[ บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ ]
ร.ต.อ. หวน มุตตาหารัช

อดีตรองผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจยะลา

การต่อสู้ที่ชายแดนภาคใต้

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตอนที่ 1)
8 -10 ธันวาคม 2484
วั น นี้ เ ป็ น วั น ที่ ท หารญี่ ปุ ่ น บุ ก ขึ้ น บกที่ จั ง หวั ด
สงขลาและปัตตานี โดยได้รับทราบทางวิทยุ ทาง
ราชการและทางการสัง่ ให้เตรียมพร้อม คอยรับฟัง
เหตุการณ์ ทางด้านอ�ำเภอเบตงซึง่ มีเขตแดนติดต่อ
กับอ�ำเภอโกระ รัฐเปรัค ก็มเี หตุการณ์ตงึ เครียดขึน้
โดยทางอังกฤษได้สงั่ ทหารมาประชิดชายแดนทาง
ร.ต.อ. หวน มุตตาหารัช
ด่านนอก (ด่านศุลกากร) เขตแดนติดต่ออ�ำเภอโกระ
ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปทางรัฐเคดาร์ และออกทางชายแดนไทย ทางอ�ำเภอสะเดา
ได้ แต่ทหารอังกฤษก็ยังไม่มีทีทา่ ว่าจะท�ำการบุกล�้ำเขตแดนไทย ทางฝ่ายไทยส่ง
ก�ำลัง 1 หมูไ่ ปประจ�ำทีด่ า่ นนอกเพือ่ ระวังเหตุและให้รายงานเหตุการณ์เป็นระยะ โดย
จ.ส.ต.เอี้ยง สะษาย์ใจ เป็นหัวหน้า โดยที่เข้าใจเสียว่า เมื่อทหารญี่ปุ่นบุกสงขลาและ
ปัตตานี คงจะต้านทานไว้ แม้จะต่อต้านไม่อยู่แต่กว่าญี่ปุ่นจะเดินทัพถึงจังหวัดยะลา
และเบตงก็คงจะกินเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองหรือสามวัน พอจะเตรียมตัวทัน ทางอังกฤษ
คงจะไม่บุกเข้ามา อย่างดีก็คงจะตั้งรับทหารญี่ปุ่นอยู่ทางชายแดนอ�ำเภอโกระ
เหตุการณ์ทางด้านนีไ้ ด้รายงานให้ทางรัฐบาลทราบทุกระยะเหมือนกัน ซึง่ ทางรัฐบาล
ก็ได้สั่งการว่าถ้าทางอังกฤษบุกล�้ำเขตแดนเข้ามา ก็ให้ท�ำการต้านทานปะทะเอาไว้
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วันนี้ข้าพเจ้าเข้ารับเวรประจ�ำสถานี เวลา
12.00 น. ซึ่ ง ก� ำ หนดจะออกจากเวรในเวลา
12.00 น. วันรุง่ ขึน้ เมือ่ เข้ารับเวรก็ทำ� งานตามปกติ
คอยรับฟังเหตุการณ์อยูแ่ ต่เฉพาะทีส่ ถานีตำ� รวจ
ทางด้านประชาชนเริ่มไหวตัว อลหม่าน อพยพ
มาทางจั ง หวั ด ยะลา โดยเฉพาะครอบครั ว
ข้าราชการพลเรือน และครอบครัวต�ำรวจ ทาง
ด้านอ�ำเภอนั้นที่ได้เตรียมงานฉลองรัฐธรรมนูญ
ประจ�ำปีไว้ ก็เป็นอันล้มเลิกโดยปริย าย ทาง
ต�ำรวจได้สั่งเตรียมพร้อมไว้ แต่ภายในยังไม่มี
เหตุการณ์อะไรนอกจากชายแดน ซึง่ ได้รบั รายงาน
ว่าทางฝ่ายอังกฤษส่งทหารมาตรึงชายแดนมากขึน้
และทางต�ำรวจก็เสริมก�ำลังไปที่ชายแดนเป็น
1 หมวด
จนกระทัง่ วันที่ 9 ธันวาคม 2484 ตัง้ แต่ตอน
เช้า เหตุการณ์ทวีความตึงเครียดขึน้ ทุกขณะทาง
ชายแดน ซึง่ แสดงว่าทหารอังกฤษอาจจะท�ำการ
บุกเข้ามาแน่ ข้าพเจ้าไม่มโี อกาสได้กลับบ้านเลย
จึงไม่ได้สงั่ เสียอะไรกับทางบ้าน จัดการเตรียมตัว
เพื่ อ เผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มี ป ื น
1 แบรคมันประจ�ำตัว 1 กระบอก กับปืนสั้น
บรอสอาร์มี่ 1 กระบอก เอามาประจ�ำตัวไว้ในห้อง
ท�ำงาน สัง่ ให้เอาอาหารเทีย่ งมากินทีส่ ถานีตำ� รวจ
ทางผู ้ บั ง คั บ กองเองก็ ไ ม่ ไ ด้ พู ด จาสั่ ง การกั บ
ข้าพเจ้าหรือกับต�ำรวจทีก่ ำ� ลังชุมนุมเตรียมพร้อม
อยู่บนสถานีแต่ประการใด นอกจากเดินไปมา
งุม่ ง่ามอยูร่ ะหว่างต�ำรวจ มิได้สงั่ การหรือปริปาก
พูด คงจะตื่นกับเหตุการณ์จนไม่รู้จะกล่าวอะไร
ออก ขณะที่ข้าพเจ้าก�ำลังรับอาหารเที่ยงอยู่นั้น
ผู้กองได้เดินเข้ามาใกล้และเปรยพูดกับข้าพเจ้า
ว่า “วันนี้กินข้าวอิ่มๆ หน่อยนะ” ข้าพเจ้าได้แต่
รับค�ำแต่มไิ ด้พดู อะไรอีกเหมือนกัน เพราะก�ำลัง
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คิดค�ำนึงถึงเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ จะขอให้ผกู้ อง
พูดปรับความเข้าใจกับเหล่าต�ำรวจบ้างเพือ่ เป็นการ
ปลอบขวัญก็ไม่กล้าแนะน�ำ ได้แต่คดิ เอาเองว่าจะ
ท� ำ อย่ า งไรเมื่ อ เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งนี้
ด.ช.เวทย์ คล้ายเพ็ชร์ ซึ่งเป็นเด็กอยู่ที่บา้ นได้
เอารูปพระมหาอุตม์ ซึ่งเป็นพระที่ข้าพเจ้าใช้
ประจ�ำมาให้ โดยทางบ้านใช้มา ข้าพเจ้าก็เอาใส่
กระเป๋าเสื้อไว้ เป็นเวลาราว 13.00 น. รถยนต์
ฟาร์โกของต�ำรวจได้จอดเตรียมพร้อมอยู่ที่หน้า
สถานีฯ แล้ว รอเวลาที่ต�ำรวจจะออกปฏิบัติการ
ได้ทนั ที ในช่วงเวลาอันฉุกละหุกนีข้ า้ พเจ้าสังเกต
อากัปกิริยาของบรรดาต�ำรวจที่เตรียมพร้อมรอ
เวลาอยู ่ นั้ น มี ท ่ า ที ว ่ า ตื่ น เต้ น กระวนกระวาย
กระสับกระส่าย ค�ำที่ผู้บังคับกองมิได้พูดปรับ
ความเข้าใจในการปฏิบตั หิ รือปลอบขวัญอย่างใด
เลยข้าพเจ้าก็เตรียมตัวสะพายปืนแบรคมันออก
จากห้ อ งท� ำ งานมารวมกลุ ่ ม กั บ บรรดาต� ำ รวจ
ทั้งหลาย ทันทีที่ข้าพเจ้าออกมารวมกลุ่มนั้น มี
ต�ำรวจหลายคนได้เข้าไปหาข้าพเจ้า แสดงความ
วิตกกังวลต่างๆ โดยเฉพาะเป็นห่วงครอบครัวที่
อยูข่ า้ งหลัง ทีย่ งั ไม่ได้อพยพ ว่าควรจะได้จดั การ
เสียให้เรียบร้อย ข้าพเจ้าก็ได้ชแี้ จงและพูดตัดบท
ไปว่า เวลานี้เหตุการณ์ถึงตัวแล้ว เราไม่มีเวลาที่
จะคิดอย่างอื่นทั้งหมด นอกจากหน้าที่ที่จ�ำต้อง
ปฏิบัติอย่างเดียว เมื่อเราออกไปปฏิบัติการใน
แนวรบ ก็ไม่แน่วา่ เราจะมีเวลาได้กลับมาอีกหรือ
ไม่ ขอให้ตดั ข้อกังวลด้านหลังให้หมด ตัง้ ใจอย่าง
เดียวคือปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� หรับตัวเอง ขอให้พวกลือ้
ตัง้ ใจไว้ จะกอดคอกับพวกลือ้ ในแนวรบ ต่อสู้ ไม่มี
การถอยหรือหนี จะไม่ทอดทิง้ พวกลือ้ เป็นอันขาด
เมือ่ ข้าพเจ้าพูดไปเช่นนี้ รูส้ กึ ว่าพวกต�ำรวจ
มีอาการกระปรี้กระเปร่าทะมัดทะแมงขึ้น เริ่มมี

อาการคึกคักขึน้ ทันที ส�ำหรับข้าพเจ้าเองนัน้ รูส้ กึ
ตื่ น เต้ น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เ หมื อ นกั น แต่ ไ ม่ ต กใจ
เพราะได้พิจารณาตัวเองและปลงตกมานานแล้ว
ว่าถ้ามีเหตุการณ์ขนึ้ ข้าพเจ้าจะสู-้ ไม่ถอย เหมือน
ได้ตั้งปณิธานไว้ก่อน เหตุการณ์เช่นนี้ ตามที่คิด
ไว้ว่า เรามีโอกาสและจังหวะที่ดีส�ำหรับข้าพเจ้า
ที่ ว ่ า ถ้ า ไม่ ต ายก็ จ ะส่ ง ผลให้ ข ้ า พเจ้ า ได้ ดี
มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มีความก้าวหน้าในทาง
ราชการต่อไป แต่ถา้ มีอนั เป็นตายไปในทีร่ บ ก็จะ
ได้รับเทิดเกียรติไว้อย่างสูงส�ำหรับวงศ์ตระกูล
“มุตตาหารัช” อันจะส่งผลไปสูบ่ ตุ รภรรยา และลูก
หลานในอนาคตตลอดไป
เวลาประมาณ 14.00 น. ได้รบั โทรศัพท์จาก
ต�ำรวจทางด่านนอกว่า ทหารอังกฤษบุกพังด่าน
รอเช็คเข้ามาแล้ว ก�ำลังปะทะไว้ ขอก�ำลังไปช่วย
ขณะที่ก�ำลังพูดโทรศัพท์นี้ ได้รับรายงานเพียง
เท่านั้น เสียงทางโทรศัพท์ก็หายไป จะสอบถาม
และสั่งการอะไรไม่ได้อีก ทันใดนั้นผู้บังคับกองก็
สัง่ การให้ตำ� รวจลงไปขึน้ รถทันที ผูบ้ งั คับกองลง
ไปนัง่ ข้างหน้ารถแล้ว ข้าพเจ้าตามลงไป ผูบ้ งั คับ
กองมองมาทางข้าพเจ้าและสั่งให้ข้าพเจ้าอยู่ที่
สถานีฯ ก่อน ว่าเมือ่ จัดทางสถานีฯ เรียบร้อยแล้ว
ให้คอ่ ยตามออกไปสมทบ ข้าพเจ้าจึงหยุดรอและ
เรียกต�ำรวจกลับมาไว้สิบกว่าคน จัดการทาง
สถานีตำ� รวจ โดยเฉพาะเครือ่ งสนปืนในคลังพัสดุ
เพือ่ เตรียมไว้เพือ่ ส่งจ่ายเพิม่ ไปยังแนวปะทะ และ
เตรียมซุกซ่อนไว้ ปล่อยผูต้ อ้ งหาซึง่ อยูใ่ นห้องขัง
ชัว่ คราว ให้ตำ� รวจไปตามเอารถยนต์ของชาวบ้าน
มาเตรียมไว้ที่หน้าสถานีฯ เพื่อการติดต่อกับ
แนวหน้า สั่งต�ำรวจสองสามคนให้อยู่ประจ�ำเฝ้า
สถานีฯ ในเมือ่ ข้าพเจ้ากับพวกออกไปสมทบกับ
แนวหน้าแล้ว รถของผูบ้ งั คับกองกับต�ำรวจทีอ่ อก

ไปแล้ว วิ่งไปได้ 1 กม. กว่าๆ รถก็แฉลบลงข้าง
ทางเพราะความลื่นของถนน ประกอบกับความ
ตื่นและลุกลนของต�ำรวจคนขับด้วยก็อาจจะเป็น
ได้ ท�ำให้รถตะแคงเกือบคว�ำ่ พลิกหงาย แต่ตำ� รวจ
ไม่บาดเจ็บ กูร้ ถขึน้ ไม่ได้ บังเอิญมีรถบรรทุกของ
พวกพ่อค้าซึ่งหนีเหตุการณ์ทางด่านนอกสวน
ทางมา ผูบ้ งั คับกองและต�ำรวจก็จบั รถคันนัน้ ออก
ต่อไป เจอข้าศึกรุกเข้ามาถึง กม.4 ผู้บังคับกอง
ก็ตั้งแถวต�ำรวจปะทะข้าศึกไว้ตรงนั้น สักครู่ต่อ
มา ร.ต.ต.สวิง ป้านสวาสดิ์ ซึ่งออกไปพร้อมกับ
ผู้บังคับกองถูกกระสุนที่ข้อมือ แต่ไม่สาหัสได้
กลั บ มาที่ ส ถานี ฯ เพื่ อ ท� ำ บาดแผลพร้ อ มกั บ
ต�ำรวจสองคน เมื่อท�ำบาดแผลแล้วก็ขอตัวกลับ
ไปยังแนวที่ท�ำการปะทะอีก จากนี้ข้าพเจ้าได้
รวบรวมต�ำรวจที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดตามไปยัง
แนวปะทะที่ต�ำบลตาเนาะแมเราะ ร่วมกับแนว
ของผู้บังคับกองที่ก�ำลังตั้งรับยิงปะทะกับข้าศึก
อยู่ ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ 16.00 น. แนวที่ตั้ง
รับนี้ ตั้งแนวขวางถนน ฝ่ายผู้บังคับกองอยู่ทาง
ตะวันออกของถนนหรือด้านซ้าย ซึ่งมีบริเวณ
ตั้งแต่ริมถนนเป็นที่ว่างและราบลุ่ม เป็นที่แฉะ
ค่อยๆ ลาดสูงขึ้นไปจนถึงบริเวณสวนยาง ส่วน
ทางด้านขวามือ อันอยูท่ างขวาของถนน เป็นแนว
ทีพ่ วกข้าพเจ้าอยู่ ตัง้ แต่รมิ ถนนลึกเข้าไปภายใน
เป็นทีด่ อน เป็นสวนยาง ซึง่ มีตน้ ไม้อนื่ ๆ ขึน้ แซม
เป็นที่รกอยู่ทั่วไป มีทั้งกอไผ่และไม้เบญจพันธุ์
ขึ้นอยู่ระหว่างต้นยางอยู่ทั่วไป ข้าพเจ้ายึดกอไผ่
กอหนึ่ ง เป็ น ที่ ก� ำ บั ง ต� ำ รวจอื่ น ๆ ยึ ด ต้ น ยาง
ต้นโตๆ เป็นที่ก�ำบัง ระยะห่างกันคนต่อคนราว
4-5 วามือ แนวของข้าศึกอยูห่ า่ งจากแนวของเรา
ประมาณวาสัก 40-50 เมตร เป็นอย่างมาก สังเกต
ได้วา่ วิถกี ระสุนของข้าศึกทีย่ งิ ผ่านพวกเรามานัน้
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มีก�ำลังแรงมาก ดังเปรี้ยงๆ ปะทะกับต้นไม้และ
ที่ ก� ำ บั ง ของเราดั ง แปะปะ แต่ เ รามั่ น ใจว่ า คง
ปลอดภัยจากการยิงของข้าศึก เพราะที่ก�ำบัง
แน่นหนา นอกจากว่าพวกเราจะผละออกจากที่
ซึ่งจะท�ำให้ถูกกระสุนของข้าศึกได้ เรายึดมั่นอยู่
ในแนวเดียวและที่เดียว ไม่ได้ลุกขยับเขยื้อนไป
ทางอืน่ ปล่อยกระสุนไปยังข้าศึกเป็นระยะๆ ฝ่าย
ข้าศึกก็ไม่กล้าจู่โจมบุกเข้ามาเพราะเราตั้งหลัก
ยิงโต้ต อบอย่ างเหนียวแน่น ชะรอยข้ าศึกคง
เข้าใจว่าเราก็มีก�ำลังต้านทานอยู่มาก จากเสียง
กระสุนปืนที่เรายิงไปถี่ในระยะแรกๆ ตอนหลังๆ
พวกเรายิงถีบ่ า้ ง ห่างบ้างเป็นตอนๆ เพือ่ ให้เข้าใจ
ว่า เราไม่ถอย เป็นอยูอ่ ย่างนีจ้ นกระทัง่ ย�ำ่ ค�ำ่ ก็ยงั
ไม่มีวี่แววว่าทางข้าศึกจะบุกล�้ำเข้ามาเลย ตกค�่ำ
เดือนมืด นับเป็นโอกาสดีของฝ่ายเรามากกว่า
ข้าศึก เพราะเรารูภ้ มู ปิ ระเทศทีจ่ ะหลบหลีกดี หรือ
อาจจะท�ำการได้ถนัดกว่าข้าศึก ซึง่ ไม่คนุ้ เคยกับ
ภู มิ ป ระเทศที่ นี่ เ ลย มี อ ยู ่ ท างเดี ย วที่ ข ้ า ศึ ก จะ
ท�ำการบุกเข้ามา ก็ตามทางถนนเท่านั้นระยะนี้
การยิงโต้ตอบเพลาลงบ้างทั้งฝ่ายเราและข้าศึก
แต่ก็ยังอยู่ในแนวเดิม ด้านของผู้บังคับกองทาง
ปีกซ้ายก็ยังยึดมั่นอยู่ โดยได้ยินเสียงปืนที่ยังยิง
โต้ตอบอยูเ่ รือ่ ย เวลาประมาณสามทุม่ ข้าศึกเริม่
บุกโดยส่งรถถังเข้ามาตามทางถนน แต่จะโดย
เหตุประการใดไม่แน่ชดั รถถังคันแรกทีบ่ กุ เข้ามา
นัน้ มาตายขวางถนนอยูห่ า่ งจากแนวของเราราว
20 เมตร จะคิดว่ารถถังคันนั้นถูกกระสุนปืนของ
เราก็ไม่น่าจะเป็นได้ เพราะเรายิงข้าศึกกับปืน
ยาวแบบ 38 เท่านั้น ไม่มีปืนกลหรือปืนยิงรถถัง
ประการใดไม่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ รถถังของข้าศึก
มาตายขวางถนนอยู่ ก็เท่ากับเป็นเครือ่ งกีดขวาง
ทีด่ เี พือ่ เรา เพราะจากการปะทะกันตัง้ แต่เริม่ แรก
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มา เราไม่มเี วลาทีจ่ ะท�ำเครือ่ งกีดขวางอย่างใดไว้
ข้าพเจ้าให้ต�ำรวจแฝงตัวแอบเข้าไปยังรถถังนั้น
ปรากฏว่าไม่มีทหารข้าศึกอยู่ที่รถ หรือแม้ใกล้ๆ
บริเวณรถนัน้ อาจจะเป็นเหตุนที้ ที่ ำ� ให้ฝา่ ยข้าศึก
ต้ อ งชะลอการบุ ก เพราะถ้ า ทหารข้ า ศึ ก มา
พยายามกู้รถถังคันนั้น ก็นับว่าเป็นเป้ากระสุน
ของพวกเรา นับเป็นโชคดีของฝ่ายเราอย่างมาก
มิฉะนัน้ แล้วข้าศึกคงจะบุกด้วยรถถังฝ่าแนวของ
พวกเราเข้ามาได้ ซึ่งจะท�ำให้พวกเราเสียแนว
เสียกระบวนในการตั้งรับ ไม่มีทางที่จะตั้งแนว
ใหม่ได้ คงจะแตกพ่ายรวมกันไม่ตดิ เพราะความ
มืดมองกันไม่เห็น
ในที่ซึ่งเป็นป่าเช่นนั้นเป็นอันว่าพวกเรายัง
คงอยูใ่ นแนวเดิมตลอดทัง้ คืน รูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว พวกเราไม่รสู้ กึ เหนือ่ ย เพลีย หรือ
ง่วง เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับพวกข้าศึก ในความ
รู้สึกของข้าพเจ้าเองไม่ได้หวั่นวิตกอะไรเลยกับ
ตัวเองว่าจะเป็นอันตราย ไม่คิดจะหนีเอาตัวรอด
แม้แต่จะเกิดความกลัวอย่างใดขึ้นมา เป็นเรื่อง
แปลก อาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ทเี่ ผชิญอยูน่ นั้
ร้ายแรงอยู่เฉพาะหน้าหมดความรู้สึกอย่างอื่น
นอกจากสู้อย่างเดียว
ตั้งแต่ตอนดึกจนกระทั่งรุ่งสว่าง เสียงปืน
ทางแนวของผูบ้ งั คับกองหายเงียบไป ท�ำให้สงสัย
ว่าทางด้านนี้อาจจะเปลี่ยนแปลง ถอนตัวมายึด
แนวใหม่ทางด้านหลังหรืออย่างไรไม่แน่ ได้ยนิ แต่
เสียงปืนของข้าศึกทางด้านนั้นรุกคืบหน้าเข้ามา
แต่ทางด้านข้าพเจ้าข้าศึกกลับเงียบเสียง ข้าพเจ้า
จึงสั่งให้ถอนก�ำลังทางด้ า นข้ า พเจ้ า เดิมมายึด
แนวด้านผูบ้ งั คับกองหมายจะเสริมก�ำลังทางด้าน
ผู้บังคับกองอีก เพราะข้าศึกก�ำลังรุกคืบหน้า
มาทางด้านนั้น

พวกข้าพเจ้าที่ถอนไปนี้มีราวประมาณ 20
กว่าคนเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้ากับพวกถอนตัวมานี้
เป็นเวลาประมาณ 7.00 น. กว่า ของวันที่ 10
ธันวาคม ปรากฏว่าผูบ้ งั คับกองกับพวกได้ถอนตัว
กลับไปหมดแล้ว จะถอนไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ได้
เพราะไม่ได้ตดิ ต่อไปให้พวกข้าพเจ้าทราบถึงเหตุผล
ของการถอนตัว ข้าพเจ้าคิดว่าพวกผู้บังคับกอง
คงจะถอนตัวมาตั้งรับบริเวณอ�ำเภอหรือตลาด
เวลาเดียวกับที่ขา้ พเจ้าและพวกมายึดแนว
ใหม่นี้ ทางข้าศึกก�ำลังเคลือ่ นทีเ่ ข้ามาทางตรงกับ
แนวนี้ แนวของพวกเราอยูใ่ นป่าสวนยาง ต้นยาง
ใหญ่ๆ ได้ใช้เป็นที่ก�ำบัง ป่ายางโล่ง ไม่มีต้นไม้
แซกแซงเหมือนแนวเดิม ด้านหน้าเป็นที่ลาดลุ่ม
เป็นแอ่งน�ำ้ ทางด้านหน้าตลอดแนว ทางฟากตรง
ข้ามด้านใต้ของแอ่งที่ลุ่มนี้ก็เป็นสวนยางซึ่งเป็น
ที่ข้าศึกยึดและบุกเข้ามา ความกว้างของที่ลุ่มนี้
ประมาณ 30 เมตรเท่านั้น ด้านหลังแนวของ
ข้าพเจ้าเป็นสวนยางทึบตลอดไปจนจดหลังตลาด
หรือหลังสถานีตำ� รวจ แต่ห่างกันประมาณ 3 กม.
การต้านทานตอนนีเ้ ราเพียงยิงตอบโต้ ตรึงชะลอ
การบุกของข้าศึกไว้เท่านั้น เพราะกระสุนเท่าที่
เหลืออยู่ของแต่ละคนนั้นเกือบหมด ข้าพเจ้าสั่ง
ให้ทุกคนเหลือกระสุนไว้ส�ำหรับตัวคนละ 10 นัด
เป็นอย่างน้อย ส�ำหรับป้องกันตัวเองขั้นสุดท้าย
ข้าศึกได้ยงิ อย่างหนัก ท�ำท่าว่าจะบุกเข้ายึด
ทางด้านหลังของตลาด แต่ก็ไม่อาจที่จะตะลุยที่
ลุ่มแอ่งน�้ำนั้นมาได้ เพราะเป็นที่เตียนโล่งไม่มี
อะไรเป็นทีก่ ำ� บังได้ จนกว่าการยิงนัน้ จะท�ำให้เรา
ถอยได้ ตอนนี้ต�ำรวจของข้าพเจ้าได้ถือโอกาส
หลบหนีออกจากแนวกลับเสียอีกราว 10 คน ยัง
เหลือแต่ข้าพเจ้ากับพวกอีก 12 คน จนกระทั่ง
เกือบเทีย่ งวัน พวกเราทีย่ งั เหลืออยูไ่ ม่ได้กนิ อะไร

เลยแม้กระทั่งน�้ำ รู้สึกหิวโหยและอ่อนเพลีย ไม่
ได้รับการติดต่อจากพรรคพวกแนวหลังเลย แม้
กระทั่งการส่งข่าว การติดต่อในด้านต่างๆ หยุด
ชะงักขาดตอนมาตั้งแต่เริ่มแรก เหตุการณ์ทาง
ด้านหลังไม่ได้รับรู้อะไรเลย เพื่อประทังความหิว
ได้ให้ตำ� รวจไปตรวจค้นอาหารทีบ่ า้ นพักพวกคน
งานตัดยางอยูใ่ กล้ๆ ซึง่ ไม่มคี นอยู่ ได้มะพร้าวสุก
ปอกแล้วมา 2 ลูก เอามาผ่ากันกินน�ำ้ และเยือ่ พอ
ประทังความหิวและได้สั่งให้ พลฯ ยะซิง เดินตัด
สวนยางมาออกทางหลั ง สถานี ต� ำ รวจ สั่ ง ให้
รายงานผูบ้ งั คับกอง ขอก�ำลังมาเพิม่ พร้อมทัง้ ลูก
กระสุนและเครื่องอาหารส�ำเร็จมาให้ด้วย
พลฯ ยะซิง เข้ามาประมาณชั่วโมงกว่า ก็
กลับไปรายงานว่า พวกเราทั้งผู้บังคับกองและ
ต�ำรวจ ตลอดจนข้าราชการพลเรือนและพวกคน
ไทย พากันอพยพไปหมดแล้ว ตั้งแต่วันวานนี้
ขณะนี้ ที่ ต ลาดมี แ ต่ พ วกคนจี น และคนมลายู
พืน้ เมือง มีการยกธงขาวตามบ้านเรือน สถานีตำ� รวจ
และอ�ำเภอตลอดสถานทีร่ าชการต่างๆ เพือ่ แสดง
การยอมแพ้ และรอรับพวกข้าศึก เมือ่ รูเ้ รือ่ งดังนี้
จึงเข้าใจว่าพวกเราทีอ่ ยูน่ ถี้ กู ทอดทิง้ เสียแล้ว จึง
ได้สั่งให้ถอนตัวกลับทันทีจากแนวเดินลัดสวน
ยางมุ ่ ง ตรงเข้ า ทางหลั ง ตลาด เมื่ อ ถึ ง ตลาด
สอบถามชาวบ้านก็ได้รบั การยืนยันว่า พรรคพวก
เรา ต�ำรวจและข้าราชการและครอบครัวคนไทย
ได้อพยพมาทางยะลา ตั้งแต่เย็นวันที่ 9 นั้นแล้ว
และบางคนอพยพไปทางหมู ่ บ ้ า นยะรมบ้ า ง
(หมู่บ้านยะรมเป็นบ้านป่าอยู่ทางทิศตะวันออก
ราว 12 กม. จากที่ตั้งอ�ำเภอ) เมื่อเป็นเช่นนี้
ข้าพเจ้าก็ตกลงใจถอยตามพรรคพวกมาตามเส้น
ทางยะลา ต� ำ รวจที่ ติ ด ตามข้ า พเจ้ า อยู ่ นี้ เ ป็ น
ต�ำรวจคนมลายูพื้นเมืองเสียหลายคน ที่จ�ำได้มี
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พลฯ ประสิทธิ์ จิตชื้น, พลฯ อาแซ, พลฯ วาโมง
และ พลฯ ยะซิง ฯลฯ การถอยนี้ต้องเดินเท้า
เพราะไม่มพี าหนะอย่างใดแล้ว รถยนต์ตา่ งๆ ของ
พวกชาวบ้านถูกซุกซ่อนหมด ตั้งใจว่าจะยึดรถ
จักรยานของชาวบ้านระหว่างทางขีก่ ลับ ยึดได้ 3
คันแล้วจูงเดินไปเพื่อจะยึดเอาข้างหน้าอีกจน
ครบจ�ำนวนคน แต่เจ้ากรรมพลต�ำรวจบางคนขี่
จักรยานไม่เป็น ก็โยนรถจักรยานที่ได้ไว้แล้ว
ทัง้ หมดทิง้ พากันเดินเท้าต่อไป ระยะนีม้ คี นมลายู
5-6 คน เดินสวนทางไปเพือ่ จะไปดูเหตุการณ์ทาง
ด้านตลาด คนหนึ่งในพวกนั้นเป็นคนขับรถ จึง
ขอร้องให้มะลายูคนนัน้ เดินไปกับพวกเรา เพือ่ จะ
ไปยึดเอารถยนต์ทตี่ ลาดกิโลฯ 7 พาพวกเราไปส่ง
แต่มนั ขัดขืนไม่ยอมไป ต้องบังคับจะยิงทิง้ เสียมัน
จึงไป เดินไปถึงกิโลฯ 7 มีรถยนต์ 2 แถว 4-5 คัน
จอดเรียงอยู่หน้าห้องแถวทางแยกเข้าสวนยาง
จึงเข้าไปติดต่อขอยืมมาให้ไปส่ง แต่พวกนั้น
ปฏิเสธ อ้างว่าไม่มีเจ้าของ ไม่มีกุญแจรถ พวก
เหล่านี้เป็นคนจีนทั้งนั้น เมื่อเห็นว่าไม่มีทางที่จะ
ได้รถยนต์เหล่านีแ้ ล้ว จึงสัง่ ให้ตำ� รวจยิงระเบิดรถ
หมด ทั้ง 4-5 คัน นั้นทันที เพราะถ้าละไว้ไม่
ท�ำลาย พวกข้าศึกเข้ามาจะเอาใช้เป็นพาหนะได้
พวกเราพากันเดินต่อไป เดินไปได้อีกราว
2 กม. ระหว่าง กม.ที่ 9 ก็สวนกับรถยนต์ 2 แถว
ของ พ.ต.ประยูร รัตนกิจ นายอ�ำเภอ มีนาย
ประเสริฐ คลังอ�ำเภอเบตง นั่งไปด้วย นัยว่าจะ
กลับไปเอาเงินของทางราชการ ซึ่งนายประเสริฐ
ฝังดินเอาไว้ระหว่างฉุกละหุกฉุกเฉิน เราจึงได้
ขึ้นรถของนายอ�ำเภอ แล้วนั่งรถย้อนกลับไปยัง
อ�ำเภออีก ระหว่างนีเ้ ป็นเวลาประมาณ 16.00 น.
ทหารอังกฤษยังไม่บกุ เข้ามาถึงตลาดอ�ำเภอเบตง
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ข้าพเจ้ากับพวกได้กลับมากับรถนายอ�ำเภอ
ถึงที่ตั้งกองอ�ำนวยการชั่วคราว ที่ทัณฑนิคม
ธารโต อ�ำเภอบันนังสตา เมือ่ เวลาประมาณ 2 ทุม่
(ซึ่งพรรคพวกเบตง ที่อพยพมาได้มาพักอยู่ที่นี่
ทั้งนั้น) เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะอพยพต่อไป
ยังอ�ำเภอบันนังสตา และจังหวัดยะลา
นั บ เป็ น การสิ้ น สุ ด ของเหตุ ก ารณ์
ที่อ�ำเภอเบตง
เมื่ อ ข้ า พเจ้ า มาถึ ง ที่ อ� ำ นวยการชั่ ว คราว
ที่ ทั ณ ฑนิ ค มธารโต แล้ ว จึ ง ได้ รั บ ทราบว่ า
เหตุทตี่ อ้ งถอยนัน้ ทีแรกเมือ่ วันที่ 9 ซึง่ ก�ำลังปะทะ
กันอยู่นั้นเอง ทางอ�ำเภอได้วิทยุรายงานมายัง
รัฐบาล ทางรัฐบาลได้สงั่ ไปว่าถ้าต้านทานไม่ไหว
ก็ให้ท�ำการปลดอาวุธตนเองยอมจ�ำนนแก่ขา้ ศึก
ซึง่ ทางอ�ำเภอกับต�ำรวจได้ปรึกษากันเห็นว่าทาง
ที่ดีแล้ว ควรจะถอยดีกว่าที่จะยอมปลดอาวุธ
ให้ แ ก่ ข ้ า ศึ ก จึ ง ได้ วิ ท ยุ ไ ปขออนุ ญ าตถอย
ทางรัฐบาลก็อนุมัติ พวกเราด้านหลังก็เริ่มถอย
ทันที โดยไม่ได้ติดต่อทางแนวหน้าของพวก
ข้าพเจ้าให้ทราบ
การปะทะที่อ�ำเภอเบตงนี้ ทางฝ่ายเรามี
ความบกพร่องอยู่หลายประการ ทางอ�ำเภอกับ
ทางต�ำรวจไม่มีการประสานงานกัน ต่างฝ่ายก็
ปฏิ บั ติ ไ ปตามล� ำ พั ง ต� ำ รวจที่ ไ ปประจ� ำ แนว
ต้านทานอยู่ขาดการติดต่อกับทางแนวหลังโดย
สิ้นเชิง ตั้งแต่เริ่มปะทะจนถอนตัวกลับ
การปะทะที่ต�ำบลตาเนาะแมะเราะ อ�ำเภอ
เบตงนี้ ต�ำรวจเราได้เสียชีวิตไป 3 นายคือ
จ.ส.ต. เยื้อง
พลฯ ทองค�ำ
พลฯ (จ�ำชื่อไม่ได้)

