชักชวนจากรวม วงศ์พันธ ์ ครูใหญ่ของโรงเรียนจีนแถบ

นางเลิง้ ทัง้คูอ่าศยัอยูด่ว้ยกนัในหอ้งเชา่แหง่หนึง่ (ถงึตอนนี้

นวน เจยีกลา่วอยา่งเสยีใจวา่ หลายปตีอ่มาเมือ่เขาไดไ้ป

สถานทตูโซเวยีตในพนมเปญ เขาตกใจมากทีเ่หน็บทความ

ภาษาฝรั่งเศสของนิตยสารของโซเวียตรายงานว่า รวม  

ถกูประหารชวีติไปแลว้ทีก่รงุเทพฯ [เมือ่วนัที ่24 เมษายน 

2505] ในขอ้หามกีารกระทำอนัเปน็คอมมวินสิต ์ซึง่เปน็

อาชญากรรมในประเทศไทย) 

ตามที่นวนเล่า องค์การเยาวชนไทยเป็นที่ซึ่ง

เยาวชนชายหญิงที่ก้าวหน้ามารวมตัวกันเพื่อทำงานทาง

สังคม ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน  

ในวนัที ่ 1 พฤษภาคม พวกเขาฉลองวนัเมยเ์ดยด์ว้ยกนั  

เมื่อสงครามเกาหลีปะทุขึ้น เขาได้ร่วมงานในขบวนการ

สนัตภิาพตอ่ตา้นความกา้วรา้วของอเมรกิา  ในชว่งนัน้เอง

ทีเ่ขาเขา้เปน็สมาชกิพรรคคอมมวินสิต์ 

คนไทยบางคนที่เคลื่อนไหวในองค์กรเยาวชนที่

เขาจำได้คือนิตย ์พงศ์ดาบเพชร15 เด็กสาวเชื้อสายจีน

ตัวเตี้ย และเสนาะ พาณิชเจริญ ชายร่างเล็กที่ใช้ชีวิต  

โดยผูใ้ชน้ามปากกาวา่ เกาฮนั (Gao Han)  บทกว ี“แดแ่มข่องฉนั” เผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์ตงฮัว้มิง่ปอ่ (Zhonghua Minbao) วนัที ่
12 ตุลาคม 2481 เกาฮันบอกกับแม่ของเขาเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของบรรพบุรุษ และเข้าร่วม
สงครามตอ่ตา้นญีปุ่น่  เดอืนพฤษภาคมปถีดัมา หนงัสอืพมิพ ์ฮัว่เฉยีวเยอะเปา้ (Huaqwiao Ribao) เผยแพรร่ายงานทีเ่ขยีนโดยเกาฮนั
เกี่ยวกับการเดินทางของเขาจากกรุงเทพฯ ไปคุนหมิง  อุดมใช้ชื่อเกาฮันในขณะที่เขาอยู่ที่เยนอานในการฝึกหลักสูตรผู้นำคอมมิวนิสต ์ 

เนือ้หาของบทกวแีละนามปากกาทีใ่ชช้ีใ้หเ้หน็วา่อดุมเปน็ผูเ้ขยีนบทกวเีหลา่นัน้ และเปน็ไปไดม้ากวา่เขาอยูใ่นกรงุเทพฯ ในเวลาทีก่ำลงัจะ
เดนิทางไปจนี  ตอ่มาเขาเดนิทางไปจนีและสง่รายงานการเดนิทางกลบัมาเผยแพรใ่นเดอืนพฤษภาคม 2482 หลงัสงคราม  หลงัการฝกึ
หลกัสตูรผูน้ำ อดุมเดนิทางกลบัประเทศไทย และเหมอืนกบัวา่เขาไดเ้ปน็หนึง่ในศนูยก์ลางพรรคคอมมวินสิตไ์ทยทนัท ีซึง่ชีใ้หเ้หน็เชน่กนั
วา่ชว่งเวลากอ่นสงครามกอ่นทีเ่ขาจะไปจนี เขานา่จะไดเ้คยเคลือ่นไหวในกรงุเทพฯ รว่มกบัพรรคมากอ่น 

 14 องคก์ารเยาวชนไทย เปน็ชือ่ไทยมาตรฐานสำหรบัเรยีกองคก์รนี ้ แตใ่นการใหส้มัภาษณ ์นวน เจยียงัใชค้ำวา่ องคก์ารเยาวชน
ประชาธปิไตยไทย เชน่กนั 

 15 31 มนีาคม 1927-5 ตลุาคม 2000 ชือ่จนีของเธอคอืโงว้คึง้เอง็ (Wu Qin Ying)  นติยเ์กดิในกรงุเทพฯ  เธอเขา้โรงเรยีนจนี 
กวอ๋งสวิ (โรงเรยีนกวา่งเจา้) จบในป ี 2480 และเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนมธัยมตงฮัว้ (จงหวัวทิยาลยั) ในเดอืนสงิหาคม 2482 รฐับาลไทยปดิ
โรงเรยีนดงักลา่วทำใหก้ารศกึษาของเธอสิน้สดุลง (Special Publication by the Chung Hua College Alumni Assaciation of 
Thailand (Bangkok, 1993), pp. 238-239.) เธอมาเคลื่อนไหวในพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก่อนสงครามที่โคราชภายใต้การนำของ  
ทรง นพคณุ (สมัภาษณด์ำรหิ ์เรอืงสุธรรม, กรงุเทพฯ, 14 สงิหาคม 2547) ในชว่งสงครามเธอทำงานตอ่ตา้นญีปุ่น่ เธอไปประเทศจนีใน
ชว่งตน้ 1950 และทำงานใหก้บัสถานวีทิยนุานาชาตปิกักิง่ตัง้แตป่ ี2502 (อนสุรณน์ติย ์พงศด์าบเพชร (กรงุเทพฯ, 2543), หนา้ 1). 
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ในเมืองจีนเป็นเวลานาน และเป็นผู้ที่นวน เจียกำชับว่า

ตอ้งไมส่บัสนกบัอาจารยจ์ากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัทีช่ือ่

เสนาะ ตนับญุยนื [ทีจ่ะกลา่วถงึภายหลงัในงานศกึษาชิน้นี]้  

คนอืน่  ๆทีต่ืน่ตวัทางการเมอืง ไดแ้ก ่เรงิ เมฆไพบลูย ์ผูซ้ึง่

นวน เจยีจำไดว้า่ไวห้นวดตัง้แตก่อ่นการรฐัประหารเดอืน

พฤศจกิายน 2490 และลำเจยีก ทรพัยส์นุทร นอ้งสาว  

ของประเสริฐ ทรัพย์สุนทร [นักเขียนและปัญญาชน

คอมมวินสิต]์ สมาชกิองคก์ารเยาวชนไทยรูว้า่นวนมาจาก

พระตะบอง  และพวกเขาคุยกับนวนในเรื่องความยาก

ลำบากของประชาชนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองอาณานคิม

ฝรัง่เศส 

นอกจากจะอา่น มหาชน เปน็ประจำ นวน เจยี  

กลา่ววา่เขายงัอา่น ทางออกของไทย16
 ของอดุม สสีวุรรณ 

บทแปลภาษาไทยของ กำหนดการคอมมวินสิต ์(Communist 

Manifesto)17 และ ชวีทศัน ์ทีเ่ขยีนโดยประเสรฐิ ทรพัย-์

สนุทร18 เขาไมเ่หน็ดว้ยในบางประเดน็กบังานชิน้หลงั19 เขา

ยงัไดอ้า่นหนงัสอืพมิพก์า้วหนา้อยา่ง เสยีงไทย ดว้ยเชน่กนั 

เมือ่พดูถงึขบวนการเขมรอสิระในชว่งทีเ่ขาอยูใ่น

กรงุเทพฯ นวนกลา่ววา่องคก์รดงักลา่วแบง่เปน็หลายตอ่

หลายกลุม่และไมไ่ดด้ำเนนินโยบายทีถ่กูตอ้ง บางกลุม่ใช้

ชือ่ของขบวนการเพือ่ผลประโยชนข์องตนเอง เขาไดพ้บ

กบัผูน้ำเขมรอสิระผูซ้ึง่รูจ้กักนัในไทยวา่พระพเิศษพาณชิย ์

(วบิลู ปกมนตร,ี Poc Khun)  แตเ่ขารูส้กึวา่ชายผูน้ีเ้ปน็

ผูท้ีท่ำเพือ่ประโยชนส์ว่นตวัถา้มโีอกาส20
  ในทศันะของ

นวน เหตทุีก่ลุม่เขมรอสิระเหลา่นีท้ำเพือ่ผลประโยชนข์อง

ตนนัน้เปน็เพราะในหมูค่นเชือ้สายกมัพชูาในประเทศไทย  

ที่อาศัยอยู่ในสุรินทร์และบุรีรัมย์มีจิตสำนึกในความเป็น

เขมรน้อย  พวกเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชา  

กลุม่ของชาวกมัพชูาในกรงุเทพฯ เปน็กลุม่เลก็ๆ  พวกเขา

พดูภาษาไทย  นวนเปรยีบเทยีบกลุม่เหลา่นีก้บักลุม่เขมรท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตแดนเวยีดนาม  กลุม่หลงันีม้จีติสำนกึใน

ความเปน็เขมรฝงัลกึลงไปในจติวญิญาณ 

ชว่งเวลาทีเ่ขาอยูใ่นประเทศไทย มหีนว่ยเวยีดมนิห์

จำนวนมากแถบชายแดนไทย-อนิโดจนี  เขาคดิวา่พวกนัน้

เปน็หนว่ยทีม่คีวามสามารถสงู แตใ่นเวลานัน้เขาไมม่กีาร

ตดิตอ่กบัพวกเวยีดมนิห ์ อยา่งไรกต็าม ในฐานะนกัศกึษา 

เขาเดินทางไปปอยเปตและสุรินทร์เพื่อสังเกตการณ์การ

เคลือ่นไหวของเขมรอสิระ 

นวนเล่าว่าระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพฯ สุ่ย เฮ็ง 

(Sieu Heng) น้าเขยของเขาผู้ซึ่งมาจากภาคใต้ของ

กมัพชูา ไดเ้คลือ่นไหวรว่มกบัเขมรอสิระทีจ่งัหวดัสรุนิทร ์ 

เขาเข้ามากรุงเทพฯ เป็นระยะเพื่อตระเตรียมเสบียง 

อย่างไรก็ตาม น้าเขยผู้นี้ไม่ได้พูดให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่อง

พรรคคอมมวินสิตอ์นิโดจนีรวมทัง้ไมไ่ดแ้นะนำใหรู้จ้กักบั

ศาสตราจารยต์รนัวนัเซา (ตนัวนัยาว, Tran Van Giau, 

บำรุง เจริญชาติ) ผู้นำชาวเวียดนามที่ในเวลานั้นอยู่ใน

 16 นวน เจยีกลา่วผดิทีร่ะบวุา่อดุม สสีวุรรณเปน็ผูเ้ขยีนหนงัสอืเลม่ดงักลา่ว หนงัสอืนีเ้ขยีนขึน้โดยผูใ้ชน้ามปากกา พ. ณ สโุขทยั   
หนึง่ในนามปากกาของ ประพนัธ ์วรีศกัดิ ์(ดเูชงิอรรถที ่49) และเผยแพรใ่นป ี2493 โดยสำนกัพมิพม์หาชน ด ูพ. ณ สโุขทยั, ทางออก
ของไทย (กรงุเทพ : สำนกัพมิพม์หาชน, เมษายน 2493, 98 หนา้). 

 17 เสนาะ พาณิชเจริญแปลคำประกาศภาษาอังกฤษเป็นไทย และพิมพ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2489 (เนชั่นสุดสัปดาห ์  

6 ธนัวาคม 2547, หน้า 31) 
 18 ประเสรฐิ ทรพัยส์นุทร, ชวีทศัน ์(กรงุเทพ : โรงพมิพอ์ทุยั, กนัยายน 2492, 122 หนา้). 
 19 ประเสรฐิ ทรพัยส์นุทรเองบอกกบัผูเ้ขยีนวา่ (สมัภาษณ,์ กรงุเทพฯ, 16 มถินุายน 2524) เขาเขียน ชวีทศัน ์“กเ็พราะการ

รฐัประหาร 8 พฤศจกิายน 2490 ทีโ่คน่ลม้รฐับาลทีป่รดีสีนบัสนนุ ปรดีนีำขบวนการเสรไีทย และผูท้ีก่อ่รฐัประหารฆา่นกัการเมอืงฝา่ยเสรไีทย
ไปเปน็จำนวนมาก แตไ่มส่ง่ผลโดยตรงตอ่พรรคคอมมวินสิต์ และหนงัสอืพมิพ ์มหาชน ของพรรคกย็งัคงเผยแพรอ่ยู ่ สภาผูแ้ทนราษฎร  
ถกูยกเลกิ และผมไมไ่ดเ้ปน็ ส.ส. อกีตอ่ไป ผมจงึไปเปน็ทมีงาน มหาชน  ขณะนัน้เราตพีมิพ ์ชวีทศัน ์เปน็ตอนๆ ใน มหาชน หลงัจากนัน้
จงึรวบรวมและเผยแพรเ่ปน็หนงัสอื  หนงัสอืเลม่นีอ้า่นสนกุ แตไ่มค่อ่ยสำคญัในทางหลกัการ และไมส่ามารถใชเ้ปน็ตำราได ้ ผมไมม่คีวามรู้
เกีย่วกบัลทัธมิารก์ซเ์พยีงพอในขณะทีเ่ขยีน เนือ้หาจำกดัอยูแ่คเ่พยีงรปูแบบทีก่า้วหนา้ของเสรนียิมเทา่นัน้” 

 20  เกีย่วกบัพระพเิศษพาณชิย ์ด ูEiji Murashima, “Opposing French Colonialism : Thailand and the Independence 
Movements in Indo-China in the Early 1940s,” South East Asia Research Vol. 13 No. 3 (2005), pp. 362-366. 
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กรุงเทพฯ  เซาเป็นเพื่อนของปรีด ีพนมยงค ์  นวนรู้จัก

ชือ่เซาแตไ่มเ่คยพบกนั 

นวนกลา่ววา่ในขณะทีเ่ปน็นกัศกึษาธรรมศาสตร ์

[เขาเริม่เรยีนเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2489 เมือ่จบหลกัสตูร

เตรยีม มธก.] เขาทำงานเปน็ขา้ราชการประจำในกรมบญัชี

กลาง กระทรวงการคลงั เปน็เวลา 3 ปี21   ชวีติประจำวนั

ของเขาคือการฟังบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน

ตอนเช้า จากนั้นจึงไปทำงานที่กระทรวงการคลัง  ในป ี

2493 ขณะทีย่งัทำงานทีก่ระทรวงการคลงั เขาไดเ้ขา้เปน็

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไทย  ก่อนเข้าพรรคเขาต้อง

พสิจูนต์วัเองเปน็เวลาหกเดอืน นวน เจยีเลา่วา่กอ่นหนา้นัน้

เขาตืน่ตวัทางการเมอืงเปน็เวลาสีป่ใีนองคก์ารเยาวชนไทย

ใต้พรรคคอมมิวนิสต์ไทย  หน่วยพรรคที่เขาสังกัดเป็น

หน่วยข้าราชการและมีสมาชิกรวมเขาแล้วเป็นสามคน  

เขาจำไดว้า่ชือ่ของหนึง่ในสมาชกิของหนว่ยคอือดุม เขา

เปน็ผูซ้ึง่ชกัชวนใหน้วน เจยีเขา้พรรค  แตเ่ปน็คนละคน

กบัอดุม สสีวุรรณ  นวนจำชือ่ของสมาชกิหนว่ยอกีคน

ไมไ่ด ้ เทา่ทีเ่ขารู ้เขาเปน็ชาวเขมรเพยีงคนเดยีวในพรรค

คอมมวินสิตไ์ทย 

ในป ี 2493 ขณะทีท่ำงานทีก่ระทรวงการคลงั มี

การสอบคัดเลือกเข้าทำงานที่กระทรวงต่างประเทศ เขา

เขา้สอบและสามารถสอบได ้ เหตผุลทีเ่ขา้สอบกเ็พราะวา่

งานที่กระทรวงการคลังมีแต่ตัวเลขและเขามองไม่เห็น

อนาคตกับงานเช่นนั้น  อีกอย่างเขาเองต้องการเป็นนัก  

การทตูดว้ย  หลงัจากยา้ยไปอยูก่ระทรวงการตา่งประเทศ 

เขาได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในแผนกอินโดจีน มีหน้าที่

เกีย่วกบักจิการในพมา่และอนิโดจนีฝรัง่เศส ไดเ้งนิเดอืน

เพยีง 24 บาท  เขาทำงานทีก่ระทรวงการตา่งประเทศได้

เพยีง 1 เดอืน  ในระหวา่งนัน้ เขาจำไดว้า่ไดอ้า่นรายงาน

ขา่วเกีย่วกบัทหารฝรัง่เศสทีย่งิชาวลาวทีก่ำลงัตกันำ้จาก

แมน่ำ้โขง 

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนสาขาเวียดนามรู้ว่ามี

ชาวเขมรผู้หนึ่งได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทย  

พรรคเวียดนามติดต่อเขาผ่านพรรคไทยเพื่อถามว่าเขามี

ความตัง้ใจจะเขา้รว่มการตอ่ตา้นฝรัง่เศสหรอืไม ่ เขาตอบ

ไปวา่มคีวามตัง้ใจเชน่นัน้  ถา้เขาตอ้งการชวีติทีส่ขุสบาย 

เขาคงยงัทำงานทีก่ระทรวงตา่งประเทศตอ่  และวนัหนึง่เขา

อาจเปน็เอกอคัรราชทตู  แตเ่ขาไมอ่าจทนเหน็การกระทำ

ของฝรั่งเศสในอินโดจีนได้อีกต่อไป  หลังจากการเจรจา

ระดบัสงูระหวา่งพรรคไทยและเวยีดนาม เขาไดย้า้ยไปสงักดั

พรรคคอมมวินสิตอ์นิโดจนี 

ความเปน็คอมมวินสิตข์องเขาเริม่นบัตัง้แตท่ีเ่ขา้

รว่มกบัพรรคคอมมวินสิตไ์ทย  นวนเหน็วา่นัน่เปน็หลกัการ

พื้นฐานของเหล่าพรรคคอมมิวนิสต ์ ที่ความเป็นคอม-  

มิวนิสต์ของใครก็ตามจะเริ่มต้นเมื่อคนผู้นั้นเข้าพรรค 

ไมว่า่จะเปน็พรรคคอมมวินสิตท์ีใ่ดกต็าม  หลงัจากยา้ยไป

สงักดัพรรคคอมมวินสิตอ์นิโดจนี เขายา้ยไปอยูท่ีส่ามลอด

ในเมอืงไพลนิ รบัหนา้ทีง่านโฆษณาและผลติหนงัสอืพมิพ์

ตอ่ตา้นฝรัง่เศสในระดบัหมูบ่า้น  ในขณะนัน้เขายงัไมไ่ดอ้ยู่

ในระดบันำของพรรค 

ในสงครามตอ่ตา้นฝรัง่เศส เขาเหน็วา่เขมรอสิระยงั

ไมม่นีโยบายทีถ่กูตอ้ง และในพืน้ทีภ่เูขาทีฝ่รัง่เศสควบคมุ

ไมถ่งึ  ชาวบา้นทีม่อีาวธุสามารถลกุขึน้สูไ้ดด้ว้ยตวัเองโดย

ไม่สำคัญว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเขมรอิสระหรือไม ่ 

เขาเหน็วา่ความรกัชาตบิา้นเมอืงในหมูช่าวนานัน้กลา้แขง็

มาก และถา้ไดร้บัการกระตุน้ พวกเขาจะเขา้รว่มสงคราม

ตอ่ตา้นฝรัง่เศส  แตผู่น้ำเขมรอสิระไมม่นีโยบาย พวกเขา

เปน็นกัฉวยโอกาส 

ในปทีีส่ตาลนิเสยีชวีติ [5 มนีาคม 2496] นวน เจยี  

ออกจากไพลินเดินเท้าไปยังอรัญประเทศ ปลอมตัวเป็น

คนไทยเข้ากรุงเทพฯ ทางรถไฟ จากนั้นเขาต่อรถไฟ  

ไปหนองคาย เดนิทางดว้ยรถยนตไ์ปยงับงึกาฬ สดุทา้ย

ข้ามแม่น้ำโขงและเดินทางไปยังเมืองปากซันของลาว  

จากจุดนั้นเขาเดินทางผ่านลาวโดยการนำของลาวอิสระ

คนหนึ่งด้วยจักรยานและการเดินเท้าไปยังฮวาบิ่ง (Hoa 

Binh) ซึง่เปน็เปา้หมายของเขาในเวยีดนาม  เขาใชเ้วลา

เดินทางหลายเดือน  ชาวเขมรประมาณสิบคนรวมทั้ง  

ตัวเขาใช้เวลาประมาณ 2 ปีในฮวาบิ่ง ฝึกกับครูฝึกชาว

 21 หนา้ทีห่ลกัของกรมนีไ้ดแ้กต่รวจสอบบญัชงีบประมาณแผน่ดนิและการใชจ้า่ยของหนว่ยงานรฐับาลทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
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เวยีดนาม มลีา่มสำหรบัผูไ้มเ่ขา้ใจภาษาเวยีดนาม  การ

ปะทะที่เดียนเบียนฟูเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังฝึกอยู่  

ในเวยีดนาม [มนีาคม-พฤษภาคม 2497] และทีน่ัน่เขา  

พบกับผู้นำลาวอย่างเจ้าสุภานุวงศ ์ ไกรสอน พรมวิหาร 

และสิงกะโป สีโคตจุนนะมาล ี แต่เขาไม่พบชาวไทยเลย  

ขอ้ตกลงหยดุยงิเจนวีาเกดิขึน้ในป ี2497 [เดอืนกรกฎาคม] 

และในปถีดัมา เขาออกจากเวยีดนามกลบัไปยงัพนมเปญ  

เวลานัน้เองทีเ่ขาพบกบัพอล พตเปน็ครัง้แรก  เขายงัได้

อา่นหนงัสอืของเมาเซตงุในฉบบัภาษาเวยีดนามทีเ่ขาซือ้ใน

พนมเปญหลงัจากการสิน้สดุของสงครามตอ่ตา้นฝรัง่เศส 

เขาได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรค

คอมมิวนิสต์กัมพูชา เป็นอันดับสองรองในพรรคจาก

พอล พต  เขากล่าวว่าไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใดก็ตาม แม้

กระทั่งในหมู่พระสงฆ ์ จะต้องเกิดความขัดแย้ง  มีการ

ทะเลาะกันบ้างระหว่างเขากับพอล พต  อย่างไรก็ตาม 

กไ็มใ่ชเ่รือ่งใหญโ่ตอะไร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไมใ่ชเ่รือ่งใน

เชิงนโยบาย  นวนยืนยันว่าพอล พตเป็นคอมมิวนิสต์

อยา่งแทจ้รงิ และเมือ่เปน็เชน่นัน้พอล พตยอ่มเปน็คนที่

มีศีลธรรมสงู  เขาไม่หยิบฉวยสิง่ของของผู้อื่น และเขา

ไมด่ืม่เหลา้  

เมือ่เกดิสงคราม จะมสีงครามของการรกุรานและ

สงครามเพือ่ปอ้งกนัตนเอง และสงครามทีเ่ขาเขา้รว่มนัน้

เปน็สงครามเพือ่ปอ้งกนัตนเองอยา่งแทจ้รงิ  เพือ่ปอ้งกนั

ประเทศของตน ย่อมจำเป็นต้องมีอำนาจทางการทหาร 

และทุกคนมีสิทธิที่จะป้องกันตนเอง  บางครั้งเราก็ต้อง

ฆา่คนเพือ่ปอ้งกนัตวั  มนัเปน็หนา้ทีท่ีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได้  

ในป ี 2513 เขาได้เข้าไปทำสงครามในป่าเขา  ในช่วง

ระยะหลังเท่านั้นที่เขาได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจัง  

แมก้ระนัน้กต็าม ในชว่งเวลาของการปฏวิตั ิเขาไดก้ลา่ว

ปราศรยัตอ่เจา้หนา้ทีร่ฐับาลถงึสิง่ทีเ่ปน็ศลี 5 ของพทุธ-

ศาสนา อยา่งเชน่ ผูท้ีอ่ยูใ่นอำนาจจะตอ้งไมต่กเปน็ทาส

ของเงนิ สรุา และผูห้ญงิ ไมแ่ยง่ชงิสิง่ของของผูอ้ืน่  ผูท้ี่

ไมส่ามารถปฏบิตัไิดด้งันีไ้มส่ามารถเปน็เจา้หนา้ทีร่ฐับาลได ้ 

นีค่อืความคดิเดยีวกบัเมาเซตงุ 

หลงัจากเดนิทางออกจากประเทศไทยในป ี2493 

เขากไ็มไ่ดต้ดิตอ่กบัพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยอกี 

และเขากแ็ทบจะไมไ่ดพ้บสหายชาวไทยอกีเลย  มตีวัอยา่ง

หนึง่ทีไ่มค่อ่ยเกดิขึน้นกั ในป ี 2518 หรอื 2519 ในยคุ

ของกัมพูชาประชาธิปไตย เขาพบกับเปลื้อง วรรณศร ี

สมาชกิพรรคคอมมวินสิตไ์ทยทีเ่ดนิทางไปพนมเปญเพือ่

สงัเกตการณ ์  เมือ่ป ี2487 ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ที่

เขายงัเปน็นกัเรยีนเตรยีม มธก. รุน่ 7 เปลือ้งเปน็นกัเรยีน

เตรยีม มธก. รุน่ 5  การพบกบัสหายชาวไทยอกีครัง้หนึง่

ทีเ่ขาจำไดก้ค็อื การพบกบัคนทีม่ตีำแหนง่เปน็เลขาธกิาร

พรรคคอมมิวนิสต์ไทยซึ่งใช้ชื่อจัดตั้งว่า “ชาติ” ผู้ม ี 

ผวิพรรณคลา้ยกบัคนจนี 

การเดินทางไปต่างประเทศของเขามีเพียงการ

เดนิทางผา่นประเทศจนีไปเขา้รว่มการประชมุสนัตภิาพที่

มอสโควร์ะหวา่งสงครามตอ่ตา้นฝรัง่เศส และการเดนิทาง

อยา่งเปน็ทางการไปประเทศจนี เวยีดนาม และเกาหลเีหนอื 

ในฐานะผูน้ำสภาประชาชนของกมัพชูาประชาธปิไตย 

เมื่อพูดถึงผู้นำเขมรแดง22 นวนเห็นว่าพวกเขา

เปน็คนด ีไมล่กัขโมย ไมช่ัว่รา้ย พวกเขามคีวามรูส้งูมาก 

เชน่เดยีวกบัโจวเอนิไหล  พอล พตไดร้บัการศกึษาระดบัสงู

จากฝรั่งเศส  เมื่อพวกเขา (นวนและผู้นำเขมรแดงคน

อื่นๆ) อยู่ในอำนาจ ผู้คนนอกประเทศวิพากษ์วิจารณ์

พวกเขาตา่ง  ๆนานา  อยา่งไรกต็าม ในทศันะของเขา นีเ่ปน็

แคก่ารวจิารณจ์ากภายนอก  เขายกตวัอยา่งประเทศญีปุ่น่ 

ถึงแม้จะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถเป็น

ประเทศพฒันาได ้ นีเ่ปน็เพราะการตืน่ตวัทางจติวญิญาณ  

สิง่สำคญัทีส่ดุคอื “ทศันะ” และความ “นกึคดิ”  ญีปุ่น่

สามารถเปน็มหาอำนาจไดก้เ็พราะมทีศันะและความตัง้ใจ 

รวมถงึผลกัดนัสิง่เหลา่นีไ้ปสูก่ารปฏบิตัดิว้ยตนเอง  ความ

ตั้งใจของนวนคือการยกระดับทัศนะและความตั้งใจของ

กมัพชูา และเปลีย่นสิง่เหลา่นีใ้หเ้ปน็การปฏบิตัจิากความ

พยายามของพวกเขาเอง 

หลงัจากเขมรแดงพา่ยแพ ้ฝา่ยผูช้นะผลกัดนัให้

พวกเขารบัผดิชอบตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในชว่งกมัพชูา

22 นวน เจยีใชค้ำวา่ เขมรแดง 
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ประชาธปิไตย  แตเ่ขาตัง้คำถามวา่ ถา้กมัพชูาประชาธปิไตย

ฆา่ประชาชน พวกเขาจะชนะสงครามในป ี2518 ไดอ้ยา่งไร 

มีใครที่ไหนจะเผาบ้านใหม่เอี่ยมของตนเอง  ตัวเขาเอง

ไมเ่คยมคีวามคดิทีจ่ะฆา่ประชาชนธรรมดาสามญั แตผู่น้ำ

กมัพชูาประชาธปิไตยนัน้แบกรบัภาระมากมาย  พวกเขาเชือ่

สิง่ทีเ่จา้หนา้ทีร่ะดบักลางและลา่งบอกพวกเขาอยา่งงา่ยๆ 

และพวกเขาไม่สามารถไปตรวจสอบพื้นที่ท้องถิ่นได ้ 

ประชาชนมากมายตอ้งตายเพราะการใชแ้รงงานและความ

อดอยาก เพราะพวกเขาถกูบงัคบัใหท้ำงานเกนิเวลา และ

ต้องกินข้าวต้มที่ไม่มีข้าวเพราะอาหารขาดแคลน เป็น

โชครา้ยทีเ่ขาไมส่ามารถเดนิทางไปหยดุสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้ได ้

และสิง่นีเ้ขารบัวา่เปน็ความรบัผดิชอบของตน 

นวนทิ้งท้ายการให้สัมภาษณ์ด้วยการกล่าวว่า 

เขาไม่ได้เขียนหนังสือใดๆ และไม่มีความตั้งใจจะเขียน 

เขาตอ้งการใหช้วีประวตัขิองเขาเขยีนโดยประชาชน 

 

2. การตามหาชือ่ไทยของนวน เจยี 
ภารกิจแรกของผู้เขียนในการเดินทางกลับจาก

พนมเปญก็คือการตามหาชื่อที่นวน เจียใช้ในกรุงเทพฯ

โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์ เพราะถ้าไม่

สามารถค้นหาชื่อไทยของเขาได้แล้วย่อมเป็นไปได้ยาก  

ที่จะติดตามเรื่องราวชีวิตของเขาในกรุงเทพฯ แม้ว่า  

ผู้เขียนจะได้พบกับอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไทย  

ผูท้ีน่วนไดก้ลา่วถงึในการใหส้มัภาษณก์ต็าม 

ขัน้ตอนแรกคอืการคน้หาบญัชรีายชือ่ของนกัเรยีน

ทีเ่ขา้ศกึษาหลกัสตูรเตรยีม มธก. รุน่ 7 เพือ่จะดวูา่มชีือ่  

ทีส่ะดดุตาผูเ้ขยีนหรอืไม ่ ตามทีน่วนกลา่ว เตรยีม มธก. 

รุน่ 7 เขา้เรยีนในครึง่แรกของป ี2487 และสำเรจ็การศกึษา

ใน 2 ปถีดัมา  บญัชรีายชือ่ทีผู่เ้ขยีนคน้หาประกอบดว้ย 

1,439 รายชือ่23
  ไมม่ทีางรูไ้ดเ้ลยวา่มรีายชือ่ตกหลน่ไปบา้ง

หรอืไม ่ แตน่ีน่า่จะเปน็จำนวนโดยรวมของนกัเรยีนเตรยีม 

มธก. รุน่ 7 ซึง่มมีากกวา่ทีผู่เ้ขยีนคาดไว ้ ชือ่ถกูเรยีงลำดบั

ตามตวัอกัษร เริม่จากชือ่แรกสดุในบญัช ีผูเ้ขยีนกวาดตา

มองลงมาประมาณครึง่หนึง่จงึพบชือ่ “รุง่เลศิ เหลา่ด”ี  เมือ่

เหน็ชือ่นี ้ผูเ้ขยีนสงัหรณใ์จวา่เปน็ชือ่หนึง่ทีน่วน เจยีเคยใช ้

เหตผุลหนึง่ของความสงัหรณใ์จนีก้ค็อืขอ้มลูจากเดวดิ พ.ี 

ชานดเ์ลอรแ์ละเบน เคยีรแ์นน ทีอ่า้งถงึในตอนตน้  ดงัที่

ชานดเ์ลอรว์า่ไว ้นวน เจยีเคยใชช้ือ่ Long Ruot ระหวา่ง

ทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ  เคยีรแ์นนเรยีกเขาวา่ Long Reth ทัง้

สองชือ่ใกลเ้คยีงกบัชือ่ รุง่เลศิ  อกีสาเหตไุดแ้กน่ามสกลุ

เหลา่ด ี ในการใหส้มัภาษณ ์นวนกลา่ววา่นามสกลุของพอ่

ของเขาคือ เลา (Lao) ซึ่งเป็นนามสกุลจีน  เมื่อสร้าง

นามสกุลแบบไทย คนไทยเชื้อสายจีนมักจะนำเสียงใน

นามสกลุจนีมาเปน็นามสกลุไทย ดเูหมอืนวา่นวนไดเ้พิ่ม

คำไทย “ด”ี เขา้กบันามสกลุเดมิ ทำใหเ้ขามนีามสกลุไทย

ในแบบจนีวา่ เหลา่ด ี

เมือ่มหีลกัฐานแลว้วา่ชือ่ไทยของนวน เจยีนา่จะ

ไดแ้ก ่รุง่เลศิ เหลา่ด ี ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการตรวจสอบขอ้มลู

ทีโ่รงเรยีนวดัเบญจมบพธิ (ปจัจบุนัคอืมธัยมเบญจมบพธิ) 

ที่นวนเคยเรียน เพื่อค้นหาว่าชื่อดังกล่าวมีอยู่ในรายชื่อ

นกัเรยีนหรอืไม่ 

มัธยมเบญจมบพิธเป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ใน

วัดเบญจมบพธิ วัดทีม่ีลักษณะโดดเด่นและเปน็ที่เคารพ

บชูา สรา้งโดยรชักาลที ่5 ตัง้อยูใ่จกลางกรงุเทพฯ ไมไ่กล

จากสวนจติรลดาและทำเนยีบรฐับาล เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีรู่จ้กักนัด ีอยา่งอโุบสถหนิออ่น พระพทุธรปูสมยัสโุขทยั

ประดษิฐานในวหิารหนิออ่น ศาลารายเตม็ไปดว้ยพระพทุธ-

รปูทีม่าจากทัว่โลก หลงัวดัเปน็กฏุหิลายหลงั ถดัไปเปน็

โรงเรียนวัดเบญจมบพิธ  กุฏิพระดังกล่าวเป็นที่อยู่ของ

พระสามรูปจากพระตะบองที่เป็นผู้ดูแลนวน เจีย และ  

ทีน่ีเ่องทีเ่ขาไดพ้กัอาศยัเมือ่ครัง้ยงัเปน็นกัเรยีน  วถิชีวีติ

และการเรียนของเขาไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดจาก

เดก็ไทยทัว่ไป  จนกระทัง่ปจัจบุนั เดก็ไทยจากพืน้ทีช่นบท

จำนวนมากทีม่าเรยีนตอ่ในกรงุเทพฯ กม็ชีวีติและการศกึษา

ในแบบเดียวกัน  ในหมู่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทยที่จะกล่าวถึงในบทความนี ้ เช่น ประเสริฐ 

ทรัพย์สุนทร รวม วงพันธุ ์สมควร พิชัยกุล และอุดม 

เจริญรัตน ์ ก็มาจากชนบทและอาศัยวัดขณะที่ศึกษาต่อ

 23 ทำเนยีบ ต.มธก. (กรงุเทพฯ : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2495), หนา้ 249-269. 
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ในกรงุเทพฯ 

ในวนัที ่ 3 กนัยายน 2546 ผูเ้ขยีนเดนิทางไปยงั

ห้องพักอาจารย์ที่มัธยมเบญจมบพิธ โรงเรียนมีรายชื่อ

ของนกัเรยีนทัง้หมดเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอร ์  ดงันัน้ผูเ้ขยีน

ไดท้ราบวา่เปน็เรือ่งงา่ยมากทีจ่ะคน้หาชือ่ดงักลา่ว  ในการ

คน้หาในเวลาชัว่ครูก่ป็รากฏชือ่ รุง่เลศิ เหลา่ด ี สิง่ทีบ่นัทกึ

ไวต้อ่จากชือ่คอื รหสันกัเรยีน 4467 จบการศกึษาชัน้มธัยม-

ศกึษาปทีี ่4 (ม.ศ. 4) ในปกีารศกึษา 2485 จบมธัยมศกึษา

ปีที ่5 ในปีการศึกษา 2486 เข้าศึกษาต่อที่เตรียม มธก.    

การจบการศกึษาในปกีารศกึษา 2486 จะเกดิขึน้ในชว่งเวลา  

ตน้ป ี2487 ซึง่เปน็ชว่งเวลาเดยีวกบัการเขา้เรยีนตอ่ทีเ่ตรยีม 

มธก. รุ่น 7  แต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องตรงนี ้  ในการให้

สมัภาษณ ์นวน เจยีบอกผูเ้ขยีนวา่เขาจบชัน้มธัยมศกึษา

ปทีี ่ 4 จากพระตะบอง เดนิทางมากรงุเทพฯ และเขา้ชัน้

มธัยมศกึษาปทีี ่ 5 ทีโ่รงเรยีนวดัเบญจมบพธิ และศกึษา

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 อันเป็นกระบวนการปกติของ

นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา  

แตบ่นัทกึของโรงเรยีนแสดงใหเ้หน็วา่นวน ภายใตช้ือ่ รุง่เลศิ 

เหล่าดีได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมศกึษาปีที ่ 4 จบการศึกษา

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 และจากนัน้จงึเขา้สูห่ลกัสตูรเตรยีม

อดุมศกึษา ซึง่เปน็เรือ่งทีผ่ดิปกตเิปน็อยา่งยิง่  ผูเ้ขยีนสงสยั

วา่จะเปน็ความผดิพลาดบางอยา่งของคอมพวิเตอรห์รอืไม ่

เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนผูซ้ึง่คน้หาขอ้มลูใหก้ต็อบไมไ่ด้ 

ต่อมาผู้เขียนติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการ

ต่างประเทศที่รู้จักกัน และขอให้เธอตรวจสอบว่ามีชื่อ 

รุง่เลศิ เหลา่ด ีในบนัทกึการจา้งงานของกระทรวงหรอืไม ่ 

เธอจดัการตามทีข่อ  และในบตัรรายชือ่ขา้ราชการ ก.ต. 

ในคลังเอกสารของกระทรวง เธอพบชื่อรุ่งเลิศ เหล่าด ี

พร้อมกับบันทึกย่อว่า เขาเข้าทำงานในกระทรวงการ  

ตา่งประเทศใน พ.ศ. 2493 จากนัน้จงึลาออก  นีย่นืยนัวา่

รุง่เลศิเขา้ทำงานทีก่ระทรวงการตา่งประเทศในปนีัน้จรงิๆ  

อยา่งไรกต็าม วนัและเดอืนของการเขา้ทำงานไมไ่ดบ้นัทกึ

ไว ้  วัน เดือน ป ี ที่เขาลาออกก็ไม่ได้บันทึกไว้เช่นกัน  

แตเ่จา้หนา้ทีบ่อกกบัผูเ้ขยีนวา่ ขอ้มลูบรรทดัถดัไปจากที่

บันทึกว่ารุ่งเลิศเข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศใน

ป ี2493 ไดเ้ขยีนไวเ้ฉยๆ วา่ เขาลาออก  อาจจะอนมุาน

ได้ว่าเขาลาออกในปีเดียวกันนั้นเอง ซึ่งน่าจะสอดคล้อง

กบัสิง่ทีน่วน เจยีกลา่วในการใหส้มัภาษณว์า่ เขาเขา้ทำงาน

ที่กระทรวงการต่างประเทศในป ี 2493 และได้ลาออก

หนึง่เดอืนหลงัจากนัน้ 

สมุดทะเบียนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์บัณฑิต บันทึกชื่อของรุ่งเลิศ เหล่าดี เลขประจำตัวนักศึกษา 10770 
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หลงัจากคน้พบขอ้มลูทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ 

ผูเ้ขยีนไดไ้ปสบืคน้ตอ่ทีก่รมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 

ทีน่วน เจยีกลา่ววา่เขาเคยทำงานอยูเ่ปน็เวลา 3 ป ี เพือ่

ตรวจสอบว่าจะสามารถค้นพบชื่อรุ่งเลิศในบัญชีรายชื่อ  

เจา้หนา้ทีข่องกรมไดห้รอืไม ่  แตผู่เ้ขยีนไดร้บัแจง้จากทาง

กรมวา่ไดเ้กบ็รายชือ่เจา้หนา้ทีท่ีล่าออกไวย้อ้นหลงัไปเพยีง

แค่ป ี 2529 เท่านั้น  ดังนั้นผู้เขียนจึงไม่สามารถยืนยัน

การจา้งงานของรุง่เลศิ เหลา่ด ีในชว่งตน้ทศวรรษ 2490 

จากเอกสารของกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงัได้ 

ขณะนีเ้กอืบจะเปน็ทีแ่นน่อนแลว้วา่ รุง่เลศิ เหลา่ดี

กค็อืนวน เจยี  ถา้บคุคลทีน่วนกลา่วถงึในการใหส้มัภาษณ์

จำไดว้า่พวกเขาเคยเคลือ่นไหวรว่มกบัรุง่เลศิ และถา้เนือ้หา

ของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่นวนให้

สัมภาษณ ์ ก็จะสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอน  ผู้เขียน

ไดต้ดิตอ่กบัอดุม เจรญิรตัน ์ (พ.ศ. 2472-2550) อดตี

คอมมวินสิตท์ีต่ืน่ตวัทางการเมอืงอยา่งมาก  และตามการ

คาดการณ์ของผู้เขียน เขาคืออุดมผู้เคยเป็นผู้ร่วมงาน  

ของนวน เจยีทีก่รมบญัชกีลาง และเปน็ผูท้ีน่วนกลา่ววา่

ชักชวนให้เขาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ

ไทย 

เดือนตุลาคม 2546 ผู้เขียนทราบหมายเลข

โทรศพัทข์องอดุมจากประจวบ อมัพะเศวต (เกดิ 2462)  

เตรยีม มธก. รุน่ 2 เพือ่นสนทิของอดุม  ผูเ้ขยีนโทรศพัท์

ไปหาอดุม บอกวา่ไดร้บัการแนะนำจากประจวบ และบอกวา่

เมือ่เดอืนสงิหาคม ผูเ้ขยีนไดไ้ปกมัพชูาเพือ่พบกบัรุง่เลศิ  

ที่ยังจำชื่อของอุดมได ้ และผู้เขียนได้ถ่ายภาพรุ่งเลิศไว ้   

ผู้เขียนปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะพบกับอุดมและฟัง

ประสบการณข์องเขา  อดุมมปีฏกิริยิาตอบสนองทนัททีี่

ไดย้นิชือ่รุง่เลศิ ถามอยา่งแปลกใจวา่เขายงัมชีวีติอยูห่รอื 

และกลา่ววา่เขาไดย้นิมานานแลว้วา่รุง่เลศิตกมา้เสยีชวีติ  

หลงัจากไดค้ยุกนั อดุมตกลงใหส้มัภาษณโ์ดยมเีงือ่นไขวา่

ประจวบตอ้งเขา้รว่มดว้ย 

ชว่งบา่ยของวนัที ่22 ตลุาคม 2546 ผูเ้ขยีนพบ

กับอุดมและประจวบที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับรัฐสภา 

ซึง่นกัการเมอืงไทยมาใชบ้รกิารกนับอ่ยๆ และสมัภาษณ์

ทั้งคู่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง  อุดมสนทนาอย่างเป็นกันเอง 

แมว้า่เขาจะเกบ็ขอ้มลูหลายอยา่งไวก้ต็าม  แตน่ีเ่ปน็สิง่ที่

คาดหมายไดจ้ากการสมัภาษณค์รัง้แรก ซึง่ผูเ้ขยีนพบเจอ

บอ่ยครัง้ในการสมัภาษณน์กัการเมอืงไทยเปน็จำนวนมาก  

ผู้สัมภาษณ์จะต้องพบกับเป้าหมายหลายๆ ครั้งเพื่อให้

พวกเขาเกดิความเชือ่มัน่ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีล่ะเอยีด

ถกูตอ้ง  สิง่หนึง่ทีอ่ดุมและประจวบตา่งตอ้งการคอืเดนิทาง

ไปไพลนิและพบกบัรุง่เลศิ สหายเกา่ของพวกเขา ซึง่เปน็

สิง่ทีพ่วกเขาหวงัวา่ผูเ้ขยีนจะสามารถจดัการใหไ้ด ้  ดว้ย

ความคาดหวงันี ้ตอ่มาอกีปคีรึง่ จนกระทัง่เดอืนมนีาคม 

2548 ผู้เขียนได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับอุดมหลายครั้ง  

ในเดอืนธนัวาคม 2546 เมือ่เดนิทางไปพนมเปญอกีครัง้ 

ผูเ้ขยีนไดโ้ทรศพัทไ์ปหานวน เจยีและไดร้บัอนญุาตใหอ้ดุม

และประจวบไปพบได ้  อยา่งไรกต็าม อดุมไมไ่ดม้คีวาม

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะพบกบันวน เจยีเหมอืนประจวบ  แมว้า่

จะอายุมากและมีปัญหาด้านการได้ยิน แต่ประจวบก็มี

ความสนใจอยา่งมากในการศกึษาประวตัศิาสตรไ์ทยสมยั

ใหม ่แตอ่ดุมดจูะมคีวามกงัวลใจวา่ในฐานะทีเ่ขาเคยเปน็

คอมมิวนิสต ์ การไปพบผู้นำเขมรแดงที่มีชื่อเสียงอาจมี

ผลกระทบตอ่ญาตสินทิของเขาทีก่ำลงักา้วหนา้ในหนา้ที่

การงานดา้นการทตูในกระทรวงการตา่งประเทศ  ถงึทีส่ดุ

แลว้พวกเขากย็ตุกิารพดูถงึการเดนิทางไปไพลนิ และใน

ป ี2550 อดุมกถ็งึแกก่รรม 

ในหมูค่นไทยทีน่วน เจยีกลา่ววา่เขาเคยเคลือ่นไหว

ดว้ยในกรงุเทพฯ อดุม เจรญิรตันเ์ปน็คนแรกทีผู่เ้ขยีนได้

สมัภาษณ ์แตอ่ดุมทำงานกบันวนในชือ่รุง่เลศิทีก่ระทรวง

การคลัง และชักนำให้นวนเข้าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยใน  

ชว่งเวลาทา้ย  ๆของนวนในประเทศไทย อนัเปน็กรอบเวลา

ที่บทความนี้ยุติลง  อุดมจึงเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหว

คอมมิวนิสต์คนท้ายๆ ในกรุงเทพฯ ที่มีอิทธิพลต่อนวน  

ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงบุคคลที่ร่วมเคลื่อนไหวกับนวน 

เจียระหว่างเขาอยู่ในกรุงเทพฯ  การนำเสนอจะเริ่มตาม

ลำดบัเวลา ตัง้แตผู่ท้ีต่ดิตอ่กบันวน เจยี หรอืรุง่เลศิ เหลา่ด ี

เปน็คนแรกสดุในกรงุเทพฯ 

 

3. รวม วงศพ์นัธ ์และองคก์ารเยาวชนไทย 
ในการใหส้มัภาษณ ์ นวน เจยีบอกกบัผูเ้ขยีนวา่ 
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เขาไดร้บัการชกัชวนจาก รวม วงศพ์นัธ ์ใหเ้ขา้รว่มองคก์าร

เยาวชนไทย และเขาได้เข้าร่วมในป ี 2487  ในเวลานั้น

ทัง้คูเ่ชา่หอ้งอยูด่ว้ยกนั (เมือ่ใหส้มัภาษณถ์งึชว่งนี ้นวน  

กลา่วนอกเรือ่งไปวา่ เขาทราบเรือ่งทีร่วมถกูประหารชวีติ

ดว้ยขอ้หามกีารกระทำอนัเปน็คอมมวินสิต)์  การเขา้รว่ม

องคก์ารเยาวชนไทยเปน็จดุเริม่ตน้ของชวีติทางการเมอืง

ของนวน  และเพื่อที่จะทำความเข้าใจเขา ก็จำเป็นต้อง

บรรยายใหเ้หน็ภาพวา่แทจ้รงิแลว้องคก์รนีค้อือะไร 

ระหวา่งการสมัภาษณ ์ผูเ้ขยีนถามนวน เจยี 3 ครัง้

วา่เขาจำผดิเกีย่วกบัปทีีเ่ขา้รว่มองคก์ารเยาวชนไทย ทีเ่ขา

ยนืยนัวา่เปน็ป ี2487 หรอืไม ่เพราะผูเ้ขยีนสงสยัวา่ในปนีัน้

จะมอีงคก์รดงักลา่วอยูจ่รงิหรอื  แตล่ะครัง้นวน เจยีจะยำ้

วา่เปน็ป ี 2487 กอ่นทีส่งครามโลกครัง้ที ่ 2 จะยตุ ิ  จาก

ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้มีอาย ุ ผู้เขียนทราบว่า 

แม้ว่าบุคคลจะมีความทรงจำดีเลิศก็ตาม เมื่อพูดถึง

เหตุการณ์เมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ก็ไม่ใช่เรื่อง  

ผิดปกติที่การระบุปีจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง  ในการให้

สัมภาษณ ์ นวน เจียบอกกับผู้เขียนด้วยว่า ก่อนเข้า

พรรคคอมมิวนิสต์ในป ี 2493 เขาได้เคลื่อนไหวใน

องค์การเยาวชนเป็นเวลา 4 ป ี  ถ้าเขาเข้าร่วมองค์การ

เยาวชนในป ี 2487 ดังที่เขาอ้าง ก็จะเป็นเวลามากกว่า   

4 ปีก่อนเข้าพรรค  มีบางอย่างผิดพลาดอย่างแน่นอน  

เพื่อสร้างความกระจ่าง เราจำเป็นต้องค้นหาว่าองค์การ

เยาวชนไทยกอ่ตัง้ขึน้เมือ่ไรและใครเปน็ผูก้อ่ตัง้  การมอง

ไปทีร่วม วงศพ์นัธ ์ผูช้วนรุง่เลศิ เหลา่ดเีขา้องคก์รดงักลา่ว

สามารถตอบคำถามเหลา่นีไ้ด้ 

ไมม่คีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะสมัภาษณร์วม วงศพ์นัธ ์

เพราะเขาถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าไปเมื่อวันที ่ 24 

เมษายน 2505 โดยคำสัง่ของเผดจ็การสฤษดิ ์ ธนะรชัต ์

ที่ไม่มีแม้แต่การนำตัวขึ้นศาล  สฤษดิ์ประกาศว่ารวมมี

ความผิดในฐานะที ่ “รับคำสั่งจากคนต่างด้าวภายนอก

ประเทศมาลม้ลา้งระบอบการปกครองประชาธปิไตย อนั

มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศไทย เพื่อจะ

เปลี่ยนให้กลายเป็นระบอบคอมมิวนิสต์”24
  แต่ยังมี

เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับรวมและข้อมูลจากบุคคล  

ที่รู้จักเขา อันทำให้เป็นไปได้ที่จะสำรวจชีวิตและการ

เคลือ่นไหวของชายผูน้ีอ้ยา่งถกูตอ้งยิง่ขึน้ 

เขาเกิดเมื่อวันที ่ 1 เมษายน 2465 ที่ตำบล

มะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร ี เป็น

ลกูชายคนโตของครอบครวัชาวนา25  ในป ี2484 หลงัจาก

จบ ม.ศ. 5 จากโรงเรยีนในทอ้งถิน่ เขาเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีน

สวนกหุลาบวทิยาลยัอนัมชีือ่เสยีง ทีซ่ึง่เขาสำเรจ็การศกึษา 

ม.ศ. 6 อนัเปน็ปสีดุทา้ยในระดบัมธัยม นกัเรยีนอกี 2 คน

ที่ย้ายมาเรียนสวนกุหลาบในช่วงเวลาเดียวกันและเรียน

แคช่ัน้ มศ. 6 เชน่เดยีวกบัรวม ไดแ้ก ่ เจรญิ วรรณงาม 

(2468-2522) และสธุ ีนาทวรทตั (เกดิ 2470)  เจรญิ

จะเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  

ตัง้แตป่ ี 2504 จนกระทัง่เสยีชวีติในป ี 2522  ในขณะที่

สธุจีะเปน็อธบิดกีรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์

และเปน็รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยใ์นรฐับาลธานนิทร ์

กรยัวเิชยีร นกัเรยีนอกี 2 คนทีเ่รยีนระดบัมธัยม 3 ปสีดุทา้ย

ทีส่วนกหุลาบ (ทีใ่นขณะนัน้มรีะบบ 3 ป ีม.ศ. 4-6) และ

อยู่ในชั้น ม.ศ. 6 เมื่อรวม เจริญ และสุธ ี ย้ายเข้ามา 

ได้แก ่ ธานินทร ์ กรัยวิเชียร (เกิด 2470) และสมควร 

พชิยักลุ (เกดิกนัยายน 2469)  ในเวลาตอ่มา ธานนิทร์

จะเปน็นายกรฐัมนตร ี (2519-2520) และสมควรจะเปน็

กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย26
  

นักเรียนทั้งหมดเหล่านี้เรียนจบในปีการศึกษา 2484 

หมายความว่าพวกเขาเรียนจบจากสวนกุหลาบในครึ่ง  

ปีแรกของป ี 2485  ในขณะที่แวดล้อมไปด้วยนักเรียน

ชาวกรุงเทพฯ ผู้มั่งคั่งอันเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ของ

โรงเรียนสวนกุหลาบ รวมเลือกรวมกลุ่มกับสมควรและ

เจริญที่โตมาจากชนบทอันยากจนด้วยกัน  

ในเวลานั้น เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัย หลังจาก

 24 อนสุรณเ์นือ่งในการฌาปนกจิศพนายรวม วงศพ์นัธ,์ (กรงุเทพฯ, 23 เมษายน 2538). 
 25 ผูจ้ดัการ, 30 มนีาคม 2538. 
 26 สมัภาษณส์มควร พชิยักลุ, 1 เมษายน 2548, กรงุเทพฯ. 
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จบชัน้ ม.ศ. 6 นกัเรยีนจะตอ้งเรยีนตอ่จนสำเรจ็หลกัสตูร

เตรยีมอดุมศกึษา 2 ปหีรอืเทยีบเทา่  หลงัจากจบชัน้ ม.ศ. 6 

ในป ี 2485 รวมไมไ่ดเ้ขา้หลกัสตูรเตรยีมอดุมศกึษา แต่

ไปเขา้โรงเรยีนพาณชิยพ์ระนครทีว่งับรูพา เขาเรยีนอยู ่2 ป ี

(2485/248-2486/2487) จนได้คุณสมบัติที่จะเข้า

มหาวทิยาลยั จงึลงทะเบยีนเรยีนทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2487 เลขประจำตวันกัศกึษาของเขา

คอื 1785727 

ในเดอืนพฤษภาคม 2487 ขณะยงัเรยีนทีโ่รงเรยีน

พาณชิยการพระนคร รวมไดเ้ขา้เรยีนหลกัสตูรหนงัสอืพมิพ์

ทีจ่ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  ในหมูน่กัศกึษาของหลกัสตูร

ดงักลา่วนัน้มเีจรญิ วรรณงาม ซึง่เปน็เพือ่นรว่มชัน้ของเขา

ที่สวนกุหลาบ และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ์ วิโรจน ์

อำไพ28 เรียนอยู่ด้วย  เป็นไปได้ว่านี่ทำให้รวมมีความ

สมัพนัธก์บัพรรคคอมมวินสิต์ 

ดำริห ์ เรืองสุธรรม29 อดีตผู้นำกรรมกรและผู้มี

 27 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.4/3, “สมดุทะเบยีนมหาวทิยาลยั, ธรรมศาสตรบ์ณัฑติ, 15026-20000,” 
หนา้ 315  อยา่งไรกต็าม ในหนงัสอืระลกึงานศพของรวม วงศพ์นัธ ์มภีาพถา่ยบนัทกึนกัศกึษาทีไ่ดม้าจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สิง่ทีป่รากฏ
ในภาพระบอุยา่งชดัเจนวา่รวมลงทะเบยีนแรกเขา้เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2487 

 28 วโิรจนเ์กดิในครอบครวัที่ทำธรุกจิขายสง่ทีท่า่เตยีน รูจ้กักนัในชือ่อำไพสโตร ์ ขายสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ปลกีทัว่ประเทศ ตามที่
ดำรหิ ์ เรอืงสธุรรมกลา่ว (สมัภาษณ,์ 13 กรกฎาคม 2548) วโิรจนโ์ตขึน้มาจากครอบครวัรำ่รวย ชือ่จนีของเขาไดแ้ก ่อึง๊กงุเงก็ ในเดอืน
ตลุาคม 2474 สมาคมพาณชิจนีสนบัสนนุการประกวดสนุทรพจนภ์าษาจนีและไทยทีต่วัแทนจากโรงเรยีนจนีทัว่กรงุเทพฯ เขา้รว่ม ผูช้นะการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในระดับประถมตอนปลายได้แก ่ อึ๊งกุงเง็ก ตัวแทนจากโรงเรียนอึ้งฮุ้ง (ตงฮั้วมิ่งป่อ, 20 ตุลาคม 2474,   
หนา้ 18) ในเดอืนมนีาคม 2479 (ค.ศ. 1936) หลงัจากเขา้โรงเรยีนมธัยมตงฮัว้ (จงหวัวทิยาลยั) เขาเขา้รว่มการประทว้งทีจ่ดัขึน้ในโรงเรยีน
และถกูไลอ่อก (ตงฮัว้มิง่ปอ่, 30 มนีาคม 2489)  การประทว้งนีน้ำโดยพรรคคอมมวินสิตส์ยาม  ประมาณป ี2483 เขาเปน็สมาชกิหลกัของ
หนว่ยพรรคทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิชาวไทยทีถ่กูจดัตัง้โดยพรรคคอมมวินสิตไ์ทย และเขาถกูเกณฑท์หารในชว่งสงครามอนิโดจนี (สมัภาษณ์
ดำรหิ,์ 13 กรกฎาคม 2548)  ในชว่งสงครามแปซฟิกิ เขาเปน็เลขาธกิารสนันบิาตตอ่ตา้นญีปุ่น่ทีก่อ่ตัง้ขึน้เมือ่ 23 ธนัวาคม 2487 เขา้ศกึษา
หลกัสตูรหนงัสอืพมิพภ์าคคำ่ทีจ่ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเปน็เวลาปคีรึง่จนกระทัง่หลกัสตูรยกเลกิไปเพราะการโจมตทีางอากาศทีร่นุแรงมากขึน้  
ในชว่งสงครามใกลย้ตุ ิ(คณะนกัศกึษาวชิาการหนงัสอืพมิพจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, วชิาการหนงัสอืพมิพจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (กรงุเทพฯ : 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2495), หน้า 30, 32. 

สมุดทะเบียนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์บัณฑิต บันทึกชื่อรวม วงศ์พันธ์ เลขประจำตัวนักศึกษา 17857 
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อำนาจในพรรคคอมมวินสิตไ์ทยกลา่วกบัผูเ้ขยีนถงึความ

เป็นไปได้นี้ว่า วิโรจน์เป็นหนึ่งผู้นำของหน่วยอาชีพที่ใน

พรรคคอมมิวนิสต์ไทยเรียกว่า สาย  สมาชิกพรรคถูก

แบ่งตามอาชีพเป็นสายต่างๆ มีสายสำหรับกรรมกร

ชาวนา ผูห้ญงิ คร ูนกัเรยีน ขา้ราชการ และอืน่ๆ  และ  

วิโรจน์เป็นหัวหน้าสายปัญญาชนที่รับผิดชอบ มหาชน 

หนงัสอืพมิพข์องพรรค  ดำรหิอ์ธบิายวา่สายทีน่ำโดยวโิรจน์

นีเ้องทีช่กันำใหร้วมเขา้พรรค เรือ่งนีเ้กดิขึน้หลงัสงคราม 

เมือ่โรงเรยีนจนีชือ่ฉีก่วง30 เปดิการเรยีนการสอน และรวม

เขา้มาเปน็ครใูหญฝ่า่ยภาษาไทย ชว่งเวลานีเ้องทีร่วมเขา้

เปน็สมาชกิพรรค31 

ผู้ที่เห็นพ้องว่ารวมเข้าพรรคคอมมิวนิสต์หลัง

สงครามไดแ้ก ่ลำเจยีก (ทรพัยส์นุทร) สงฆรกัษ ์ทีบ่อกกบั

ผูเ้ขยีนวา่รวมเขา้พรรคไมน่านหลงัประเสรฐิ ทรพัยส์นุทร 

พีช่ายของเธอ [การเขา้พรรคของประเสรฐิเปดิเผยเมือ่วนัที ่

6 ธนัวาคม 248932]  อกีคนทีเ่หน็ไปในทางเดยีวกนัไดแ้ก ่

ปา้ผึง้ (สมพร องัคถาวร) ภรรยาของวริชั องัคถาวร [2464  

-2540 หรอืรูจ้กักนัในชือ่ จางหยว่น ผูท้ีว่า่กนัวา่มอีทิธพิล

สงูสดุในพรรคคอมมวินสิตไ์ทยจนกระทัง่เสยีชวีติ]  ปา้ผึง้

กลา่ววา่ไมใ่ชร่ะหวา่งสงคราม แตเ่ปน็หลงัจากสงครามยตุิ

เลก็นอ้ย ทีร่วมเปน็ผูน้ำขบวนการนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตรซ์ึง่พรรคคอมมวินสิตเ์ขา้ไปมอีทิธพิล33 

เปน็เวลานานหลงัจากการเสยีชวีติของรวมทีภ่รรยา

ของเขาไม่มีโอกาสประกอบพิธีฌาปนกิจศพ จนกระทั่ง

วนัที ่23 เมษายน 2538  หนงัสอืทีร่ะลกึการฌาปนกจิศพ  

ทีไ่ดแ้จกในงานกลา่ววา่ “สหายรวมเขา้รว่มการเคลือ่นไหว

ปฏวิตั ิหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ยตุลิง สมยัหนงัสอื-

พมิพ ์มหาชน เขา้รว่มการเคลือ่นไหวตัง้หนว่ยศกึษา สมยั

สมาคมเยาวชนแหง่ประเทศไทย เคยรว่มการเคลือ่นไหว

คดัคา้นระบอบเผดจ็การฟสัซสิต ์ เคยเปน็ผูท้ีร่ว่มในการ

เคลือ่นไหวเริม่แรกของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

และการเมอืง”34 

ในขณะที่มีความเป็นไปได้ที่รวม วงศ์พันธ ์ จะ

ติดต่อกับวิโรจน ์ อำไพ และคนในพรรคคอมมิวนิสต์ใน

ชว่งทา้ยของสงคราม  การเขา้รว่มงานปฏวิตัขิองเขานัน้

เกดิขึน้หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ยตุ ิ  และหลกัฐาน  

ชีว้า่เขาเขา้พรรคประมาณกลางป ี2489  เปน็ไปไดว้า่วโิรจน์

ทีจ่ดทะเบยีนเปน็เจา้ของหนงัสอืพมิพ ์มหาชน ของพรรค 

และเจรญิ วรรณงาม นกัขา่วของ มหาชน เพือ่นรว่มชัน้

ทีส่วนกหุลาบ จะเกีย่วขอ้งกบัการเขา้พรรคของรวมดว้ย35 

จากขอ้มลูในการใหส้มัภาษณ ์ดเูหมอืนวา่นวน เจยี

เริม่เขา้มามสีว่นรว่มในขบวนการเยาวชนในชว่งทีห่นงัสอื

งานศพของรวมกลา่วถงึวา่ “สมยัหนงัสอืพมิพม์หาชน”  

เมือ่รวม วงศพ์นัธ ์“เขา้รว่มการเคลือ่นไหวตัง้หนว่ยศกึษา” 

นวน เจยีพดูอยา่งชดัเจนวา่เขาไดเ้ขา้รว่มองคก์ารเยาวชน

ไทย  นีท่ำใหเ้กดิคำถามวา่ นัน่เปน็องคก์รเดยีวกนักบัที่

กลา่วถงึในหนงัสอืงานศพของรวมวา่ สมาคมเยาวชนแหง่

ประเทศไทย หรอืไม่ 

กรอบเวลาของคำถามนี้คือ “สมัยหนังสือพิมพ์

มหาชน” นัน่คอืจากเดอืนตลุาคม 2488 [ดเูชงิอรรถที ่12] 

จนกระทั่งประมาณป ี 2493 และช่วงที่รวม วงศ์พันธ ์

“ร่วมการเคลื่อนไหวคัดค้านระบอบเผด็จการฟัสซิสต์” 

 29 เกดิในเดอืนมถินุายน 2466  ชือ่จนีคอื โงว้ยุย้ซกิ (Wu Wei Shi)  จบจากโรงเรยีนจนีชง้ชกิ (Chong Shi) ในกรงุเทพฯ 
 30 โรงเรยีนฉีก่วงกอ่ตัง้ขึน้ในเดอืนมถินุายน 2489 โดยกลุม่ชาวไหหลำฮูไ้คโชย (Fu Kai Xian) เชน่ ครใูหญฝ่า่ยจนี   
 31 สมัภาษณด์ำรหิ ์เรอืงสธุรรม, 11 กนัยายน 2547, กรงุเทพฯ. 
 32 เจนิหวาเปา้ (หนงัสอืพมิพส์จัจา) ฉบบัที ่20, 8 ธนัวาคม 2489. 
 33 สมัภาษณป์า้ผึง้, (สมพร องัคถาวร), 5 มถินุายน 2547, กรงุเทพฯ. 
 34 อนสุรณเ์นือ่งในการณาปนกจิศพนายรวม วงศพ์นัธ์, หนา้ 49. 
 35 ตามทีด่ำรหิ ์เรอืงสธุรรมกลา่ว (สมัภาษณ,์ 29 สงิหาคม 2547, กรงุเทพฯ) เจรญิ วรรณงามเขา้รว่มการกอ่วนิาศกรรมโรงงานญีปุ่น่

ทีจ่ดัตัง้โดยวโิรจน ์ อำไพในชว่งทา้ยๆ ของสงคราม แตก่ารเขา้พรรคของเขาอยูใ่นชว่งใกลเ้คยีงกบัที ่มหาชน หนงัสอืพมิพข์องพรรคเผยแพร่
อยา่งเปดิเผย (จากฉบบั 25 ตลุาคม 2488 เปน็ตน้มา)  ในการจดทะเบยีนกบัรฐับาล หนงัสอืพมิพต์อ้งใชผู้ท้ีจ่บการศกึษามธัยม 8 เปน็อยา่งนอ้ย 
และมสีมาชกิพรรคนอ้ยมากทีม่คีณุสมบตัดิงักลา่ว เจรญิมคีณุสมบตัทิางการศกึษา เขาจงึถกูดงึเขา้พรรคและเขยีนขา่วใหแ้กห่นงัสอืพมิพ ์
เกีย่วกบัความเปน็เพือ่นระหวา่งรวม วงศพ์นัธแ์ละเจรญิ ด ูผูจ้ดัการ, 30 มนีาคม 2538. 
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นัน่คอื เผดจ็การทหารทีก่ลบัสูอ่ำนาจหลงัการรฐัประหาร

พฤศจกิายน 2490 

บทความในนติยสารรายสปัดาหช์ิน้หนึง่ของเสนาะ 

พาณชิเจรญิเมือ่เดอืนมกราคม 2548 ใหร้อ่งรอยบางอยา่ง

เกี่ยวกับขบวนการเยาวชนของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่ 

“คดัคา้นระบอบเผดจ็การฟสัซสิต”์  ในบทความดงักลา่ว 

เสนาะเขยีนวา่ ในวนัที ่ 10 เมษายน 2490 [ทีจ่รงิคอื 7 

เมษายน36] ด้วยคำสั่งของพรรคคอมมิวนิสต ์ เขาได้จัด

ประชุมในนามของกลุ่มเยาวชนไทยที่ท้องสนามหลวง 

เพื่อต่อต้านแผนการรัฐประหารเพื่อฟื้นเผด็จการทหาร37  

ขา่วใน มหาชน วนัที ่ 13 เมษายน 2490 กลา่ววา่ การ

ประชุมเกิดขึ้นในวันที ่ 7 เมษายน ประธานในที่ประชุม

ได้แก ่ เริง เมฆไพบูลย ์ ในขณะที่เสนาะทำหน้าที่พิธีกร  

แมว้า่ชือ่ของรวม วงศพ์นัธจ์ะไมป่รากฏในบทความ แต่

กช็ีใ้หเ้หน็วา่กลุม่เยาวชนตอ่ตา้นฟาสซสิตท์ีพ่รรคชีน้ำนัน้

ไดเ้กดิขึน้ประมาณฤดรูอ้นของป ี2490 

ในการให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนเมื่อเดือนมีนาคม 

2548 เสนาะไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชว่งเวลาดงักลา่ว

มากขึน้  ในป ี2490 การเมอืงภายในประเทศหลงัสิน้สดุ

สงครามอยูใ่นสภาพวุน่วาย ขา่วการรฐัประหารแพรไ่ปทัว่ 

และพิบูลก็แสดงออกอย่างชัดแจ้งว่าเขาตั้งใจจะกลับสู่

การเมอืง  เพือ่ทีจ่ะมปีฏกิริยิาตอ่สภาวะดงักลา่ว เสนาะ

กล่าวว่าเขาได้จัดประชุมต่อต้านรัฐประหารในวันที่ 10 

เมษายน 2490 [เขาระบวุนัทีผ่ดิอกีครัง้]  หลงัการประชมุ 

องคก์ารเยาวชนไทยทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “เยาวชน” กถ็กูจดัตัง้

ขึน้  ผูน้ำขององคก์รใหมน่ีไ้ดแ้ก ่ รวม วงศพ์นัธ ์  องคก์ร

ปฏบิตังิานอยา่งเปดิเผย  และบคุคลในองคก์รทีม่เีพยีง 3 คน  

ในชว่งแรกนัน้เปน็สมาชกิพรรคคอมมวินสิต ์ ไดแ้ก ่รวม

ตวัเสนาะเอง และเรงิ เมฆไพบลูย ์ เรงิเคยเปน็นายสบิโท

ของกองทพับก เขา้พรรคหลงัเสนาะไมน่าน อายมุากกวา่

เสนาะ 8 ป ีและเปน็คนชอบดืม่เหลา้  หลงัจากพวกเขาทัง้ 

3 คนกม็ ีสมควร พชิยักลุ กานดา สนุทรจามร ลกูสาว  

ของวาศ สนุทรจามร38 และสมาชกิพรรคทีช่ือ่นกิร ผูซ้ึง่

ยตุกิารเคลือ่นไหวไมน่านหลงัเขา้พรรค มาเขา้รว่ม  เสนาะ

กลา่ววา่อยา่งมากทีส่ดุกจ็ะมสีมาชกิพรรคคอมมวินสิตไ์ทย

ประมาณ 10 คนทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร  เมือ่พดูถงึรุง่เลศิ 

[ทีย่งัไมไ่ดเ้ปน็คอมมวินสิตใ์นขณะนัน้]  เสนาะกลา่ววา่

ภาษาฝรัง่เศสของรุง่เลศิด ี เสนาะจงึพาเขาไปดว้ยเมือ่ไป

พบกบัชาวตา่งชาตผิูท้ีต่ดิตอ่กบัองคก์รเยาวชน39 

หลักฐานชิ้นต่อไปที่ชี้ว่าองค์การเยาวชนไทยได้

เกดิขึน้ในครึง่หลงัของป ี2490 และดำเนนิการอยา่งเปดิเผย 

เปน็บทความหนึง่ใน Bangkok Post วนัที ่ 1 กนัยายน 

2490 ในชื่อ “Student Meeting Hears Border 

Return Appeals” บทความตอนหนึง่กลา่ววา่ 

 

ความหวังที่ว่าสยามอาจจะยังสามารถได้ดินแดนใน

อนิโดจนีบางสว่นทีค่นืใหฝ้รัง่เศสไป40  ไมว่า่จะเปน็การ

อทุธรณต์อ่สหประชาชาตหิรอืโดยการตอ่รองกบัฝรัง่เศส 

ไดถ้กูแสดงออกโดยผูป้ราศรยัหลายคนเมือ่วานนี ้  ใน

การประชมุสาธารณะทีส่วนสราญรมย ์ทีจ่ดัโดยองคก์ร

ยวุชนสยาม [องคก์ารเยาวชนไทย41]  นายรวม วงศ-์

พนัธ ์นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง 

เปดิการประชมุเมือ่เวลา 11 นาฬกิา  เขาอธบิายวา่การ

ประชุมจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่รู้สึกว่า

เขตแดนเป็นส่วนหนึ่งของสยามและผู้ที่รู้สึกว่าต้อง

มสีกัทางทีจ่ะไดด้นิแดนเหลา่นัน้กลบัคนืมา 

 36 ฉวนหมนิเปา้, 7, 8, 9 เมษายน 2490. 
 37 เนชัน่สดุสปัดาห ์ฉบบัที ่659, 17 มกราคม 2548, หนา้ 33. 
 38 2435-2497 ผูน้ำขบวนการแรงงานและนกักฎหมายผูท้ีเ่ขา้พรรคกอ่นหนา้ประเสรฐิเลก็นอ้ย 
 39 สมัภาษณเ์สนาะ พาณชิเจรญิ, 26 มนีาคม 2548, กรงุเทพฯ. 
 40 ดนิแดนในกมัพชูาและลาว รวมทัง้พระตะบองและเสยีมเรยีบ ทีถ่กูยกกลบัคนืไปใหอ้นิโดจนีฝรัง่เศสใน “Franco-Siamese 

Agreement of Settlement” 17 พฤศจกิายน 2489. 
 41 หลงัสงคราม ประเทศไทยกลบัไปใชช้ือ่สยามเฉพาะในการใชร้ะดบันานาชาตทิีเ่ปน็ภาษาองักฤษ ชาวไทยยงัคงเรยีกวา่ประเทศไทย 

Bangkok Post ทีเ่ปน็หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษ อา้งถงึองคก์ารเยาวชนไทยวา่ องคก์ารเยาวชนสยาม 
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มหาชน ฉบบัวนัที ่7 กนัยายน 2490 มรีายงาน

เกีย่วกบัการประชมุเชน่กนั  ในบทความ รวมถกูเรยีกวา่ 

“ประธานองคก์ารเยาวชนไทย” 

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเยาวชนไทยนอกจากนี ้ 

ไดม้าจากสมควร พชิยักลุ  ในการใหส้มัภาษณก์บัผูเ้ขยีน

เมื่อเดือนเมษายน 2005 ข้อมูลของสมควรที่เกี่ยวข้อง

กบัเรือ่งนี ้สรปุไดด้งันี้ 

 

เมือ่การประชมุของสหพนัธเ์ยาวชนประชาธปิไตยโลก

ทีส่นบัสนนุสหภาพโซเวยีตจดัขึน้ทีล่อนดอน [เปน็ไป

ได้ว่าหมายถึงการประชุมจัดตั้งสหพันธ์ที่จัดขึ้นเมื่อ  

วันที ่ 10 พฤศจิกายน 2488]  เสนาะ ตันบุญยืน 

อาจารยจ์ากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทีข่ณะนัน้อาศยั

อยู่ที่ประเทศอังกฤษ เข้าร่วมการประชุมในฐานะ

ตวัแทนเยาวชนไทย หลงัจากกลบัประเทศไทย42 เขา  

ได้วางแผนจัดตั้งขบวนการเยาวชนประชาธิปไตย  

ในประเทศไทย  กอ่นหนา้การรฐัประหารพฤศจกิายน 

2490 กลุม่คนจากองักฤษทีเ่ดนิทางมากรงุเทพฯ ได้

จัดการประชุมเยาวชนประชาธิปไตยนานาชาติที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ  ประกอบไปด้วยผู้แทน

เยาวชนจากลาว กัมพูชา เวียดนาม และมลายา  

เสนาะ ตันบุญยืนทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ครัง้นี ้ อาจารยจ์ากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัหลายคน

ไดเ้ขา้รว่มและไดพ้านสิติมารว่มดว้ย  นกัศกึษาธรรม-

ศาสตรจ์ำนวนมากกเ็ขา้รว่มเชน่กนั  เตยีง ศริขินัธ ์

อดตีรฐัมนตรเีปน็ผูก้ลา่วตอ้นรบัในพธิเีปดิ  ระหวา่ง

เวลาที่จัดการประชุมครั้งนี ้ องค์การเยาวชนไทยได้

เริ่มต้นขึ้น  ในตอนเริ่มต้นมีชื่อว่าองค์การเยาวชน

ประชาธปิไตย แตค่ำวา่ “ประชาธปิไตย” เปน็คำที่

ออ่นไหว ดงันัน้จงึถกูตดัออกไป เหลอืเพยีง “เยาวชน”  

ทัง้รวมและสมควรเขา้รว่มในขบวนการเยาวชนนี ้  สธุ ี

นาทวรทตั เพือ่นรว่มชัน้สวนกหุลาบของพวกเขาก ็ 

เข้าร่วมเช่นกัน  แต่สมควรไม่รู้ว่าเขามาเข้าร่วมได้

อยา่งไร  ตอ่มาสธุไีปเรยีนตอ่ทีส่หรฐัอเมรกิา และไมไ่ด้

เขา้พรรคคอมมวินสิต ์ รุง่เลศิอาจจะไดเ้คลือ่นไหวใน 

“เยาวชน” ดว้ย  แตใ่นเวลานัน้ สมควรไมไ่ดท้ำความ

รู้จักคุ้นเคย ตามที่สมควรกล่าว  การขยายตัวของ

สมาชกิพรรคคอมมวินสิตไ์ทย เกดิขึน้หลงัรฐัประหาร

พฤศจิกายน 2490 ก่อนหน้านั้นอิทธิพลของพรรค

ตอ่องคก์ารเยาวชนในฐานะทีเ่ปน็ขบวนการมจีำกดั43 

 

การประชมุเยาวชนประชาธปิไตยนานาชาตใินวนัที ่

14 กนัยายน 2490 ทีส่มควรพดูถงึไมไ่ดจ้ดัทีพ่พิธิภณัฑ-

สถานแหง่ชาต ิแตจ่ดัขึน้ทีโ่รงละครแหง่ชาต ิกรมศลิปากร 

ซึง่ตัง้อยูข่า้งๆ กนั  ตามรายงานขา่วของ มหาชน ฉบบั

วนัที ่21 กนัยายน หนึง่สปัดาหห์ลงัการประชมุ และของ

หนังสือพิมพ์จีน ฉวนหมินเป้า (Quan Minbao) ฉบับ  

วนัที ่15 กนัยายน เยาวชนจาก 7 ประเทศไดร้วมตวักนั  

พวกเขาเรียกร้องให้เยาวชนสามัคค ี ยึดมั่นในสันติภาพ

ของโลกและประชาธปิไตย และสนบัสนนุขบวนการเรยีกรอ้ง

อสิรภาพในแตล่ะประเทศ  รวม วงศพ์นัธ ์ ตวัแทนของ

องค์การเยาวชนไทย ทำหน้าที่ประธานเวทีซึ่งมีตัวแทน

จากทกุประเทศ และเปน็ผูน้ำการประชมุ 

จากการอภปิรายขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ในกรอบเวลา

ที ่“หนงัสอืพมิพ ์มหาชน พมิพเ์ผยแพรไ่ดอ้ยา่งเปดิเผย” 

ทกุแหลง่ขอ้มลู ยกเวน้แหลง่เดยีว ลว้นแตอ่า้งถงึการมอียู่

ขององคก์ารเยาวชนไทย  บา้งกก็ลา่วอยา่งชดัเจนวา่ รวม

เปน็ผูน้ำหรอืเกีย่วขอ้งกบัองคก์าร มเีพยีงหนงัสอืทีร่ะลกึ

งานศพของเขาทีใ่ชค้ำวา่ สมาคมเยาวชนแหง่ประเทศไทย  

นีช่ีใ้หเ้หน็อยา่งแนน่อนวา่ ความทรงจำของนวน เจยีทีว่า่

เขาไดเ้คลือ่นไหวกบัองคก์ารเยาวชนไทยนัน้ถกูตอ้ง  องคก์ร

นัน้เปน็องคก์รทีร่วม วงศพ์นัธ ์ เคลือ่นไหวอยู ่ (รว่มกบั

สมาชกิพรรคคอมมวินสิตไ์ทยคนอืน่ๆ โดยเฉพาะ เสนาะ 

พาณชิเจรญิ และสมควร พชิยักลุ)  และเปน็องคก์รเดยีว

กบัทีห่นงัสอืทีร่ะลกึงานศพของรวมอา้งถงึ แมจ้ะผดิแตก็่

เปน็ชือ่ทีค่ลา้ยกนั 

 42 เขาออกจากองักฤษในวนัที ่14 เมษายน 2490 เพือ่กลบัประเทศไทย (สจช., ก.ต. 43.10/290) 
 43 สมัภาษณส์มควร พชิยักลุ, 1 เมษายน 2548, กรงุเทพฯ. 
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ในการให้สัมภาษณ ์ นวน เจียกล่าวว่าองค์การ

เยาวชนไทยอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ไทย นี่เป็น

ความเขา้ใจผดิ  เปน็ไปไดว้า่เพราะเขากลา่วถงึเหตกุารณท์ี่

ผา่นไปแลว้กวา่ครึง่ศตวรรษ แมจ้ะมคีวามเหน็เขา้ขา้งฝา่ย

คอมมวินสิต ์ และมสีมาชกิพรรคอยูใ่นองคก์ร แตอ่งคก์าร

เยาวชนไทยกไ็มไ่ดเ้ปน็องคก์รทีค่วบคมุโดยคอมมวินสิต ์ 

สนันบิาตเยาวชนแหง่ประเทศไทย (ส.ย.ท.) ซึง่เปน็องคก์ร

ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นจนกระทั่งช่วง

ปลายป ี2492 ตอ่ตน้ป ี249344
  กอ่นหนา้นี ้ดงัทีจ่ะชีใ้ห้

เห็นต่อไป มีกลุ่มเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่ง 

แต่เป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการสำหรับเยาวชนที่เข้าพรรค

อยู่แล้ว ไม่ใช่กลุ่มเยาวชนสำหรับผู้ไม่ใช่สมาชิกพรรค  

ดังนั้นก่อนมีการก่อตั้ง ส.ย.ท. จึงไม่มีองค์กรเยาวชนที่

ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์สำหรับเป็นที่รวมตัวของ

เยาวชนทัว่  ๆไป  นัน่หมายความวา่สมาชกิพรรคจะเขา้พรรค

โดยตรงโดยไมต่อ้งผา่นองคก์ารเยาวชนคอมมวินสิต์45 

การอภปิรายขา้งบนยงัแสดงวา่การยนืยนัของนวน

ในการใหส้มัภาษณท์ีว่า่ เขาไดเ้ขา้รว่มองคก์ารเยาวชนไทย

ในป ี2487 นัน้ไมถ่กูตอ้ง  ในขณะทีร่วม วงศพ์นัธ ์ เปน็

บคุคลทีช่กัชวนนวนใหเ้ขา้องคก์ารเยาวชนไทย รวมเอง

ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จนกระทั่งกลางปี 

2489 และการก่อตั้งองค์การเยาวชนไทยก็ไม่เกิดขึ้นจน

กระทัง่กลางป ี 2490  ดงันัน้ในป ี 2487 รวมจงึยงัไมไ่ด้

เริม่ตน้กจิกรรมทางการเมอืงของตน และองคก์ารเยาวชน

ไทยกย็งัไมเ่กดิขึน้ การยนืยนัของนวนยงัขดัแยง้กบัเสนาะ 

พาณิชเจริญ ผู้ที่นวน เจียกล่าวถึงว่าได้ร่วมเคลื่อนไหว

กับเขาในองค์การเยาวชนไทย ดังจะได้ชี้ให้เห็นต่อไป  

ในการให้สัมภาษณ์กับผู้เขียน เสนาะระบุว่าเขาเริ่มต้น

เคลือ่นไหวใน “เยาวชน” ในชว่งป ี 2490 (เปน็ไปไดว้า่

ประมาณกลางป)ี  นวน เจยียงักลา่วในการใหส้มัภาษณว์า่

ก่อนเข้าพรรคในป ี 2493 เขาได้เคลื่อนไหวในองค์การ

เยาวชนเปน็เวลา 4 ป ี  ถา้เขาเขา้รว่มองคก์ารเยาวชนใน

ป ี2487 ดงัทีเ่ขายนืยนั ความเกีย่วขอ้งของเขาในองคก์ร

กจ็ะเปน็ 7 ป ีไมใ่ช ่4 ป ี แตถ่า้ปทีีเ่ขาเขา้รว่มคอืป ี2490 

กจ็ะสอดคลอ้งวา่เปน็เวลา 4 ปกีอ่นหนา้ทีเ่ขาจะกลายเปน็

สมาชกิพรรค 

ถา้มองอยา่งครา่วๆ ไปทีง่านเคลือ่นไหวของรวม 

ในเดอืนพฤษภาคม 2492 หลงัจากเขา้พรรค เขาเดนิทาง

ไปจนีพรอ้มกบัสมาชกิพรรคกลุม่แรกทีพ่รรคคอมมวินสิต์

แหง่ประเทศไทยสง่ไปฝกึกบัพรรคคอมมวินสิตจ์นี  กอ่น

หนา้นัน้เขาเปน็ครใูหญฝ่า่ยภาษาไทยของโรงเรยีนจนีฉีก่วง  

เขาแตง่งานกบัครคูนหนึง่ของโรงเรยีนกอ่นเดนิทางไปจนี

ไมถ่งึเดอืน  สมควร พชิยักลุ เพือ่นสนทิและสหายรว่ม

พรรคคอมมวินสิตข์องรวมเขา้มาเปน็ครใูหญฝ่า่ยภาษาไทย

แทน  เมื่ออยู่ที่จีน เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานการเมือง

ในหมูช่าวนาชาตพินัธุไ์ตทีส่บิสองปนันา มณฑลยนูนาน  

เขากลบัมาประเทศไทยในป ี 2500 นำประสบการณจ์ากจนี

มาจัดตั้งชาวนาที่บ้านเกิดของตนเองที่สุพรรณบุร ี  ในที่

สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครั้งที ่ 3 ใน  

ป ี2504 เขาไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็กรมการเมอืง  ในวนัที ่23 

กมุภาพนัธ ์ 2505 เขาถกูตำรวจจบักมุตวัหลงัจากหลบหนี

อยูห่นึง่วนั46
  วนัที ่24 เมษายน เขาถกูสอบสวนเปน็เวลา 

1 ชัว่โมงโดยจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต ์ แตเ่ขาปฏเิสธทีจ่ะ  

เปดิเผยความลบัใดๆ จงึทำใหน้ายกรฐัมนตรโีกรธเปน็อยา่ง

มาก  เวลา 18 นาฬกิาของวนัเดยีวกนัทีเ่รอืนจำบางขวาง 

รวม วงศพ์นัธถ์กูประหารชวีติดว้ยการยงิเปา้  การปราบ

ปรามอยา่งหนกัของเผดจ็การทหารสฤษดิไ์ดส้ง่ผลใหพ้รรค

คอมมวินสิตต์ดัสนิใจจะตอ่สูก้บัรฐับาลดว้ยอาวธุ47 

 44 ประจวบ อมัพะเศวต, พลกิแผน่ดนิ ตอน ขบวนการสงัคมนยิมในไทย (กรงุเทพฯ : สขุภาพใจ, 2546), หนา้ 27-30. 
 45 สมัภาษณป์า้ผึง้, 5 มถินุายน 2547, กรงุเทพฯ  ปา้ผึง้ (เกดิในป ี2472) กลา่ววา่เธอเขา้พรรคเมือ่อาย ุ18 ปี หลงัจากชว่งทดสอบ 

2 ป ีในเวลานัน้ไมม่กีลุม่เยาวชนของพรรคคอมมวินสิต ์ หลงัจากเขา้พรรค เธออยูใ่นหนว่ยทีน่ติย ์พงษด์าบเพชรเปน็ผูน้ำ 
 46 อนสุรณเ์นือ่งในการฌาปนกจิศพนายรวม วงศพ์นัธ,์ 2538, หนา้ 30-33. 
 47 ผูจ้ดัการ, 31 มนีาคม 2538. 
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4. ความทรงจำของประเสรฐิ ทรพัยส์นุทร 
อกีคนทีน่วน เจยีกลา่วถงึ ไดแ้ก ่ประเสรฐิ ทรพัย-์

สนุทร (2456-2537)  หนงัสอื ชวีทศัน ์ของเขาสง่อทิธพิล

ตอ่ความคดิชว่งแรกของนวน เจยีในฐานะทีเ่ปน็ฝา่ยซา้ย  

ผูเ้ขยีนสมัภาษณป์ระเสรฐิทีก่รงุเทพฯ เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 

2524 เป็นหนึ่งในครั้งแรกๆ ที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์อดีต

สมาชกิพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย  ประเสรฐิบอก

ผูเ้ขยีนวา่ เขาเปน็หนึง่ในปญัญาชนไทยกลุม่แรกทีเ่ขา้พรรค  

เขาเตบิโตขึน้มาในครอบครวัชนชัน้ปกครองระดบัทอ้งถิน่

ทีส่รุาษฎรธ์าน ีโตขึน้มาเปน็ปญัญาชน อาศยัวดัราชาธวิาส

ในขณะทีศ่กึษาทีค่ณะอกัษรศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์จฬุา-

ลงกรณม์หาวทิยาลยั  เขาเรยีนวชิาเอกประวตัศิาสตรท์ีม่ ี

รอง ศยามานนท ์เปน็อาจารยผ์ูส้อน  เมือ่อยูป่ ี4 ในป ี2479 

เขาไดเ้ปน็นายกสโมสรจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั48
  ในเดอืน

กนัยายน 2489 ในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เขาได้

เสนอพระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายตอ่ตา้นคอมมวินสิต ์

ซึ่งผ่านสภาได้สำเร็จ  ประเสริฐกล่าวว่าการเคลื่อนไหว

ดงักลา่วไดท้ำใหผู้น้ำพรรคคอมมวินสิตอ์ยา่งวโิรจน ์ อำไพ

อดุม สสีวุรรณ ประพนัธ ์วรีะศกัดิ์49 โฆษกพรรค และ

ทรง นพคณุ50 ชกัชวนใหเ้ขาเขา้พรรค  ประเสรฐิกลา่ววา่ 

ด้วยความที่ได้รับอิทธิพลจากอุดมการณ์พุทธศาสนามา

ยาวนาน เขาเหน็ดว้ยกบัอดุมการณค์อมมวินสิต์51  และ

ปลายป ี 2489 เขาก็เข้าพรรค  สภาผู้แทนราษฎรล้มไป

ดว้ยการรฐัประหารพฤศจกิายน 2490 และการกลบัคนืสู่

อำนาจของทหาร  ประเสรฐิจงึยตุบิทบาทการเปน็สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร  แตก่ารเผยแพร ่มหาชน กระบอกเสยีง

ของพรรคไมไ่ดร้บัผลกระทบไปดว้ย  ดงันัน้เขาจงึเขา้ไปเปน็

ทมีงานในขณะที ่ชวีทศัน ์ของเขากำลงัไดร้บัการเผยแพรใ่น 

มหาชน52
  สำนกังานของพรรคทีเ่ปน็สำนกังานของมหาชน

ดว้ย มงีานเขยีนของมารก์ซแ์ละเลนนิฉบบัภาษาองักฤษ

ครบถว้น  ประเสรฐิกลา่ววา่ ทีจ่รงิแลว้เขาเปน็คนเดยีวใน

พรรคทีใ่ชแ้ละอา่นหนงัสอืเหลา่นีใ้นภาษาองักฤษได ้  ผูน้ำ

ระดบัสงูของพรรคไมช่อบอา่นมารก์ซแ์ละเลนนิ  พวกเขา

อา่นแตง่านภาษาจนีของเหมาเจอ๋ตง  ในแงน่ี ้แหลง่ความรู้

ของเขาจงึตา่งจากผูน้ำพรรคคนอืน่ๆ  เขาเริม่ตน้ดว้ยการ

อา่นมารก์ซแ์ละเลนนิ จากนัน้จงึอา่นงานของเหมาทีเ่ปน็

ภาษาองักฤษ  ผูน้ำพรรคจงึยอมรบัวา่ประเสรฐิมคีวามรู้

เกีย่วกบัมารก์ซ-์เลนนิมากกวา่พวกเขา  ในเดอืนพฤษภาคม 

2492 เขาถูกส่งไปจีนพร้อมกับสมาชิกพรรคกลุ่มแรกที่

พรรคคอมมวินสิตไ์ทยสง่ไป  คนอืน่ๆ ในกลุม่ไดแ้ก ่ดำรหิ ์

เรืองสุธรรม รวม วงศ์พันธ ์ และทรง นพคุณ  ในการ

ประชุมสมัชชาพรรคครั้งที ่ 2 ในป ี 2495 ที่จัดขึ้นหลัง  

การตัง้พรรค 10 ป ีประเสรฐิไดร้บัเลอืกอยา่งเปน็ทางการ

ใหเ้ปน็กรรมการกลาง*  ประเสรฐิกลา่ววา่ในเวลาทีเ่ขาเขา้

 48 ในป ี2478 นายกสโมสรจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยักอ่นหนา้ประเสรฐิ ไดแ้ก ่เสนาะ ตนับญุยนื  หลงัจากจบการศกึษาจากคณะ
อกัษรศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ เสนาะเปน็อาจารยส์อนวชิาคณติศาสตรใ์นคณะทีเ่รยีนจบและถกูสง่ไปทรนิติีค้อลเลจ (Trinity College) 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อป ี 2480  เขาคือผู้ที่กลับมาจากอังกฤษในป ี 2490 ด้วยความตั้งใจจะจัดตั้งขบวนการเยาวชนประชาธิปไตย  
ในประเทศไทย 

 49 ประพนัธ ์ วรีศกัดิ ์ (พายพั องัคสงิห)์ (2443-2517) ผูใ้ชช้ือ่ พ.ณ สโุขทยั เปน็หนึง่ในนามปากกาของตน และมชีือ่จนีวา่   
จโูซว่ลิม้ (Zhu Sou Lin) ชวีประวตัยิอ่ของจโูซว่ลิม้อยูใ่น คณะบรรณาธกิารสารานกุรม Chaozhou and Shantou (ed.), Encyclopedia 
of Chaozhou and Shantou (Beijing, 1994), p. 749 

 50 ผูท้ีม่ชีือ่จนีวา่อือ๊ซง้ (Yu Song) ในเดอืนมถินุายน 2478 ในขณะทีเ่รยีนอยูโ่รงเรยีนจนีชงิมิง้ (Xin Min) อนัมชีือ่เสยีงในกรงุเทพฯ 
อือ๊ซง้เขา้รว่มการประทว้งของนกัเรยีน จากป ี 2486 ถงึป ี 2504 เขาเปน็เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย (ด ู Eiji Murashima, 
“The Thai-Japanese Alliance and the Overseas Chinese in Thailand,” (in Chinese), Journal of Asia-Pacific Studies No. 7 
(2005), pp.54-55. 

 51 เรือ่งอภปิรายเกีย่วกบัประเสรฐิและอทิธพิลของพทุธทาสทีม่ตีอ่ความคดิของเขา ด ูTomomi Ito, “Discussions in the Buddhist 
Public Sphere in Twentieth-century Thailand : Buddhadasa Bhikkhu and His World,’ (a thesis submitted for the degree 
of Doctor of Philosophy at the Australian National University, 2001), pp. 224-230. 

 52 ดเูชงิอรรถที ่19 ขา้งตน้ 
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พรรคนัน้ พรรคกำลงัโฆษณาเรือ่งประชาธปิไตย จงึไมม่ี

ปญัหาระหวา่งเขากบัพรรค  ประชาธปิไตยเปน็สิง่ดทีีเ่ขา

เหน็ดว้ย และเขาไมม่คีวามลงัเลทีจ่ะเขา้พรรคแตอ่ยา่งใด  

แตต่อ่มาพรรคเปลีย่นแนวทางเปน็การตอ่สูด้ว้ยอาวธุทีเ่ขา

ไมเ่หน็ดว้ย  ประมาณปี 2497 มกีารถกเถยีงอยา่งดเุดอืด

เปน็เวลาเกอืบ 1 ปใีนกลุม่สมาชกิพรรคคอมมวินสิตไ์ทยที่

ปักกิ่ง  แต่สุดท้ายแล้วกระแสหลักในพรรคไม่ได้เลือก

แนวทางประชาธปิไตยของเขา  หลงัจากนัน้เขากแ็ยกทาง

กบัพรรค เขากลบัมาประเทศไทยในป ี2501 ถกูจบั  แต่

ในขณะทีอ่ยูใ่นคกุ เขาไดใ้หค้ำแนะนำเกีย่วกบัลทัธคิอม-  

มวินสิตแ์กต่ำรวจสนัตบิาล แลว้เขากไ็ดร้บัการปลอ่ยตวั 

 

5. ความทรงจำของเสนาะ พาณชิเจรญิ และ
ลำเจยีก (ทรพัยส์นุทร) สงฆรกัษ ์

ชือ่เสนาะ พาณชิเจรญิ ปรากฏขึน้หลายครัง้แลว้

ในบทความนี ้ เขาเปน็สหายเกา่อกีคนทีน่วน เจยีกลา่วถงึ  

และการสมัภาษณเ์สนาะมขีึน้ในวนัที ่ 26 มนีาคม 2548 

เปน็เวลา 3 ชัว่โมงครึง่ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เสนาะเกดิเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2470  เขาเตบิโต

ขึน้ทีอ่ำเภอบางบาล จงัหวดัอยธุยา ปูข่องเขาเปน็คนจนี

ทีอ่พยพมาจากไหหลำ พอ่ของเขาเปน็ลกูจนีทีเ่กดิในไทย 

ยา่ของเขาเปน็คนอยธุยา มบีรรพบรุษุเปน็ชาวเปอรเ์ซยี ใน

ขณะทีย่ายเปน็คนลาวทีเ่ตบิโตมาในเวยีงจนัทน ์  แตเ่สนาะ

บอกวา่พอ่แมข่องเขามชีวีติแบบไทยทกุอยา่ง  เขาเปน็ลกู

คนสดุทอ้งในจำนวน 6 คน  พีช่ายคนโตบวชเปน็พระทีว่ดั

บวรนเิวศวหิาร ดงันัน้เสนาะจงึสามารถเขา้เรยีนในโรงเรยีน

วดับวรนเิวศไดต้ัง้แตช่ัน้ประถม 4 จนถงึมธัยม 6 โดยอาศยั

อยูก่บัพีช่าย  หลงัจากจบชัน้มธัยม เขาศกึษาตอ่เตรยีม 

มธก. รุน่ 653
 [เขา้เรยีนปกีารศกึษา 2486 จบปกีารศกึษา 

2487 รุน่กอ่นนวน เจยี (รุง่เลศิ เหลา่ด)ี 1 ป]ี  ในเดอืน

กรกฎาคม 2487 คณะรฐัมนตรจีอมพล ป. พบิลูสงคราม

ทัง้คณะลาออก  เสนาะบอกวา่เขาไดเ้ขยีนบทความวจิารณ์

จอมพล ป. พบิลูสงครามลงหนงัสอืพมิพ ์สวุรรณภมู ิซึง่นำ

ไปสูก่ารไดท้ำงานทีห่นงัสอืพมิพแ์หง่นัน้  ในชว่งครึง่หลงั

ของป ี 2489 เขาไดย้มื Communist Manifesto ฉบบั

ภาษาองักฤษมาจากเจรญิ ชยัชนะ (2450-2526) หวัหนา้

บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ ์อสิรธรรม  เขาแปลเปน็ภาษาไทย

และเผยแพรเ่ปน็ตอน  ๆใน อสิรธรรม และตพีมิพเ์ปน็หนงัสอื

ในเวลาตอ่มา  ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2489 อดุม สสีวุรรณ

ไดช้กัชวนใหเ้สนาะเขา้พรรคคอมมวินสิต ์  เขาอยูใ่นชว่ง

ทดสอบเป็นเวลา 3 เดือน สองคนที่สนับสนุนการเข้า

พรรคของเขา ได้แก ่ อุดม สีสุวรรณและวิโรจน ์ อำไพ  

เสนาะกล่าวว่าจากนั้นเขาจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์การ

เยาวชนไทย และระหว่างป ี 2490 และ 2491 เขายัง  

ได้เป็นศูนย์การนำของกลุ่มเยาวชนที่จัดตั้งโดยพรรค

คอมมวินสิตไ์ทยรว่มกบัรวม วงศพ์นัธ ์ กลุม่ดงักลา่วได้

ออกหนังสือพิมพ์โรเนียวที่ชื่อว่า เสียงสยาม  มีสมควร 

พิชัยกุล และรุ่งเลิศ เหล่าด ี เป็นส่วนหนึ่งที่เขียนให้

หนงัสอืพมิพน์ี ้  เสนาะกลา่ววา่ผูท้ีส่นทิกบัรุง่เลศิมากทีส่ดุ

ไดแ้กส่มควร  ดงันัน้ สำหรบัเสนาะจงึเปน็เรือ่งแปลกที่

สมควรจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้พรรคของรุง่เลศิ แตก่ลบั

เปน็อดุม เจรญิรตัน ์ทีเ่ขา้พรรคหลงัสมควรทีช่กัชวนให้

รุ่งเลิศเข้าพรรค  หลังการรัฐประหารพฤศจิกายน 2490 

เสนาะบอกว่าเขาได้งานที่โรงเรียนมัธยมจีนนานยางผ่าน

การแนะนำของวริชั องัคถาวร  ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 

2494 เขาออกจากกรุงเทพฯ ไปประเทศจีน และอาศัย  

อยู่ที่นั่นเป็นเวลา 42 ปี ไม่ได้กลับมากรุงเทพฯ อีกเลย

จนกระทัง่วนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2536  แตเ่ขากลา่วเพือ่

สรา้งความกระจา่งวา่ ไมใ่ชค่วามตอ้งการของเขาทีจ่ะไป

อยู่ที่จีน  เขาวิจารณ์ท่าทีที่ไม่ถูกต้องของผู้นำพรรคที่มี

ต่อการรัฐประหารพฤศจิกายน 2490 ซึ่งสร้างปัญหาให้

กบัเขา  การวิจารณ์ดังกล่าวเป็นที่รับรู้ของแกนนำพรรค 

และพวกเขากไ็มเ่ชือ่ถอืเสนาะอกีตอ่ไป เพือ่จะรบัมอืกบั

ตวัปญัหา พวกเขาสง่เสนาะไปจนีเพือ่ปดิปาก54 

 53  ทำเนยีบ ต.มธก. รุน่ 1-8 (บรษิทัสรุสันก์ารพมิพ,์ 2511), หน้า 230 ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่เสนาะ พาณชิเจรญิเปน็นกัเรยีนรุน่ 6 
(2486-2487) ของเตรียม มธก. บันทึกการลงทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเขาเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2490 (หอ
จดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.3.1/1, รายชือ่ผูส้มคัรเขา้ชัน้ปรญิญาตร ี2489-2492, หนา้ 28. 
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อกีผูห้นึง่ทีน่วน เจยีกลา่ววา่เขาไดร้ว่มเคลือ่นไหว

ดว้ยกค็อื ลำเจยีก (ทรพัยส์นุทร) สงฆรกัษ ์(2469-2554)  

ผูเ้ขยีนไดส้มัภาษณเ์ธอทีบ่า้นของเธอเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 

2546  เธอเปน็นอ้งสาวของประเสรฐิ ทรพัยส์นุทร  เธอเริม่

การใหส้มัภาษณด์ว้ยการกลา่ววา่ ในหมูพ่ีน่อ้งทัง้แปดคน 

ประเสรฐิเปน็พีค่นรอง และเธอเปน็คนรองสดุทอ้ง  เธอ

เขา้พรรคคอมมวินสิตเ์มือ่ตน้ป ี 2490 หลงัจากประเสรฐิ

เขา้หนึง่เดอืน  ทรงศร ีนอ้งคนสดุทอ้งของครอบครวัซึง่

มบีา้นอยูท่ีส่รุาษฎรธ์านกีเ็ขา้พรรคเชน่กนั และเปน็สมาชกิ

พรรคจนกระทัง่เสยีชวีติในป ี2497 

ลำเจียกเรียนบัญชีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปน็เวลา 3 ป ีแตเ่ธอออกจากมหาวทิยาลยัและไดง้านที่

บรษิทัอญัมณขีองชาวยโุรป  เธอทำงานไดป้ระมาณ 1 ปี

เมื่อเธอเข้าพรรค  ตามที่เธอกล่าว สมาชิกเยาวชนของ

พรรคบางครั้งจะรวมตัวกันเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการเมอืง  สมาชกิของกลุม่ดงักลา่ว

ประกอบดว้ย รวม วงศพ์นัธ ์หวัหนา้กลุม่ทีอ่ายมุากทีส่ดุ

และได้รับความเชื่อถือสูง นิตย ์ พงศ์ดาบเพชร รอง

หวัหนา้และเปน็สมาชกิหญงิระดบัสงูของพรรคตัง้แตช่ว่ง

สงคราม เสนาะ พาณชิเจรญิ นกิร เจา้หนา้ทีร่ฐับาลและ

สมาชกิพรรคผูท้ีย่ตุบิทบาททางการเมอืงเพราะการคดัคา้น

ของภรรยา สมควร พิชัยกุล เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลงั ทีห่ลงัจากกลบัมาจากจนีไดเ้คลือ่นไหว

ในภาคอสีานจนกระทัง่ถกูจบั กานดา สนุทรจามร ลกูสาว

ของวาศ สุนทรจามร และตัวลำเจียกเอง  เมื่อถามถึง

ชาวเขมรทีม่ชีือ่ไทยวา่รุง่เลศิ เหลา่ด ีลำเจยีกตอบวา่ไมม่ี

บคุคลดงักลา่วอยูใ่นกลุม่ กลุม่ไมม่สีมาชกิชาวเขมรตัง้แต่

แรกแลว้  นอกจากกลุม่เยาวชนสำหรบัสมาชกิพรรคเหลา่นี ้

ลำเจียกยังบอกว่าพรรคมีกลุ่มนักศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้น มี

กลุม่เปา้หมายเปน็นกัศกึษา ทัง้ทีเ่ปน็และไมเ่ปน็สมาชกิ

พรรค  สมาชกิหลกัในกลุม่นีบ้างสว่น ไดแ้ก ่ปา้ผึง้ ผูท้ี่

ต่อมาแต่งงานกับวิรัช อังคถาวร และนิคม จันทรวิทุร 

(2468-2544) นักเรียนเตรียม มธก. รุ่น 4 ที่ไม่เคย  

เขา้พรรค ทีต่อ่มาจะไดเ้ปน็อธบิดกีรมแรงงาน กระทรวง

มหาดไทย55
  ทัง้สองกลุม่นีจ้ะรว่มงานกนัเมือ่มงีานฉลอง

สำคญั เชน่ วนัเมยเ์ดย ์ ลำเจยีกกลา่วเพิม่วา่เจรญิ วรรณงาม 

ทำงานที ่มหาชน หนงัสอืพมิพข์องพรรค และไมไ่ดเ้กีย่ว  

ขอ้งกบัทัง้สองกลุม่  เขาเปน็คนเงยีบ สภุาพ เรยีบรอ้ย 

เขาขยบัระดบัในพรรคอยา่งรวดเรว็โดยมวีริชัและผูน้ำพรรค

คนอืน่ๆ สนบัสนนุ 

ลำเจยีกเลา่ตอ่วา่ในเดอืนพฤศจกิายน 2492 เธอ

เดินทางโดยเรือออกจากกรุงเทพฯ ไปยังประเทศจีนโดย

ไมม่หีนงัสอืเดนิทาง พรอ้มกบันงเยาว ์ประภาสถติ และ

ผูน้ำทางชาวจนี เพือ่เขา้รว่มการประชมุผูห้ญงิเอเชยีทีก่ำลงั

จะจดัขึน้ทีป่กักิง่ระหวา่งวนัที ่6-10 ธนัวาคมของปเีดยีวกนั  

หลงัจากนัน้เปน็เวลา 1 ป ี เธอไดอ้ยูใ่นกลุม่ฝกึหดัเยาวชน

พร้อมกับเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลจากไทย มลายา และ

สงิคโปร ์ คนหนุม่สาวในกลุม่ฝกึหดัมอีายรุะหวา่ง 20-30 ป ี

และมจีำนวน 100-200 คน  หลงัจากนัน้เธอเขา้เรยีนที่

สถาบันลัทธิมาร์กซ์-เลนิน จนกระทั่งป ี 2499  เธอ

ทำงานทีส่ถานวีทิยปุกักิง่ประมาณ 10 ป ีและหนัไปเปน็

แมบ่า้น  สามขีองเธอคอือดตีนกัศกึษาธรรมศาสตรผ์ูเ้ขา้

ร่วมกบฏ 26 กุมภาพันธ์กับปรีด ีพนมยงค ์ และหนีไป

ประเทศจนี เปน็อาจารยส์อนภาษาไทยทีม่หาวทิยาลยัปกักิง่  

ลำเจยีกเดนิทางกลบัมาประเทศไทยในป ี2525 เปน็ครัง้แรก

หลงัจากป ี2492  เธอเดนิทางไปกลบัทัง้สองประเทศเปน็

ระยะ จนกระทัง่ป ี2535 ในทีส่ดุเธอกจ็ากปกักิง่มาพำนกั

ในประเทศไทย 

จากความทรงจำของทัง้สองคนทีน่วน เจยีระบวุา่

ได้เคยร่วมเคลื่อนไหวกับเขาในองค์การเยาวชนไทย จะ  

 54 ด ูพ. เมอืงชมพ ู(อดุม สสีวุรรณ), สูส่มรภมูภิพูาน (กรงุเทพฯ : มตชิน, 2530), หน้า 43-44 ทีเ่ลา่เรือ่งการทีเ่สนาะถกูสง่ไป
ประเทศจนี 

 55 เกีย่วกบัการเคลือ่นไหวระหวา่งทีเ่ปน็นกัเรยีนของนคิม จนัทรวทิรุ  หนงัสอืทีร่ะลกึงานศพของเขากลา่ววา่ “คณุนคิมไดฉ้าย  
ให้เห็นแววของคนหนุ่มที่สนใจปัญหาสังคม การเมือง ได้เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้น”  ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร (นนทบุร ี: 
เอส.บ.ี พบับลชิชิง่, 2545), หน้า 17. 
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เหน็วา่เสนาะจำรุง่เลศิ (นวน เจยี) ได ้แตล่ำเจยีกจำไมไ่ด ้ 

เสนาะกลา่วถงึการทำงานในองคก์ารเยาวชนไทย และระบุ

ว่ารุ่งเลิศมีการติดต่อในบางระดับกับองค์กรเยาวชนของ

พรรค ผ่านหนังสือพิมพ ์ เสียงสยาม ที่เขาทำงานอยู ่   

ในทางกลับกัน ลำเจียกไม่ได้พูดถึงองค์การเยาวชนไทย

หรอืความสมัพนัธใ์ด  ๆกบัองคก์รดงักลา่ว เธอพดูถงึกลุม่

เยาวชนผูเ้ปน็สมาชกิพรรค เธอไมม่คีวามทรงจำเกีย่วกบั

คนชื่อรุ่งเลิศ ราวกับว่าเธอไม่เคยได้ยินหรือแม้กระทั่ง

รู้จักเขาเลย แต่นวน เจียจำชื่อลำเจียกได ้ และจำได้ว่า  

ไดร้ว่มเคลือ่นไหวกบัเธอ  ดงันัน้เปน็ไปไดว้า่นวน เจยีจำ

ชือ่ลำเจยีกไดจ้ากการเคลือ่นไหวตา่ง  ๆทีท่ำใหเ้ขาสมัพนัธ์

กับกลุ่มเยาวชนของพรรค อย่างเช่นการเขียนบทความ

ให้กับ เสียงสยาม หรืองานฉลองวันเมย์เดย์ที่องค์การ

เยาวชนไทยของรุ่งเลิศทำงานร่วมกับกลุ่มเยาวชนของ

พรรค  ในการใหส้มัภาษณ ์ ดเูหมอืนวา่นวน เจยีจำการ

เคลือ่นไหวของเขารว่มกบัลำเจยีกไดแ้ละมภีาพประทบัใจ

บางอย่างเกี่ยวกับเธอ แต่เธอไม่มีความทรงจำเช่นนั้น  

เหตผุลทีน่า่จะเปน็ไปไดค้อื รุง่เลศิ เหลา่ด ี ชาวเขมรใน

ชื่อไทย เป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มเยาวชนจำนวนมากที่ร่วม

เคลื่อนไหวกับลำเจียกและกลุ่มเยาวชนของเธอ  และ

สำหรบัเธอ รุง่เลศิไมไ่ดม้ลีกัษณะเดน่หรอืพเิศษอะไร 

 

6. ความทรงจำของสมควร พชิยักลุ 
อกีผูห้นึง่ทีน่วน เจยีเอย่ถงึวา่เคยรว่มเคลือ่นไหว

กับเขาในพรรคคอมมิวนิสต์ไทยได้แก ่ สมควร พิชัยกุล 

ทีก่ลา่วถงึมาหลายครัง้แลว้ในบทความนี ้ และตามทีเ่สนาะ 

พาณชิเจรญิกลา่ว สมควรเปน็ผูท้ีส่นทิกบัรุง่เลศิมากทีส่ดุ

ในชว่งระหวา่งป ี 2490-2491 อนัเปน็เวลาทีก่อ่รปูรา่งการ

เปน็คอมมวินสิตข์องนวน เจยี  ผูเ้ขยีนพบกบัสมควรเมือ่

วันที ่ 1 เมษายน 2548 ที่ร้านกาแฟชานเมืองแห่งหนึ่ง 

และสมัภาษณเ์ขาเปน็เวลาเกอืบ 3 ชัว่โมง 

สมควรเริม่การใหส้มัภาษณโ์ดยการเลา่วา่เขาเกดิ

และเตบิโตทีอ่ำเภอบา้นไร ่ จงัหวดันครราชสมีา  วนัเกดิ

ของเขาคือวันที ่ 4 กันยายน 2469  หลังจากจบชั้น

ประถม 4 จากโรงเรยีนใกลบ้า้น เขายา้ยไปกรงุเทพฯ ดว้ย

ความช่วยเหลือของพระในหมู่บ้านที่ขณะนั้นพำนักอยู่ที่

วดัระฆงั  พอ่ของสมควรเคยเปน็พระในกรงุเทพฯ เปน็เวลา 

15 ป ีและกลบัไปเปน็ผูใ้หญบ่า้นทีห่มูบ่า้นของตน นา้ชาย

ของสมควรกเ็ปน็ทนายความอยูใ่นกรงุเทพฯ  เขาเลา่วา่

พอ่แมผ่ลกัดนัใหเ้ขาเรยีนหนงัสอื  จากอำเภอบา้นไร ่ เขา

เดนิเปน็เวลา 3-4 วนัจงึถงึสถานรีถไฟสคีิว้และตอ่รถไฟ

เขา้กรงุเทพฯ  เขาอาศยัอยูก่บัพระทีว่ดัระฆงั เรยีนโรงเรยีน

เอกชนจนกระทัง่จบชัน้ ม. 3  หลงัจากนัน้ในป ี2482 เขาเขา้

เรยีนทีส่วนกหุลาบ สมควรกลา่ววา่ในเวลานัน้สวนกหุลาบ

เปดิสอนแคช่ัน้ ม. 4-ม. 6 เทา่นัน้  นอกจากตวัเขา พระ

จากหมูบ่า้นของเขายงัดแูลเดก็คนอืน่อกี 10 คน จงึทำให้

มเีงนินอ้ยมาก  สมควรกลา่ววา่เขาอยูท่ัง้ปโีดยใสเ่สือ้ผา้

แคช่ดุเดยีว ทีโ่รงเรยีนสวนกหุลาบ เดก็นกัเรยีนสว่นใหญ่

มาจากครอบครัวร่ำรวย แต่การเข้าเป็นนักเรียนนั้นต้อง

ผา่นการสอบ  ดงันัน้นกัเรยีนยากจนจากชนบทจงึสามารถ

เขา้เรยีนไดถ้า้มคีวามสามารถทางวชิาการ  ตลอดสามปี

ในสวนกุหลาบ สมควรอยู่ในชั้นเรียนเดียวกับธานินทร ์  

กรยัวเิชยีร56 หนึง่ในเดก็นกัเรยีนทีม่ฐีานะรำ่รวย  ธานนิทร์

ไปกลบัโรงเรยีนโดยรถยนต ์ ในเวลานัน้มนีกัเรยีนเพยีง 5 คน

รวมทัง้ธานนิทรท์ีไ่ปโรงเรยีนโดยรถยนต ์  ในหมูน่กัเรยีน

สวนกุหลาบรุ่นเดียวกันนั้น ผู้ที่ต่อมากลายเป็นสมาชิก

พรรคไดแ้ก ่รวม วงศพ์นัธ ์ เจรญิ วรรณงาม57 และตวั

สมควรเอง  เกีย่วกบัเรือ่งนี ้สมควรกลา่ววา่มคีนเขยีนวา่

ธานินทร์ตกอยู่ใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในช่วงที่เป็น

นักเรียนเพราะเพื่อนร่วมชั้น แต่ต่อมาเขาเปลี่ยนใจและ

กลายเป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์ตัวยง  ในทัศนะของ

สมควร นีไ่มใ่ชเ่รือ่งจรงิอยา่งแนน่อน  ในชว่งทีเ่ปน็นกัเรยีน 

 56 เกดิเดอืนเมษายน 2470 ธานนิทรจ์บจากสวนกหุลาบในป ี2485 และเขา้เตรยีม มธก. รุน่ 5  เขาจบปรญิญาตรจีากธรรมศาสตร์
ในป ี2491 และจบนติศิาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัแหง่ลอนดอน (University of London) ในป ี 2496 จบเนตบิณัฑติองักฤษในป ี 2497 
เริม่ทำงานในกระทรวงยตุธิรรมของไทยในป ี2498 และไตเ่ตา้ขึน้จนเปน็ผูพ้พิากษาในศาลฎกีา หลงักรณ ี6 ตลุาคม 2519 เขาไดร้บัแตง่ตัง้
เปน็นายกรฐัมนตร ีและยกระดบัการปราบปรามอนัฉาวโฉท่ีม่ตีอ่ฝา่ยซา้ย ในปจัจบุนั ธานนิทรเ์ปน็หนึง่ในคณะองคมนตรี 

 57 เจรญิไดร้บัเลอืกเปน็เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยในป ี2504 และดำรงตำแหนง่ดงักลา่วจนกระทัง่เสยีชวีติในป ี2522 
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ธานนิทรไ์มส่นใจการเมอืง เขาเปน็ฝา่ยขวามาโดยตลอด 

และไม่เคยแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองกับสมควร

และเพือ่น แตไ่มไ่ดห้มายความวา่เขาและธานนิทรไ์มเ่คย

เกีย่วขอ้งกนัเลย  ในพธิศีพของแมข่องสมควร ธานนิทร์

เปน็หนึง่ในผูท้ีไ่ปเคารพศพ เมือ่ขึน้ชัน้ ม. 6 ทีส่วนกหุลาบ 

เจรญิ วรรณงาม รวม วงศพ์นัธ ์และสธุ ีนาทวรทตั ยา้ย

เขา้มา ทัง้สามเรยีนทีส่วนกหุลาบในชัน้ ม. 6 แคป่เีดยีว  

ในฐานะนกัเรยีนยากจนทีเ่ตบิโตในชนบท สมควรกลา่ววา่

เขาและรวมมีความแปลกแยกในโรงเรียนสวนกุหลาบ ที่

นกัเรยีนจำนวนมากเปน็ชนชัน้มอีนัจะกนิ เนือ่งจากเตบิโต

มาเหมือนๆ กัน ทั้งคู่จึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน  แต่

หลงัจากสิน้ปกีารศกึษา 2484 [ในครึง่แรกของป ี 2485] 

รวมไปเรียนต่อที่โรงเรียนพาณิชย์ ในขณะที่สมควรเอง

สอบเขา้เตรยีม มธก. รุน่ 5 และทัง้คูไ่มไ่ดพ้บกนัอกีเลย

เปน็เวลา 3 ป ี  พวกเขาพบกนัอกีครัง้ทีธ่รรมศาสตรเ์มือ่

รวมสมคัรเขา้เปน็นกัศกึษาในป ี248858
  เจรญิ วรรณงาม

เรยีนชัน้ ม. 6 รุน่เดยีวกนั แตเ่ขาและสมควรไมส่นทิกนันกั

และไมค่อ่ยไดพ้ดูจากนั  เจรญิเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนพาณชิย์

หลงัจบมธัยม และไมไ่ดเ้ขา้เตรยีม มธก. เชน่เดยีวกบัรวม  

สมควรกลา่วตอ่วา่ชัน้เรยีนทีเ่ขา ธานนิทร ์ รวม และสธุ ี 

เรยีนอยูด่ว้ยกนันัน้จะจดัเฉพาะเดก็เกง่ทีม่ผีลสอบ 70% 

ขึน้ไป และรูจ้กักนัในชือ่ “หอ้งคงิ”  การแขง่ขนัใหไ้ดผ้ล

การเรยีนสงูๆ เขม้ขน้มากในหมูน่กัเรยีน และไมไ่ดส้รา้ง

บรรยากาศความเปน็เพือ่นตอ่กนัแตอ่ยา่งใด 

กลางป ี2485 สมควรสมคัรเขา้เปน็นกัเรยีนเตรยีม 

มธก. รุน่ 5 [ปกีารศกึษา 2485-2486] ผูท้ีเ่ขา้พรอ้มเขา

ไดแ้ก ่ ธานนิทร ์ กรยัวเิชยีร สธุ ีนาทวรทตั และเปลือ้ง 

วรรณศร ี (2465-2539) เตรียม มธก. รุ่น 5 แบ่งเป็น 

15 หอ้ง นกัเรยีนทีเ่กรดสงูทีส่ดุจะไดอ้ยูห่อ้ง 1 จากหอ้งน้ี

จนถงึหอ้ง 3 เปน็ทีรู่จ้กักนัวา่ “หอ้งคงิ”  ธานนิทรอ์ยูห่อ้ง 1  

สมควรบอกวา่ตวัเขายา้ยไปมาระหวา่งหอ้ง 2 กบั 3 ตาม

การขึ้นลงของผลการเรียน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ  

เขาไม่มีเงินซื้อตำราเรียน ซึ่งเป็นเรื่องโชคไม่ด ี  เขาจบ

เตรียม มธก. ในครึ่งแรกของป ี 2488 และเรียนต่อ

ธรรมศาสตร ์[เอกสารมหาวทิยาลยัระบวุา่สมควรลงทะเบยีน

วันที ่ 23 สิงหาคม 2488 รหัสนักศึกษา 1772759]    

หลงัจากจบเตรยีม มธก. เขาทำงานกบับรษิทักอ่สรา้งญีปุ่น่

ไคไกโดโบคุที่กำลังก่อสร้างฐานทัพญี่ปุ่นอยู่ที่สนามบิน

ดอนเมอืง  งานของเขาคอืการใหค้ำปรกึษาคนงานกอ่สรา้ง

ชาวไทย  เขาสือ่สารกบัเจา้นายชาวญีปุ่น่ดว้ยภาษาองักฤษ  

การทำงานในบรษิทัญีปุ่น่เปน็การทำเงนิอยา่งงา่ยๆ  สมควร

บอกกบัผูเ้ขยีนวา่งานของเขาไมเ่กีย่วขอ้งกบัขบวนการเสรี

ไทยเลย เขาทำงานใหก้บัไคไกโดโบคจุนกระทัง่รฐับาลไทย

หลงัสงครามยดึทรพัยส์นิของญีปุ่น่เปน็ทรพัยส์นิของชนศตัร ู

[ในเดอืนกนัยายน 2488]  หลงัจากนัน้เขาไดร้บัการวา่จา้ง

ทีส่ำนกังานประสานงานทีร่ฐับาลไทยจดัตัง้ขึน้เพือ่รว่มมอื

กบักองกำลงัสมัพนัธมติร ตามทีส่มควรกลา่ว รฐับาลไทย

ตัง้สำนกังานนีข้ึน้มาเพือ่ยดึและจดัการทรพัยส์นิของญีปุ่น่ 

[ทรัพย์สินของชนศัตรู] ในไทยในนามของสัมพันธมิตร 

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลส่งคนไปยึดยานพาหนะของญี่ปุ่น

บางคนแล้วนำรถที่ยดึมาได้ไปขาย  สมควรเล่าว่าเขาไป

ยึดร้านเสื้อผ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่สี่พระยา 

แตไ่ดเ้สือ้ผา้เพยีงไมก่ีช่ิน้ เขาไดเ้งนิเดอืน 150 บาท แต่

มนัเปน็งานชัว่คราว ไมน่านกเ็ลกิไป 

เขาเข้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใน  

ป ี 2490 ตามคำชักชวนของอุดม สีสุวรรณ และรวม   

วงศพ์นัธ ์ซึง่เปน็เพือ่นสนทิรว่มชัน้ของเขาทีส่วนกหุลาบ  

สมควรกล่าวว่า อุดมสามารถอธิบายปัญหาใดก็ตามใน

กรอบของทฤษฎีมาร์กซิสต ์ และมีความสามารถในการ

วเิคราะหส์ถานการณไ์ดอ้ยา่งกระจา่งแจง้ ทำใหเ้ขาไดร้บั

ความนับถืออย่างสูงจากเหล่าปัญญาชน  บทความใน 

มหาชน ทีม่ลีกัษณะทางทฤษฎอียูบ่า้ง ทัง้หมดเขยีนโดย

อดุม  สมควรกลา่ววา่เขาไดร้บัอทิธพิลจากอดุมมากทีส่ดุ  

เขายงัไดอ้ทิธพิลจาก ชวีทศัน ์ของประเสรฐิ ทรพัยส์นุทร  

 58 หลังจบ ม. 6 นอกจากจะเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาสองปีแล้ว นักเรียนสามารถเรียนที่โรงเรียนอื่นได ้ ดังที่รวมทำ 
เพือ่ทีจ่ะไดร้บัคณุสมบตัใินการเขา้เรยีนทีธ่รรมศาสตร์ 

 59 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.4/3. 



ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2554212ฟ้าเดียวกัน

สมควรกล่าวว่าเขาอยู่ในสายของอุดม สมาชิกพรรคจะ

ถกูกำหนดใหเ้คลือ่นไหวเฉพาะในสายทีเ่ขาหรอืเธอสงักดั 

และจะเปน็การผดิกฎของพรรคถา้พยายามคน้หาเรือ่งราว

ของสายอื่น  ผู้ที่เขาติดต่อด้วยในฐานะสมาชิกพรรค

คอมมวินสิตม์เีพยีงอดุมและรวมเทา่นัน้ 

สมควรยังได้พูดถึงการประชุมเยาวชนประชา-

ธิปไตยนานาชาติที่จัดที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน 

2490 (ไดก้ลา่วถงึไปแลว้กอ่นหนา้นี ้และเปน็เหตกุารณ์

ที่เขากล่าวว่าองค์การเยาวชนไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเวลา

เดยีวกนั และในเวลานัน้ เขายงัไมไ่ดรู้จ้กัคุน้เคยกบัรุง่เลศิ 

เหลา่ด)ี 

หลงัจากยตุกิารทำงานทีส่ำนกัความรว่มมอืระหวา่ง

ไทยกบักองกำลงัสมัพนัธมติรแลว้ สมควรสอบเขา้ทำงานที่

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั60  อธบิดกีรมบญัชกีลาง

สอนหนงัสอืทีธ่รรมศาสตรด์ว้ย เขาชอบนกัศกึษาธรรม-

ศาสตรจ์งึจา้งสมควร  หลงัจากเขาเริม่งานทีก่รมบญัชกีลาง

ในสำนกับญัชแีลว้ สมควรกลา่ววา่รุง่เลศิมาไดง้านในกรม

เดียวกันและทำงานที่สำนักงานเดียวกับเขา  ดังนั้นเขา

ทัง้สองจงึกลายเปน็เพือ่นรว่มงานกนั  รุง่เลศิเปน็คนผวิขาว 

มบีคุลกิด ี  เขาทำงานทีก่ระทรวงการคลงัดว้ยกนัเปน็เวลา 

1 ป ี และระหวา่ง 1 ปนีัน้ สมควรกลา่ววา่เขาไมม่เีพือ่นสนทิ

คนอืน่อกี  พวกเขาอยูด่ว้ยกนันาน  ๆ เหมอืนคูห่ ู ทกุทีท่ี่

พวกเขาไป ทกุอยา่งทีพ่วกเขาทำ เขาจะอยูด่ว้ยกนั พวกเขา

กนิขา้วดว้ยกนัทกุวนั สมควรพกัทีว่ดัระฆงั แตเ่ขามกัจะ

ไปอยูท่ีก่ฏุพิระวดัเบญจมบพธิทีรุ่ง่เลศิอาศยัอยู ่  รุง่เลศิมี

เงนิใชจ้า่ยมากกวา่เขา  ดงันัน้รุง่เลศิจงึมกัจะเลีย้งขา้วเขา

เปน็ประจำ  รุง่เลศิพดูภาษาฝรัง่เศสไดด้ ีและสมควรไดย้นิ

วา่รุง่เลศิทำคะแนนวชิาภาษาฝรัง่เศสในการสอบเขา้เตรยีม

ธรรมศาสตร์ได้มากที่สุด  ตัวสมควรเองสนใจที่จะเรียน

ภาษาฝรัง่เศส และเขาพยายามพดูภาษาฝรัง่เศสกบัรุง่เลศิ

เทา่ทีพ่อจะทำได ้  การสนทนาของพวกเขาจะเปน็ไทยปน

ฝรัง่เศส  พวกเขาอา่น มหาชน ทีข่ายอยา่งเปดิเผยในเวลา

นัน้ดว้ยกนั  อา่นงานเขยีนของอดุม สสีวุรรณดว้ยกนั และ

อภปิรายประเดน็ปญัหาตา่งๆ เหลา่นัน้ดว้ยกนั  ในฐานะที่

เปน็ชาวกมัพชูา ความรกัของรุง่เลศิทีม่ตีอ่ประเทศของตน

มัน่คงมาก และเขาใหค้วามสนใจเปน็อยา่งมากตอ่ปญัหา

ความยากจนและเอกราชของกมัพชูา 

สมควรบอกว่า ช่วงที่เขาและรุ่งเลิศอยู่ด้วยกัน 

รุ่งเลิศไม่มีการติดต่อกับรวม วงศ์พันธ ์  เมื่อรวมถูกส่ง

ไปจนี [ในเดอืนพฤษภาคม 2492 พรอ้มกบัสมาชกิกลุม่

แรก61] เขาลาออกจากงานครใูหญฝ่า่ยภาษาไทยทีโ่รงเรยีน

จนีฉีก่วงและสมควรไดเ้ขา้รบัตำแหนง่ดงักลา่วแทน  เขา

ออกจากการเปน็เสมยีนทีก่ระทรวงการคลงัซึง่ไดเ้งนิเดอืน

เพยีง 35 บาท แมว้า่จะดกีวา่เงนิเดอืน 24 บาทเมือ่ตอน

เริ่มงานก็ตาม  หลังจากย้ายไปทำงานที่โรงเรียนฉี่กวง 

เขาไดเ้งนิเดอืนถงึ 200 บาท  หลงัจากออกจากกระทรวง

การคลงั สมควรกลา่ววา่เขาไมม่โีอกาสไดพ้บกบัรุง่เลศิอกี  

เขาทำงานเปน็ครใูหญอ่ยูป่ระมาณ 2 ป ีแตค่วามกลวัทีจ่ะ

ถกูจบัเนือ่งจากการปราบปรามคอมมวินสิตท์ำใหเ้ขายา้ย

ไปทำงานที่จงัหวัดสกลนคร เป็นครูในโรงเรียนของอดีต

รัฐมนตรีเตียง ศิริขันธุ ์  อันที่จริงเตียงไม่ได้เป็นเจ้าของ

เพยีงโรงเรยีนเดยีว แตม่อีกีจำนวนหนึง่ทัง้ในอำเภอเดยีวกนั

และต่างอำเภอในจังหวัดสกลนคร และสมควรกล่าวว่า

เขาเดนิทางไปมาเพือ่สอนภาษาองักฤษในโรงเรยีนเหลา่นัน้  

 60 ในขณะนัน้ ผูท้ีม่คีณุสมบตัทิางการศกึษาสามารถเขา้เรยีนทีธ่รรมศาสตรไ์ด ้ ในธรรมศาสตรไ์มม่กีารบงัคบัเขา้ชัน้เรยีน ถา้นกัเรยีน
ผ่านการสอบที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งและเก็บหน่วยกิตได ้ เขาก็สามารถจบการศึกษาได ้  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาจะทำงานไปด้วย
ระหวา่งเรยีน  ในเวลานัน้มงีานเอกชนจำนวนนอ้ยซึง่เหมาะกบัผูม้กีารศกึษาระดบัสงู  สว่นใหญแ่ลว้นกัศกึษาจะคาดหวงังานราชการทีไ่ดร้บั
การนับหน้าถือตาและรายได้ก็เหมาะสม  นักศึกษาธรรมศาสตร์จึงสอบเข้าทำงานกับหน่วยงานราชการกันเป็นปกติตามพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2482 และทำงานราชการในขณะทีเ่รยีนระดบัมหาวทิยาลยัไปดว้ย 

 61 คำกลา่วโดยประเสรฐิ ทรพัยส์นุทรผูท้ีเ่ดนิทางไปกบัรวมดงัทีก่ลา่วถงึไปเมือ่ตอนตน้บทความ  การกลา่วถงึสถานการณใ์นชว่ง
ทีส่มาชกิพรรคกลุม่นีเ้ดนิทางไปจนี ดำรหิ ์ เรอืงสธุรรม ผูห้นึง่ในกลุม่ กลา่ววา่ (สมัภาษณ,์ 16 มนีาคม 2548, กรงุเทพฯ) ไมน่านหลงัจาก
ปรดีพียายามรฐัประหารเมือ่ 26 กมุภาพนัธ ์ 2492 ตำรวจไดส้งัหาร 4 อดตีรฐัมนตร ี พรรคคอมมวินสิตร์ูส้กึถงึความอนัตรายและรบีสง่
สมาชกิพรรคกลุม่แรกดงักลา่วไปประเทศจนี 
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ในป ี2495 พรรคสง่เขาไปจนี  เขาอยูท่ีจ่นีประมาณ 3-4 ปี

จงึกลบัมาประเทศไทย 

หลังจากกลับมา เขาทำงานเป็นครูสอนภาษา

อังกฤษที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พร้อมกับ

เคลื่อนไหวกิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อไป เขา  

จะเดินทางเป็นระยะๆ ไปจังหวัดนครราชสีมา ฐานของ

พรรคในขณะนัน้  การประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิต์

แหง่ประเทศไทยครัง้ที ่3 ในป ี2504 ไมไ่ดม้สีมาชกิพรรค

เขา้รว่มจำนวนมากในทีเ่ดยีวกนั แตเ่ปน็การประชมุกลุม่

ยอ่ยในแตล่ะพืน้ที ่ สมควรเขา้รว่มประชมุทีน่ครราชสมีา 

มผีูเ้ขา้รว่มเพยีง 3 คน ในป ี2510 เขาเปน็กรรมการกลาง

ของพรรค  พวกเขาโดนหกัหลงัโดยผูใ้กลช้ดิคนหนึง่ และ

กวา่ 100 คนทีเ่กีย่วขอ้งกบัพรรคถกูจบั รวมทัง้ตวัสมควร

เอง  ตำรวจเตรยีมจะซอ้มเขา แตล่กูพีล่กูนอ้งของเขาใน

ขณะนัน้เปน็ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

ดว้ยตำแหนง่สำคญันี ้ เขาโทรศพัทม์าหาตำรวจ สมควร

จึงรอดจากการถูกซ้อมมาได ้  ถึงที่สุดแล้วเขาถูกจำคุก

เปน็เวลา 5 ป ี หลงัจากไดร้บัการปลอ่ยตวั  เขาเปดิรา้น

ขายยาทีจ่งัหวดัระยอง แมภ่รรยาของเขาอยูท่ีน่ัน่ และเขา

ทำธรุกจิดงักลา่วจนกระทัง่เมือ่เรว็ๆ นี ้ เขายงัทำงานเปน็

ทีป่รกึษาของนายกเทศมนตร ีมบีตุร 4 คน  สองคนเรยีน

ทีส่หรฐัอเมรกิา คนหนึง่ทำธรุกจิเกีย่วกบัอนิเตอรเ์นต็ 

จากที่สมควรเล่าถึงช่วงเวลาที่เขาทำงานในกรม

บัญชีกลาง เขาทำงานที่นั่นอยู่แล้วในขณะที่รุ่งเลิศได้รับ

การบรรจเุปน็ขา้ราชการประจำ  ทัง้คูก่ลายเปน็เพือ่นสนทิ 

ทำงานดว้ยกนัในหนว่ยเดยีวกนัเปน็เวลา 1 ปจีนกระทัง่

สมควรลาออกประมาณเดอืนพฤษภาคม 2492  สมควร

กลา่วดว้ยวา่ในชว่งการประชมุเยาวชนประชาธปิไตยนานาชาติ

ในเดอืนกนัยายน 2490 อนัเปน็ชว่งทีอ่งคก์ารเยาวชนไทย

ถกูจดัตัง้ขึน้ เขายงัไมไ่ดพ้บกบัรุง่เลศิ  ขอ้มลูนีช้ีว้า่รุง่เลศิ

เริม่ทำงานทีก่รมบญัชกีลางตอนสิน้ป ี2490 หรอืไมก่ค็รึง่แรก

ของป ี2491 ประมาณ 1 ปกีอ่นหนา้ทีส่มควรจะลาออก 

ในการใหส้มัภาษณ ์นวน เจยีกลา่ววา่เขาทำงาน

เปน็เสมยีนทีก่รมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั เปน็เวลา 

3 ปจีนถงึป ี2493 แมว้า่จะไมเ่หลอืบนัทกึทางการเกีย่วกบั

การจา้งงานของเขาทีก่ระทรวง  แตบ่นัทกึทีก่ระทรวงการ

ตา่งประเทศทีรุ่ง่เลศิทำงานหลงัจากออกจากกรมบญัชกีลาง

กย็นืยนัวา่ เขาเขา้ทำงานในป ี2493 แมจ้ะไมท่ราบเดอืน

ทีแ่นน่อนกต็าม  นบัยอ้นหลงัไป 3 ป ี กห็มายความวา่

เขาเขา้ทำงานทีก่ระทรวงการคลงัในป ี2490  อยา่งไรกต็าม 

จนกระทัง่การประชมุเยาวชนนานาชาตใินเดอืนกนัยายน 

2490 สมควรก็ยังไม่รู้จักกับรุ่งเลิศ  ข้อมูลนี้ชี้ว่ารุ่งเลิศ

เขา้ทำงานทีก่รมบญัชกีลางในครึง่หลงัของป ี2490 ทีเ่ขา

กำลงัเปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยัชัน้ปทีี ่1 จงึหมายความวา่

เขาออกจากงานราชการใน 3 ปถีดัมา นัน่คอืครึง่หลงัของ

ป ี2493  มคีวามแตกตา่งประมาณ 6 เดอืนระหวา่งความ

ทรงจำของทั้ง 2 คนเกี่ยวกับการเริ่มทำงานของรุ่งเลิศที่

กระทรวงการคลงั แตถ่า้คดิวา่พวกเขากำลงันกึถงึเหตกุารณ์

เมื่อครึ่งศตวรรษก่อนหน้านั้น ความแตกต่างจึงไม่ใช่

เรือ่งใหญ ่ และเราสามารถกลา่ววา่นวน เจยี ในชือ่รุง่เลศิ 

เหล่าด ี เริ่มทำงานเป็นข้าราชการของรัฐบาลไทยเมื่อ

ประมาณสิน้ป ี2490 จนถงึสีเ่ดอืนแรกของป ี2491 

 
7. ความทรงจำของอดุม เจรญิรตัน ์

ในการใหส้มัภาษณ ์นวน เจยีกลา่วถงึสมาชกิพรรค

คอมมิวนิสต์ไทยที่ชื่ออุดม ที่ทำงานกับเขาที่กรมบัญชี

กลาง กระทรวงการคลงั และอยูห่นว่ยเดยีวกนัหลงัจาก

เขาเขา้พรรค ตอนตน้บทความ  ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายวา่ได้

เดาวา่บคุคลผูน้ัน้คอื อดุม เจรญิรตัน ์อดตีสมาชกิพรรค

ทีน่วน เจยีเอย่ถงึ ทีผู่เ้ขยีนสมัภาษณเ์ปน็คนแรก 

เมื่อเริ่มให้สัมภาษณ ์ อุดมแสดงความแปลกใจที่

เขาไดท้ราบวา่รุง่เลศิยงัมชีวีติอยู ่ เมือ่กมัพชูาประชาธปิไตย

ไดร้บัการสถาปนาขึน้เมือ่เดอืนเมษายน 2518 เขากลา่ววา่

เขานกึถงึรุง่เลศิ และไดถ้ามผนิ บวัออ่น [2474-2542] 

อดตีกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยวา่ 

ไดข้า่วเกีย่วกบัรุง่เลศิบา้งหรอืไม ่ ผนิบอกกบัอดุมวา่เขา

ไดย้นิวา่รุง่เลศิตกมา้ในปา่และเสยีชวีติไปนานแลว้  อดุม

บอกกบัผูเ้ขยีนวา่ คำตอบของผนิแสดงใหเ้หน็วา่ แมแ้ต่

ผูน้ำทีเ่ปน็ศนูยก์ลางพรรคคอมมวินสิตไ์ทยกย็งัไมท่ราบวา่

รุง่เลศิ เหลา่ด ีคอืนวน เจยี 

เมือ่พดูถงึความทรงจำทีม่ตีอ่รุง่เลศิ อดุมจำไดว้า่

รุง่เลศิมผีวิขาว เพราะมเีชือ้สายจนี ไมเ่หมอืนชาวเขมร
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ทัว่ไป  เขาเปน็คนสภุาพ ไมใ่ชค่นคยุโวโออ้วด อาศยัวดั

อยู่เป็นเวลานาน  ดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คนประเภทที่จะฆ่า  

ผูอ้ืน่ได ้  ถา้เขาไดพ้บกบัรุง่เลศิอกีครัง้ อดุมตอ้งการจะ

ถามวา่ เหตใุดเขมรแดงจงึกอ่การฆา่ลา้งเผา่พนัธุเ์ชน่นัน้ 

เมือ่ผูเ้ขยีนถามอดุมเกีย่วกบัทีน่วน เจยีกลา่ววา่ตน

เขา้พรรคคอมมวินสิตใ์นป ี 2493  อดุมตอบวา่ “ถกูตอ้ง

แลว้ ความทรงจำของรุง่เลศิดมีาก” อดุมชว่ยยนืยนัเวลาที่

นวน เจยีเขา้พรรคได้ 

กลบัมาทีป่ระวตัขิองเขา อดุมกลา่ววา่เขาเกดิใน

ครอบครวัชาวนาทีจ่งัหวดัอบุลราชธานเีมือ่วนัที ่1 เมษายน 

2472  หลงัจากจบชัน้ ม. 6 จากโรงเรยีนมธัยมในทอ้งถิน่ 

เขาเข้าเรียนต่อที่เตรียม มธก. รุ่น 862  พี่ชายของเขา

เรยีนทีธ่รรมศาสตรเ์ชน่กนั และนอ้งเขยของเขาเปน็ทตูที่

กระทรวงการตา่งประเทศ  หลงัจากจบเตรยีม มธก. เขา

เรยีนตอ่ทีธ่รรมศาสตร ์[เขา้ 8 กรกฎาคม 249163]  ชว่ง

เวลาทีป่รดีพียายามยดึอำนาจในวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2492 

เขากำลงัเรยีนทีธ่รรมศาสตร ์ อดุมทำงานเปน็เสมยีนทีก่อง

ธนาธิการ กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั  อดุมชีว้า่

ตำแหนง่เสมยีนเปน็ตำแหนง่ขา้ราชการประจำของรฐับาล 

และกองธนาธกิารมคีวามรบัผดิชอบสำคญัในการจดัการ

รายไดแ้ละรายจา่ยของงบประมาณแผน่ดนิ64
  เมือ่อดุมเริม่

ทำงาน รุง่เลศิกท็ำงานเปน็เสมยีนอยูท่ีน่ัน่แลว้  พวกเขา

ทำงานในสำนักงานเดียวกันประมาณ 1 ป ี จนกระทั่ง  

รุง่เลศิยา้ยไปทำงานทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ อดุมยนืยนั

คำกล่าวของนวน เจียที่ว่า เขาทั้งคู่และเจ้าหน้าที่ใน

สำนกังานเดยีวกนัอกีผูห้นึง่รวมตวักนัเปน็หนว่ยสามคน65
  

อุดมกล่าวว่าเขาชวนให้รุ่งเลิศเข้าพรรคในป ี 2493 ใน

ขณะที่ทั้งคู่ยังทำงานอยู่ที่กรมบัญชีกลาง เขาเองเป็น

หัวหน้าหน่วย ในขณะที่รุ่งเลิศเป็นลูกหน่วย ลูกหน่วย

อกีคนมอีายมุากกวา่  อดุมคาดวา่ในป ี2546 เขาคนนัน้

น่าจะมีอายุประมาณ 80 ป ี เขาต้องการสงวนนามไว ้

บอกแค่เพียงว่าคนผู้นั้นไม่ใช่สมควร พิชัยกุล แม้ว่า

สมควรจะทำงานที่กรมบัญชีกลางเช่นกัน แต่เขาอยู่กัน

คนละหนว่ย ตอ่มาสมควรยา้ยไปทำงานเปน็ครใูหญฝ่า่ย

ภาษาไทยที่โรงเรียนจีน  นักศึกษาธรรมศาสตร์อีกคนที่

ทำงานทีก่รมบญัชกีลาง ไดแ้ก ่สมัผสั พึง่ประดษิฐ์66 ผูท้ี่

ต่อมาจะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

และเปน็กรรมการกลางของพรรคในทีส่ดุ 

อดุมเลา่วา่หลงัจากสอบเขา้กระทรวงการตา่งประเทศ

และไดง้านทีน่ัน่แลว้ รุง่เลศิออกจากงานหลงัจากทำไดเ้พยีง 

1 เดอืน จากนัน้เขากก็ลบัไปกมัพชูา 

อดุมกลา่วอกีวา่รุง่เลศิเลา่ใหเ้ขาฟงัเกีย่วกบัญาติ

ชาวเขมรทีส่รุนิทร ์ผูท้ีเ่คลือ่นไหวอยูก่บัเขมรอสิระ อดุม

ได้อาศัยอยู่กับชาวเวียดนามผู้หนึ่งที่รับผิดชอบการ

เคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์กัมพูชาเป็นเวลา 6 เดือน 

เขาจำชือ่คนผูน้ัน้ไมไ่ด ้ แตเ่ขาคดิวา่ถา้ไดพ้บและคยุกบั

รุง่เลศิ รุง่เลศิจะจำคนผูน้ัน้ไดท้นัท ี รุง่เลศิตดิตอ่กบัหวัหนา้

ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชาผู้นั้นผ่านญาติในกัมพูชา  

หวัหนา้คนดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์บัคอมมวินสิตเ์วยีดนาม 

อดุมคดิวา่รุง่เลศิกา้วหนา้ในองคก์รคอมมวินสิตโ์ดยผา่น

ความสมัพนัธก์บัหวัหนา้คนนีน้ีเ่อง  เขาเหน็วา่ชว่งทีอ่ยู่

ในประเทศไทยจนกระทัง่ป ี 2493 ความเขา้ใจของรุง่เลศิ

 62 ทำเนยีบ ต.มธก. รุน่ 1-8 (กรงุเทพฯ : บรษิทัสรุสันก์ารพมิพ,์ 2511), หนา้ 297. 
 63 บันทึกเอกสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงให้เห็นว่ารหัสประจำตัวนักศึกษาของเขาคือ 21962 และช่วยยืนยันว่าเขาเกิด

วันที ่ 1 เมษายน 2472 ยืนยันว่าเขาเข้าเรียนที่เตรียม มธก. และเขาเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อวันที ่ 8 กรกฎาคม 2491 (หอจดหมายเหตุ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ.23.4.4/4, “ทะเบยีนนกัศกึษามหาวทิยาลยั,” หนา้ 219). 

 64 กองธนาธกิารดำเนนิงานจนกระทัง่วนัที ่ 10 กมุภาพนัธ ์ 2538 จงึถกูยกเลกิไปเนือ่งจากการปรบัปรงุระบบงานของกรมบญัชกีลาง 
(กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั, รายงานประจำปงีบประมาณ 2538, หนา้ 34-35.) 

 65 รูจ้กักนัในพรรคคอมมวินสิตว์า่ หนว่ยพรรค ประกอบดว้ยสมาชกิสามคนหรอืมากกวา่นัน้ เปน็หนว่ยพืน้ฐานทีเ่ลก็ทีส่ดุในการ
จดัองคก์รของพรรค หนว่ยพรรคเหลา่นีจ้ะม ี3 ถงึ 8 คนสำหรบังานใตด้นิในเมอืง แตถ่า้เปน็งานในปา่ กลา่วกนัวา่มเีกอืบ 100 คนในแตล่ะหนว่ย 
(สมัภาษณป์า้ผึง้, 5 มถินุายน 2547, กรงุเทพฯ) 

 66 เกดิป ี2471 ในครอบครวัชาวนาทีพ่ษิณโุลก สมัผสัเรยีนเตรยีม มธก. รุน่ 7 กบัรุง่เลศิ  พวกเขาเขา้ธรรมศาสตรใ์นป ี2488  
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ทีม่ตีอ่ทฤษฎคีอมมวินสิตม์นีอ้ยมาก  ในหมูส่มาชกิพรรค

คอมมวินสิตไ์ทยทัว่ไป ความรูเ้รือ่งทฤษฎคีอมมวินสิตอ์ยู่

ในระดบัตำ่ มหีนงัสอื ชวีทศัน ์ของประเสรฐิ ทรพัยส์นุทร 

แตห่นงัสอืเลม่ดงักลา่วเขยีนขึน้เพือ่งานปลกุระดมไมใ่ชง่าน

ทางทฤษฎ ี สมาชกิพรรคจะถกูสง่ไปเรยีนทีป่ระเทศจนีเพือ่

ใหม้คีวามเขา้ใจทางทฤษฎมีากขึน้  ดงันัน้ไมม่ทีางทีรุ่ง่เลศิ

จะมคีวามเขา้ใจทฤษฎคีอมมวินสิตร์ะดบัสงูในประเทศไทย  

อดุมจงึคาดวา่รุง่เลศิไดร้บัการฝกึฝนในเวยีดนามเพือ่ยกระดบั

ความรูท้างทฤษฎขีองตน 

หลงัจากรุง่เลศิกลบักมัพชูา อดุมกลา่ววา่เขาเอง

ถูกส่งไปจีน67
 หลังจากกลับไทยในป ี2500 ทัศนะของ

เขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับพรรค เขาจึงออกจากพรรค68 

กลบัเขา้เรยีนทีธ่รรมศาสตรแ์ละจบการศกึษาในป ี2507 

 
8. นวน เจยีในบนัทกึประวตันิกัศกึษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

รุ่งเลิศ เหล่าด ี เข้าเรียนเตรียม มธก. รุ่น 7 ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงครึ่งแรกของป ี 2487 

อันเป็นช่วงเวลาที่สภาวะสงครามเลวร้ายอย่างยิ่ง  ฝ่าย

สมัพนัธมติรโหมการโจมตกีรงุเทพฯ ทางอากาศหนกัขึน้  

ในชว่งเวลานัน้เอง ขบวนการเสรไีทยไดเ้ริม่การเคลือ่นไหว

ตอ่ตา้นญีปุ่น่  สถานการณต์า่งๆ เหลา่นีส้ง่ผลตอ่การเรยีน

การสอนในมหาวทิยาลยัตามทีอ่ดุม เจรญิรตัน ์ นกัเรยีน

เตรยีม มธก. รุน่ 8 กลา่ววา่ เตรยีม มธก. รุน่ 7 มกีารเรยีน

การสอนปกตเิพยีงแค ่1 เดอืน  ในหนงัสอืทีร่ะลกึงานศพ

ของประมวล สภาวส ุ(2470-2545) อดตีรฐัมนตรกีระทรวง

การคลงัและนกัเรยีนรว่มรุน่ของรุง่เลศิทีเ่ตรยีม มธก. รุน่ 7 

ไดก้ลา่วถงึเรือ่งเดยีวกนันีว้า่ ประมวล “ไปเขา้เรยีนเตรยีม

กฎหมายธรรมศาสตรฯ์ (รุน่ที ่7) แตเ่รยีนไดส้กั 2 เดอืน

มหาวทิยาลยักป็ดิ เพราะสงครามเริม่หนกัขึน้ ตอ้งเรยีนทาง

ไปรษณยี”์69 

แมก้ระนัน้กต็าม ในป ี 2488 นกัเรยีนเตรยีม มธก. 

รุน่ 7 กส็ามารถขึน้ชัน้ปทีี ่2 ได ้ “รายชือ่นกัเรยีนเตรยีม 

มธก. รุน่ 7 ปทีี ่ 2 (2488-2489)” ซึง่เกบ็รกัษาอยูใ่นหอ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ แสดงให้เห็นว่า

นกัเรยีนถกูแบง่ออกเปน็ 24 หอ้ง และชือ่รุง่เลศิ เหลา่ด ี

เปน็ชือ่แรกของหอ้ง 970 

เมื่อผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องนี้กับอุดม เขากล่าวว่า 

“ในชว่งนัน้ เกรดของรุง่เลศิอยูใ่นกลุม่ด”ี  นกัเรยีนเตรยีม 

มธก. ถกูแบง่เปน็หอ้งๆ เริม่ตัง้แตห่อ้ง 1 และไลเ่รยีงลำดบั

ไปเรือ่ยๆ  ตวัเลขหอ้งยิง่นอ้ยแสดงวา่นกัเรยีนยิง่มเีกรดดี 

หลงัจากจบเตรยีม มธก. ในครึง่แรกของป ี2489 

รุง่เลศิเขา้เรยีนกฎหมายในระดบัมหาวทิยาลยั  การตรวจสอบ 

“สมดุทะเบยีนมหาวทิยาลยั, ธรรมศาสตรบ์ณัฑติ” ในหอ

จดหมายเหตขุองมหาวทิยาลยัแสดงใหเ้หน็วา่เขาลงทะเบยีน

เป็นนักศึกษาเมื่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2489 หมายเลข

ประจำตวันกัศกึษา 19770  บนัทกึการเขา้เรยีนยงับอกอกี

วา่ เขาเกดิเมือ่วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2469 อายใุนขณะเขา้

เรยีนคอื 19 ป ีทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ คอื เลขที ่69 เขตดสุติ71
  

พอ่ชือ่ประเสรฐิ แมช่ือ่สมบรูณ ์ และผูป้กครองไดแ้ก ่ขนุ

ไพศาลสงัฆกจิ72 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมี

 67 เขาถกูสง่ไปศกึษาทีส่ถาบนัลทัธมิารก์ซ-์เลนนิในปกักิง่พรอ้มกบัสมาชกิพรรคกลุม่แรกในป ี2494  ในกลุม่มมีากกวา่ 47 คนรวมทัง้
อดุม เจรญิรตัน ์ผนิ บวัออ่น ธง แจม่ศร ีเจรญิ วรรณงาม โพยม จลุานนท ์อศัน ีพลจนัทร ์และวริชั องัคถาวร (ผูจ้ดัการ, 30 มนีาคม 2538) 

 68 ตามทีล่ำเจยีก ทรพัยส์นุทรกลา่ว การโตเ้ถยีงทีเ่กดิขึน้ในปกักิง่ในป ี2497 ระหวา่งประเสรฐิกบักระแสหลกัในพรรคคอมมวินสิต์
นัน้ อดุมเปน็กลาง ไมไ่ดเ้ขา้ขา้งฝา่ยใด 

 69 อนสุรณก์ารพระราชทานเพลงิศพนายประมวล สภาวส ุ(กรงุเทพฯ : Spaulding & Co., 2545), หนา้ [3-7] 
 70 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.3.1/4, “รายชือ่นกัเรยีนเตรยีมปรญิญาปทีี ่2 รุน่ 7, 2488-2489,” หนา้ 297. 
 71 ทีอ่ยูป่จัจบุนัของวดัเบญจมบพธิไดแ้ก ่69 ถนนพระราม 5 เขตดสุติ ชีใ้หเ้หน็วา่ทีอ่ยูใ่นบนัทกึของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรค์อื

ทีอ่ยูข่องวดัเบญจมบพธิ 
 72 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.4/3, “สมดุทะเบยีนมหาวทิยาลยั, ธรรมศาสตรบณัฑติ, 15026-

20000,” หน้า 527. 
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บนัทกึผลการเรยีนของรุง่เลศิ เขาลงทะเบยีนเปน็นกัศกึษา

กอ่นหนา้วนัเกดิครบรอบ 20 ปเีพยีงแค ่ 2 เดอืน  และ

ตามทีอ่ดุม เจรญิรตัน ์ และประจวบ อมัพะเศวตกลา่วไว ้

มคีวามเปน็ไปไดท้ีน่กัศกึษาธรรมศาสตรจ์ะจบการศกึษา

โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่3 ป ี อยา่งไรกต็าม หลกัสตูรทีน่กัศกึษา

จะตอ้งผา่นในแตล่ะปนีัน้ถกูกำหนดโดยมหาวทิยาลยั และ

นกัศกึษาจะไมส่ามารถผา่นไปเรยีนชั้นปีต่อไปได้จนกว่า

จะสอบผา่นวชิาของชัน้ปกีอ่นหนา้นัน้ทัง้หมด  ทัง้ 2 คน

กลา่ววา่มนีกัศกึษาไมน่อ้ยทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเปน็เวลา 

3 ปแีลว้แตย่งัสอบไมผ่า่นวชิาของชัน้ปทีีห่นึง่  พวกเขา

บอกวา่จำนวนหนว่ยกติจะไมเ่ทา่กนัในแตล่ะวชิา ตวัอยา่ง

เช่น วิชาสำคัญอย่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีถึง 30 

หน่วยกิต  ในขณะที่วิชาอย่างการเลือกตั้ง มีเพียง 10 

หน่วยกิต  ในการสอบแต่ละครั้ง นักศึกษาต้องจ่ายค่า

ธรรมเนียมการสอบซึ่งเป็นรายได้เดียวของมหาวิทยาลัย 

และเป็นผลทำให้ค่าธรรมเนียมการสอบนั้นเป็นเหมือน

ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมสำหรับวิชาสำคัญจะสูงกว่า

วชิาทีส่ำคญันอ้ยกว่า  หลงัจากสอบผา่น จะมกีารสอบ

ปากเปลา่กอ่นทีน่กัศกึษาจะเรยีนจบ 

สำหรบัปแีรกทีธ่รรมศาสตร ์รุง่เลศิตอ้งเรยีน 7 วชิา

ตอ่ไปนี ้ความรูเ้บือ้งตน้, วา่ดว้ยบคุคล, อาญาภาคตน้, 

รฐัธรรมนญู, เลอืกตัง้, ธรรมนญูศาล และ วา่ดว้ยทรพัย ์ 

ในเดอืนตลุาคม 2489 เขาเขา้สอบเปน็ครัง้แรก  ตามที่

บนัทกึไวใ้นเอกสาร “คะแนนสอบขอ้เขยีนและปากเปลา่

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที ่1, ตุลาคม 2489”  รุ่งเลิศ

เขา้สอบทัง้เจด็วชิาแตผ่า่นเพยีงแคส่องวชิา นัน่คอื อาญา

ภาคตน้ และธรรมนญูศาล73
  จากทีผู่เ้ขยีนไดต้รวจสอบ

พบวา่ แมจ้ะมนีกัศกึษาบางคนสอบผา่นถงึ 6 ใน 7 วชิา 

แตก่เ็ปน็สว่นนอ้ย นกัศกึษาสว่นใหญส่อบผา่นเพยีงแค ่

2 หรอื 3 วชิา หมายความวา่ผลการเรยีนของรุง่เลศิเปน็

เรือ่งปกต ิ  ในการสอบเดอืนมกราคม 2490 เขาเขา้สอบ

ในอกี 5 วชิาทีเ่หลอื แตผ่า่นเพยีง 2 วชิา นัน่คอื วา่ดว้ย

บคุคล และเลอืกตัง้74 

ปถีดัมา ในการสอบเดอืนมกราคม 2491 รุง่เลศิ

เขา้สอบ 3 วชิาทีเ่หลอื สอบผา่น 2 วชิา ไดแ้ก ่ความรู้

เบือ้งตน้ และรฐัธรรมนญู75 วชิาวา่ดว้ยทรพัย ์ วชิาบงัคบั

สดุทา้ยสำหรบัชัน้ปทีี ่ 1 นัน้ เขาสอบผา่นในเดอืนตลุาคม 

249176
  จากเวลาทีเ่ขาเขา้ธรรมศาสตรเ์มือ่ 1 พฤษภาคม 

2489 รุ่งเลิศใช้เวลาสองปีครึ่งในการสอบผ่านวิชาต่างๆ 

ของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่1  เขาใชเ้วลาของป ี2490 ทัง้ปแีละ 

9 เดอืนของป ี2491 สะสมหนว่ยกติของวชิาปหีนึง่ทีเ่ขา

พลาดไปเมือ่ป ี2489 อยา่งชา้ๆ 

เมื่อผู้เขียนแสดงผลการเรียนดังกล่าวต่ออุดม 

เจรญิรตัน ์ อดุมคดิวา่รุง่เลศิเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทาง  

การเมอืงและทำงานเปน็ขา้ราชการจงึทำใหเ้ขามเีวลานอ้ย

สำหรบัการเรยีน  ถา้เขามเีวลาทีจ่ะเรยีนตามปกต ิอดุมคดิ

วา่เขาสามารถสอบผา่นไดเ้รว็กวา่นัน้มาก  ดงัทีอ่ภปิราย  

ไปก่อนหน้านี ้ ป ี 2490 เป็นปีที่รุ่งเลิศเข้าร่วมองค์การ

เยาวชนไทยที่นำโดยรวม วงศ์พันธ ์ จากนั้นในปลายปี

เดียวกันหรือไม่ก็ต้นป ี 2491 เขาเริ่มต้นทำงานที่กรม

บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเวลาของ  

รุง่เลศิจำนวนมากถกูใชไ้ปกบักจิกรรมตา่งๆ ทำใหเ้วลาเรยีน

ของเขาลดลง  มปีระเดน็หนึง่ทีก่ลา่วถงึในการสมัภาษณ์

นวน เจยีวา่ การทีเ่ขาอา่น มหาชน ทำใหเ้ขาสงสยัวา่ตน

มาเรยีนทีธ่รรมศาสตร์เพือ่อะไร  ดงันัน้ในป ี 2490 และ 

2491 จงึดรูาวกบัวา่รุง่เลศิไมอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้มหรอืความคดิ

 73 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.6.1/79, “คะแนนสอบขอ้เขยีนและปากเปลา่นกัศกึษาปรญิญาตรชีัน้ปทีี ่1, 
ตลุาคม 2489”. 

 74 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.6.1/85, “ประกาศผลการสอบเขยีน ชัน้ปรญิญาตรปีทีี ่1, การสอบไล่
สมยัประจำเดอืนมกราคม 2490,” หนา้ 145. 

 75 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.6.1/97, “ประกาศผลการสอบเขยีน ชัน้ปรญิญาตรปีทีี ่1, การสอบไล่
สมยัประจำเดอืนมกราคม 2491,” หน้า 146. 

 76 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.6.1/103, “ประกาศผลการสอบเขยีน ชัน้ปรญิญาตรปีทีี ่1, การสอบไล่
สมยัประจำเดอืนตลุาคม 2491,” หน้า 138. 
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ทีจ่ะทุม่เทใหก้บัการเรยีนอยา่งเตม็ที่ 

รุ่งเลิศเข้าสอบในฐานะนักศึกษาชั้นปีที ่ 2 เป็น

ครัง้แรกในเดอืนมกราคม 2492  วชิาทัง้ 8 สำหรบัชัน้ปี

ที ่2 ไดแ้ก ่นติกิรรมและหนี,้ การประกนั, ซือ้ขาย, เชา่

ทรพัย,์ ยมื, ตวัแทน, อาญาภาคปลาย และกฎหมาย

ปกครอง  รุง่เลศิเขา้สอบ 3 วชิา สอบผา่นวชิายมื และ

ตัวแทน แต่สอบตกวิชาเช่าทรัพย์77  ส่วนการสอบครั้ง

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2492 นั้น ยังไม่สามารถค้นพบ

เอกสารบนัทกึผลการสอบได ้  แตจ่ากเอกสารบนัทกึผล

การสอบครั้งต่อมาในเดือนมกราคม 2493 รุ่งเลิศเข้า

สอบ 4 วชิาคอื นติกิรรมและหนี,้ การประกนั, อาญา

ภาคปลาย และกฎหมายปกครอง78  ดงันัน้จงึอาจอนมุาน

ไดว้า่ อกีสองวชิาทีเ่หลอืคอื ซือ้ขาย และเชา่ทรพัยน์ัน้ 

รุ่งเลิศน่าจะสอบผ่านวิชาเช่าทรัพย์ตั้งแต่การสอบเดือน

ตลุาคม 2492 แลว้ เพราะเปน็วชิาทีเ่ขาสอบตกมาในการ

สอบครัง้กอ่นหนา้นัน้  สว่นวชิาซือ้ขาย ความเปน็ไปได้

มีทั้งสองทางคือ รุ่งเลิศสอบผ่านในเดือนตุลาคม 2492 

หรอืเขาตัง้ใจไมส่อบวชิาดงักลา่วอยูแ่ลว้  อยา่งไรกต็าม  

ทั้ง 4 วิชาที่รุ่งเลิศเข้าสอบในเดือนมกราคม 2493 นั้น 

เขาสอบตกทัง้หมด  ดงันัน้เทา่ทีป่รากฏหลกัฐาน เราจงึ

สามารถยนืยนัไดเ้พยีงวา่ เมือ่ถงึตน้ป ี2493 รุง่เลศิสอบ

ผา่น 2 วชิาของชัน้ปทีี ่2 แลว้ 

มกีารสอบอกีครัง้ในเดอืนตลุาคม 2493 แตไ่มท่ราบ

วา่รุง่เลศิเขา้สอบวชิาทีเ่หลอืของชัน้ป ี 2 หรอืไม ่ เนือ่งจาก

เอกสารเกีย่วกบัการสอบครัง้นัน้ไดห้ายไป หรอืไมไ่ดจ้ดัเกบ็

โดยหอจดหมายเหตธุรรมศาสตร ์ บญัชรีายชื่อนกัศกึษา

ป ี 2 และ 3 ทีเ่ขา้สอบในเดอืนมกราคม 2494 สามารถ

เข้าถึงได ้ แต่ไม่ปรากฏชื่อของรุ่งเลิศ เหล่าดีในเอกสาร

ดงักลา่ว79 

ในป ี 2493 แมผ้ลการเรยีนของรุง่เลศิจะไมด่นีกั 

แตห่ากเขาตัง้ใจ การสอบผา่นแมเ้พยีงครัง้ละ 2 วชิากย็งั

มคีวามเปน็ไปไดท้ีเ่ขาจะจบการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั

ได้ในอีกไม่นานและเขาได้งานเป็นข้าราชการประจำของ

รฐับาลไทย ซึง่วนัหนึง่เขาอาจกลายเปน็ขา้ราชการระดบั

สูงก็เป็นได้  แต่ป ี 2493 ยังเป็นปีที่เขาเข้าร่วมกับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และแม้ว่ามันจะไม่ได ้ 

ขัดแย้งกับการทำงานเป็นข้าราชการระดับล่างก็ตาม 

(สมควร พชิยักลุ และอดุม เจรญิรตัน ์กเ็ปน็สมาชกิพรรค

ทีท่ำงานเปน็ขา้ราชการระดบัลา่ง เชน่เดยีวกบัคนอืน่ๆ)  

การเข้าพรรคชี้ให้เห็นว่ารุ่งเลิศยังคงรู้สึกขัดแย้งในเรื่อง

ความไม่เท่าเทียมทางสังคม กับความคิดที่ว่าการเป็น

ข้าราชการของรัฐมีส่วนทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม 

คล้ายกับว่าพรรคคอมมิวนิสต์และอุดมการณ์ของพรรค

จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวได ้  การเป็นสมาชิก

พรรคยังนำมาซึ่งวิถีชีวิตแบบใหม่ในอนาคต นั่นคือเป็น

นักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อปลดปล่อยอินโดจีน โดยเฉพาะ

กัมพูชา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เขาเลือก นี่แตกต่างจาก

นักเรียนร่วมรุ่นกับรุ่งเลิศ 2 คนคือ นิคม จันทรวิทุร 

และสุธ ี นาทวรทัต ที่กล่าวถึงตอนต้นบทความ ที่ถูก

ชักชวนให้เข้าร่วมขบวนการฝ่ายซ้าย มาเกี่ยวข้องกับ

องคก์ารเยาวชนไทย ผา่นการสอบและไดเ้ปน็ขา้ราชการของ

รฐับาลเชน่เดยีวกบัรุง่เลศิ แตไ่มไ่ดเ้ขา้พรรคคอมมวินสิต์

แหง่ประเทศไทย ทัง้นคิมและสธุยีดึอาชพีขา้ราชการและ

ภายหลงัไดเ้ปน็ขา้ราชการระดบัสงู  นคิมเปน็อธบิดกีรม

แรงงาน กระทรวงมหาดไทย และสธุเีปน็อธบิดกีรมการคา้

ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 

 
9. ทำไมรุง่เลศิจงึไปจากประเทศไทย 

รุง่เลศิ เหลา่ด ี เรยีนทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เปน็เวลากวา่ 4 ป ี เขาสอบผา่นวชิาบงัคบัของชัน้ปทีี ่ 1 

 77 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23. 4.6.1/111 “ประกาศผลการสอบเขยีน ชัน้ปรญิญาตรปีทีี ่2, การสอบไล่
สมยัประจำเดอืนมกราคม พทุธศกัราช 2492,” หนา้ 24. 

 78 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.6.1/122, “ประกาศผลการสอบเขยีน ชัน้ปรญิญาตรปีทีี ่ 2, การสอบไล่
สมยัประจำเดอืนมกราคม 2493,” หน้า 28. 

 79 หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ (1) มธ. 23.4.6.1/134, หนา้ 139. 
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ทัง้หมด และสอบผา่นบางวชิาของชัน้ปทีี ่2  ถา้รุง่เลศิเรยีน

ตอ่ไป กม็คีวามเปน็ไปไดท้ีเ่ขาจะสามารถจบการศกึษาได ้

แตเ่ขาเรยีนไมจ่บระดบัมหาวทิยาลยั เขายงัออกจากงานที่

กระทรวงการตา่งประเทศหลงัจากทำงานไดเ้พยีง 1 เดอืน 

และในครึ่งหลังของป ี 2493 เขาก็หายไปจากกรุงเทพฯ 

อยา่งกะทนัหนั  รุง่เลศิมสีญัชาตไิทย กวา่ 8 ปทีีอ่าศยัอยู่

ในกรงุเทพฯ ชวีติความเปน็อยูข่องเขาไมไ่ดแ้ตกตา่งจาก

เพือ่นรว่มรุน่ชาวไทยทีเ่ตบิโตมาจากชนบททัง้ในโรงเรยีน

มธัยมและมหาวทิยาลยั  เขาประสบความสำเรจ็ในการหา

ชอ่งทางไปสูก่ารเปน็ชนชัน้นำไทย  อยา่งนอ้ยในชว่งเวลา

หนึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะจินตนาการได้ว่าเขาจะเป็นส่วน

หนึง่ของสงัคมไทย แตใ่นครึง่หลงัของป ี 2493 เมือ่อาย ุ

24 ป ีรุง่เลศิ เหลา่ด ี(ตอ่มาคอืนวน เจยี) เดนิทางกลบั

บา้นเกดิเพือ่รว่มการตอ่สูป้ลดปลอ่ยกมัพชูา 

ในสว่นนำของงานศกึษาชิน้นี ้ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึ

บทความหนงัสอืพมิพข์องนกัเขยีนชาวไทย นสุรา ไทย-

ทวตัน ์ทีเ่ธอรายงานการสมัภาษณน์วน เจยีและเผยแพร่

ใน Bangkok Post ฉบบัวนัที ่18 เมษายน 2549 ผูเ้ขยีน

ไดว้จิารณง์านชิน้ดงักลา่ววา่ ขาดการตรวจสอบและพสิจูน์

ความถกูตอ้งของคำใหส้มัภาษณข์องนวน เจยีกบัเอกสาร

อืน่ๆ และทีร่ายงานความผดิพลาดทีน่วนระลกึถงึเหตกุารณ์

ในอดตีอยา่งงา่ยๆ ราวกบัเปน็ขอ้เทจ็จรงิ  นสุราถงึขนาด

คาดเดาเอาเองถึงเหตุผลที่นวน เจียเดินทางออกจาก

ประเทศไทยกลับไปกัมพูชา โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงและ

คำอธบิายของตวันวนเอง  ตามทีเ่ธออธบิาย นวน เจยี

ผ่านการสอบเข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศในป ี

2490 แต่ตำแหน่งงานของเขาในกระทรวงเป็นตำแหน่ง

ระดบัลา่งแบบเดยีวกบัทีก่ระทรวงการคลงั กระทรวงการ

ตา่งประเทศไมไ่ดใ้หต้ำแหนง่เทา่เทยีมกบัคนไทยแท ้  ดว้ย

ความผดิหวงัจากการปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ธรรมนี ้หนึง่เดอืนหลงั

จากเริม่งานเขาจงึลาออกและเขา้รว่มกบัขบวนการเยาวชนที่

เพิง่จดัตัง้ขึน้ และหลงัจากนัน้จงึไปเขา้พรรคคอมมวินสิต์

แหง่ประเทศไทย  นสุราคาดเดาตอ่ไปวา่ การเลอืกปฏบิตัิ

ที่เขาได้รับเป็นสาเหตุทำให้รุ่งเลิศตัดสินใจกลับกัมพูชา

ในป ี249380 

ปีที่นุสรากล่าวว่ารุ่งเลิศเข้าทำงานที่กระทรวง

การตา่งประเทศนัน้ผดิจากปทีีเ่ปน็จรงิไป 3 ป ีและความ

ผิดพลาดยิ่งไปกว่านั้นคือคำอธิบายของเธอเกี่ยวกับการ

ลาออกจากกระรวงการตา่งประเทศและออกจากประเทศ

ไทย  เราสามารถหาหลกัฐานแนช่ดัเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ดจ้าก

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 248581 

ที่ยังมีผลบังคับใช้ในป ี 2493  กฎหมายดังกล่าวระบุว่า

ขอ้กำหนดอนัดบัแรกสำหรบัผูม้คีณุสมบตัสิอบเขา้ทำงาน

ในหนว่ยงานราชการจะตอ้งเปน็มสีญัชาตไิทย (มาตรา 32)  

ชัน้ขา้ราชการพลเรอืนแบง่เปน็ 5 ชัน้ เริม่จากระดบัตำ่สดุ

ทีช่ัน้จตัวา และขึน้มาเปน็ชัน้ตร ีชัน้โท ชัน้เอก และชัน้

พเิศษเปน็ระดบัสงูสดุ (มาตรา 7)  ตำแหนง่งานแยกออก

เปน็ 7 ประเภท เริม่จากเสมยีนพนกังานในระดบัลา่งสดุ 

จากนัน้ขึน้มาเปน็ ประจำแผนก, หวัหนา้แผนก, หวัหนา้

กอง, หวัหนา้กรม, อธบิด,ี และสดุทา้ยคอื ปลดักระทรวง 

(มาตรา 8)  เสมยีนพนกังานแตง่ตัง้จากขา้ราชการพลเรอืน

ชั้นจัตวา ตำแหน่งประจำแผนกแต่งตั้งจากข้าราชการ

พลเรอืนชัน้จตัวาอนัดบั 7 ขึน้ไปหรอืจากขา้ราชการพลเรอืน

ชัน้ตร ีตำแหนง่หวัหนา้แผนกแตง่ตัง้จากชัน้ตรหีรอืโท และ

ตำแหนง่หวัหนา้กอง แตง่ตัง้จากชัน้โทหรอืเอก (มาตรา 

23)  คณุสมบตัทิีจ่ะเขา้สอบชัน้จตัวา ขัน้ที ่1-3 คอืการ  

จบการศกึษาระดบัมธัยม สำหรบัชัน้จตัวา ขัน้ 7 จะตอ้ง

จบเตรียมอุดมศึกษา สำหรับชั้นตร ี คุณสมบัติคือจบ

 80 ในบทความของ Bangkok Post วนัที ่18 เมษายน 2549 ของเธอ นสุรากลา่ววา่ “ในการกลบัสูก่รงุเทพฯ [หลงัจากบวชเปน็
พระทีฉ่ะเชงิเทรา] นวน เจยีเขา้สอบขา้ราชการทีอ่ืน่ ซึง่จะทำใหเ้ขาเขา้ทำงานทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ เขาไดร้บัแตง่ตัง้ใหป้ระจำฝา่ย  
อนิโดจนีทว่าไดร้บัการปฏเิสธในตำแหนง่สงูกวา่ กลบัไดร้บัตำแหนง่เสมยีนในระดบัเดมิเชน่เดยีวกบัทีก่ระทรวงการคลงัดว้ยเงนิเดอืน 24 บาท
เทา่กนั… เปน็ไปไดว้า่การไดร้บัการปฏเิสธตำแหนง่งานระดบัสงูทีก่ระทรวงการตา่งประเทศทีค่นไทยไดร้บัตำแหนง่นัน้ กำหนดชะตาชวีติ
การเมอืงของเขา  เขาคดิวา่เขาเปน็คนไทย แตเ่ขาไมไ่ดร้บัความเทา่เทยีมอยา่งแทจ้รงิและไมม่สีทิธเิหมอืนกบัคนไทยคนอืน่ๆ  บางทนีีค่ง
ทำใหเ้ขาตดัสนิใจกลบัไปกมัพชูา” 

 81 นติสิาสน์แผนกกฤษฎกีา ปทีี ่15 ฉบบัที ่10 (ตลุาคม 2485), หนา้ 1054-1076. 
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มหาวทิยาลยัหรอืทำงานมาเปน็เวลามากกวา่ 5 ปใีนชัน้

จตัวา 6 ขึน้ไป (มาตรา 35) 

จากเงือ่นไขการทำงานเปน็เจา้หนา้ทีร่ฐัดงักลา่ว ผูท้ี่

เรียนธรรมศาสตร ์ เป็นพลเมืองไทย เรียนจบชั้นเตรียม

อุดมศึกษา ก็จะมีคุณสมบัติที่จะสอบเข้าทำงานเป็น  

เจา้หนา้ทีร่ะดบั 4 ขัน้ 7  ถา้ผา่นการทดสอบ เขากจ็ะเปน็

ไดแ้คเ่สมยีน  ถา้วฒุกิารศกึษาของเขาไมส่งูขึน้แตท่ำงาน

เปน็เวลา 5 ป ีหรอืถา้เขาจบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละ

ไดว้ฒุกิารศกึษา เขากจ็ะมสีทิธสิอบเขา้ทำงานเปน็เจา้หนา้ท่ี

ชัน้ตร ี  ถา้เขาสอบผา่น เขากจ็ะไดต้ำแหนง่อยา่งนอ้ยเปน็

หวัหนา้เสมยีน 

ภายใตเ้งือ่นไขดงักลา่ว ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิทีว่า่

รุง่เลศิยงัไมจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยั และทำงานเปน็

เสมยีนมาเพยีง 3 ป ี(อกี 2 ปจีงึจะครบ 5 ปตีามเงือ่นไข) 

เขาไมม่คีณุสมบตัทิีจ่ะมตีำแหนง่ทีส่งูกวา่เสมยีนไดไ้มว่า่

ในหนว่ยราชการใดกต็าม ซึง่เปน็เงือ่นไขเดยีวกบั “คนไทย

แท”้ อยา่งอดุม เจรญิรตัน ์ และสมควร พชิยักลุ ไมใ่ช่

การเลอืกปฏบิตัขิองกระทรวงการตา่งประเทศทีก่ำหนดให้

รุง่เลศิเปน็เพยีงเสมยีนธรรมดาเพราะไมใ่ชไ่ทยแท ้  เขามี

สัญชาติไทยตั้งแต่ก่อนมากรุงเทพฯ จึงสามารถเข้าสอบ

และทำงานราชการได ้พลเมอืงไทยประกอบไปดว้ยกลุม่

ชาตพินัธุท์ีห่ลากหลาย  และเปน็เรือ่งยากทีจ่ะเชือ่วา่ เมือ่

จ้างบุคคลที่มีสัญชาติไทย หน่วยราชการไทยจะใช้เรื่อง

ชาตพินัธุม์าเปน็เหตผุลในการแบง่แยกคนทำงาน  เครอืขา่ย

และความสัมพันธ์ส่วนตัวมีผลอย่างแน่นอน แต่ด้วย

คุณสมบัติทางการศึกษาและอายุงานของรุ่งเลิศภายใต้  

ข้อกำหนดของหมวด 4 ในกฎหมายนั้น เขาไม่มีทาง  

ได้รับตำแหน่งสูงกว่าเสมียน รุ่งเลิศเองในฐานะที่เป็น

นกัเรยีนกฎหมายตอ้งรูเ้รือ่งนีเ้ปน็อยา่งดี 

เมือ่เปน็เชน่นี ้ เหตใุดรุง่เลศิจงึหนัหลงัใหก้บัอาชพี

ทีส่ามารถนำชวีติของเขาใหไ้ปสูก่ารเปน็ชนชัน้นำไทยได ้ 

ทำไมเขาจงึเลอืกหนทางยากลำบากโดยการกลบัไปกมัพชูา

บา้นเกดิ  ไมใ่ชเ่พราะไมม่คีวามสขุจากการถกูเลอืกปฏบิตั ิ

ในตำแหนง่งานราชการ แตเ่ปน็เพราะเขามคีวามกงัวลใจ

ทางจริยธรรมบางอย่างเกี่ยวกับการทำงานในอาชีพนั้น  

ความกงัวลใจที่ทำใหเ้ขาอ่อนไหวตอ่การตอบรับอุดมคติ

ของลัทธิคอมมิวนิสต ์ และนำเขาให้เข้าร่วมกับพรรค

คอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย  ประกอบกบัความรกัชาติ

อย่างแรงกล้า ดังนั้นเมื่อเครือข่ายในพรรคคอมมิวนิสต์

เสนอโอกาสที่จะกลับไปร่วมต่อสู้เพื่อปลดปล่อยกัมพูชา 

เขาจงึรบัโอกาสนัน้ 

 

สรปุ 
ชวีประวตัขิองนวน เจยีเปน็ทีรู่ก้นันอ้ยมาก โดย

เฉพาะชว่งทีเ่ขาเตบิโตเปน็วยัรุน่ในกรงุเทพฯ และความรู้

เท่าที่มีก็ผิดเป็นส่วนใหญ ่  งานศึกษาชิ้นนี้ได้พยายาม

บรรยายให้เห็นภูมิหลังของชายคนนี้ในช่วงเวลาระหว่าง  

ป ี2485 ทีเ่ขามาถงึกรงุเทพฯ เมือ่เปน็นกัเรยีนอาย ุ16 ป ี

จนถงึป ี2493 ทีเ่ขายตุกิารเรยีนและการทำงาน หนักลบั

ไปกมัพชูาในฐานะนกัเคลือ่นไหวคอมมวินสิต ์ ใหถ้กูตอ้ง

และมรีายละเอยีดมากขึน้  เพือ่เปา้หมายดงักลา่ว ผูเ้ขยีน

ได้พบและสัมภาษณ์นวน เจีย  จากนั้นจึงตรวจสอบ

เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณบ์คุคลทีไ่ดเ้คย

รว่มเคลือ่นไหวกบัเขาในชว่งครึง่หลงัของทศวรรษ 2480 

ตอ่ตน้ทศวรรษ 2490 เชน่ เสนาะ พาณชิเจรญิ สมควร 

พชิยักลุ และอดุม เจรญิรตัน ์ อดตีสมาชกิพรรคคอม-  

มวินสิตแ์หง่ประเทศไทย  ผูเ้ขยีนยงัไดป้ระเมนิขอ้มลูจาก

การสมัภาษณเ์หลา่นีก้บัเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่หลกัฐานชัน้ตน้ทีเ่ปน็บนัทกึเอกสารของโรงเรยีน

มธัยมเบญจมบพธิ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และกระทรวง

การตา่งประเทศ 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบันวน เจยีในวยัหนุม่ทีไ่ดร้วบรวม

จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ขา้งตน้ ไดร้บัการเปดิเผยในบทความ

ชิน้นีแ้ละสามารถสรปุไดด้งันี ้ เขาเกดิเมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 

2469 ทีเ่มอืงพระตะบองทางตะวนัตกของกมัพชูา  เมือ่

ดนิแดนสว่นนีต้กเปน็ของไทยในป ี2484 นวน เจยีกก็ลาย

เปน็คนสญัชาตไิทยโดยอตัโนมตั ิ  ปถีดัมาเขาเดนิทางมา

กรงุเทพฯ ไดร้บัการดแูลจากพระสงฆ ์ 3 รปูจากพระตะบอง

ที่วัดเบญจมบพิธ เขาอาศัยอยู่กับพระและเข้าโรงเรียน

มธัยมโดยใชช้ือ่วา่ รุง่เลศิ เหลา่ด ี เขาเรยีนทีโ่รงเรยีนวดั

เบญจมบพธิเปน็เวลา 2 ปกีารศกึษา 2485-2486 จบชัน้

มธัยมในครึง่แรกของป ี2487 เรยีนตอ่ทีเ่ตรยีม มธก. ใน
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หลกัสตูร 2 ปจีบทนัทโีดยเขา้เปน็รุน่ที ่7  เขามผีลการเรยีน

ทีด่ ีจบการศกึษาในตน้ป ี2489 ดว้ยเกรดทีด่ ีเรยีนตอ่ทนัที

ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เขา้เปน็นกัศกึษาเมือ่วนัที ่1 

พฤษภาคม 2489  

มีความเป็นไปได้ที่ในเวลานั้นจะจบธรรมศาสตร์

ในเวลา 3 ป ีแตรุ่ง่เลศิใชเ้วลาจนกระทัง่เดอืนตลุาคม 2491 

สองปคีรึง่หลงัจากเขา้เปน็นกัศกึษา สอบผา่น 7 วชิาบงัคบั

ของชัน้ปทีี ่ 1  ความลา่ชา้ดงักลา่วนีน้า่จะเปน็เพราะการ

ไมม่เีวลาเรยีนเนือ่งจากการเขา้รว่มองคก์ารเยาวชนไทย ซึง่

เปน็กลุม่เยาวชนทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากพรรคคอมมวินสิตแ์หง่

ประเทศไทย  เขาเขา้รว่มองคก์ารในป ี 2490 โดยการชกันำ

ของรวม วงศพ์นัธ ์ทีข่ณะนัน้เปน็นกัศกึษาธรรมศาสตร์

และสมาชกิพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย  นอกจาก

กจิกรรมนี ้ นวน เจยียงัทำงานเปน็ขา้ราชการตัง้แตป่ลายป ี

2490 หรอืตน้ป ี2491 ในตำแหนง่เสมยีนทีก่องธนาธกิาร 

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั  ในขณะทีเ่ปน็นกัศกึษา 

การที่เขาได้อ่าน มหาชน หนังสือพิมพ์ของพรรคคอม-  

มิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเผยแพร่อย่างเปิดเผยตั้งแต่

เดอืนตลุาคม 2488 และการเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัองคก์าร

เยาวชนที่ได้รับอิทธิพลคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ป ี 2490 เป็น

ประสบการณแ์รกๆ ของเขาในการเคลือ่นไหวทางการเมอืง  

เพื่อนสนิทที่เขามารู้จักในองค์การเยาวชนไทยและในที่

ทำงาน ลว้นเปน็สมาชกิพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ไทยอยูแ่ลว้ 

แต่เขาจะยังอยู่ชายขอบของพรรคเป็นเวลา 4 ป ี ไม่ได้

เขา้พรรคจนกระทัง่ป ี2493  

ในป ี2493 หลกัฐานแสดงใหเ้หน็วา่รุง่เลศิเขา้สอบ

เกอืบครบทกุวชิาของชัน้ปทีี ่ 2 และสอบผา่นได ้ 2 วชิา  

เปน็อยา่งนอ้ย  วชิาทีเ่ขาเรยีนทีธ่รรมศาสตรส์ว่นใหญจ่ะ

เกีย่วขอ้งกบักฎหมายในสงัคมทนุนยิม ในป ี2493 เชน่กนั

ทีเ่ขาเขา้พรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยตามคำชวนของ

อดุม เจรญิรตัน ์ สมาชกิพรรคทีเ่ปน็นกัศกึษาธรรมศาสตร ์

และทำงานทีก่องธนาธกิาร กรมบญัชกีลางเชน่เดยีวกนั  

รุง่เลศิอยูใ่นหนว่ย 3 คนซึง่นำโดยอดุม  ตอ่มาในปเีดยีวกนั 

เขาสอบผา่นทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ และออกจากงาน

ทีก่ระทรวงการคลงั แตเ่พยีงแคห่นึง่เดอืนหลงัจากเริม่งาน

ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ เขากอ็อกจากงาน เลกิเรยีนที่

ธรรมศาสตร ์  เขายา้ยจากพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย

ไปเปน็สมาชกิพรรคคอมมวินสิตอ์นิโดจนีเพือ่กลบับา้นเกดิ

และเขา้รว่มการตอ่สูต้อ่ตา้นฝรัง่เศสในกมัพชูา 

นอกจากสำรวจชีวิตวัยหนุ่มของรุ่งเลิศ เหล่าด ี  

ในกรงุเทพฯ แลว้  บทความนีย้งัไดพ้ยายามมองไปทีพ่รรค

คอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย และบคุคลตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัพรรคและรุง่เลศิ  งานศกึษานีไ้ดส้ำรวจบคุคลจำนวนหนึง่

โดยสามารถแบง่ออกเปน็ 2 กลุม่ ไดแ้ก ่ สมาชกิพรรคทีม่ี

บรรพบรุษุเปน็คนจนี และสมาชกิพรรคทีเ่ปน็ปญัญาชนไทย  

สมาชกิพรรคในกลุม่แรกทีป่รากฏในบทความนีไ้ดแ้ก ่ทรง 

นพคณุ (อือ๊ ซง้, Yu Song, ประสงค ์วงศว์วิฒัน)์ วโิรจน ์

อำไพ (อึ้งกุงเง็ก, Huang Jun Yu) วิรัช อังคถาวร 

(อั้งจือซ้ง, Hong Shu Cong)82 ดำริห ์ เรืองสุธรรม   

(โงว้ยุย้ซกิ, Wu Wei Shi) อดุม สสีวุรรณ (นามสกลุ ซือ่, 

Shi)83 นติย ์พงศด์าบเพชร (โงว่คึง้เอง็, Wu Qin Ying)84  

สมาชิกพรรคในกลุ่มหลังได้แก ่ ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร 

รวม วงศพ์นัธ ์เจรญิ วรรณงาม (มติร สมานนัท)์ เสนาะ 

พาณชิเจรญิ สมควร พชิยักลุ และอดุม เจรญิรตัน ์

สมาชิกพรรคกลุ่มแรกเป็นลูกจีนโพ้นทะเลที่เกิด

ในไทย  พวกเขาไดร้บัการศกึษาชัน้ประถมและ/หรอืมธัยม

จากโรงเรยีนจนีในกรงุเทพฯ  พวกเขาไดร้บัอทิธพิลจากครู

ชาวจีนที่เป็นสมาชิกคณะคอมมิวนิสต์สยาม (ชื่อพรรค

จนถงึป ี2485)  พวกเขาเคลือ่นไหวในพรรคคอมมวินสิต์

ตั้งแต่ป ี 2487  สมาชิกพรรคกลุ่มหลังมีอายุไม่ต่างจาก

กลุ่มแรกมากนัก แต่พวกเขาโตขึ้นมาในชนบทของ

ประเทศไทย รับการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่านั้นใน

 82 เขาใชช้ือ่จางหยว่นในขณะทีอ่ยูท่ีป่กักิง่ 
 83 เขาใชช้ือ่เกาฮนัในขณะทีอ่ยูท่ีเ่ยนอาน 
 84 ทัง้ 6 คนไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการกลางพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยในการสมชัชาพรรครัง้ที ่2 จดัขึน้ในเดอืนกมุภาพนัธ ์

2495 กรรมการกลางมสีมาชกิทัง้หมด 12 คน 
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กรงุเทพฯ  หลงัสงครามสิน้สดุในป ี2488 พวกเขาไดร้บั

อทิธพิลจากสมาชกิพรรคกลุม่แรกทีช่กันำพวกเขามาเขา้

พรรคคอมมวินสิต ์และพวกเขาเปน็ปญัญาชนไทยรุน่แรก

ทีเ่ปน็สมาชกิพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย  ขบวนการ

คอมมวินสิตเ์ริม่เคลือ่นไหวในประเทศไทยตัง้แตต่น้ทศวรรษ 

2470 และพรรคคอมมิวนิสต์สยามก่อตั้งขึ้นในป ี2473  

จากนัน้ไดจ้ดัองคก์รใหมเ่ปน็พรรคคอมมวินสิตไ์ทยในการ

ประชุมสมัชชาครั้งแรกในกรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม 

2485 แต่สมาชิกพรรคยังคงมีเพียงแค่ชาวจีน (ทั้งที่อยู่

ในไทยและมาจากจีน) และชาวเวียดนาม (ที่อพยพจาก

อนิโดจนีมาอาศยัในไทย)85  พรรคเหน็วา่มคีวามสำคญัที่

จะดึงปัญญาชนไทยที่สามารถจะเป็นผู้นำพรรคได้มาเข้า

พรรค แตภ่าวะการนำดงักลา่วยงัไมป่รากฏขึน้กระทัง่หลงั

สงครามโลกครัง้ที ่2 

รุ่งเลิศเป็นชาวเขมร แต่เขาไม่ได้ถูกแยกให้เป็น  

กลุ่มชนชาติที ่ 3 ที่เข้าพรรคคอมมิวนิสต์ไทย เขาเป็น

สว่นหนึง่ของกลุม่ที ่2  เขาเตบิโตขึน้ภายใตอ้ทิธพิลของ

พทุธศาสนานกิายเถรวาท  และเมือ่เขามาถงึกรงุเทพฯ เขา

อาศยัอยูก่บัพระทีว่ดัและเรยีนหนงัสอืในระดบัมธัยมและ

อดุมศกึษา  นีเ่ปน็สิง่เดยีวกบัทีน่กัเรยีนไทยทีเ่กดิในชนบท

และมาเรยีนในกรงุเทพฯ ทำกนั  เขามชีือ่ไทยและสญัชาติ

ไทย  และหลงัจากเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เขา

ทำงานเปน็ขา้ราชการประจำกระทรวงการคลงั และตอ่มา

ที่กระทรวงการต่างประเทศ ดังที่นักศึกษาธรรมศาสตร์

ชาวไทย (รวมทัง้สมาชกิพรรคคอมมวินสิต)์ สามารถทำได้

หากผา่นการสอบเขา้ทำงาน  เขารว่มเคลือ่นไหวในองคก์าร

เยาวชนไทยและตอ่มากลายเปน็คอมมวินสิตใ์นฐานะคนไทย

คนหนึง่  ดงันัน้จงึเปน็เรือ่งถกูตอ้งแลว้ทีจ่ะถอืวา่เขาเปน็

สว่นหนึง่ของปญัญาชนไทยรุน่แรกทีเ่ขา้พรรคคอมมวินสิต์

แหง่ประเทศไทย  อยา่งไรกต็ามในเวลาเดยีวกนันัน้ รุง่เลศิ

กย็งัคงรกัในกมัพชูาบา้นเกดิ และสิง่นีท้ีเ่ขาแตกตา่งจาก

เพือ่นนกัศกึษา เพือ่นรว่มงาน และสหายรว่มพรรคคอม-

มวินสิต ์  และเพราะสิง่นีเ้อง ในป ี 2493 เมือ่อาย ุ 24 ป ี

รุ่งเลิศ เหล่าดีจึงได้เดินทางกลับกัมพูชา  และในที่สุด   

ในชือ่ นวน เจยี เขากไ็ดข้ึน้สูร่ะดบัสงูสดุรองจากพอล พต

ของเขมรแดง  จากประสบการณข์องนวน เจยีเมือ่อยูใ่น

ประเทศไทยเกือบจะไม่เห็นสิ่งใดเลยที่สามารถอธิบาย

นโยบายสดุโตง่และฆา่ทำลาย  เมือ่เขมรแดงขึน้สูอ่ำนาจได ้ 

นโยบายดงักลา่วนัน้จะตอ้งมทีีม่าจากทีอ่ืน่ เชน่ ประสบ-

การณข์องเขาในขณะทีอ่ยูใ่นเวยีดนามหรอืหลงัจากทีเ่ขา

กลบักมัพชูาในป ี2498  
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