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a

คำ�นำ�
ก�รจัดพิมพ์หนังสือ “ราชบุรีในยุคสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2” เลม่นี ้สบืเนือ่งม�จ�กผูเ้ขยีน คอื พันเอก ดร.สุช�ต  

จันทรวงศ์ ได้มีคว�มตั้งใจที่จะบันทึกเรื่องร�วเกี่ยวกับ

จงัหวดัร�ชบุรใีนยคุสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ไวเ้ปน็ล�ยลกัษณ์

อักษร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษ� และประช�ชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษ�เรียนรู้ ส�ม�รถนำ�ไปใช้

เปน็หลกัฐ�นอ�้งองิ เปน็สือ่เรยีนรูท้�งประวตัศิ�สตรส์งคร�ม เปน็อนสุรณใ์ห้แกผู่ท้ีไ่ดเ้สยีชวีติ 

ในสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ทัง้ฝ�่ยสมัพนัธมติร ฝ�่ยอกัษะ และประช�ชนทัว่ไป รวมทัง้ผูท้ีไ่ดเ้สยีสละ 

ในก�รปกป้องประเทศไทยให้รอดพ้นจ�กก�รเป็นประเทศท่ีพ่�ยแพ้สงคร�มในสมัยน้ัน ตลอดจน 

นำ�เหตุก�รณ์และบทเรียนในอดีตม�ปรับปรุงและพัฒน�เหตุก�รณ์ในปัจจุบันและอน�คต 

เพื่อคว�มก้�วหน้�ต่อไป ซึ่งผู้เขียนต้องใช้คว�มพย�ย�มในก�รศึกษ�ค้นคว้�ข้อมูลต่�งๆ อยู่

น�นหล�ยปี เพร�ะหลักฐ�นและข้อมูลค่อนข้�งห�ย�ก ไม่ค่อยมีใครเขียนบันทึกเหตุก�รณ์

ขณะนั้นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดร�ชบุรีไว้ม�กนัก

โดยส่วนตัวผมเองสนใจที่จะศึกษ�ประวัติศ�สตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้ม�ดำ�รง

ตำ�แหนง่ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัร�ชบุร ีไดพ้ย�ย�มศกึษ�คน้คว้�ห�ข้อมลูหรอืสอบถ�มผูรู้เ้กีย่วกบั 

ประวัติศ�สตร์ของจังหวัดร�ชบุรี ไม่ว่�จะเป็นโบร�ณสถ�น โบร�ณวัตถุ เหตุก�รณ์สำ�คัญๆ 

หรือบุคคลสำ�คัญในอดีต เป็นต้น ซึ่งพอจะทร�บเรื่องร�วของอดีตผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุร ี

ท�่นหนึง่ คอื หลวงนิคมคณ�รกัษ ์(เทียน กำ�เนดิเพชร) ซึง่ในสมยัสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ขณะนัน้ 

เมอืงร�ชบรุเีปน็เสน้ท�งลำ�เลยีงทห�รและอ�วธุยทุโธปกรณ์ของกองทพัญีปุ่น่ไปมล�ยแูละพม�่ 



b

ในวันที่ 15 มกร�คม พ.ศ. 2488 เครื่องบินฝ่�ยสัมพันธมิตรได้ม�โจมตีทิ้งระเบิดสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 

ซึง่เปน็สะพ�นข�้มแมน่ำ�้แมก่ลองในเขตเทศบ�ลเมอืงร�ชบรุ ีหลวงนคิมคณ�รกัษไ์ดอ้อกไปบญัช�ก�ร

บรรเท�ทุกข์ เพื่อช่วยเหลือร�ษฎรที่ประสบภัย ขณะที่ท่�นออกตรวจพื้นที่ประสบภัยท�งอ�ก�ศ ได้

ประสบอุบัติเหตุจ�กระเบิดแบบตั้งเวล�ที่ทิ้งจ�กเครื่องบินของสัมพันธมิตร ได้เกิดระเบิดขึ้นทำ�ให้

ท่�นเสียชีวิตทันที ร�ษฎรช�วร�ชบุรีต่�งเศร้�โศกเสียใจเป็นอันม�ก ดังนั้น ในเดือนมกร�คม 2562 นี้  

จังหวัดร�ชบุรีกำ�หนดจัดง�นรำ�ลึกถึงคุณคว�มดีและคว�มเสียสละของท่�น ระหว่�งวันอังค�รที่ 15 - 

วนัอ�ทติยท่ี์ 20 มกร�คม 2562 ณ บรเิวณรมิเขือ่นรฐัประช�พฒัน� อำ�เภอเมอืงร�ชบรุ ีจงัหวดัร�ชบรุ ี

โดยใช้ช่ือง�นว�่ “งานเทศกาลแสงไฟ และ ยอ้นรอยเลา่ขาน ตำานานเมอืงราชบรุ ีเรอืงรจุ ีเกรกิกอ้ง 

ปฐพี” 

ณ โอก�สน้ี ถือเป็นโอก�สอันดีที่จังหวัดร�ชบุรีจะได้จัดพิมพ์หนังสือ “ราชบุรีในยุค

สงครามโลก ครั้งที่ 2” ขึ้น ประกอบกับคว�มตั้งใจและคว�มพย�ย�มของท่�นผู้เขียนที่ต้องก�รสร้�ง

คณุประโยชนใ์หก้บัจงัหวดัร�ชบุร ีผมหวงัว�่ทุกท�่นทีไ่ดอ้�่นหนงัสอืเลม่นีจ้ะส�ม�รถนำ�ไปใชป้ระโยชน์

ได้ไม่ม�กก็น้อย

    

 (นายชยาวุธ จันทร)

 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี

 มกร�คม 2562



คำ�นำ�ผู้เขียน
หนงัสอืร�ชบรุใีนยคุสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 เลม่นี ้ผูเ้ขยีนไดใ้ชค้ว�มพย�ย�มในก�รศกึษ�ค้นคว�้

ข้อมูลจ�กหลักฐ�น เอกส�ร และบันทึกต่�งๆ น�นอยู่หล�ยปี เพร�ะค่อนข้�งห�ย�ก ไม่ค่อยมีผู้ใดได้
เขยีนบนัทึกเหตกุ�รณส์งคร�มโลก ครัง้ที ่2 ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั จ.ร�ชบรุ ีไว้ม�กนกั แมแ้ตใ่นพิพธิภณัฑสถ�น
แห่งช�ติ ร�ชบุรี เองก็แทบไม่มีแสดงให้เห็น 

เรื่องสภ�พของบ้�นเรือน ชีวิตคว�มเป็นอยู่ และก�รสู้รบต่�งๆ ของกองทห�รญี่ปุ่นที่ต้ังอยู่ 
ในเมืองร�ชบุรี และที่ อ.บ้�นโป่ง ในช่วงสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ผู้เขียนพอได้รับทร�บอยู่บ้�งก็ม�จ�ก 
คำ�บอกเล�่ตอ่ๆ กนัม�เปน็รุน่ๆ สอดคลอ้งกนับ�้ง และบ�งทกีข็ดัแยง้กนั ย�กทีจ่ะห�บทสรปุทีช่ดัเจน 
ผูเ้ขยีนจึงมีคว�มตัง้ใจว่� ถ�้มโีอก�สจะเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัเรือ่งนีเ้พือ่ใหค้นรุน่หลงัไดใ้ชศ้กึษ�เรยีนรู้ 
ต่อไป 

ในตอนเริ่มต้น ผู้เขียนเริ่มค้นห�ข้อมูลจ�กหนังสือที่เก่ียวกับสงคร�มมห�เอเชียบูรพ� และ
เส้นท�งรถไฟส�ยมรณะไทย-พม่� ที่ จ.ก�ญจนบุรี แล้วพย�ย�มจินตน�ก�รเหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่น่�จะ
เกี่ยวข้อง ขย�ยผลก�รค้นห�ต่อไปเรื่อยๆ หลักฐ�นสำ�คัญ 3 ชิ้น ที่ค้นพบ ซึ่งทำ�ให้เรื่องร�วเกี่ยวกับ 
จ.ร�ชบรุใีนยคุสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 คอ่นข�้งกระจ�่งชดัขึน้ คอื 1) บนัทกึสว่นตวัเรือ่งสรปุข�่วสงคร�ม 
พ.ศ. 2484-2488 ด้�นอ�เซีย 2) บันทึกบรรย�ยชีวประวัติและเหตุก�รณ์ ระหว่�ง พ.ศ. 2470-2490 
และ 3) แผนที่ตัวเมือง จ.ร�ชบุรีในยุคปี พ.ศ. 2484-2488 ซึ่งหลักฐ�นทั้ง 3 ชิ้น เป็นของน�ยสละ 
จันทรวงศ์ อดีตเสรีไทย กองต่อต้�นและวิน�ศกรรม สมรภูมิบ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี ซึ่งท่�นเป็นบิด�ของ 
ผู้เขียนเอง และได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้เขียนค้นพบด้วยคว�มบังเอิญขณะท่ีกำ�ลังร้ือของเก่�ภ�ยในบ้�น 
เพือ่จะซอ่มแซมบ�้นใหม ่ข้อมลูท่ีสำ�คญัอีกประก�รหนึง่ คอื คำ�บอกเล่�จ�กผูท้ีอ่ยู่ในเหตกุ�รณโ์ดยตรง 
ซึ่งยังมีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่คนนัก ได้กรุณ�เล่�ให้ฟัง

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. บันทึกเรื่องร�วเกี่ยวกับ จ.ร�ชบุรีในยุคสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ให้เป็นล�ยลักษณ์อักษร 

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รศึกษ�และเป็นหลักฐ�นอ้�งอิงได้
2. เป็นสื่อเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์สงคร�มเพื่อให้นักเรียน นักศึกษ� และประช�ชนทั่วไป 

ท่ีสนใจ ไดศ้กึษ�เรยีนรู ้นำ�เหตกุ�รณแ์ละบทเรยีนในอดีต ม�ปรับปรุงและพัฒน�เหตุก�รณใ์นปจัจุบนั
และอน�คตเพื่อคว�มก้�วหน้�ต่อไป

c



3. เป็นอนุสรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้เสียชีวิตในสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ทั้งฝ่�ยสัมพันธมิตร ฝ่�ยอักษะ 
และประช�ชนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ได้เสียสละในก�รปกป้องประเทศไทยให้รอดพ้นจ�กก�รเป็นประเทศ
ที่พ่�ยแพ้สงคร�มในสมัยนั้น

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพ่ือทำ�ล�ยคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่น่ รวมทัง้ประเทศทีเ่ข�้รว่มสงคร�มท้ังฝ�่ยอกัษะและฝ่�ยสัมพันธมติร และไมไ่ด้ระบุว�่ประเทศใดผิด 
ประเทศใดถกู เพร�ะสถ�นก�รณท์ีเ่กดิสงคร�มในขณะนัน้ แตล่ะประเทศลว้นมบีรบิท วธิคีดิ ก�รเมอืง 
ก�รเศรษฐกิจสังคม สภ�พแวดล้อม และก�รดำ�เนินนโยบ�ยของแต่ละประเทศที่แตกต่�งกันไป  
ขอเพียงให้ผู้ท่ีได้อ่�น นำ�เรื่องร�วที่ได้รับทร�บม�ถอดเป็นบทเรียน เพื่อที่จะหลีกเหลี่ยงไม่ให้เกิด
สงคร�มอย่�งนี้ขึ้นอีกในอน�คต ขอให้ทุกช�ติ ทุกภ�ษ� อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ ด้วยคว�มสงบ สันติ 
แบ่งปันและเอื้ออ�ทรต่อกัน 

ผู้เขียนขอกร�บขอบพระคุณทุกท่�นท่ีมีส่วนช่วยทำ�ให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ต�ม
วตัถปุระสงค ์และขอกร�บขอบพระคณุ ครบู�อ�จ�รยท์กุท�่น ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระส�ทวชิ�คว�มรูต้ลอดจน 
ประสบก�รณ์ที่ดีแก่ผู้เขียน จนผู้เขียนมีทักษะและคว�มรู้เพียงพอที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้

ขอขอบใจภรรย� บุตรช�ย บุตรส�ว และเพื่อนๆ ทุกคน ที่ได้ให้คว�มช่วยเหลือในด้�นต่�งๆ 
อีกทั้งยังเป็นกำ�ลังใจแก่ผู้เขียนในก�รศึกษ�ค้นคว้�ในครั้งนี้เป็นอย่�งดียิ่ง 

คุณค่�และประโยชน์ของหนังสือร�ชบุรีในยุคสงคร�มโลกครั้งที่ 2 เล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบเป็น
เครื่องบูช�คุณบิด� ม�รด� และครูอ�จ�รย์ของผู้เขียนที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่�น 

 พันเอก ดร. สุชาต จันทรวงศ์
 พฤศจิก�ยน 2561
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บทสรุปผู้บริห�ร
หนังสือเล่มน้ี ได้ศึกษ� ค้นคว้� และรวบรวมเรื่องร�วเกี่ยวกับ จ.ร�ชบุรี ในยุคสงคร�มโลก 

ครัง้ที ่2 โดยไดล้ำ�ดบัเหตกุ�รณ์สำ�คญัและสภ�พคว�มเปน็อยูท่ีเ่ก่ียวขอ้ง ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2484 เป็นตน้ม�  

หลงัจ�กทีร่ฐับ�ล จอมพล ป.พบูิลสงคร�ม ไดอ้นญุ�ตใหก้องทพัญีปุ่น่เคลือ่นทพัผ�่นไปยงัประเทศพม�่ได ้

จนกระทัง่สงคร�มไดย้ตุลิง ในปี พ.ศ. 2488 ตอ่จ�กนัน้ ไดร้วบรวมและบนัทกึเหตกุ�รณข์องคนรุน่ตอ่ม� 

จนถงึคนรุ่นปัจจบัุน ท่ีไดพ้ย�ย�มชว่ยกนัรือ้ฟืน้เหตุก�รณเ์กีย่วกบัสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 เชน่ คว�มพย�ย�ม 

ในก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้�ที่จมอยู่ และก�รเก็บกู้ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดบริเวณใต้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 

โดยมุ่งหวังที่จะนำ�ม�จัดสร้�งเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศ�สตร์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี ให ้

คนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้ต่อไป 

กองทัพญี่ปุ่นได้เริ่มเข้�ม�ตั้งค่�ยฯ ที่สถ�นีหนองปล�ดุก,วัดดอนตูม อ.บ้�นโป่ง และบริเวณ 

ตวัอำ�เภอเมอืง จ.ร�ชบุร ีประม�ณกล�งปี พ.ศ. 2485 เพือ่ใชเ้ปน็ฐ�นส่งกำ�ลงับำ�รงุหลกัในก�รกอ่สร�้ง 

เสน้ท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ ควบคมุดแูลเสน้ท�งรถไฟส�ยใต้และใชเ้ปน็ค่�ยพกัเชลยศกึฝ�่ยสมัพนัธมติร 

ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์ม�ก่อสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� 

ค่�ยหนองปล�ดกุ เปน็ฐ�นสง่กำ�ลงับำ�รงุสำ�คญัด�้นก�รกอ่สร�้งท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ ซึง่ถอื

เปน็จุดเริม่ตน้ของเสน้ท�งส�ยนี ้เป็นตำ�บลรวบรวม และผลติชิน้ส่วนต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รกอ่สร�้ง

ท�งรถไฟ เช่น หัวรถจักรไอนำ้� โบกี้รถไฟ ไม้หมอน ร�งรถไฟ อุปกรณ์ประกอบก�รก่อสร้�งต่�งๆ  

เป็นโรงซ่อมหัวรถจักรไอนำ้� และยังใช้เป็นค่�ยพักเชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรบ�งส่วน 

กองทพัญีปุ่น่ไดเ้กณฑเ์ชลยศกึฝ�่ยสมัพนัธมติรและกรรมกรช�วมล�ยแูละจนี ม�จ�กประเทศ

สงิคโปร ์ในหว้งระหว�่ง เดอืนตลุ�คม พ.ศ. 2485-เดอืนพฤษภ�คม พ.ศ. 2486 โดยเดนิท�งดว้ยรถไฟส�ยใต ้

ม�ลงที่สถ�นีบ้�นโป่ง จ�กนั้นเดินท�งไปพักต่อยังค่�ยวัดดอนตูม เพื่อก่อสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� 

ในช่วงเริ่มต้น หน่วยทห�รญี่ปุ่นที่คอยควบคุมเชลยศึกและก�รก่อสร้�งท�งรถไฟซึ่งตั้งอยู่ในค่�ย
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วัดดอนตูม มีชื่อหน่วยว่� น�รีฮิซ่� เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรและกรรมกรที่พักอยู่จะถูกทยอยส่งตัว 

เข้�ไปก่อสร้�งยัง จ.ก�ญจนบุรี ต�มระยะก�รก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ท่ีย�วข้ึน ค่�ยวัดดอนตูมน้ี  

ถือเป็นค่�ยทห�รญี่ปุ่นขน�ดใหญ่ เป็นที่พักของทห�รญี่ปุ่น เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตร กรรมกรช�ว 

ต่�งช�ติ และกรรมกรคนไทย 

ค่�ยทห�รญี่ปุ่นท่ีตั้งอยู่บริเวณเขต อ.เมือง จ.ร�ชบุรี เป็นค่�ยทห�รญี่ปุ่นขน�ดใหญ่เช่นกัน  

ใช้พืน้ทีท่�งทศิตะวนัออกของเสน้ท�งรถไฟ ตัง้แต ่จวนผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัร�ชบรุ ีวดัสตัตน�รถปริวตัร 

วัดศรีชมพู วัดเก�ะนัมมท�ปทวลัญช�ร�ม โรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ โรงเรียนก�รช่�งสตรี (ปัจจุบัน คือ 

วิทย�ลัยส�รพัดช่�ง) และตลอดสองข้�งท�งรถไฟ ตั้งแต่สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ไปถึงสถ�นีรถไฟร�ชบุรี 

เป็นบริเวณค่�ยทห�รญี่ปุ่นทั้งหมด 

ค�่ยทห�รญีปุ่น่ท่ีร�ชบรุแีหง่นี ้มหีน�้ทีจ่ดัห�วสัดุอปุกรณก์อ่สร้�งท�งรถไฟ และเสบยีงอ�ห�ร 

แล้วส่งต่อไปยังค่�ยที่หนองปล�ดุก อ.บ้�นโป่ง เพื่อใช้สร้�งท�งรถไฟ นอกจ�กนั้นยังมีวัตถุประสงค ์

เพื่อควบคุมสถ�นีรถไฟร�ชบุรี เส้นท�งรถไฟส�ยใต้ และสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ข้�มแม่นำ้�แม่กลอง 

ซึ่งเป็นจุดยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ

พออนุม�นได้ว่� ส�เหตุที่กองทัพญี่ปุ่นเลือกต้ังค่�ยฯ อยู่ที่เขต อ.เมืองร�ชบุรี ด้วยเหตุผล  

2 ประก�ร คอื 1) เมอืงร�ชบุรมีคีว�มเจรญิม�กกว�่ อ.บ�้นโปง่ ห�ซ้ือวสัดุ อปุกรณก์อ่สร�้ง และเสบยีง

ไดง้�่ย โดยเฉพ�ะไมต้�่งๆ ทีจ่ำ�เปน็ตอ้งใชใ้นก�รกอ่สร้�งท�งรถไฟ เชน่ ไมห้มอน และไมค้ำ�้ยนั 2) เมอืง

ร�ชบุรเีปน็ปมคมน�คมท�งยทุธศ�สตรท์ีส่ำ�คญั ทัง้ท�งรถไฟ ท�งรถยนต์ และท�งนำ�้ โดยเฉพ�ะท�งนำ�้  

ส�ม�รถเดินท�งล่องเรือทวนแม่นำ้�แม่กลองข้ึนไปยัง จ.ก�ญจนบุรีได้ และล่องเรือต�มแม่นำ้�ไปออก

ทะเลได้ที่ป�กแม่นำ้�แม่กลอง จ.สมุทรสงคร�ม ห�กจะเข้�กรุงเทพฯ ก็ส�ม�รถเดินเรือผ่�นคลอง

ดำ�เนินสะดวกไปยังแม่นำ้�ท่�จีน ต่อไปยังคลองหม�หอน ไปออกยังแม่นำ้�เจ้�พระย�ได้เช่นเดียวกัน 

ทห�รญี่ปุ่นเป็นมิตรกับคนร�ชบุรี ไม่ได้ทำ�ร้�ยหรือกดขี่ข่มเหงใดๆ คนร�ชบุรีในสมัยนั้น จะม ี

ร�ยได้จ�กก�รรับจ้�งทำ�ง�นในค่�ยญี่ปุ่น เช่น เป็นกรรมกรรับจ้�งสร้�งท�งรถไฟ ง�นรับจ้�งทั่วไป  

ง�นซักรีดเส้ือผ้� ง�นผู้ช่วยทำ�อ�ห�ร เป็นต้น ส่วนพ่อค้�แม่ค้�ในตล�ดร�ชบุรีและตล�ดบ้�นโป่ง  

กมี็ร�ยไดจ้�กก�รข�ยสนิค�้อปุโภคบริโภค วสัดุกอ่สร�้ง และไม ้ใหแ้ก่ทห�รญีปุ่น่ บ�งพวกกจ็ะมรี�ยได ้

จ�กก�รแอบข�ยอ�ห�ร ข�ยบุหร่ีให้เชลยศกึท่ีเดนิท�งผ�่นสถ�นรีถไฟร�ชบรุ ีไปยงัสถ�นบี�้นโปง่ และ

เชลยศึกที่ถูกกักกันอยู่ต�มค่�ยฯ ต่�งๆ โดยแลกกับสมบัติของเชลยศึกที่ติดตัวม� เช่น สร้อย แหวน 

น�ฬกิ� เส้ือผ�้ รองเท�้ เปน็ตน้ แตก่ม็ชี�วร�ชบรุบี�งสว่นมรี�ยไดจ้�กก�รขโมยสิง่ของของทห�รญีปุ่น่ 

เช่น นำ้�มัน ย�งรถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ แล้วนำ�ไปข�ยต่อ
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เหตุก�รณ์สำ�คัญใน จ.ร�ชบุรี จนเป็นกระแสให้เกิดคว�มขัดแย้งไปทั่วประเทศ คือ เหตุก�รณ์

ปะทะกันระหว่�งทห�รญี่ปุ่น กับกรรมกร ทห�รและตำ�รวจไทย ที่ อ.บ้�นโป่ง เมื่อวันที่ 18 ธันว�คม 

พ.ศ. 2485 ทำ�ใหท้ห�รญีปุ่่นเสยีชวีติ 7 น�ย และบ�ดเจบ็อกีหล�ยน�ย โดยส�เหตเุกดิจ�กทห�รญีปุ่น่

ไปทำ�ร�้ยส�มเณรไทย ทีว่ดัดอนตมู เรือ่งนีก้อ่ใหเ้กดิเปน็ปญัห�ระดบัประเทศสง่ผลกระทบใหช้�วไทย

เกิดกระแสคว�มเกลียดชังทห�รญี่ปุ่นเพิ่มม�กขึ้นไปอีก คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-ญี่ปุ่น ส่อไปในท�ง

เลวร�้ยลง จนน�ยกรฐัมนตรตีอ้งหนัม�แกไ้ขปญัห�ดังกล่�วอย�่งเร่งด่วน เพ่ือใหเ้ปน็ทีพ่อใจของญีปุ่น่ 

จนกระท่ังถงึขัน้ลงโทษผูก้อ่เหตุ ย�้ยข�้ร�ชก�รและเจ�้หน�้ท่ีระดบัสงูของไทยออกจ�กพืน้ที ่และก�ร

ประก�ศเขตห้�มท�งทห�ร 

ในช่วงสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ปัญห�ที่ส่งผลกระทบกับ จ.ร�ชบุรี คงเป็นปัญห�เดียวกับจังหวัด

อีกหล�ยจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งค่�ยของทห�รญี่ปุ่น และอยู่ต�มแนวเส้นท�งรถไฟ ได้แก่ ปัญห�ก�รใช้

เงินดอลล�ร์ของทห�รญี่ปุ่น ปัญห�เครื่องอุปโภคบริโภคร�ค�สูง ปัญห�ก�รข�ดแคลนข้�วส�ร และ

ปัญห�เรื่อง “ผู้หญิงหย่อนใจ” 

ในช่วงปล�ยสงคร�มโลก ครั้งท่ี 2 ประม�ณปล�ยปี พ.ศ. 2487 ฝ่�ยอักษะเริ่มแพ้ต่อฝ่�ย

สมัพนัธมติร กองทพัญีปุ่น่เริม่ถอยร่นจ�กประเทศอินเดยีกลบัออกม�ท�งประเทศพม่� ผ�่นประเทศไทย

เพือ่ลงไปท�งภ�คใต ้มุง่ไปยงัประเทศสงิคโปร์ซ่ึงเปน็ฐ�นทพัใหญ ่โดยใชเ้ส้นท�งรถไฟเปน็หลักในก�ร

เคลื่อนย้�ยกำ�ลังพลและยุทโธปกรณ์ ฝ่�ยสัมพันธมิตรมีแผนท่ีจะตัดเส้นท�งถอยของกองทัพญี่ปุ่น  

จึงเริ่มทิ้งระเบิดต�มค่�ยทห�รญี่ปุ่น สะพ�นรถไฟ สถ�นีรถไฟ และเส้นท�งรถไฟที่สำ�คัญ ตั้งแต่ 

เสน้ท�งรถไฟในประเทศพม�่ เรือ่ยลงม�ยงัสะพ�นข�้มแมน่ำ�้แคว จ.ก�ญจนบรุ ีและสะพ�นรถไฟต�่งๆ 

ต�มเส้นท�งที่ลงไปยังภ�คใต้ 

จังหวัดร�ชบุรี ถูกฝ่�ยสัมพันธมิตรโจมตีท�งอ�ก�ศถึง 12 ครั้ง โดยแยกเป็นก�รโจมตีสถ�นี

รถไฟหนองปล�ดุก 4 ครั้ง ก�รโจมตีในเขต อ.เมืองร�ชบุรี 7 ครั้ง และโจมตีประตูกั้นนำ้� หัวท้�ยของ

คลองดำ�เนินสะดวกท่ีเชื่อมต่อระหว่�งแม่นำ้�แม่กลองกับแม่นำ้�ท่�จีน จำ�นวน 1 ครั้ง คือ ประตูนำ้� 

บ�งนกแขวก และประตูนำ้�บ�งย�ง ในระหว่�งก�รโจมตีท�งอ�ก�ศ ฝ่�ยสัมพันธมิตรจะโปรยใบปลิว

แจง้เสมอว�่ ฝ�่ยสมัพนัธมติรไมไ่ดโ้จมตรี�ษฎรและบ�้นเรือนคนไทย แต่มุง่โจมตีทห�รญีปุ่น่ เพ่ือขับไล่ 

ทห�รญี่ปุ่นให้ออกจ�กประเทศไทย และนำ�เอกร�ชม�คืนให้แก่คนไทยดังเดิม 

ในจำ�นวนก�รโจมตีดังกล่�ว สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ ซึ่งถือเป็นสะพ�นรถไฟที่สำ�คัญ ทอดตัวข้�ม

แม่นำ้�แม่กลอง ช่วงบริเวณ อ.เมือง จ.ร�ชบุรี เป็นสะพ�นที่ย�วม�ก ห�กทำ�ล�ยได้แล้ว ย�กที่จะซ่อม

กลับคืน สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ได้ถูกฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดถึง 3 ครั้ง เพื่อมุ่งทำ�ล�ยสะพ�นให้ข�ด 



4

ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

ป้องกันไม่ให้กองทัพญี่ปุ่นใช้เส้นท�งรถไฟผ่�นลงไปยังภ�คใต้ได้ สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ ถูกทิ้งระเบิด 

ครัง้ที ่3 ในคืนวันที ่11 กมุภ�พนัธ์ พ.ศ. 2488 ลกูระเบดิลกูหนึง่ทีห่น่วงเวล�ไวเ้กดิระเบดิขึน้ในตอนเช�้ 

ของวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2488 ทำ�ให้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ช่วงแรกท�งฝั่งเมืองหัก กองทัพญี่ปุ่น 

ไมส่�ม�รถซอ่มแซมใหก้ลบัคนืสภ�พได ้จึงไดต้ดัสนิใจสร�้งสะพ�นรถไฟใหมแ่ทน โดยใชไ้มเ้ปน็โครงสร�้ง 

ขน�นกับแนวสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์เดิม จ้�งกรรมกรทำ�ก่อสร้�งทั้งกล�งวันและกล�งคืน ห�ซื้อไม้ต่�งๆ 

จ�กบริเวณบ้�นท่�เส� จนแล้วเสร็จ และเปิดใช้ง�นในวันที่ 2 พฤษภ�คม พ.ศ. 2488

สะพ�นรถไฟใหม่นี้ ถูกใช้ง�นอย่�งหนักจนกระทั่งวันที่ 20 พฤษภ�คม พ.ศ. 2488 ช่วงบ่�ย 

หัวรถจักรไอนำ้�คันหนึ่งวิ่งผ่�นต�มปกติ สะพ�นรับนำ้�หนักไม่ไหว ประกอบกับกระแสนำ้�เชี่ยวกร�ก 

สะพ�นเกดิหกับรเิวณชว่งกล�งแมน่ำ�้ ทำ�ใหห้วัรถจกัรคนัดังกล่�วจมลงสู่กน้แมน่ำ�้แมก่ลอง ต้ังแต่บดันัน้ 

เป็นต้นม�

หลังสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ยังหักอยู่ และสะพ�นรถไฟชั่วคร�วท่ี

กองทัพญี่ปุ่นสร้�งขึ้นก็หักเช่นกัน ก�รเดินท�งโดยรถไฟส�ยกรุงเทพฯ-ภ�คใต้จึงไม่ส�ม�รถเชื่อมต่อ

กันได้ต�มปกติ เมื่อรถไฟวิ่งม�ถึงช่วงที่ต้องข้�มแม่นำ้�แม่กลอง ระหว่�งฝั่งสถ�นีรถไฟร�ชบุรีกับฝั่ง 

ค่�ยทห�ร ผู้โดยส�รจึงต้องลงเดินเพื่อเปลี่ยนขบวนรถไฟที่นี่ ในห้วงดังกล่�วนี้เอง ช�วร�ชบุรีจึงมี

อ�ชีพใหม่เกิดขึ้น คือ ก�รรับจ้�งแบกของและสัมภ�ระของผู้โดยส�รข้�มสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ เพื่อ

เปลี่ยนขบวนรถไฟ 

หลังสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ได้ยุติลง สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่ โดยกอง

ทห�รจ�กประเทศอินเดีย จนส�ม�รถเปิดใช้ง�นได้ใหม่อีกครั้งในวันที่ 5 ธันว�คม พ.ศ. 2488

สำ�หรับหัวรถจักรไอนำ�้ท่ีจมอยู่ มีคว�มพย�ย�มท่ีจะกู้ข้ึนม�เพ่ือจัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก 

ครั้งที่ 2 เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้กันหล�ยครั้ง โดยเริ่มในสมัยของ ม.ร.ว. กำ�ลูนเทพ เทวกุล 

ขณะดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2535 แต่เรื่องก็เงียบห�ยไป จนกระทั่งในปี  

พ.ศ. 2548 พลโท ชยัยทุธ เทพยสวุรรณ ในขณะดำ�รงตำ�แหนง่ เจ�้กรมก�รทห�รช่�ง ไดม้กี�รจดันกัดำ�นำ�้ 

ลงไปสำ�รวจสภ�พหัวรถจักรท่ีจมอยู่ เพื่อเตรียมว�งแผนก�รเก็บกู้ และยังได้พบกับลูกระเบิดในสมัย

สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ระเบิดอยู่ถึง 3 ลูก ก�รสำ�รวจในครั้งนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ท่�นได้ย้�ยจ�ก

ตำ�แหน่งไปก่อน 

ตอ่ม�ในระหว่�ง พ.ศ. 2549-2550 ช่วงท่ีน�ยวงศศ์กัดิ ์สวสัดพิ�ณชิย ์ดำ�รงตำ�แหนง่ ผูว้�่ร�ชก�ร 

จังหวัดร�ชบุรี และน�ยพิชัย นันทชัยพร ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกเทศมนตรีเมืองร�ชบุรี ได้ร่วมกันจัดตั้ง 

คณะทำ�ง�นโครงก�ร “The Last Engine of The World War II” เพ่ือศกึษ�คว�มเหม�ะสม ออกแบบ 
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และกอ่สร�้งชอ่งท�งชมรถจกัรใตส้ะพ�นจฬุ�ลงกรณ ์แตก่ไ็มม่ผีลสรปุใดๆ เพร�ะทัง้สองท�่นก็ย�้ยจ�ก

ตำ�แหน่งไปก่อนเช่นกัน เรื่องจึงเงียบห�ยไปอีกครั้ง 

อกี 10 ปต่ีอม� ประม�ณปล�ยป ีพ.ศ. 2560 รัฐบ�ลของ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอช� ได้อนมัุติ 

ใหม้กี�รกอ่สร�้งท�งรถไฟร�งคูส่�ยนครปฐม-หวัหนิ ระยะท�ง 169 กม. ซึง่ในชว่งท่ีข้�มแมน่ำ�้แมก่ลอง

ที่ จ.ร�ชบุรี ต้องสร้�งสะพ�นรถไฟใหม่คู่ขน�นกับสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์เดิม ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย 

จงึมคีว�มกงัวลว�่ อ�จจะมผีลกระทบกบัลกูระเบดิทีจ่มอยูใ่ต้นำ�้ในบริเวณดังกล่�ว ห�กเกิดระเบดิขึน้

ในระหว�่งก�รกอ่สร�้ง จะสง่ผลตอ่ก�รสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิของประช�ชน เรือ่งนีเ้ปน็คว�มสนใจ 

ของนักข่�วและประช�ชนท่ัวไป โดยเฉพ�ะช�วร�ชบุรีที่เกรงว่�จะไม่ปลอดภัย จนคว�มทร�บถึง  

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อช� น�ยกรฐัมนตรี ท�่นจึงได้ส่ังก�รใหห้น�่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งดำ�เนนิก�รเกบ็กู ้

ลูกระเบิดเพื่อคว�มปลอดภัยของประช�ชนและก�รก่อสร้�งท�งรถไฟร�งคู่ ส่วนหัวรถจักรไอนำ้�ที่จม

อยู่นั้น ยังไม่มีใครกล่�วถึงว่�จะมีก�รกู้หรือไม่ 

ในโอก�สท่ีจะมีก�รเก็บกู้ลูกระเบิดนี่เอง ช�วร�ชบุรีจึงได้เสนอให้มีก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้� 

ขึ้นม�ด้วย เพื่อนำ�ม�จัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี  

ซึง่สอดคลอ้งกบัก�รที ่คณะรฐัมนตรมีมีตปิระก�ศให้ จ.ร�ชบรุ ีเปน็เขตเมอืงเก�่ เมือ่วนัที ่11 เมษ�ยน 

พ.ศ. 2560 

ก�รประก�ศเขตเมอืงเก�่ร�ชบรุ ีเปน็โอก�สสำ�คญัทีจ่ะสง่เสรมิและพฒัน�เมอืงร�ชบรุใีหเ้ปน็

แหล่งท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบกับน�ยชย�วุธ จันทร ผู้ว่�ร�ชก�ร

จงัหวดัร�ชบรุ ีไดม้นีโยบ�ย ทีจ่ะจดัสร�้งหอศลิปวฒันธรรมหลวงยกกระบตัรร�ชบรุ ีพพิธิภณัฑพ์ืน้บ�้น

ร�ชบุรี พิพิธภัณฑ์ตำ�รวจร�ชบุรี และพิพิธภัณฑ์ประวัติศ�สตร์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี ขึ้น

เพื่อให้ จ.ร�ชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญ 

ก�รเกบ็กูล้กูระเบดิและหัวรถจกัร ใต้สะพ�นจฬุ�ลงกรณน์ี ้มแีผนจะดำ�เนนิก�รในชว่งประม�ณ

ตน้เดอืนธนัว�คม พ.ศ. 2561 สว่นแผนก�รสร�้งพพิธิภณัฑส์งคร�มโลก ครัง้ที ่2 ของ จ.ร�ชบุร ียงัไมรู้่ว�่ 

จะก่อร่�งสร้�งตัวได้สำ�เร็จเมื่อใด หนังสือเล่มนี้ ปิดต้นฉบับในวันที่ 30 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2561  

ซึง่ห�กผูอ้�่นท�่นใดสนใจเรือ่งร�วตอ่จ�กนี ้ขอใหติ้ดต�มข้อมลูข่�วส�รจ�กส่ือต่�งๆ ได้ในโอก�สต่อไป
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ลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญ
ในสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 
(พ.ศ. 2482-พ.ศ.2488)

มลูเหตทุีเ่กดิสงคร�มโลก ครัง้ท่ี 2 ผูเ้ขียนขออนญุ�ตไมเ่ขยีนไว้ในหนงัสอืเลม่นี ้เพร�ะส�ม�รถ

ห�อ่�นได้จ�กหนังสือหรือบันทึกต่�งๆ ท่ีมีผู้จัดพิมพ์ไว้แล้วจำ�นวนหล�ยเล่ม ซ่ึงมีก�รบันทึกไว้อย่�ง

ละเอียด ผู้เขียนจะขอสรุปเฉพ�ะ “ลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญในระหว่�งสงคร�มโลก ครั้งที่ 2” เพื่อให ้

ผู้อ่�นพึงใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รอ่�นหนังสือเล่มนี้ ได้เข้�ใจยิ่งข้ึน สรุปเหตุก�รณ์สำ�คัญท่ี ดิเรก  

ชัยน�ม (2549 : 41-42, 173-175) ได้สรุปไว้ มีดังนี้ 

พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)
วันที ่1 กันยายน เยอรมนันีเข�้ต ี

โปแลนด์ และในวันเดียวกันนี้ อังกฤษ

และฝรั่งเศสยื่นคำ�ข�ดให้เยอรมันนีถอย

ออกจ�กโปแลนด์ มิฉะนั้น จะประก�ศ

สงคร�ม

วันที่ 3 กันยายน อังกฤษและ

ฝรั่งเศสประก�ศสงคร�มกับเยอรมันนี

วันที่ 27 กันยายน โปแลนด์ 

ยอมแพ้ต่อเยอรมันนี

วันที่ 28 กันยายน เยอรมันนี 

และสหภ�พโซเวียตตกลงแบ่งโปแลนด์

ระหว่�งกัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน สหภ�พ-

โซเวียตบุกฟินแลนด์

รูปภาพ 1  สภ�พของเมืองไวรัน ของโปแลนด์หลัง
 ก�รทิ้งระเบิดของกองทัพอ�ก�ศเยอรมัน 
 เมื่อวันที่ 1 กันย�ยน 1939
 ที่ม� (วิกิพีเดีย ส�ร�นุกรมเสรี, 2561 : 
 ออนไลน์).
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พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940)
วันที่ 12 มีนาคม สหภ�พโซเวียตกับฟินแลนด์ ทำ�สัญญ�สันติภ�พระหว่�งกัน

วันที่ 9 เมษายน เยอรมันนีบุกเดนม�ร์กและนอร์เวย์

วันที่ 12 พฤษภาคม กองทัพเยอรมันนี รุกเข้�ดินแดนฝรั่งเศส

วันที่ 15 พฤษภาคม กองทัพฮอลแลนด์ยอมแพ้

วันที่ 28 พฤษภาคม พระเจ้�เลโอโปลด์แห่งเบลเยี่ยมยอมแพ้

วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน กองทัพอังกฤษและสัมพันธมิตรถอยจ�กเมืองดันเคิร์กใน

ประเทศฝรั่งเศสกลับไปยังเก�ะอังกฤษ

วันท่ี 12 มิถุนายน ประเทศไทยลงนามในกติกาสัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศสและอังกฤษ  

ที่วังสวนกุหลาบ ทำาเนียบรัฐบาล และกับประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว

วันที่ 14 มิถุนายน กองทัพเยอรมันนีเข้�กรุงป�รีส

วันที่ 22 มิถุนายน ฝรั่งเศสยอมเซ็นสัญญ�สงบศึกกับเยอรมันนีที่ป่�เมืองคอมเปียน

วันที่ 27 กันยายน เยอรมันนี อิต�ลี และญี่ปุ่น ทำ�สนธิสัญญ�ไตรภ�คี

วันที่ 28 ตุลาคม อิต�ลีบุกกรีซ

พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941)
วันที่ 11 เมษายน สหภ�พโซเวียตกับญี่ปุ่นทำ�สัญญ�คว�มเป็นกล�ง

วันที่ 14 มิถุนายน สหรัฐอเมริก� ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เข้�สงคร�ม กักเงินและสินทรัพย์ของฝ่�ย

อักษะที่ฝ�กอยู่ในสหรัฐอเมริก�

วันที่ 22 มิถุนายน เยอรมันนีเข้�โจมตีสหภ�พโซเวียต ทั้งๆ ที่ทำ�สัญญ�ไม่รุกร�นกับสหภ�พ-

โซเวียต เมื่อเดือนสิงห�คม พ.ศ.2483

วันที่ 12 กรกฎาคม อังกฤษทำ�สัญญ� ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับสหภ�พโซเวียต

วันที่ 11 ตุลาคม พลเอก ฮิเดกิ โทโจ เป็นน�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

วันที่ 7 ธันวาคม ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮ�ร์เบอร์ และประก�ศสงคร�มกับอังกฤษและอเมริก�

วันที่ 8 ธันวาคม ญี่ปุ่นส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทยและมลายู อังกฤษและอเมริก�ประก�ศ

สงคร�มตอบญี่ปุ่น

วันที่ 10 ธันวาคม เยอรมันนี และอิต�ลี ประก�ศสงคร�มกับสหรัฐอเมริก� และสหรัฐอเมริก�

ประก�ศสงคร�มตอบ
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วันที่ 22 ธันวาคม ญี่ปุ่น โจมตี เก�ะฟิลิปปินส์

วันที่ 25 ธันวาคม ฮ่องกงยอมจำ�นน

พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942)
วันที่ 10-11 มกราคม ญี่ปุ่นโจมตีเนเธอร์แลนด์ และอีสต์อินดีส (อินเดียตะวันออก)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ สิงคโปร์ ยอมจำ�นน

วันที่ 18 เมษายน กองทัพอ�ก�ศอเมริกัน ทิ้งระเบิดลงกรุงโตเกียว เป็นครั้งแรก

วันที่ 12 สิงหาคม  ก�รประชุมมอสโคว์ ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ กองทัพเยอรมันนี ยอมแพ้ที่เมืองสต�ลินกร�ด รัสเซียเริ่มมีชัยเป็นครั้งแรก

วันที่ 9-10 กรกฎาคม สัมพันธมิตรขึ้นเก�ะซิซีลีของอิต�ลี

วันที่ 19 กรกฎาคม กรุงโรมถูกสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเป็นครั้งแรก

วันที่ 25 กรกฎาคม มุสโสลินี ผู้นำ�ของอิต�ลี ถูกปลดจ�กตำ�แหน่งและจอมพลบ�โดกลีโอเป็น

น�ยกรัฐมนตรีแทน

วันที่ 8 กันยายน อิต�ลียอมจำ�นน

วันที่ 10 กันยายน กองทัพเยอรมันเข้�ยึดครองกรุงโรม

วันที่ 13 ตุลาคม อิต�ลีกลับประก�ศสงคร�มกับเยอรมันนี

วันที ่18 ตลุาคม - 1 พฤศจกิายน ก�รประชุมรฐัมนตรตี�่งประเทศอเมรกินั องักฤษและรสัเซยี

ที่กรุงมอสโคว์

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน ก�รประชุมกรุงไคโร ระหว่�งโรสเวลต์ เชอร์ชิล และเจียงไคเช็ค

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ก�รประชุมกรุงเตเฮร�น ระหว่�งโรสเวลต์ เชอร์ชิลล์ และ

สต�ลิน

พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944)
วันที่ 4 มิถุนายน กองทัพอังกฤษและอเมริกันยึดกรุงโรมได้

วนัที ่6 มถินุายน ฝ�่ยสมัพนัธมติรยกพลขึน้บกทีน่อร์มอ็งดี ประเทศฝร่ังเศส หรือทีเ่รียกกนัว่� 

วัน D-day
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วันท่ี 15 มิถุนายน อเมริกันใช้เคร่ืองบินชนิดป้อมบินยักษ์ (Super fortresses) โจมตี 

กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรก

วันที่ 21 สิงหาคม-29 กันยายน ฝ่�ยสัมพันธมิตรประชุมที่ดัมบ�ร์ตันโอกส์ กรุงวอชิงตัน

วันที่ 25 สิงหาคม ฝ่�ยสัมพันธมิตรช่วยให้กรุงป�รีสกลับมีเสรี

วันที่ 9 ตุลาคม ก�รประชุมกรุงมอสโคว์ ครั้งที่ 3

วันที่ 21-22 ตุลาคม ก�รรบท�งเรือ ที่อ่�วเลย์เต (Leyte Gulf) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งนับว่�

เป็นยุทธน�วีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติสงคร�มท�งเรือของโลกระหว่�งสหรัฐอเมริก�และออสเตรเลีย กับ

กองทัพญี่ปุ่น โดยฝ่�ยสหรัฐอเมริก�และออสเตรเลีย เป็นฝ่�ยชนะ

รูปภาพ 2 ยุทธน�วีอ่�วเลย์เต ทะเลฟิลิปปินส์ เป็นยุทธน�วีครั้งใหญ่ที่สุด
 ในสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 และใหญ่ที่สุดในประวัติศ�สตร์
 ที่ม� (วิกิพีเดีย ส�ร�นุกรมเสรี, 2561 : ออนไลน์).

พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ กองทัพอเมริกันเข้�กรุงมะนิล�

วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ ก�รประชุมที่ยัลต� ภ�ยในพระร�ชวังลีว�เดีย ค�บสมุทรไครเมีย

วันที่ 12 เมษายน ประธ�น�ธิบดีโรสเวลต์ถึงแก่อสัญกรรม
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วันที่ 25 เมษายน เปิดประชุมสหประช�ช�ติครั้งแรกที่เมืองซ�นฟร�นซิสโก สหรัฐอเมริก�

วันที่ 28 เมษายน มุสโสลินีถูกฆ่�ต�ย

วันที่ 30 เมษายน ฮิตเล่อร์ ทำ�อัตวินิบ�ตกรรม ในหลุมหลบภัยกรุงเบอร์ลิน เยอรมันนี

วันที่ 2 พฤษภาคม โซเวียต รัสเซียเข้�ยึดกรุงเบอร์ลิน

วันที่ 7 พฤษภาคม เยอรมันนี ยอมแพ้แก่สัมพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไข

วันที่ 17 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม ก�รประชุมพ็อทซ์ดัม ประเทศเยอรมันนี

วันที่ 6 สิงหาคม สหรัฐอเมริก�ทิ้งลูกระเบิดปรม�ณูลูกแรกลงเมืองฮิโรชิม� ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 8 สิงหาคม โซเวียต รัสเซียประก�ศสงคร�มกับญี่ปุ่น

วันที่ 9 สิงหาคม สหรัฐอเมริก�ทิ้งลูกระเบิดปรม�ณูลูกที่สองที่เมืองน�ง�ซ�กิ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 สิงหาคม ญี่ปุ่นยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข

วันที่ 2 กันยายน ญี่ปุ่นเซ็นสัญญ�ยอมแพ้บนเรือรบอเมริกัน “มิสสุรี” ในอ่�วโตเกียว

รูปภาพ 3 
กลุ่มเมฆรูปดอกเห็ดของ 
“ลิตเติลบอย” และ “แฟตแมน” 
ที่ทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมะ (ซ้�ย) และ
เหนือเมืองน�ง�ซ�กิ (ขว�)
ที่ม� (วิกิพีเดีย ส�ร�นุกรมเสรี, 
2561 : ออนไลน์).

เหตุก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของไทยโดยตรง เริ่มขึ้นเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลข้ึนบก ที่ 

จ.ปัตต�นี สงขล� นครศรีธรรมร�ช สุร�ษฎร์ธ�นี นครศรีธรรมร�ช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และ

สมุทรปร�ก�ร ในวนัที ่8 ธนัว�คม พ.ศ. 2484 เวล� 02.00 น. โดยเพียงขอนำ�กองทพัผ่�นประเทศไทย

เพือ่ลงไปตมีล�ยู สงิคโปร ์และข้ึนตะวนัตกไปตพีม�่ ขออย�่ใหไ้ทยขดัขว�ง ท�งกองทพัญีปุ่น่รบัรองว�่ 

จะเค�รพอธิปไตยของไทย (ร�ยละเอียดอ่�นต่อได้ในบทต่อไป)
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สงคร�มมห�เอเชียบูรพ�
สงคร�มมห�เอเชยีบรูพ� (The Greater East Asia War) เป็นคำ�ทีใ่ชก้ันในกองบญัช�ก�รทัพ

แห่งจักรพรรดิญี่ปุ่น เริ่มใช้ในเดือนธันว�คม พ.ศ. 2484 หม�ยถึง สงคร�มในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก 

และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเกิดขึ้นจ�กก�รรุกร�นของจักรวรรดิญี่ปุ่น ในช่วง พ.ศ. 2473-2483 และขย�ย

ผลต่อม�จนสงคร�มมห�เอเชียบูรพ�ถือเป็นส่วนหนึ่งของสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 

ในทวีปเอเชีย ญี่ปุ่นเริ่มนโยบ�ยช�ตินิยมโดยใช้คำ�ขวัญที่ว่� “เอเชียเพื่อชาวเอเชีย” (Asia 

for Asiatics) เมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2481 ญีปุ่่นได้ประกาศนโยบาย “การจดัระเบยีบใหม ่

ในเอเชียตะวันออกและการสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา” (New order in East Asia 

and Co-Prosperity Sphere of Greater East Asia) ยิ่งไปกว่�นั้น ญี่ปุ่นยังได้ทำ�สัญญ�ร่วมมือกับ

เยอรมนีและอิต�ลี เมื่อวันที่ 27 กันย�ยน พ.ศ. 2483 โดยมีเป้�หม�ยเข้�ยึดครองประเทศจีนและ 

ประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่เป็นอ�ณ�นิคมของฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ ทั้งหมดในขณะนั้น

ในช่วงเริ่มแรก ประเทศไทยประก�ศตัวเป็นกล�ง พย�ย�มรักษ�สัมพันธไมตรีกับทุกฝ่�ย  

โดยมีก�รลงน�มในสนธิสัญญ�ไม่รุกร�นกับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุน�ยน 

พ.ศ. 2483 และในวันเดียวกันนี้ ประเทศไทยก็ยังได้ลงน�มสนธิสัญญ�ก�รเจริญสัมพันธไมตรีและ 

ก�รเค�รพต่อบูรณภ�พแห่งอ�ณ�เขตของกันและกันกับญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว อีกด้วย

เม่ือฝรั่งเศสพ่�ยแพ้สงคร�มในทวีปยุโรป ญี่ปุ่นจึงส่งกำ�ลังทห�รเข้�ควบคุมพื้นที่อ�ณ�นิคม 

ของฝร่ังเศสในอินโดจีน อันประกอบด้วยเวียดน�ม กัมพูช� และล�ว ก�รแผ่อำ�น�จครั้งนี้ทำ�ให้

สหรัฐอเมริก� อังกฤษ จีน และเนเธอร์แลนด์ ผนึกกำ�ลังสกัดกั้นโดยอ�ศัยเคร่ืองมือท�งเศรษฐกิจ 

ด้วยก�รงดจำ�หน่�ยสินค้�ที่เป็นประโยชน์ในสงคร�มต่อญี่ปุ่นโดยเฉพ�ะนำ้�มัน ซึ่งทำ�ให้สถ�นก�รณ์

ตึงเครียด

เริ่มสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 
ในประเทศไทย
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เขตทหาร

เช้�มืดวันที่ 7 ธันว�คม พ.ศ. 2484 (ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2484) 

ญี่ปุ่นเปิดแนวรบในเอเชียตะวันออก โดยโจมตีอ่�วเพิร์ลฮ�ร์เบอร์ในมลรัฐฮ�ว�ย ซึ่งเป็นฐ�นทัพของ

สหรัฐอเมริก�ในมห�สมุทรแปซิฟิก รวมทั้งเก�ะฮ่องกงของอังกฤษ เก�ะฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริก� 

เมืองโคต�บ�รูในแหลมมล�ยู และยกพลขึ้นบกในประเทศไทย โดยมิได้ประก�ศสงคร�มล่วงหน้�

เหตุก�รณ์ในประทศไทย
ทูตอังกฤษแจ้งเตือน

คืนวันอ�ทิตย์ที่ 7 ธันว�คม พ.ศ. 2484 ขณะนั้น ที่กรุงเทพฯ กำ�ลังมีง�นฉลองรัฐธรรมนูญ  

ที่สวนอัมพร สถ�นีวิทยุบีบีซี ร�ยง�นว่�มีคว�มเคลื่อนไหวของขบวนเรือญี่ปุ่น ในอ่�วไทย ทำ�ให้เกิด

ข่�วลือว่�ญี่ปุ่นจะบุกไทย และคำ่�วันน้ันเอง เวล�ประม�ณ 19.00 น. เอกอัครร�ชทูตอังกฤษได้ขอ 

เข�้พบ ศ.ดร.ดเิรก ชัยน�ม รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ และร�ยง�นว�่เคร่ืองบินตรวจก�รณ ์

ของอังกฤษ เห็นกองเรือรบญี่ปุ่นเดินท�งม�จ�กแหลมญวนและกำ�ลังอยู่ในบริเวณใกล้อ่�วไทย 

ทูตญี่ปุ่นเข้�พบน�ยกรัฐมนตรีไทย ขอนำ�กำ�ลังทห�รผ่�น
หลังจ�กนั้นอีกไม่น�น เวล�ประม�ณ 22.30 น. นายซูโบกามิ เอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นและคณะ 

ได้ขอเข้�พบ จอมพล ป.พิบูลสงคราม น�ยกรัฐมนตรี ที่วังสวนกุหล�บ ซึ่งขณะนั้นใช้เป็นทำ�เนียบ

น�ยกรฐัมนตร ีแตน่�ยกรัฐมนตรไีมอ่ยู ่ไปตรวจร�ชก�รช�ยแดน พลตำารวจเอกอดลุย์ อดลุยเดชจรัส  

รองน�ยกรัฐมนตรี จึงได้มอบหม�ยให้ ศ.ดร.ดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ 

เข้�พบแทน 

ทูตญ่ีปุ่นแจ้งว่� ญี่ปุ่นได้ประก�ศสงคร�มกับอังกฤษและอเมริก�แล้ว และได้รับคำ�สั่งจ�ก

รฐับ�ลญีปุ่น่ใหแ้จง้ตอ่รฐับ�ลไทยว�่ กองทพัญีปุ่น่ขอผ�่นประเทศไทยไปตมีล�ยแูละสงิคโปร ์ขออย�่ให ้

ไทยขดัขว�ง ท�งรฐับ�ลญีปุ่่นรบัรองว่�จะเค�รพอธปิไตยของไทย ขอใหไ้ทยตกลงยนิยอม ภ�ยในเวล� 

01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2484 

ประชุมคณะรัฐมนตรีด่วน
พลตำ�รวจเอก อดุลย์ อดุลยเดชจรัส รองน�ยกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วนใน

เวล� 23.00 น. แต่ไม่ส�ม�รถตกลงใจได้ ต้องรอน�ยกรัฐมนตรีเท่�นั้น จึงนำ�คว�มไปแจ้งทูตญี่ปุ่นที่

รอฟังผลก�รพิจ�รณ�อยู่ ให้กลับไปก่อน ให้กลับม�ฟังผลใหม่เวล� 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 

8 ธันว�คม พ.ศ. 2484 
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กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้�แผ่นดินไทย
ขณะที่รัฐบ�ลไทยยังไม่ได้ให้คำ�ตอบใดๆ เพร�ะต้องรอน�ยกรัฐมนตรี กองทัพญี่ปุ่น ไม่รอฟัง

คำ�ตอบบุกเข้�สู่แผ่นดินไทยทันที ในคืนวันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2484 เวล� 02.00 น. จ�กช�ยแดน 

ด�้นทศิตะวนัออก พรอ้มกบัสง่กองกำ�ลงัในอ�่วไทย ยกพลขึน้บกต�มแนวช�ยฝัง่ทะเลเข�้สูพ่ืน้ทีจ่งัหวดั

ปตัต�น ีสงขล� นครศรธีรรมร�ช สรุ�ษฎรธ์�น ีชมุพร ประจวบครีีขนัธ ์และสมทุรปร�ก�ร โดยมทีห�ร 

ตำ�รวจ ยุวชนทห�ร ลูกเสือ และอ�ส�สมัครต่�งๆ ของไทย ต่อสู้ทัดท�นก�รรุกร�นในครั้งนี้ของญี่ปุ่น 

บ�งแห่งเกิดรบกันรุนแรงถึงขั้นตะลุมบอน ต่�งฝ่�ยต่�งบ�ดเจ็บล้มต�ยกันเป็นจำ�นวนม�ก

รูปภาพ 4  แผนที่แสดงก�รยกพลขึ้นบกของ
 กองทัพญี่ปุ่นเข้�สู่ประเทศไทย 
 เมื่อ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2484
 ที่ม� (ปวริศ ศิริขันแสง และคณะ, 
 2560 : ออนไลน์)

น�ยกรัฐมนตรีเรียกประชุม 
เช้�มืดวันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2484 จอมพล 

ป.พิบูลสงคร�ม น�ยกรัฐมนตรีเดินท�งกลับม�ถึง

กรุงเทพฯ จึงเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วน เมื่อ

เวล� 06.50 น. ที่ประชุมไม่ได้ข้อยุติว่�จะยอมหรือ

ไม่ยอม ในที่สุดน�ยกรัฐมนตรี ก็ประก�ศว่� “ไม่มี

ประโยชน์อะไรที่จะต่อต้านญี่ปุ่น เพราะเราไม่มี

กำาลัง อังกฤษเอง อเมริกาเอง ก็เห็นว่าไม่มีอะไรจะ

ช่วยเรา” 

ญี่ปุ่นเสนอแผนคว�มร่วมมือ 
ส�มแนวท�งให้ประเทศไทยเลือก

ในคนืวนัที ่7 ธนัว�คม 2584 ที ่น�ยซโูบก�ม ิ 

เอกอคัรร�ชทตูญีปุ่น่ พร้อมดว้ยคณะ ซึง่ประกอบดว้ย  

ผู้ช่วยทูตทห�รบก ผู้ช่วยทูตทห�รเรือ ท่ีปรึกษ� 

เลข�นกุ�ร และล่�ม ได้ขอเข้�พบน�ยกรฐัมนตรไีทย

ที่วังสวนกุหล�บ เรื่องขอเดินทัพผ่�นประเทศไทย

เพื่อไปทำ�ล�ยอ�ณ�นิคมของประเทศอังกฤษ (พม่� 

อินเดีย) และอเมริก� (มล�ยู) นั้น ท�งประเทศญี่ปุ่น

ไดย้ืน่แผนขอคว�มรว่มมอืกบัประเทศไทย ไว้จำ�นวน 

3 แนวท�ง ดังนี้ (ดิเรก ชัยน�ม. 2549 : 166-167)
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แนวท�งที่ 1  ญี่ปุ่นขอเดินทห�รผ่�นไทยไปเท่�นั้น

แนวท�งที่ 2  ไทยกับญี่ปุ่นทำ�สัญญ�พันธมิตรกันเพื่อป้องกันประเทศไทย

แนวท�งที่ 3  ไทยกับญี่ปุ่นเป็นสห�ยสงคร�มร่วมรุกร่วมรบต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริก�และ

ในก�รนี้ ญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ดินแดนที่ไทยเคยเสียให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสกลับคืนม�ทั้งหมด

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม เป็นประธ�น ได้ห�รือผลดีผลเสียกัน

อย่�งกว้�งขว�ง โดยสรุปมีข้อพิจ�รณ�ที่สำ�คัญในก�รตัดสินใจ ดังนี้

ข้อแรก  กองทัพของไทยสู้กองทัพญี่ปุ่นไม่ได้

ข้อสอง  อังกฤษและอเมริก� ก็ไม่ส�ม�รถช่วยอะไรเร�ได้ม�กนัก 

ข้อส�ม  ประเทศไทยเคยแถลงตัวว่�เป็นกล�งโดยเคร่งครัด

ข้อสี่  ห�กเร�เลือกแนวท�งท่ี 2 หรือแนวท�งที่ 3 โลกจะต้องวิจ�รณ์ประเทศไทยอย่�ง 

เสียห�ย 

รัฐบ�ลไทยพิจ�รณ�เห็นว่�ไทยมิอ�จต้�นท�นกองกำ�ลังญ่ีปุ่นได้ จึงเลือกแนวท�งท่ี 1 ประกอบกับ 

ก�รที่ญี่ปุ่นสัญญ�ว่�จะเค�รพเอกร�ช อธิปไตย และเกียรติภูมิของไทย รัฐบ�ลจึงมีคำ�สั่งหยุดยิง  

และยุติก�รสู้รบเมื่อเวล� 07.30 น. ของวันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2484 โดยตกลงยินยอมให้ญี่ปุ่น 

เดินทัพผ่�น (แต่การสู้รบในภาคใต้ยังดำาเนินอยู่จนถึงบ่ายโมง กว่าที่คำาสั่งหยุดยิงจะไปถึง)

ต่อม�จึงมีก�รลงน�มกันระหว่�งเอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่น น�ยซูโบก�มิ กับ รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงต�่งประเทศของไทย น�ยดเิรก ชยัน�ม หลงัจ�กนัน้รัฐบ�ลได้ออกแถลงก�รณใ์หแ้ก่ประช�ชน

ทร�บ

ข้อตกลงระหว่�งผู้แทนไทยและญี่ปุ่น
ข้อตกลงระหว่�งผู้แทนไทยและญี่ปุ่น มีข้อคว�มดังต่อไปนี้ (ทศ พันธุมเสน และจินตน�  

ยศสุนทร. 2544 : 7-8) 

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับมอบอำานาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตน ตกลงกันดังต่อไปนี้ 

1. เพือ่จดัการกบัสถานการณ์เรง่ดว่นในเอเชยีตะวนัออก ประเทศไทยจะอนุญาตใหก้องทหาร

ญี่ปุ่นผ่านดินแดนของประเทศไปได้ และจะให้ความสะดวกทุกอย่างเท่าที่จำาเป็นเพื่อการผ่านดังกล่าว 

ตลอดจนการดำาเนินการต่างๆ โดยทันที เพื่อหลีกเหลี่ยงความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน อันจะเกิดขึ้นได้

ระหว่างกองกำาลังทหารญี่ปุ่นกับกองกำาลังทหารไทย

2. รายละเอยีดเพือ่การปฏบัิตติามวรรคแรก จะตอ้งตกลงกนัระหวา่งเจา้หนา้ทีฝ่า่ยทหารของ

ทั้งสองประเทศ
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3. ประเทศญี่ปุ่นให้ประกันว่า เอกราช อธิปไตย และเกียรติยศของประเทศไทยจะได้รับการ

เคารพ

   ทำาไว้สองชุดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1941

 (ลงชื่อ) ดิเรก ชัยนาม

 รัฐมนตรีว่าการกกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายไทย

 (ลงชื่อ) ท.ซูโบกามิ

 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย

คำ�แถลงก�รณ์ของรัฐบ�ลไทย 
ตอ่ม�ในวนัเดยีวกนั (8 ธนัว�คม พ.ศ. 2484) รัฐบ�ลได้ออกแถลงก�รณผ่์�นท�งวทิยขุองกรม

โฆษณ�ก�ร ดังนี้ (ดิเรก ชัยน�ม. 2549 : 167-168) 

“ด้วยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ต้ังแต่เวลาประมาณ 02.00 น. กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่

ประเทศไทย โดยทางทะเลในเขตจงัหวดัสงขลา ปตัตาน ีประจวบครีขีนัธ ์นครศรีธรรมราช สรุาษฎรธ์าน ี

(บ้านดอน) และบางปู ส่วนทางบกได้เข้ามาทางจังหวัดพระตะบองและพิบูลสงคราม เกือบทุกแห่ง 

ทหารและตำารวจไทยได้ทำาการต่อสู้อย่างเข้มแข็ง

อนึ่ง ในเวลาเดียวกันก็ได้มีข่าวจากต่างประเทศว่า กองทัพเรือญี่ปุ่น ได้เข้าโจมตีเกาะฮาวาย 

และฟลิปิปนิส ์ของสหรฐัอเมรกิา ไดส้ง่ทหารขึน้บกทีโ่กตาบารใูนเขตมลายขูององักฤษ และไดเ้ขา้โจมตี

สิงคโปร์โดยเครื่องบินอย่างหนักด้วย

ในเรื่องนี้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้มาที่ทำาเนียบนายกรัฐมนตรีในวันที่ 7 ธันวาคม 2484 เวลา 

22.30 น. ได้ชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่า ได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและ

สหรัฐอเมริกาแล้ว แต่มิได้ถือว่าไทยเป็นศัตรู หากมีความจำาเป็นต้องขอเดินทางผ่านอาณาเขตไทย

รัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พิจารณาปรึกษากันโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แม้ประเทศไทยได้พยายามโดยสุดกำาลังก็ไม่สามารถ 

จะหนเีหตกุารณนี์ไ้ดพ้น้ และเนือ่งจากสภาพเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ การทีจ่ะตอ่สูก้นัไปกจ็ะเปน็การเสยีเลอืด 

เสยีเนือ้ชาวไทยโดยไมส่ำาเรจ็ประโยชน์ จงึจำาเปน็ตอ้งพจิารณาตามขอ้เสนอของรฐับาลญีปุ่น่ และผอ่นผนั 

ให้ทางเดนิแกก่องทพัญีปุ่น่ โดยไดร้บัคำามัน่จากรฐับาลญีปุ่น่เปน็ลายลกัษณอ์กัษรวา่ จะเคารพเอกราช 

อธิปไตย และเกียรติศักดิ์ของไทย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ตกลงให้ทางเดินทัพแก่ญี่ปุ่น และการต่อสู้

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ได้หยุดลง
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ขอใหป้ระชาชนชาวไทย จงระงบัความตืน่เต้นและพยายามประกอบกจิการงานต่อไปตามเดิม  

รัฐบาลจะทำาความพยายามอย่างสูงสุดในอันที่จะให้เหตุการณ์ท้ังหลายผ่อนจากหนักเป็นเบาให้

มากท่ีสุดที่จะทำาได้ ขอให้ประชาชนชาวไทยจงรักษาความสงบ และฟังคำาสั่งคำาตักเตือนของรัฐบาล 

ทุกประการ” 

จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม ตัดสินใจร่วมเป็นพันธไมตรีท�งทห�รกับญี่ปุ่น
ตอ่ม�วนัที ่11 ธนัว�คม พ.ศ. 2484 กองทพัญีปุ่น่เข�้ยดึครองดนิแดนสว่นใหญใ่นภูมภิ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ไว้ได้เกือบหมด น�ยกรัฐมนตรี จึงเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อห�รือบทบ�ทของ

ประเทศไทยที่ประชุมมีคว�มเห็นแตกเป็น 2 ฝ่�ย คือ 

1. ฝ่�ยที่เห็นว่� ญี่ปุ่นจะชนะสงคร�ม ดังนั้น จึงควรเข้�ข้�งญี่ปุ่นเพื่อผลประโยชน์ของช�ติ

2. ฝ่�ยที่เห็นว่� ไทยควรยืนยันคว�มเป็นกล�งไม่ขัดขว�งหรือเข้�กับญี่ปุ่น อย่�ทำ�ให้ฝ่�ย

สัมพันธมิตรคิดว่�ไทยเป็นศัตรูของเข� 

น�ยกรัฐมนตรี ตัดสินใจต�มฝ่�ยที่ 1 จึงลงน�มทำ�กติก�พันธไมตรีท�งทห�รกับญี่ปุ่น เม่ือ 

วันที่ 21 ธันว�คม พ.ศ. 2484 ณ วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม คว�มว่� (ดิเรก ชัยน�ม. 2549 : 170) 

“ต่างฝ่ายต่างจะเคารพเอกราชและอธิปไตยซึ่งกันและกัน ภาคีแต่ละฝ่ายจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

อย่างเต็มที่ในด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ ในกรณีภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดขัดกันขึ้น 

กับประเทศที่สาม และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่แยกทำาสัญญาสันติภาพหรือสงบศึก”

กตกิ�นีม้โีปรโตคอลลบั ซึง่ไมเ่ปิดเผยว่� ญีปุ่น่จะชว่ยใหไ้ทยได้ดินแดนไทรบรีุ กลันตัน ตรังก�น ู 

และปะลิส คืนจ�กอังกฤษ และไทยสัญญ�จะช่วยญี่ปุ่นในกรณีสงคร�มซ่ึงมีอยู่แล้วกับประเทศ 

ฝ่�ยตะวันตก

กติก�โปรโตคอลลับนี้ อ้�งอิงม�จ�กคำ�ให้ก�รของเอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย 

น�ยซูโบก�มิ เม่ือวนัที ่18 เมษ�ยน 2489 ในก�รสอบสวนของศ�ลชัน้ต้นของศ�ลทห�รระหว�่งประเทศ 

ณ กรุงโตเกียว (ดิเรก ชัยน�ม. 2549 : 170) 

ไทยประก�ศสงคร�มกับอังกฤษและอเมริก�
ตอ่ม�ในวนัที ่25 มกร�คม พ.ศ. 2485 เวล� 12.00 น. รัฐบ�ลไทยประก�ศสงคร�มกบัองักฤษ

และสหรัฐอเมริก� มีข้อคว�มดังนี้ (ทศ พันธุมเสน และจินตน� ยศสุนทร. 2544 : 12-13)
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โดยทีฝ่า่ยองักฤษและสหรัฐอเมรกิาไดก้ระทำาการรกุรานประเทศไทยมาเป็นลำาดบั โดยสง่ทหาร

รกุลำา้เขตแดนเขา้มาบา้ง และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งไดส้ง่เครือ่งบนิลอบเขา้มาทิง้ระเบดิบา้นเรอืนราษฎร

ผูป้ระกอบการหาเลีย้งชพีอยา่งปกต ิท้ังระดมยงิราษฎรสามญัไรอ้าวธุอยา่งทารุณ ผดิวิสยัของอารยชน 

ไมก่ระทำาการอยา่งเปิดเผยตามประเพณีนยิมระหวา่งชาติ นบัได้วา่เป็นการละเมดิต่อกฎหมายระหวา่ง

ประเทศและมนุษยธรรม ประเทศไทยจึงไม่สามารถจะทนดูต่อไปอีกได้ 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมี พระบรม-

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศทราบท่ัวกันว่าได้มีสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยฝ่ายหนึ่ง 

กับบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน วันที่ 25 มกราคม 2485 เป็นต้นไป 

ฉะนั้น จึงให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลปฏิบัติการเพื่อให้

ประเทศไทยประสบชัยชนะถึงท่ีสุด และพ้นจากการรุกรานอันไม่เป็นธรรมของฝ่ายอังกฤษและ

สหรัฐอเมริกา โดยกระทำาการสนับสนุนกิจการของรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงและปฏิบัติตามคำาสั่งของ

ทางราชการอยา่งเครง่ครดั ทัง้ประกอบอาชพีตามปกตขิองตนอยา่งเตม็ที ่ใหไ้ดผ้ลเพือ่นำามาช่วยเหลอื

และเกื้อกูลเพื่อนร่วมชาติ และพันธมิตรของชาติอย่างมากที่สุด

ส่วนผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี้ที่มิได้เป็นคนไทย และมิได้เป็นชาติศัตรูนั้น ให้ตั้งอยู่ใน 

ความสงบ และดำาเนินอาชีพอย่างปกติ และให้กระทำากิจการให้สมกับที่ตนได้รับยกย่องว่าเป็นมิตร

ของประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2485 เป็นปีที่ 9 ในราชการปัจจุบัน

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 จอมพล ป.พิบูลสงคราม

 นายกรัฐมนตรี 
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ผู้สำ�เร็จร�ชก�รลงน�มไม่ครบ
ประก�ศสงคร�ม ณ วันที่ 25 มกร�คม 2485 ข้�งต้น ระบุน�มคณะผู้สำ�เร็จร�ชก�รแทน

พระองค์พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรมห�อ�นันทมหิดล รัชก�ลที่ 8 ซึ่งขณะนั้นมี 3 ท่�น แต่มี 

ผูส้ำ�เรจ็ร�ชก�รแทนพระองคล์งน�มเพยีง 2 ท่�น คอื พระเจ้�วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้�อ�ทติยท์พิอ�ภ� 

และเจ�้พระย�พชิเยนทรโยธิน (อุม่ อนิทรโยธนิ) สว่นหลวงประดิษฐ์มนธูรรม (น�ยปรีดี พนมยงค)์ มไิด้

ลงน�มในประก�ศด้วย เนื่องจ�กไปเยี่ยมม�รด�ที่บ้�นในอยุธย�

รูปภาพ 5  
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� ประก�ศสงคร�ม
ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริก�
ที่ม� (Wutt T, 2018 : ออนไลน์).
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อังกฤษประก�ศสงคร�มตอบ
องักฤษไดป้ระก�ศสงคร�มตอบต่อประเทศไทย สว่นสหรฐัอเมรกิ�ถอืว�่ประเทศไทยถูกญีปุ่น่

ยึดครอง จึงไม่ประก�ศสงคร�มตอบ 

ประช�ชนไทยไม่พอใจ
ก�รที่รัฐบ�ลไทยประก�ศสงคร�มกับอังกฤษและสหรัฐอเมริก�นั้น ถือเป็นก�รลบล้�งก�ร

ประก�ศคว�มเป็นกล�งของไทย เมื่อเดือนกันย�ยน 2482 จึงก่อให้เกิดปฏิกิริย�ต่อต้�นจ�กบุคคล

ระดับผู้นำ�จำ�นวนม�ก อีกทั้งประช�ชนช�วไทยส่วนใหญ่ถือว่�ญี่ปุ่นเป็นฝ่�ยรุกร�นไทยไม่ใช่อังกฤษ

และสหรัฐอเมริก� จึงเกิดเรื่องร�วกระทบกระทั่งระหว่�งทห�รญี่ปุ่นกับคนไทยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ� 

ช�วไทยไมแ่สดงอธัย�ศยัไมตรอีนัดตีอ่ญีปุ่น่ จนน�ยกรัฐมนตรีต้องปร�ศรัยท�งวทิยใุหป้ระช�ชนทร�บ 

คว�มว่� (ทศ พันธุมเสน และจินตน� ยศสุนทร. 2544 : 14)

“เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ และเราเกิดมาเป็นชาติไทย เป็นชาตินักรบ เมื่อเรือของเรา

ถูกพายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่เราคนเดียว คนอื่นๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน ฉะนั้นเราจะต้อง

เสียสละ หรือจะต้องทำาทุกอย่าง ซึ่งฝืนหรือจะพอใจ หรือจะดีใจ หรือจะร้องไห้ ขอให้ชาวไทย ไม่ว่า

หน่วยงานราชการหรือเอกชนแสดงอัธยาศัยไมตรี จัดหาของรับประทาน รวมทั้งที่อยู่อาศัยแก่ทหาร

ญี่ปุ่นเท่าที่จะเอื้อเฟื้อได้” 

องค์ก�รต่อต้�นญี่ปุ่นในประเทศไทย
เหตุก�รณ์ในประเทศไทยขณะนั้น เริ่มระสำ่�ระส�ย รัฐบ�ลของ จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม ไม่สู้

จะไดร้บัคว�มนยิมจ�กประช�ชน เพร�ะไดม้กี�รบงัคบัจิตใจต่�งๆ น�น� เชน่ บังคบัใหผู้้หญงิใส่หมวก 

บงัคบัใหต้ดัตน้พล ูห�้มกนิหม�ก สัง่ให ้

ตัดต้นหม�ก ห�กใครไม่ใส่หมวกก็จะ

ไปติดต่อกับร�ชก�รไม่ได้ 

 

รูปภาพ 6  
ก�รเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยในสมัย 
จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม
ที่ม� (KeyArNuLive, 2557 : ออนไลน์).
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รฐับ�ลกบัสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรมกี�รขดัแยง้กนับอ่ยขึน้ ประกอบกบัรฐับ�ลไทย ตดัสนิใจประก�ศ

สงคร�มกับอังกฤษและสหรัฐอเมริก� หันม�ร่วมรบกับญี่ปุ่น จึงทำ�ให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับ

รัฐบ�ล จัดตั้งองค์ก�รต่อต้�นญี่ปุ่นในประเทศไทยขึ้น โดยก�รนำ�ของ นายปรีดี พนมยงค์ (ผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น และเป็นผู้แทนพระองค์ฯ ท่ีไม่ได้ลงนามการประกาศสงครามกับ

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในฉบับน้ัน) เป็นหัวหน้�องค์ก�รและว�งแผนก�รปฏิบัติ น�ยปรีดีฯ ได้

กำ�หนดภ�รกิจขององคก์�รตอ่ต้�นญีปุ่่นในประเทศไทย ไว ้2 ประก�ร คอื (ทศ พนัธมุเสน และจนิตน� 

ยศสุนทร. 2544 : 18)

1. ต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกร�นโดยพลังของคนไทยผู้รักช�ติ และร่วมกับสัมพันธมิตร

2. ปฏิบัติก�รเพื่อให้สัมพันธมิตรรับรองว่� เจตน�รมณ์แท้จริงของร�ษฎรไทยไม่เป็นศัตรูต่อ

สัมพันธมิตร

ท�งฝ่�ยน�ยปรีดี พนมยงค์ และผู้ร่วมง�น เชื่อว่�ฝ่�ยสัมพันธมิตรจะชนะสงคร�ม ห�กเร� 

ไมท่ำ�คว�มเข�้ใจกับฝ�่ยสมัพนัธมติรใหด้ ีประเทศไทยอ�จถกูฝ�่ยสมัพนัธมติรถอืว่�เปน็ศตัร ูห�กฝ�่ย

สัมพันธมิตรชนะสงคร�ม ไทยจะตกเป็นฝ่�ยแพ้สงคร�มต�มไปด้วย 

องค์ก�รต่อต้�นญี่ปุ่นในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงพูดอย่�งเดียว แล้วฝ่�ยสัมพันธมิตรจะเชื่อ  

ดังนั้นจึงต้องร่วมรบกับฝ่�ยสัมพันธมิตร ต่อต้�นฝ่�ยญี่ปุ่นด้วย

องค์ก�รนี้ ก็คือ “ขบวนการเสรีไทย” นั่นเอง ท่�นผู้อ่�นส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติม

จ�กหนังสือที่เขียนเกี่ยวเรื่อง “เสรีไทย” ได้ ซึ่งมีบันทึกไว้จำ�นวนหล�ยเล่ม 

สรุปลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญของประเทศไทยในช่วงเร่ิมต้นสงคร�มโลก คร้ังท่ี 2
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2483

• ประเทศไทยลงน�มในกตกิ�สญัญ�ไมร่กุร�นกบัฝรัง่เศสและองักฤษ ทีว่งัสวนกหุล�บ ทำ�เนยีบ 

รัฐบ�ล และกับประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 

• เวล� 19.00 น. ทูตอังกฤษเข้�พบ ศ.ดร.ดิเรก ชัยน�ม รมต.ต่�งประเทศ แจ้งว่�เครื่องบิน

ตรวจก�รณ์ของอังกฤษ เห็นกองเรือญี่ปุ่นกำ�ลังเดินท�งเข้�ม�ในอ่�วไทย

• เวล� 22.30 น. ญีปุ่่นสง่เอกอคัรร�ชทตู (น�ยซโูบก�ม)ิ พรอ้มคณะเข�้เจรจ�ขอเดนิทพัผ�่น

ประเทศไทยท่ีวังสวนกุหล�บ แต่จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม ซ่ึงน�ยกรัฐมนตรี และผู้บัญช�ก�รทห�ร

สูงสุด ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจ ไปอยู่ร�ชก�รที่อรัญประเทศ ผู้แทนไทย คือ น�ยดิเรก ชัยน�ม รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงต่�งประเทศ ได้เจรจ�ขอให้ญี่ปุ่นยับยั้งไว้ก่อน รอน�ยกรัฐมนตรีกลับม�เพื่อตัดสินใจ 
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วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484

• เวล� 02.00 น. ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ท�งภ�คใต้ของไทย และท�งภ�คตะวันออกที่จังหวัด

พิบูลสงคร�ม เกิดก�รปะทะกันระหว่�งทห�ร ตำ�รวจ และยุวชนทห�ร ของไทยกับทห�รญี่ปุ่น

• ช่วงเช้�น�ยกรัฐมนตรีกลับม�ฯ ได้เรียกประชุมห�รือคณะรัฐมนตรีเรื่องข้อเสนอของญี่ปุ่น 

สรุปยอมให้กองทัพทห�รญี่ปุ่นเดินผ่�นประเทศไทย 

• เวล� 07.30 น. สั่งหยุดยิง

• ลงน�มข้อตกลงระหว่�งผู้แทนไทยและญี่ปุ่น

• รัฐบ�ลออกคำ�แถลงก�รณ์

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484

• จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม น�ยกรัฐมนตรี เชื่อว่�ญี่ปุ่นจะเป็นฝ่�ยชนะ จึงลงน�มกับ

เอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นในกติก�พันธไมตรีท�งทห�รกับญี่ปุ่น ณ วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485

• รัฐบ�ลไทยประก�ศสงคร�มกับอังกฤษและอเมริก� 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2485

•  พลเอกโตโจ น�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พบกับ จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม ที่กรุงเทพฯ แถลงข่�ว

คว�มร่วมมือกัน และตกลงจะให้ดินแดนท�งเชียงตุงและ 4 รัฐในสหรัฐมล�ยู คืนแก่ประเทศไทย

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2485

•  ไทยและญี่ปุ่นลงน�มในสัญญ�วัฒนธรรมระหว่�งกัน
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ร�ชบุรี
         ในยุคสงคร�มโลก ครั้งที่ 2

จ.ร�ชบรีุ เปน็จงัหวดัหนึง่ทีเ่ปน็ยทุธศ�สตรส์ำ�คญั ทีก่องทพัญีปุ่น่เลอืกเปน็ทีต่ัง้ค�่ยทห�รของ

ตนเอง ถึง 3 แห่ง กองทัพญี่ปุ่นมีแผนที่จะขนย้�ยกำ�ลังทห�ร อ�วุธยุทโธปกรณ์ และรวบรวมเสบียง

อ�ห�ร ไปโจมตีประเทศพม่� จีน และรุกต่อเข้�ไปยังประเทศอินเดีย กองทัพญี่ปุ่นใช้ก�รเคลื่อนย้�ย

ดว้ยท�งรถไฟเปน็เสน้ท�งหลกั จ�กฐ�นทพัใหญใ่นประเทศสิงคโปร์ ผ่�นม�เลเซีย เข้�สู่ท�งภ�คใต้ของ

ประเทศไทย ขึน้ม�จนกระทัง่ถงึสถ�นหีนองปล�ดุก อ.บ�้นโปง่ จ.ร�ชบรีุ แล้วแยกไปท�ง จ.ก�ญจนบรีุ 

เข้�สู่ประเทศพม่�ต่อไป 

กองทัพญี่ปุ่นพย�ย�มท่ีจะควบคุมและบริห�รจัดก�รก�รเดินรถไฟส�ยหลักในประเทศไทย 

เพื่อเป็นหลักประกันในก�รเคลื่อนย้�ยกำ�ลังทห�ร อ�วุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงอ�ห�ร ส่งกำ�ลังไปยัง

กองทัพของตนเองที่กำ�ลังเดินท�งรุกเข้�ไปสู่พม่� อินเดีย และจีน 

เส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� เป็นเส้นท�งที่กองทัพญี่ปุ่นตัดสินใจสร้�งขึ้นใหม่ โดยเริ่มสร้�ง 

ท่ีสถ�นีหนองปล�ดุก อ.บ�้นโป่ง จ.ร�ชบุรี แยกเข้�ไปท�ง จ.ก�ญจนบุรี เข้�สู่ประเทศพม�่ ดังนั้น 

จงึกล�่วได้ว่� สถ�นหีนองปล�ดกุ เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ ซึง่ปจัจบุนัเปน็สถ�นที ่

ท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์สงคร�มที่สำ�คัญในระดับช�ติ ที่ได้รับก�รขน�นน�มว่� “เส้นท�งรถไฟ

ส�ยมรณะ” 

กองทัพญี่ปุ่น ได้ตั้งค่�ยในพื้นที่ จ.ร�ชบุรี จำ�นวน 3 แห่ง คือ

1. บริเวณ อ.เมืองร�ชบุรี 

2. บริเวณสถ�นีหนองปล�ดุก อ.บ้�นโป่ง และ

3. บริเวณวัดดอนตูม อ.บ้�นโป่ง
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ค่�ยทห�รญี่ปุ่นบริเวณ อ.เมืองร�ชบุรี
ไม่ปร�กฏหลักฐ�นว่�กองทัพญี่ปุ่นเริ่มตั้งค่�ยที่ อ.เมือง จ.ร�ชบุรี ตั้งแต่เมื่อใด แต่ค�ดว่�

น่�จะเป็นร�วประม�ณปล�ยปี พ.ศ. 2485 หลังจ�กที่ตั้งค่�ยที่ อ.บ้�นโป่ง แล้วเสร็จ โดยใช้บริเวณ 

จวนผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัร�ชบุร ี(สมยันัน้เรยีกว�่จวนข�้หลวงประจำ�จังหวดัร�ชบรุ)ี เปน็กองบญัช�ก�ร 

ใช้พ้ืนทีค่ลอบคลมุตลอดแนวรมินำ�้แมก่ลองฝัง่ขว�ด�้นใตส้ะพ�นจฬุ�ลงกรณไ์ปตลอด ตัง้แต ่วทิย�ลยั

ส�รพัดช่�ง ร�ชบุรี (เมื่อก่อนเรียกว่าโรงเรียนการช่างสตรี) เป็นคลังเก็บเสบียงอ�ห�ร พื้นที่ด้�นหลัง

จวนผู้ว่�ฯ เป็นคลังสรรพ�วุธ เรื่อยไปจนถึงวัดสัตตน�รถปริวัตร ส่วนโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี 

ใชเ้ปน็ทีพ่กัแรมของทห�รญีปุ่น่ ทุง่น�หน�้วดัศรีชมภ ูและวดัเก�ะนมัมท�ปทวลัญช�ร�ม เปน็ทีส่ถ�น

กักกันเชลยศึกสงคร�มฝ่�ยสัมพันธมิตร คลังนำ้�มันตั้งอยู่ในแนวเขตท�งรถไฟตั้งแต่สถ�นีรถไฟร�ชบุรี 

เรื่อยม�จนถึงริมฝั่งแม่นำ้�แม่กลอง มีเส้นท�งรถไฟย่อยสำ�หรับลำ�เลียง และขนย้�ยสัมภ�ระระหว่�ง

ท่�เรือที่ญี่ปุ่นสร้�งขึ้นใหม่บริเวณหน้�จวนผู้ว่�ฯ กับสถ�นีรถไฟ (ดูรูปภ�พ 7 ประกอบ) 

รูปภาพ 7  แผนที่ตัวเมืองร�ชบุรี สมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2
 ที่ม� (น�ยสละ จันทรวงศ์, 2485-2488)

ต�มรูปภ�พท่ี 7 

เปน็แผนทีท่ีจ่ดัทำ�ขึน้โดย

น�ยสละ จันทรวงศ์ เมื่อ 

ป ี2485-2488 ซึง่เปน็อดตี

เสรีไทย กองต่อต้�นและ 

วิน�ศกรรม สมรภูมิบ้�นโป่ง  

จ.ร�ชบุร ีท่�นได้ว�ดภ�พ

จุดสำ�คัญต่�งๆ ของเมือง

ร�ชบุรี ไว้พอให้เห็นภ�พ

ได้ดังนี้
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สมัยน้ันตัว อ.เมืองร�ชบุรี ใช้ก�รคมน�คมขนส่งท�งเรือ และท�งรถไฟเป็นหลัก บริเวณ 

ริมแม่นำ้�แม่กลองคล�คลำ่�เป็นด้วยเรือกระแชง (เรือเอี้ยมจุ๊น) เรือสำ�ปั้น แพที่พักอ�ศัย จอดอยู่ 

เรยีงร�ยสองข�้งตลิง่ บ�้งกน็ำ�สนิค�้ม�สง่ บ�้งกจ็อดรอเพือ่เตรียมส่งสินค�้ไปข�ย สินค�้ทีซ้ื่อ-ข�ยกนั  

อ�ท ิโอ่ง อ่�ง กระถ�ง ดนิ เครือ่งปัน้ดนิเผ� ปนูข�ว เกลอื เปน็ตน้ ท�่เรอืทีใ่ชก้นัอยูม่หีล�ยท�่ ทีส่ำ�คญั 

คือ ท่�เรือเทศบ�ล 2 ท่� ท่�เรือแดง ท่�เรือเขียว ท่�เรือฝั่งทห�ร 2 ท่� ท่�เรือขนหินของเรือนจำ�  

ในชว่งสงคร�มนัน้ ทห�รญีปุ่น่ยงัสร้�งท�่เรอืของตนเองอกี 1 ท่�บริเวณหน�้จวนผูว้�่ร�ชก�ร จ.ร�ชบรีุ 

(หลังเก่�) ในปัจจุบัน เพื่อใช้ลำ�เลียงสัมภ�ระระหว่�งแม่นำ้�กับสถ�นีรถไฟ

รูปภาพ 8 
ท�งรถไฟลำ�เลียงสัมภ�ระ
ของทห�รญี่ปุ่น ระหว่�ง
ท่�เรือ-สถ�นีรถไฟ
ที่ม� (น�ยสละ จันทรวงศ์, 
2485-2488)

รูปภาพ 9 
ริมแม่นำ้�แม่กลอง บริเวณ 
ถ.วรเดช อ.เมืองร�ชบุรี
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สมัยนั้น ยังไม่มี ถ.สมบูรณ์กุล มีแต่ ถ.คฑ�ธร ไปสิ้นสุดที่โรงพย�บ�ลร�ชบุรี แล้วเลี้ยวซ้�ย 

ไปสุดสถ�นีรถไฟ โรงเรียนดรุณ�ร�ชบุรี และโรงเรียนน�รีวิทย� ยังไม่ได้ก่อตั้ง พื้นที่แถวนั้นยังคงเป็น 

ทุง่น� รวมทัง้ริมสองข้�งท�ง ถ.ร�ษฎรยนิดดีว้ย คลองระบ�ยนำ�้หลกักล�งเมอืงร�ชบรีุ เรียกว�่ คลองอูท่อง 

หอทะเบียน เทศบ�ลเมืองร�ชบุรี บ้�นพักน�ยอำ�เภอ ล้วนตั้งอยู่ใจกล�งเมืองร�ชบุรี ริม ถ.อัมรินทร์  

สถ�นีตำ�รวจร�ชบุรี ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ ยังคงตั้งอยู่ท่ีเดิม โรงเรียนร�ชโบริก�นุเคร�ะห์ อยู่ด้�นข้�ง

ไปรษณีย์ (ปัจจุบันคือที่ตั้งสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1) ศ�ล�กล�ง 

จ.ร�ชบุรี เดิมตั้งอยู่บริเวณพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ ร�ชบุรี ในปัจจุบัน หอน�ฬิก�สมัยนั้นยังไม่มี  

มีแต่สน�มหญ้�โล่งกว้�ง ไว้ใช้ทำ�กิจกรรมต่�งๆ ของจังหวัด 

สถ�นบันเทิงทีส่ำ�คญั ไดแ้ก ่วกิลเิกธวุสถ�น วกิหนงัสำ�ร�ญอ�รมณ ์วกินยิมทศัน� วกิสวนบุรีสุข  

และวิกหนงัตล�ดทรพัยส์นิรมิแมน่ำ�้แมก่ลอง เรอืนจำ�ยงัอยูใ่จกล�งเมอืง (บรเิวณโรงยมิ 4,000 ทีน่ัง่ใน

ปัจจุบัน) วิทย�ลัยส�รพัดช่�งปัจจุบัน ในสมัยนั้นเรียกว่� โรงเรียนก�รช่�งสตรี บริเวณด้�นข้�งไปท�ง  

ต.บ้�นไร่ เขตติดต่อวัดศรีชมภู และโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ เป็นทุ่งน�ทั้งหมด ริมถนนศรีสุริยวงศ์  

ทัง้สองข�้งท�งยงัเปน็ทุง่น�เชน่กนั ไมม่วีทิย�ลยัเทคนคิร�ชบรุ ีแถวนัน้เปน็สน�มบนิขน�ดเล็ก และยงั 

ไม่มีส่วนร�ชก�รใดๆ ตั้งอยู่ โรงผลิตไฟฟ้�ของเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี (สมัยนั้นเทศบาลเมืองราชบุรี  

ปั่นไฟฟ้าใช้ เปิด-ปิด เป็นเวลา) ตั้งอยู่ริมท�งรถไฟตรงข้�มวิทย�ลัยส�รพัดช่�งร�ชบุรีในปัจจุบัน 

น�ยวชิยั มณรีตัน ์น�ยกเทศมนตรเีมอืงร�ชบรีุ (เทศบ�ลเมอืงร�ชบรีุ, 2500 : 197) ได้บรรย�ย

สภ�พอ�ค�รบ้�นเรือนในตัวเมืองร�ชบุรีช่วงก่อนสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ไว้เพิ่มเติมดังนี้

“รมิท�งรถไฟ นบัตัง้แตบ่ริษัทสง่เสรมิก�รเกษตรไปจนถงึเชิงสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ ์มอี�ค�ร

บ้�นเรือนตั้งอยู่ดังนี้ คือ มีตึกแถวของน�ยวัฒนพงศ์ อุดมศิริ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพิมพ์ศิริวัฒน� และ

แบ่งให้ประช�ชนเช่�ด้วย ต่อม�เป็นสถ�นมหรสพชื่อ “สวนบุรีสุข” ของน�ยตุ๊ มณีกุล ซึ่งก่อนจะถูก 

ลกูระเบดิเปน็โรงเรยีนร�ษฎร ์ข�้มฟ�กถนนไกรเพชรม�เปน็โรงเรียนสุริยวงศ์ และบ�้นขุนร�ชเรืองระบนิ 

อดตีน�ยกเทศมนตร ีถดัม�เปน็บ�้นเช�่ของ หลวงสรรคเ์ทพกจิ รวม 6 หลัง จนถึงตึกแถวถนนอมัรินทร์ 

ท�งด�้นเหนอืของถนนอมัรินทร ์เป็นตกึแถวของคณุหญงินอ้ย เทพหศัดนิทร ์หลงัตกึแถวด�้น

ถนนรถไฟเป็นบ้�นของน�ยเทยีม จนิต์แสวง สม�ชกิสภ�เทศบ�ลปจัจบุนั และถดัไปเปน็สถ�นมหรสพ 

ชื่อ “ธุวสถ�น” เป็นวิกแสดงลิเกของคุณหญิงน้อย เทพหัศดินทร์ ได้เปิดแสดงน�ฏดนตรีเป็นประจำ� 

สว่นท�งด้�นถนนอมัรนิทร์ ตรงบรเิวณทีเ่ป็นโกดงัเกบ็เปป๊ซีโ่คล�่ ในปจัจบุนันี ้เปน็โรงภ�พยนตร์สำ�ร�ญ

อ�รมณ์ของหลวงสรรค์เทพกิจ ทำ�ก�รฉ�ยภ�พยนตร์เป็นปกติ อ�ค�รบ้�นเรือนดังกล่�วม�ทั้งหมดนี้ 

ได้ถูกแรงสะเทือนจ�กลูกระเบิดทำ�ล�ยหักพังจนหมดสิ้น”
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ในช่วงสงคร�มโลก ครั้งท่ี 2 ศ�ล�กล�งจังหวัดร�ชบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพิพิธภัณฑสถ�น 

แหง่ช�ต ิจ.ร�ชบร ีในปัจจบัุน ตอ้งย�้ยไปท่ีต้ังช่ัวคร�ว บรเิวณวดัศ�ลเจ�้ ต.คุง้กระถนิ เน่ืองจ�กเกรงว�่ 

จะเกดิอนัตร�ยจ�กก�รโจมตที�งอ�ก�ศของฝ�่ยสัมพันธมติร สำ�นกัง�นเทศบ�ลเมอืงร�ชบรีุ ตอนนัน้

อยู่บริเวณใจกล�งเมืองริมถนนอัมรินทร์ ย้�ยไปตั้งสำ�นักง�นชั่วคร�วที่วัดช่องลม 

ในสมยัสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ฝัง่ค�่ยภ�ณรุงัษี ซ่ึงช�วบ�้นเรียกว�่ ฝ่ังทห�ร นัน้ ยงัไมม่กี�รจัดต้ัง

เปน็กรมก�รทห�รช่�ง เช่นปัจจุบัน เป็นแคแ่ผนกทห�รเลก็ๆ ท่ีเรยีกว�่ แผนกทห�รช�่ง ซึง่ย�้ยม�จ�ก

กรงุเทพฯ ในป ีพ.ศ. 2484 แผนกทห�รช�่ง นี ้ขึน้ตรงต่อกรมเสน�ธกิ�รทห�รบก และพอหลังสงคร�ม

จบลงในปี พ.ศ. 2488 แผนกทห�รช่�งก็แปรสภ�พเป็น กรมจเรทห�รช่�ง ขึ้นตรงต่อกรมจเรทห�รบก 

ค่�ยทห�รญี่ปุ่นบริเวณสถ�นีหนองปล�ดุก
ค่�ยทห�รญี่ปุ่นที่สถ�นีหนองปล�ดุก อ.บ้�นโป่ง เป็นตำ�บลส่งกำ�ลังบำ�รุงหลักในก�รก่อสร้�ง

ท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� เป็นที่รวบรวมวัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�งท�งรถไฟที่สำ�คัญ ได้แก่ ร�ง ไม้หมอน 

หมดุเหลก็ หนิ ดนิ ทร�ย ไมค้ำ�้ยนัต�่งๆ และยงัเปน็ศนูยซ่์อมบำ�รุงหวัรถจักร โบกีร้ถไฟอกีด้วย เชลยศกึ 

ฝ่�ยสัมพันธมิตรบ�งส่วนถูกกักกันไว้ท่ีนี้ เพ่ือทำ�ก�รก่อสร้�งท�งรถไฟในช่วงเริ่มต้น จ�กสถ�นี 

หนองปล�ดุกเรื่อยเข้�ไปยัง จ.ก�ญจนบุรี โดยมีง�นถ�กถ�งป่� พูนคันดิน ยกคันท�ง ว�งไม้หมอน 

และว�งท�งร�งรถไฟ 

กรรมกรช�วจนี อนิเดยี ชว� และมล�ย ูทีท่ำ�ง�นรบัจ�้งสร�้งท�งรถไฟ จะปลกูเพงิพกัชัว่คร�ว

อ�ศยัอยูบ่รเิวณรอบค�่ยหนองปล�ดกุเปน็จำ�นวนม�ก ส่วนเชลยศกึฝ่�ยสัมพันธมติรและกรรมกรไทย 

ส่วนใหญ่จะพักอยู่ที่ค่�ยวัดดอนตูม เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตร พร้อมด้วยกรรมกรช�วจีน อินเดีย ชว�

และมล�ยู เหล่�นี้ ต้องย้�ยที่พักไปเรื่อยๆ ต�มเส้นท�งรถไฟที่ย�วขึ้นเข้�สู่ จ.ก�ญจนบุรี ส่วนกรรมกร

ช�วไทยจะรับจ้�งทำ�ง�นก่อสร้�งแค่สถ�นีรถไฟก�ญจนบุรี เท่�นั้น 

สละ จันทรวงศ์ (2488 :79-80) ได้พรรณน�ถึงลักษณะค่�ยฯ ไว้ดังนี้ สถ�นีหนองปล�ดุก  

ห่�งจ�กสถ�นีบ้�นโป่งเพียง 5 กิโลเมตร เป็นจุดรวมของสงคร�มด้�นพม่� ชุมท�งรถยนต์และรถไฟ 

ส�ยพม่� ที่นี่ถูกใช้เป็นฐ�นทัพที่สำ�คัญท�งบก มีกองทห�รเต็ม มีคลังอ�วุธยุทธภัณฑ์ คลังนำ้�มัน และ

เครื่องอะไหล่ พร้อมทั้งสัมภ�ระสงคร�ม ค่�ยอันเหยียดย�วถูกสร้�งขึ้นมองดูสุดลูกหูลูกต� อุปกรณ์

สงคร�มมพีรอ้มมลู ค�่ยค ูเครือ่งกีดขว�ง และขว�กหน�ม มอียูร่อบด้�นเรียงร�ยม�ยนับ�้นโป่ง บริเวณป�่ 

ถูกดัดแปลงม�เป็นค่�ย เป็นกองบัญช�ก�รฯ ท�งรถไฟถูกสร้�งไว้ต�มพุ่มไม้ตัดเข้�สู่ท่ีมืดทึบเพ่ือประโยชน์

สำ�หรบัพร�งต� และซ่อนฐ�นทัพ ทุกอย�่งถูกเปลีย่นมอืม�เปน็ของญีปุ่น่ ถนนถกูตดัม�เปน็ท�งรถยนต ์
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ข�้มทุง่ไรทุ่ง่น� ญีปุ่น่ทำ�ไดต้�มใจชอบ กรรมกรนบัพนัๆ ทีม่�ทำ�ง�นดว้ยดดัแปลงภมูปิระเทศ สร�้งโรงเกบ็ 

นำ�้มัน โรงเกบ็เสบียง หอบังคบัก�ร โรงเกบ็อ�วธุ อปุกรณส์งคร�ม ดูเหมอืนว�่ หนองปล�ดกุ เปน็เมอืง 

ญีปุ่น่และเปน็ฐ�นทัพท่ีสำ�คญัด�้นพม�่ ท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยเหล�่ทห�รซ�มไูร วนัทัง้วนัคงไดแ้ตฟ่งัเสยีงรถยนต์ 

ของลกูพระอ�ทิตยผ์ูพ้ชิติสงิคโปร ์และตอ้นเชลยศกึม�รวมไวท้ีน่ี ้ชวีติของเหล่�เชลยศกึดำ�เนินไปด้วย

ข่มขืนและย�กแค้น ซึ่งถูกเตะถีบจ�กญี่ปุ่น และเหล่�เชลยศึกก็เพิ่มจำ�นวนทวีม�กขึ้นทุกที จ�กมล�ยู 

และนอกนั้นม�จ�กชว� และสุม�ตร� ต�มม�เรื่อยๆ ค่�ยหนองปล�ดุกจึงกล�ยเป็นค่�ยฐ�นทัพใหม่

ของญี่ปุ่น ยวดย�นและพวกทห�รญี่ปุ่นวิ่งกันไปวิ่งกันม� ฝุ่นตลบไปทั่วบริเวณ ที่นี่ ญี่ปุ่นจัดก�รสร้�ง

ท�งรถไฟส�ยมะระแหม่งทันที หลังจ�กตีได้มะระแหม่งและกำ�ลังจะเข้�พิชิตย่�งกุ้งอยู่

ค่�ยทห�รญี่ปุ่นที่วัดดอนตูม 
ค่�ยทห�รญี่ปุ่นท่ีวัดดอนตูมนี้ เป็นค่�ยทห�รขน�ดใหญ่ เป็นที่ตั้งของหน่วยทห�รญี่ปุ่นชื่อ

หนว่ยน�รฮิีซ�่ และยงัเปน็ทีพ่กัของเชลยศกึฝ่�ยสัมพันธมติรท่ีถกูญีปุ่น่นำ�ม�จ�กสิงคโปร์เพ่ือกอ่สร้�ง

ท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ โดยเดนิท�งดว้ยรถไฟม�ลงทีส่ถ�นรีถไฟบ�้นโปง่ แลว้เดนิท�งดว้ยเท�้ตอ่ม�ยงั

ค่�ยพักที่วัดดอนตูม ค่�ยแห่งนี้ มีหน้�ที่จัดส่งเชลยศึกสัมพันธมิตรและกรรมกรช�วมล�ยูและชว�ไป

สนับสนุนก�รก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�ที่ จ.ก�ญจนบุรี และคอยจัดซื้อเสบียงอ�ห�ร และ

วัสดุก่อสร้�ง จ�กบริเวณ อ.บ้�นโป่ง ส่งไปยังค่�ยหนองปล�ดุก 

จ�กบันทึกก�รสนทน�โต้ตอบ ระหว่�งเจ้�หน้�ที่ญี่ปุ่นกับเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยไทย เมื่อวันที่ 4 

มกร�คม พ.ศ. 2486 น�ยแมน้ อรจนัทร ์น�ยอำ�เภอบ�้นโปง่ ไดก้ล�่วถงึเรือ่งค�่ยทห�รญีปุ่น่ทีบ่�้นโปง่

ไว้ว่� (ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 477-478)

กองทัพญี่ปุ่นได้เข้�ม�อยู่ในท้องที่ อ.บ้�นโป่ง ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2485 ท�งอำ�เภอ

และเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยไทย ได้ช่วยเหลืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่กองทห�รญี่ปุ่นทุกอย่�ง เช่น ก�รจัดห�

สถ�นที่พัก ก�รจัดก�รเรื่องที่ดินที่จะปลูกสร้�งที่พักทห�ร ค่�ยเชลยศึก ก�รซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค

บริโภค จัดจ้�งกรรมกรให้ และอื่นๆ ต�มที่ฝ่�ยญี่ปุ่นขอร้อง กรรมกรที่ม�ทำ�ง�นกับญี่ปุ่นก็จัดให้พัก

ต�มโรงเรอืนของเจ�้หน�้ทีท่�งรถไฟทีไ่ดป้ลกูไว ้พกัอยูบ่รเิวณข�้งทีว่�่ก�รอำ�เภอ และศ�ล�วดับ�้นโปง่

ลกูหล�นบ�้นโปง่ (2547 : ออนไลน)์ กล�่วถึงค�่ยทีวั่ดดอนตูมไว้ว�่ ทห�รญีปุ่น่ไดก้อ่สร�้งโรงเรอืน 

ที่พักทห�รญี่ปุ่น และค่�ยพักเชลยศึกบริเวณวัดดอนตูม มีจำ�นวนเชลยศึกเป็นช�วผิวข�วจำ�นวนกว่� 

3,175 คน ต�มหลักฐ�นหนังสือ บก.สูงสุด 1.13/20 ที่ คณะกรรมก�ร จ.ร�ชบุรี ได้ทำ�หนังสือถึงปลัด

กระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รเคลื่อนไหวของทห�รญี่ปุ่น แจ้งว่�ได้รับโทรศัพท์น�ยอำ�เภอบ้�นโป่ง 
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ที่ 2463 เมื่อวันที่ 30 มิถุน�ยน พ.ศ. 2485 ว่� เวล� 08.50 น. ทห�รญี่ปุ่น 15 น�ย ได้ควบคุมเชลย

ผิวข�วม�เพิ่มอีกประม�ณ 675 คน (เดิมมี 2,500 คน) โดยเดินท�งด้วยรถไฟม�จ�กแหลมมล�ยู  

ม�ลงทีส่ถ�นรีถไฟบ้�นโปง่ และไดน้ำ�ไปพกัทีค่�่ยพักบริเวณวดัดอนตูม ต.บ�้นโปง่ อ.บ�้นโปง่ รวมขณะนี ้

จึงมีเชลยผิวข�วที่ อ.บ้�นโป่ง รวมจำ�นวน 3,175 คน 

สละ จันทรวงศ์ (2488 : 80-81) กล่�วว่�ตล�ดบ้�นโป่งเป็นสถ�นที่ป้อนเสบียงอ�ห�รให้กับ

กองทัพญี่ปุ่น ซึ่งม�ซื้อที่ตล�ดนี้เป็นประจำ� บ้�นโป่ง (ซึ่งน่าจะหมายถึง ค่ายฯ ที่วัดดอนตูม-ผู้เขียน) 

เป็นที่กักขังเชลยศึกอังกฤษ ภ�ยใต้ด�บปล�ยปืนและคมซ�มูไร ผู้บุกรุกม�พิชิตเก�ะสิงคโปร์ ชีวิตของ

เชลยศึกจึงเป็นชีวิตซึ่งนับอยู่ในภ�วะอันสุดแสนจะทนท�นได้ ถูกเข�ทุบตีและถีบเตะ 

กรรมกรคนไทยท่ีม�รับจ้�งก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟไทย-พม่� ในช่วงเริ่มแรก ก็อ�ศัยศ�ล� 

วัดดอนตูมพักอยู่ด้วย ที่ค่�ยวัดดอนตูมนี้ จึงเกิดมีเรื่องร�วปะทะกันระหว่�งทห�รญี่ปุ่นกับกรรมกร 

ทห�รและตำ�รวจของไทย จ�กส�เหตุที่ทห�รญี่ปุ่นได้ไปทำ�ร้�ยส�มเณรในวัดดอนตูม จนเป็นเรื่องร�ว

ลุกล�มใหญ่โตจนถึงระดับช�ติ กระทบกระเทือนต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-ญี่ปุ่น ให้เสื่อมทร�ม 

ลงไปอีก จนรัฐบ�ลต้องออกม�แก้ไขปัญห�ก่อนที่จะลุกล�มบ�นปล�ยออกไปและประก�ศให้เป็น 

เขตห้�มท�งทห�ร 

เรื่องเกี่ยวกับค่�ยทห�รญี่ปุ่น ยังมีอีกหล�ยท่�นกล่�วถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ดังนี้

วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2544 : 13) กล่�วว่�ก่อนที่จะเริ่มสร้�งท�งสะพ�นและท�งรถไฟ เชลยศึก

ถูกสั่งให้สร้�งค่�ยที่ก�ญจนบุรี และบ้�นโป่ง โดยในค่�ยจะประกอบด้วย บ้�นพักของน�ยทห�รญี่ปุ่น 

โรงครัว และกระท่อมสำ�หรับเชลยศึก คนง�น

น�ยแสวง ครุฑธ�นนท์ (อ้�งถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 129) กล่�วว่� “ญี่ปุ่นสร้าง 

ค่ายพักขึ้นมาโดยจ้างคนไทยตัดไม้ไผ่ และจ้างปลูกเพิงเป็นหลังคามุงแฝก มีลวดหนามกั้นด้านนอก

บริเวณค่าย มีทหารยามคอยดูแลไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ค่าย”

น�ยเหรียญ มงคล (อ้�งถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 148-149) เมื่อญี่ปุ่นสร้�งท�งรถไฟ

ม�ถึงเมืองก�ญจนบุรี จึงได้สมัครเข้�ทำ�ง�นกับญี่ปุ่น เป็นกุลีคอยรับใช้ ได้รับเงินค่�แรงวันละ 1 บ�ท 

จนต่อม�ได้เป็นผู้รับเหม�ก่อสร้�งค่�ยให้กับญี่ปุ่น โดยมีเพื่อนๆ ประม�ณ 4-5 คน คิดค่�แรงหลังละ 

400-500 บ�ท “...ผมเริ่มทำางานรับเหมาก่อสร้างกับญี่ปุ่นโดยสร้างบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจาก ฝากร ุ

ด้วยไม้ไผ่....”
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น�ยแม้น อรจันทร์ น�ยอำ�เภอบ้�นโป่ง (อ้�งถึงใน ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 482-2489) 

กล่�วว่� ข้�ร�ชก�รอำ�เภอและตำ�รวจบ้�นโป่ง ตลอดจนประช�ชน มีคว�มเป็นมิตรกับทห�รญี่ปุ่น 

เพียงแต่ไม่เข้�ใจภ�ษ�ซึ่งกันและกัน ก�รวิส�สะจึงไม่ค่อยมี เมื่อพบกันก็ไม่รู้จะทักท�ยกันว่�อย่�งไร 

จึงดูเหมือนเฉยเมยต่อกัน ก�รช่วยเหลือให้คว�มปลอดภัยแก่ทห�รญี่ปุ่น ท�งอำ�เภอและตำ�รวจได้ 

ร่วมมือกันตลอดม� มีก�รตรวจตร�รักษ�คว�มสงบเรียบร้อย ห้�มปร�มร�ษฎรไม่ให้เข้�ไปทำ�คว�ม

ยุ่งย�กแก่หน่วยทห�รญี่ปุ่น และห้�มติดต่อกับเชลยศึก ทรัพย์สินของทห�รญี่ปุ่นที่ถูกคนร้�ยลักขโมย 

ก็ได้พย�ย�มสืบสวนจนจับตัวคนร้�ย และได้ของกล�งคืนแทบทุกร�ย 

ในเรือ่งภ�ษ�ท่ีใช้สือ่ส�รระหว�่งทห�รญีปุ่น่กบัคนไทยนัน้ น�ยแมน้ฯ กล�่วต่อว�่ มนี�ยทห�ร

ญีปุ่น่ผูห้น่ึงชือ่ รอ้ยโท อโินเว อยูท่ี่สถ�นหีนองปล�ดกุ ไดค้ดิจะใหค้นไทยรูภ้�ษ�ญีปุ่น่เพือ่สะดวกในก�ร

ติดต่อ ได้ขอให้น�ยแม้นฯ ห�เด็กไทยให้ร�ว 30 คน แล้วจัดห�ครูสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นขึ้นที่หนองปล�ดุก  

สอนอยู่ร�ว 2 เดือน พอพูดภ�ษ�ญี่ปุ่นได้บ้�ง พอร้อยโท อิโนเว ย้�ยไปอยู่ท�งมล�ยู ก็ไม่มีก�รสอน

อีกเลย 

ลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญใน จ.ร�ชบุรี
พ.ศ.2485 (ค.ศ.1942)
พฤษภ�คม กองทัพญ่ีปุ่นตัง้ค�่ยบรเิวณสถ�นรีถไฟหนองปล�ดกุ ค�่ยวดัดอนตมู อ.บ้�นโปง่ และ 

 บริเวณ อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 

13 ตุล�คม กองทัพญีปุ่่นเริม่ขนสง่เชลยศึกสมัพันธมิตรจ�กสิงคโปร์ โดยใช้เส้นท�งรถไฟส�ยใต ้

 ม�ลงที่สถ�นีบ้�นโป่ง (ก�รขนส่งเชลยศึกนี้ มีก�รทยอยขนม�เรื่อยๆ จนกระทั่งถึง  

 วันที่ 1 พฤษภ�คม พ.ศ.2486)

23 ตุล�คม  เริ่มก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ที่สถ�นีหนองปล�ดุก

7 พฤศจิก�ยน ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด มีคำ�สั่ง ห้�มประช�ชนคนไทยทั้งหล�ยติดต่อโดยตรงกับ 

 เชลยศึก เช่น ให้ส่ิงของต่�งๆ เป็นต้น นอกจ�กจะได้รับอนุญ�ตจ�กผู้ควบคุมเชลยศึก

8 ธันว�คม ญี่ปุ่นได้เริ่มว�งร�งรถไฟส�ยไทย-พม่� เป็นร�งแรกที่สถ�นีหนองปล�ดุก 

18 ธันว�คม เกิดก�รปะทะกันระหว่�งทห�รญี่ปุ่น กับกรรมกรไทย ตำ�รวจ และทห�รไทย ที่  

 อ.บ้�นโป่ง
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26 ธันว�คม รฐับ�ลส่ังถอนทห�รไทยบรเิวณโดยรอบ อ.บ้�นโปง่ และย�้ยข้�หลวงประจำ� จ.ร�ชบรีุ  

 และ จ.ก�ญจนบุรี รวมทั้งเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์หล�ยคน

28 ธันว�คม จอมพล ป.พบิลูสงคร�ม น�ยกรฐัมนตรีและผูบ้ญัช�ก�รทห�รสงูสดุ ส่ังต้ังกรรมก�ร 

 สอบสวนเหตุก�รณ์ท่ีบ้�นโป่ง และกรมตำ�รวจออกประก�ศให้คนต่�งด้�วที่อยู่ใน 

 พื้นท่ีทุกอำ�เภอใน จ.ก�ญจนบุรี และ อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี ออกจ�กเขตห้�มท�ง 

 ทห�รภ�ยในกำ�หนด 10 วัน และห้�มออกจ�กบ้�นในเวล�คำ่�คืน ตั้งแต่ 20.00 น.- 

 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

31 ธันว�คม รัฐบ�ลประก�ศเขตห้�มท�งทห�ร ในพื้นที่ต่�งๆ ของ อ.เมือง อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี  

 และอีกหล�ยอำ�เภอใน จ.ก�ญจนบุรี  

พ.ศ.2486 (ค.ศ.1943)
7 มกร�คม พันเอก ไชย ประทีปะเสน กองอำ�นวยก�รคณะกรรมก�รผสม มีหนังสือถึงพลตรี  

 ช.โมริย� ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย เรื่อง ก�รสะส�งกรณีที่เกิดขึ้น 

 ของทห�รญี่ปุ่น เรื่อง เหตุร้�ยที่บ้�นโป่ง เมื่อวันที่ 18 ธันว�คม พ.ศ. 2485 

20 มกร�คม  กองกำ�ลังดันลอป (Donlop Force) เคลื่อนย้�ยม�จ�กค่�ยเชลยศึกที่ประเทศ 

 อินโดนีเซีย ม�ขึ้นเก�ะสิงคโปร์ เดินท�งโดยรถไฟต่อม�ลงยังสถ�นีบ้�นโป่ง

25 มกร�คม ง�นเลี้ยงเชื่อมคว�มสัมพันธไมตรีระหว่�งเจ้�หน้�ที่ไทยและทห�รญี่ปุ่น ณ บ้�นพัก 

 น�ยอำ�เภอบ้�นโป่ง (น�ยพรหม สุตรสุคนธ์) 

16 เมษ�ยน  กองกำ�ลงัเอฟ (F Force) ออกเดนิท�งจ�กค�่ยทห�รเชลยศกึเมอืงช�งจ ีโดยใชร้ถไฟ 

 ถึง 13 ขบวน ม�ลงที่สถ�นีรถไฟบ้�นโป่ง

พฤษภ�คม  กองกำ�ลังเฮช (H Force) ถูกจัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ เมื่อเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2486  

 เดินท�งด้วยรถไฟม�ถึงสถ�นีบ้�นโป่ง

16 ตุล�คม  ก�รเชื่อมต่อท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�เป็นผลสำ�เร็จ

25 ตุล�คม พิธีเปิดใช้ง�นเส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ที่สถ�นีกองกุยตะ

พ.ศ.2487 (ค.ศ.1944)
3 พฤษภ�คม ฝ่�ยสัมพันธมิตรโจมตีท�งอ�ก�ศสถ�นีหนองปล�ดุก 

7 กันย�ยน ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถ�นีหนองปล�ดุกและท�งรถไฟ 
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15 ตุล�ตม ฝ่�ยสัมพันธมิตรโจมตีท�งอ�ก�ศสถ�นีหนองปล�ดุก 

3 ธันว�คม ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถ�นีหนองปล�ดุก 

พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945)
14 มกร�คม ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบริเวณสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ครั้งที่ 1

15 มกร�คม  ช่วงเช้�หลวงนิคมคณ�รกัษ ์(เทยีน กำ�เนดิเพชร) ข�้หลวงประจำ� จ.ร�ชบรุ ีถกูระเบดิ 

 ที่หน่วงเวล�ไว้เสียชีวิต บริเวณสี่แยกสะพ�นดำ� ตัวเมืองร�ชบุรี 

30 มกร�คม  ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบริเวณสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ครั้งที่ 2 

11 กุมภ�พันธ์  ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบริเวณสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ครั้งที่ 3 

12 กุมภ�พันธ์ เกดิระเบิดข้ึนจ�กลกูระเบิดทีห่นว่งเวล�ไว ้บนสะพ�นรถไฟจฬุ�ลงกรณ ์ทำ�ใหส้ะพ�น 

 จุฬ�ลงกรณ์ช่วงแรกท�งฝั่งเมืองร�ชบุรีหัก ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ 

3 เมษ�ยน ทห�รญ่ีปุ่นก่อสร้�งสะพ�นรถไฟใหม่ด้วยโครงสร้�งไม้แทนสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์เดิม

18 เมษ�ยน ฝ่�ยสัมพันธมิตรตัดก�รขนส่งบริเวณคลองดำ�เนินสะดวก โดยทิ้งระเบิดบริเวณ 

 ประตูนำ้�บ�งนกแขวก และประตูนำ้�บ�งย�ง

2 พฤษภ�คม เปิดใช้ง�นสะพ�นรถไฟที่ญี่ปุ่นสร้�งใหม่

20 พฤษภ�คม สะพ�นรถไฟทีส่ร�้งใหม ่หักเนือ่งจ�กรับนำ�้หนักไมไ่หว หัวรถจักรไอนำ�้จมลงใต้แมน่ำ�้- 

 แม่กลอง 

30 พฤษภ�คม  ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถ�นีรถไฟร�ชบุรี 

1 มิถุน�ยน  ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถ�นีรถไฟร�ชบุรี

10 กรกฎ�คม ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถ�นีรถไฟร�ชบุรี 

14 กรกฎ�คม  ฝ�่ยสมัพนัธมติรโจมตที�งอ�ก�ศบริเวณท�่เรือของญีปุ่น่ริมแมน่ำ�้แมก่ลองและสถ�น ี

 รถไฟร�ชบุรี

6 สิงห�คม สหรัฐอเมริก�ทิ้งลูกระเบิดปรม�ณูลูกแรกลงเมืองฮิโรชิม� ประเทศญี่ปุ่น

9 สิงห�คม สหรัฐอเมริก�ทิ้งลูกระเบิดปรม�ณูลูกที่สองที่เมืองน�ง�ซ�กิ ประเทศญี่ปุ่น

15 สิงห�คม ญี่ปุ่นยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข 

20 ตุล�คม  สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ถูกซ่อมแซมบูรณะข้ึนใหม่ โดยกองทห�รจ�กประเทศอินเดีย  

 ใช้แรงง�นของทห�รญี่ปุ่นผู้พ่�ยแพ้สงคร�มเป็นกรรมกร

5 ธันว�คม เปิดใช้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ต�มปกติ 
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ชีวิตช�วร�ชบุรี
ในชว่งป ีพ.ศ. 2485-2488 ก�รขนย�้ยเชลยศกึของญีปุ่น่ทีจั่บได้จ�กยทุธภมูต่ิ�งๆ แถบเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ จะขนย้�ยโดยท�งรถไฟจ�กท�งใต้ของประเทศไทย เพื่อไปก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟ 

ส�ยไทย-พม�่ รถไฟจะตอ้งม�หยดุแวะพกัเพือ่เตมินำ�้และฝนืทีส่ถ�นรีถไฟร�ชบรุกีอ่นทีจ่ะเดินท�งต่อไป 

ยังสถ�นีบ้�นโป่ง แล้วเดินท�งต่อด้วยเท้�ไปยังสถ�นีหนองปล�ดุกจุดเริ่มต้นก�รก่อสร้�ง ในตอนนั้น 

ช�วเมืองร�ชบรุมีีร�ยไดด้จี�กก�รข�ยของใหเ้ชลยศกึทีผ่�่นม�แวะยงัสถ�นรีถไฟร�ชบรุ ีโดยช�วร�ชบรุี

จะนำ�ข้�ว ปล� อ�ห�ร และผลไม้ ม�แลกเปลี่ยน กับเงินทอง ข้�วของ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ 

ของเชลยศึกที่ติดตัวม� แล้วนำ�ไปข�ยต่ออีกทีหนึ่ง

ต่อม�เมื่อทห�รญี่ปุ่นเข้�ม�ตั้งค่�ยทห�รอยู่ที่สถ�นีหนองปล�ดุก วัดดอนตูม อ.บ้�นโป่ง และ

ตัวเมอืงร�ชบรุ ีแล้ว ช�วร�ชบรุกีมี็ร�ยได้เพิม่ขึน้จ�กก�รไปรับจ้�งทำ�ง�นในค�่ยญีปุ่น่ และเปน็กรรมกร

รับจ้�งสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� อีกท�งหนึ่งด้วย

ชีวิตช�วร�ชบรีุ โดยทัว่ไปคงมผีลกระทบคล�้ยกบัจงัหวดัอืน่ๆ ทีม่ทีห�รญีปุ่น่เข�้ม�ตัง้ค�่ยอยู ่ 

แต่ที่ จ.ร�ชบุรี นี้ มีลักษณะพิเศษกว่�เพร�ะเป็นจุดเริ่มต้นของก�รก่อสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�  

จึงทำ�ให้มีกรรมกรรับจ้�งซึ่งเป็นคนไทยท่ีม�จ�กจังหวัดอื่นๆ และกรรมกรช�วต่�งด้�ว ได้แก่ คนจีน 

คนมล�ย ูคนอนิเดยี ม�อยูอ่�ศยัอกีเป็นจำ�นวนม�ก ซึง่กอ่ให้เกดิปญัห�ม�กม�ยต�มม� ดงัที ่พวงทพิย ์

เกียรติสหกุล (2553) ได้ศึกษ�เอ�ไว้ว่�

ก�รก่อสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� และท�งรถไฟส�ยคอคอดกระของกองทัพญี่ปุ่น มีผล

ทำ�ให้ทห�รญี่ปุ่น เชลยศึกสัมพันธมิตร กรรมกรมล�ยูและจีนจำ�นวนม�กเข้�ม�พักอ�ศัยอยู่ในท้องที่

อนัเป็นทีต่ัง้ของก�รสร�้งเสน้ท�งรถไฟ รวมทัง้ในจงัหวดัทีต่ัง้อยูบ่นท�งรถไฟส�ยใต้ ทีส่ำ�คญั อนัไดแ้ก ่

ร�ชบุรี ก�ญจนบุรี สงขล� ชุมพร และระนอง มีผลกระทบ 4 ประก�รที่สำ�คัญ คือ ปัญห�ก�รใช้เงิน

ดอลล�รข์องทห�รญีปุ่่น ปัญห�เครือ่งอปุโภคบรโิภคร�ค�สงู ปญัห�ก�รข�ดแคลนข้�วส�ร และปญัห�

เรื่อง “ผู้หญิงหย่อนใจ” 

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล (2553 : 120-134) ) ได้ศึกษ�ผลกระทบ 4 ประก�รที่สำ�คัญไว้ สรุปได ้

ดังนี้
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ปัญห�ก�รใช้เงินดอลล�ร์ของทห�รญี่ปุ่น
นบัตัง้แตเ่ดือนธนัว�คม พ.ศ. 2484 หลังจ�กญีปุ่น่ยกพลขึน้บกทีป่ระเทศไทยแล้ว กองทพัญีปุ่น่

ไดน้ำ�เงนิทีพ่มิพขึ์น้เองเพือ่ไวส้ำ�หรับใชจ้�่ยในดนิแดนทีต่วัเองยดึครองได ้เพือ่นำ�ไปใชจ้�่ยซ้ือข�ยสนิค�้

ในประเทศน้ันๆ เพร�ะธนบัตรของแตล่ะประเทศทีย่ดึครองไดข้�ดแคลน เงินทีป่ระเทศญ่ีปุน่พมิพเ์องนี้ 

เรยีกว�่ “เงนิดอลล�รท์ห�รญีปุ่น่” (เงนิเยนทห�ร) ส่วนใหญค่�่ของเงิน 1 ดอลล�ร์ญีปุ่น่จะเท่�กบั 1 สกลุ 

ของเงินนั้นๆ เช่น ในประเทศไทย 1 ดอลล�ร์=1 บ�ท ในฟิลิปปินส์ 1 ดอลล�ร์=1 เปโซ ในพม่�  

1 ดอลล�ร์=1 รูปี เป็นต้น

นอกจ�กนัน้ ญีปุ่น่กจ็ะนำ�เงินตระกลูสเตรตส์เซ็ทเติลเมนทท์ีย่ดึได้ (เงินตระกลูสเตรตส์เซ็ทเติล- 

เมนท ์คอื เงนิทีอ่งักฤษผลติขึน้เพือ่ใชใ้นอาณานคิมของตนเองในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก ่รัฐปนีงั 

ดินดิง (ส่วนหนึ่งของรัฐเประ) รัฐมะละกา สิงคโปร์ และลาบวน) ม�ใช้ประกอบด้วย

 

รูปภาพ 10  เงินสเตรตส์เซ็ทเติลเมนท์ มูลค่� 1 เซนต์
 ที่ม� (Colnect, 2018 : ออนไลน์).

เงินดอลล�ร์ทห�รญี่ปุ่นที่นำ�ม�ซื้อสินค้�ของคนไทย เมื่อคนไทยได้รับเงินดอลล�ร์จ�กทห�ร

ญีปุ่น่แลว้ ตอ้งนำ�ไปแลกเป็นเงนิบ�ทไทยเอ�เอง และกห็�แลกย�กม�กเนือ่งจ�กธนบตัรไทยข�ดแคลน 

อัตร�ก�รแลกเปล่ียนระหว่�งเงินดอลล�ร์ญ่ีปุ่นกับเงินไทยนั้น กองทัพญี่ปุ่นเป็นผู้กำ�หนดเองเป็น 

ครัง้คร�วไป รฐับ�ลขณะนัน้พย�ย�มแกไ้ขปญัห�อตัร�แลกเปลีย่นให้เกดิคว�มยตุธิรรมตอ่ประเทศไทย 

แต่ไม่ได้ผล กองทัพญี่ปุ่นคิดอัตร�แลกเปลี่ยน 1 ดอลล�ร์ญี่ปุ่น ต่อ 1 บ�ท เนื่องจ�กร�ค�ที่ไม่สม 
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คว�มเป็นจริงนี้เอง และก�รแลกเงินดอลล�ร์ญี่ปุ่นเป็นเงินไทยก็ห�แลกย�ก ทำ�ให้บรรด�พ่อค้�แม่ค้�

คนไทยและคนจีน ต่�งได้รับคว�มเดือดร้อน 

รูปภาพ 12  รฐับ�ลไทยเปลีย่นค่�ของเงนิจ�ก 10 บ�ท  
 เป็น 50 สต�งค์
 ที่ม� (สรศัลย์ แพ่งสภ�, 2558).

รูปภาพ 11 ดอลล�ร์ทห�รญี่ปุ่น คือ ธนบัตรที่ญี่ปุ่นพิมพ์
 ใช้เอง เพื่อจับจ่�ยใช้สอยประเทศที่ยึดครองได้
 ในสมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 อัตร� 1 ดอลล�ร์
 จะเท่�กับ 1 สกุลเงินของช�ตินั้นๆ ใช้ใน 
 ระหว่�ง พ.ศ. 2485-2487 รวมทั้งใช้ใน
 ประเทศไทยด้วย
 ที่ม� (หนูน้อยเหล็กดัดฟัน, 2561 : ออนไลน์).

จังหวัดที่มีทห�รญี่ปุ่นตั้ งค่�ยอยู่

หล�ยจังหวัด รวมทั้ง จ.ร�ชบุรีด้วย จะเกิด

เหตุก�รณ์ ดังเช่น เมื่อมีทห�รญี่ปุ่นนำ�เงิน

ดอลล�ร์ม�ซื้อของ เจ้�ของร้�นค้�ที่เป็น 

คนไทยและคนจีน จะไม่ยอมข�ยสินค้�ให้

เพร�ะต้องก�รรับเงินบ�ทไทย แต่ผลท่ีเกิด

ต�มม�ก็คือ ห�กเจ้�ของร้�นใดไม่ข�ยก็อ�จ

มีเรื่องเกิดขึ้น ทห�รญี่ปุ่นจะบังคับให้เจ้�ของ 

ร้�นข�ย หรือไม่ก็เอ�สินค้�ไปแล้วทิ้งเงิน

ดอลล�ร์เอ�ไว้ให้ เอ�ไม่เอ�ไม่รู้ หรือบ�งที

ก็เอ�สินค้�ไปเฉยๆ โดยไม่จ่�ยเงินก็มี ด้วย

เหตุนี้ พ่อค้�ร�ยย่อยและร�ษฎรไทยจึงได้รับ 

คว�มเดือดร้อนถ้วนหน้�กัน ที่ต้องสูญเสีย 

ของไปเปล่�ๆ ถ้�จะฟ้องร้องกนักจ็ำ�หน�้ไมไ่ด้  

บ�งร�้นห�วธิแีกไ้ขด้วยตนเอง คอื ก�รปดิร�้น 

ในช่วงที่ทห�รญี่ปุ่นเข้�ม�ซื้อของ

ต่อม�ธนบัตรไทยเกิดข�ดแคลน 

บรษิัทฯ สัญช�ติอังกฤษที่เคยพิมพใ์ห้กต็ิดต่อ

ไม่ได้ รัฐบ�ลจึงตัดสินใจพิมพ์ธนบัตรขึ้นเอง 

แต่มีคุณภ�พตำ่� ไม่ได้ม�ตรฐ�น จึงขอให้ท�ง

ญี่ปุ่นช่วยจัดพิมพ์ธนบัตรไทยให้แทน และ
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ช่วยจัดส่งม�ให้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีเงินบ�ทไทยแลกคืนกับเงินดอลล�ร์ญ่ีปุ่น ทห�รญี่ปุ่นก็จะซ้ือ

สนิค�้จ�กคนไทยไมไ่ด ้ก�รขอคว�มรว่มมอืในก�รจัดห�เงินบ�ทให้กบักองทพัญีปุ่่น เพ่ือใชใ้นร�ชก�ร

ทห�รเปน็จำ�นวนม�กอย�่งเรง่ดว่นและกะทนัหนั เกดิขึน้อยูเ่สมอตลอดเวล�ในชว่งสงคร�มโลก ครัง้ที ่2  

ตอ่ม�ไดก้อ่ใหเ้กดิปัญห�ก�รข�ดแคลนเงนิบ�ทหมนุเวยีนในทอ้งตล�ด ซึง่สร�้งคว�มปัน่ปว่นท�งก�รเงนิ 

ให้รัฐบ�ลไทยอย่�งม�ก ประกอบกับก�รสั่งพิมพ์ธนบัตรไทยเพ่ิมขึ้นจำ�นวนม�กส่งผลให้เกิดสภ�วะ

เงนิเฟอ้ สนิค�้อปุโภคบรโิภคร�ค�สงูข้ึน กอ่ใหเ้กดิคว�มเดือดรอ้นต่อค่�ครองชพีของร�ษฎรไทยถบีตัว

สูงขึ้นในขณะนั้น

ปัญห�เครื่องอุปโภคบริโภคร�ค�สูง
โรม บุนน�ค (2551 : 88-89) ได้กล่�วไว้ว่� คว�มอดอย�กย�กแค้นของคนไทยในสมัย

สงคร�มโลก ครั้งท่ี 2 เนื่องม�จ�กสินค้�ต่�งประเทศไม่ส�ม�รถนำ�เข้�ม�ข�ยยังประเทศไทยได้ 

นอกจ�กนัน้แลว้ กองทพัญีปุ่น่ก็ยงักว�้นซือ้สินค�้ต่�งๆ ภ�ยในประเทศไทยส่งไปเล้ียงกองทพัตัวเองที่

มล�ย ูพม่�และอนิเดยี และยงัสง่กลบัไปยงัประเทศตวัเองอกีดว้ย สนิค�้ทีญ่ีปุ่น่กว�้นซือ้ทีส่ำ�คญั ไดแ้ก ่ 

ย�รกัษ�โรค นำ�้มนัหม ูสบู่ แป้งข�้วเจ้� ผกัสด และยงัมคีว�มตอ้งก�รววัและคว�ย อกีปลีะ 600,000 ตัว 

พวกพอ่ค�้เองกก็กัตนุสนิค�้ไมข่�ยใหค้นไทย เอ�ไปข�ยใหญ้ีปุ่น่เพร�ะได้กำ�ไรม�กกว�่จนเกดิ “เศรษฐี

สงคร�ม” ขึน้หล�ยคน ก�รขนสง่สนิค�้กเ็ปน็ไปด้วยคว�มย�กลำ�บ�กเพร�ะญีปุ่น่ยดึรถไฟขนส่งทห�ร 

ทำ�ให้สินค้�จังหวัดหนึ่งกับอีกจังหวัดหนึ่งร�ค�ต่�งกันม�ก 

ของจำ�เปน็ทีข่�ดแคลนม�กในย�มสงคร�มกค็อื นำ�้มนัเชือ้เพลิงทกุประเภทรวมทัง้นำ�้มนัก�๊ด 

นำ้�ต�ลทร�ย สบู่ ผ้� ไม้ขีดไฟ ตะปู ย�รักษ�โรค กระด�ษ เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี ในบ�ง

จังหวัดประช�ชนที่ต้องก�รสินค้�จำ�เป็นในครัวเรือน ต้องนำ�ทะเบียนสำ�มะโนประช�กรไปขอรับบัตร

ปันส่วนที่อำ�เภอ แต่ก็ได้นำ้�ต�ลทร�ยเพียงครึ่งกิโล ไม้ขีด 1 กลัก และนำ้�มันก๊�ด 1 ลิตรเท่�นั้น 

ก�รกว้�นซื้อเสบียงอ�ห�รและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำ�เป็นสำ�หรับทห�รญี่ปุ่นทั้งที่ประจำ�ก�ร

ในพม่� มล�ยู และประเทศไทย ส่งผลให้เครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทยร�ค�สูงขึ้น โดยเฉพ�ะ

จังหวัดที่มีก�รเพิ่มขึ้นของทห�รญี่ปุ่น เชลยศึกสัมพันธมิตร กรรมกรมล�ยูและจีนจำ�นวนม�ก ได้แก่ 

จ.ก�ญจนบุรี ร�ชบุรี ชุมพร ระนอง สุร�ษฎร์ธ�นี นครศรีธรรมร�ช และสงขล� 

กองทพัญีปุ่น่จดัห�อ�ห�รและสิง่ของเคร่ืองใช ้ผ่�นพ่อค้�คนกล�งสัญช�ติญีปุ่น่ทีเ่คยทำ�ก�รค�้ 

อยูใ่นประเทศไทย พอ่ค�้คนกล�งจงึกว�้นซือ้สนิค�้จำ�นวนม�กจ�กทัง้ร�้นค้�และผูข้�ยปลกีร�ยยอ่ย ใน

ร�ค�ทีสู่งกว่�ทอ้งตล�ด เมือ่สนิค้�ในทอ้งตล�ดเหลอืนอ้ยร�ษฎรไทย กจ็ำ�เป็นตอ้งซือ้สนิค้�ร�ค�แพง 
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ในช่วงสงคร�ม ร�ค�สนิค�้บรโิภคร�ค�สงูขึน้เฉลีย่ 170% ได้แก ่ข�้วส�ร ปล� ผักและพืชผล เนือ้สัตว ์ 

ของชำ� แป้ง ส่วนสินค้�อุปโภคร�ค�สูงข้ึนโดยเฉลี่ย 1,226% ได้แก่ ของใช้เบ็ดเตล็ด ต�มด้วย 

เครื่องนุ่งห่ม

ในปล�ยป ีพ.ศ. 2485 รฐับ�ลไดพ้ย�ย�มห�วธิแีกไ้ขใหแ้ก่ร�ษฎร โดยออกระเบยีบก�รปนัสว่น 

เครื่องอุปโภคบริโภคบ�งอย่�งให้แก่ร�ษฎรให้ได้ใช้ต�มสัดส่วนที่สำ�คัญ และแบ่งปันให้ร้�นค้�ของ 

คนไทยทีเ่ปน็ผูจ้ำ�หน�่ยบ้�ง เกณฑ์ก�รปันสว่นสนิค�้ทีจ่ำ�เปน็ขัน้ตน้ 3 ชนดิ คอื นำ�้ต�ลทร�ยข�ว ไมข้ดีไฟ  

และนำ้�มันก๊�ด แต่ในท�งปฏิบัติเกิดปัญห�และคว�มยุ่งย�กหล�ยประก�ร ไม่ส�ม�รถพิสูจน์ทร�บ

ร�ษฎรทีย่�้ยออกไปจ�กภมูลิำ�เน�เดมิเพร�ะกลวัภยัสงคร�มได ้โควต�บ�งสว่นจงึตกไปอยูท่ีพ่อ่ค�้แทน 

และยังมีปัญห�ทุจริตคอรัปชั่นเกี่ยวกับก�รกักตุนสินค้�เกิดขึ้นอีกด้วย ร�ษฎรทั่วไปได้รับบัตรปันส่วน

ไม่ทั่วถึง ครอบครัวที่ได้รับบัตรปันส่วน

สว่นใหญเ่ปน็ข�้ร�ชก�ร ร�ษฎรบ�งคน

ที่ได้รับบัตรปันส่วน พอนำ�ไปซื้อสินค้�

กับพ่อค้�ร้�นจำ�หน่�ย พ่อค้�ก็อ้�งว่�

ไมม่สีนิค้�ข�ย เพร�ะพอ่ค�้ตัง้ใจกกัตนุ

สินค้�ไว้ข�ยให้ญี่ปุ่นและเก็งกำ�ไร 

ร�ษฎรไทยต้องแก้ปัญห�โดย 

ใช้นำ้�มันมะพร้�วหรือนำ้�มันย�งแทน

นำ้�มันก๊�ด ใช้แท่งเหล็กหรือหิน 2 ชิ้น

ตีกันให้เกิดประก�ยไฟแล้วเอ�เปลือก

ต้นเต่�ร้�ง (คล้�ยๆ เปลือกต้นหม�ก) 

หรอืเศษนุน่รองไว้ด�้นล�่งเพือ่ใหต้ดิไฟ

แทนก�รใช้ไม้ขีดไฟ จ�กนั้นใช้เศษไม้

หรือคบเพลิงที่ทำ�ข้ึนคอยสุมไฟไว้ใช้

ตลอดทั้งวัน 

รูปภาพ 13  บัตรปนัสว่น
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ปัญห�ก�รข�ดแคลนข้�วส�ร
ในช่วงสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 พื้นที่ก�รทำ�น�ในประเทศไทยลดน้อยลง ได้รับปริม�ณข้�วที่ไม่

เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร เนื่องจ�กร�ษฎรย้�ยหนีออกจ�กพื้นที่ทำ�น� เพร�ะเสี่ยงต่ออันตร�ยจ�ก 

ก�รสูร้บ ยิง่ในปี พ.ศ. 2485 ยงัเกดิอทุกภยัอย�่งหนกัขึน้ในประเทศไทย นำ�้ทว่มหล�ยจงัหวดัในภ�คต�่งๆ  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจังหวัดบริเวณลุ่มแม่นำ้�เจ้�พระย� ปิง วัง ยม น่�น ท่�จีน แม่กลอง บ�งปะกง และ

ท�งภ�คอีส�น และภ�คใต้ ซึ่งถือว่�เป็นปีหนึ่งที่มีนำ้�ท่วมรุนแรงที่สุดในประวัติศ�สตร์ก่อนที่จะมีก�ร

ก่อสร้�งเขื่อนขน�ดใหญ่ คือ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ซำ้�เติมให้น�ข้�วเสียห�ย ผลผลิตข้�วลดลง

หนักยิ่งขึ้นกว่�เดิม ไม่เพียงพอให้คนไทยได้กินต�มปกติ ประกอบกับกองทัพญี่ปุ่น ยังได้กว้�นซื้อข้�ว

เพื่อเป็นเสบียงอ�ห�รเลี้ยงทห�รญี่ปุ่นที่ตั้งค่�ยอยู่ในประเทศไทย เชลยศึกสัมพันธมิตร และกรรมกร 

ช�วมล�ยแูละจนี ทีก่ำ�ลงัสร�้งท�งรถไฟ และยงัต้องส่งไปเล้ียงทห�รญ่ีปุน่ ท่ีอยูใ่นมล�ยู และพม�่อกีด้วย  

คว�มต้องก�รข้�วจึงมีเพิ่มข้ึนจำ�นวนม�ก แต่กำ�ลังก�รผลิตน้อยลง ข้�วส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในมือของ 

กองทัพญี่ปุ่น ส่งผลให้ร�ษฎรประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนข้�วส�รสำ�หรับบริโภคม�กยิ่งขึ้น 

รูปภาพ 14  นำ้�ท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2485
 ที่ม� (บก.ข่�วว๊�ว, 2558 : ออนไลน์).
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ปัญห� เรื่อง ผู้หญิงปลอบขวัญ ของทห�รญี่ปุ่น
เมือ่ญีปุ่น่ไปทำ�สงคร�มท่ีใด กองทพัญีปุ่่นจะจัดให้ม ี“ผูห้ญงิปลอบขวญั” (Comfort Woman) 

ในไทยเรียกกันว่� “หญิงหย่อนใจ” บ้�ง “น�งบำ�เรอ” บ้�ง เพื่อให้บริก�รท�งเพศให้กับทห�รญี่ปุ่น 

ในแนวหน้�เพื่อก�รปลอบขวัญทห�ร มีก�รออกกฎให้ทห�รญี่ปุ่นใช้ถุงย�งอน�มัย และจัดให้มีก�ร

ตรวจโรคอย่�งถูกต้อง วิธีก�รจัดห�ผู้หญิงปลอบขวัญของกองทัพญี่ปุ่นมี 2 วิธี คือ

1. ขอคว�มรว่มมอืจ�กผูน้ำ�และเจ�้หน�้ทีท่อ้งถ่ินใหจั้ดห�ผู้หญงิช�วพ้ืนเมอืงม�ใหบ้ริก�รแก่

ทห�รญี่ปุ่น 

2. ทห�รญีปุ่่นคดัเลอืกผูห้ญงิท่ีประกอบอ�ชพีโสเภณอียูแ่ลว้ม�จ�กสถ�นบรกิ�รทีเ่ปน็เอกชน 

โดยเจ้�ของสถ�นบริก�รเหล่�นั้นจะได้รับคว�มคุ้มครองจ�กตำ�รวจลับของญี่ปุ่น และตำ�รวจประจำ� 

ท้องที่นั้นๆ ด้วย

เมื่อกองทัพญี่ปุ่นทำ�สงคร�มที่ใด จะมีก�รจัดสถ�นท่ีให้บริก�รผู้หญิงปลอบขวัญ (Comfort 

Station) ไว้คอยบริก�ร ที่เห็นมีม�กก็ในประเทศไต้หวัน จีน และฮ่องกง โดยมีทั้งก�รเกณฑ์ บังคับ 

และก�รจ้�งผู้หญิงปลอบขวญัชนช�ตนิัน้ๆ ในพืน้ทีม่�ใหบ้รกิ�ร สว่นในประเทศไทยไมค่อ่ยมขี�่วคร�ว 

เพร�ะประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ไม่ใช่คู่สงคร�ม จึงไม่ค่อยกล้�รุ่มร่�มกับหญิงไทย แต่ก็พอม ี

หลักฐ�นก�รบันทึกร�ยง�นอยู่บ้�ง เช่น ท่ี จ.ลำ�ป�ง คณะกรรมก�รผสมไทย-ญี่ปุ่น จำ�เป็นต้องให้ 

คว�มร่วมมือในก�รจัดห� “หญิงหย่อนใจ” หรือ “ผู้หญิงปลอบขวัญ” โดยเช่�โฮเต็ลยุงฮิงในจังหวัด 

เปดิเปน็สถ�นบรกิ�ร กำ�หนดค่�บรกิ�รชดัเจน คอื พลทห�รค�่บริก�ร 1 บ�ทต่อ 1 ชัว่โมง น�ยสิบ 1.50 บ�ท 

ตอ่ 1 ชัว่โมง น�ยทห�ร 2.50 บ�ทตอ่ 1 ชัว่โมง พลทห�รค�้งคนืไม่ได้ น�ยสิบและน�ยทห�รค�้งคนืได้  

คืนละ 4.50 และ 7.50 บ�ท ต�มลำ�ดับ หญิงหย่อนใจจะได้ 30% แบ่งให้ผู้จัดก�ร 70%

หลกัฐ�นในจังหวัดอืน่ๆ ของประเทศไทยยังไม่พบ แต่สันนษิฐ�นว�่น�่จะมกี�รบงัคบั ขอคว�ม 

ร่วมมือเช่นนี้ในอีกหล�ยจังหวัด โดยเฉพ�ะ จ.ก�ญจนบุรี ร�ชบุรี ระนอง และชุมพร โดยเฉพ�ะที่ 

จ.ก�ญจนบุรี มีก�รบันทึก และบอกเล่�ให้เห็นกันอย่�งชัดเจน ดังเช่น ผิน ทุ่งค� (2560 : ออนไลน์)  

กล�่วไวว้�่ จ�กก�รคน้คว�้ของคณุโสภดิ� วรีกลุเทวัญ พบว�่ในเมอืงไทยกม็สีถ�นบริก�รท�งเพศจำ�เพ�ะ 

สำ�หรับบรรด�ทห�รญี่ปุ่นเหมือนกัน บรรด�หญิงบริก�รเหล่�นี้จำ�นวนหนึ่งถูกส่งม�จ�กต่�งประเทศ 

โดยจะพักอยู่รวมกันในบ้�นหลังหนึ่งกล�ง อ.เมืองก�ญจนบุรี มีผู้หญิงอยู่ร�ว 10-20 คน ส่วนด้�น 

คุณนิทัศน์ ถนอมทรัพย์ อดีตน�ยกเทศมนตรีและคนท่ีอยู่ในพื้นที่ จ.ก�ญจนบุรี ในขณะเกิดเหตุ 

อกีร�ยเล�่ว่� ผูห้ญงิบรกิ�รเหล�่น้ีมท้ัีงเก�หล ีไต้หวัน และญีปุ่น่ โดยเมือ่ทห�รญีปุ่น่เข�้ม�ตัง้ค�่ยเปน็ท่ี 

เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งผู้หญิงต�มม� โดยต้องเดินเท้�กันม�จ�ก อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี
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ภทัรกร ภูท่อง (อ�้งถงึ ใน ช�ญวทิย ์เกษตรศริิ, 2553 : 537-538) กล่�วว่� จ�กเอกส�รลับเฉพ�ะ 

ของกองบัญช�ก�รทห�รสูงสุดของไทย สมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 รวมทั้ง คำ�บอกเล่�ของคนท้องถิ่น  

พบว�่ ในประเทศไทยนัน้ มคีอมฟอรท์สเตชัน่ อยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมห�นคร จ.สงขล� ก�ญจนบรุ ีร�ชบรีุ 

ภูเกต็ นครศรธีรรมร�ช ระนอง ชุมพร แมฮ่อ่งสอน และ จ.เชยีงใหม ่ซ่ึงพ้ืนทีเ่หล่�นีเ้ปน็จุดยทุธศ�สตร์

ทีส่ำ�คัญของกองทพัญีปุ่่น เพร�ะเป็นจงัหวดัช�ยแดน และส�ม�รถพฒัน�เสน้ท�งคมน�คมไปยงัดินแดน 

ใกล้เคียงได้เป็นอย่�งดี และจ�กแฟ้มเอกส�รของกองบัญช�ก�รทห�รสูงสุดอีกเช่นกัน ที่ยืนยัน 

หลักฐ�นว่� รัฐบ�ลไทยเองให้ก�รสนับสนุนระบบท�สรับใช้ท�งเพศของทห�รญี่ปุ่น ท�งก�รไทยได้

จัดห�เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ก่อสร้�งรวมท้ังอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดตั้งคอมฟอร์ทสเตชั่น 

ดังที่ปร�กฏในหล�ยพื้นที่ อย่�งกรณีของบ้�นโป่ง ที่ท�งก�รไทยช่วยเป็นธุระในก�รเจรจ�กับเจ้�ของ

ที่ดิน เพื่อก่อสร้�งโรงพักผ่อนของญี่ปุ่น

ผู้หญิงในคอมฟอร์ทสเตชั่นในเมืองไทยส่วนใหญ่ เป็นช�วเก�หลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิบปินส์ 

รวมทั้งผู้หญิงไทยเอง พวกเธอถูกส่งตัวไปทั่วประเทศ รวมทั้งถูกส่งไปยังประเทศใกล้เคียงอย่�งพม่� 

เวียดน�ม ม�เลเซีย และสิงคโปร์ ผ่�นท�งรถยนต์ รถไฟ หรือในบ�งกรณี คือ ก�รเดินเท้�ต�มหลัง

ทห�ร เช่น มผีูพ้บเหน็หญงิช�วเอเชยีนบัสบิ เดนิเท�้จ�ก อ.บ�้นโปง่ จ.ร�ชบรุ ีไปยงัก�ญจนบรุ ีซึง่เปน็ 

ระยะท�งกว่�เจ็ดสิบกิโลเมตร

ทีมว�ไรตี้ (2557 : ออนไลน์) ได้กล่�วเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงปลอบขวัญที่ อ.บ้�นโป่งว่�  

ช่วงทีท่ห�รญีปุ่น่เข�้ม�คนในบ�้นโปง่กม็เีศรษฐใีหมเ่กดิขึน้ เพร�ะตอ้งมกี�รข�ยผ�้และเครือ่งใชใ้หกั้บ 

ทห�รญ่ีปุน่ แตก่ลุม่คนพวกนีไ้มค่อ่ยเปดิเผยตวัเท�่ไหร ่ทำ�ใหก้�รสบืคน้ประวตัศิ�สตรช์ว่งนัน้ข�ดห�ย  

เชน่เดยีวกบัผูห้ญงิทีเ่ป็นน�งบำ�เรอใหก้บัทห�ร ซึง่ทห�รญีปุ่น่จบัม�จ�กจนี เก�หล ีแตก่อ่นคนในบ�้นโปง่ 

เรียกซอยที่ผู้หญิงพวกนี้อ�ศัยอยู่ว่� “ซอย 10 บ�ท” เพร�ะเก็บค่�ตัวครั้งละ 10 บ�ท ที่น่�สนใจคือ  

ซอยนีเ้ปน็ศนูยก์ล�งห่�งจ�กเมอืงก�ญจนบรุ ี40 กโิลเมตร และม�วดัดอนตูมทีเ่ปน็ค�่ยกกักนัได้ไมไ่กลนกั  

ตลอดจนส�ม�รถเดนิกลบัหนองปล�ดกุได ้7 กโิลเมตร หลงัจ�กจบสงคร�มโลก คร้ังที ่2 ผูห้ญงิเหล่�นี้ 

บ�งส่วนได้กลับประเทศ ขณะท่ีอีกส่วนยังอยู่ในซอยนี้และทำ�อ�ชีพเดิม ต่อม�สถ�นบริก�รในซอยนี้

ห�ยไปจนปัจจุบันประวัติศ�สตร์เหล่�นี้ที่บ้�นโป่งก็ค่อยๆ เลือนร�ง
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คว�มตอนหนึ่งในช่วงก�รก่อสร้�งที่ย�กลำ�บ�กของก�รก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�

แล้วเสร็จ มีก�รบันทึกไว้ว่� ประม�ณเดือนตุล�คม พ.ศ.2486 กองทัพญี่ปุ่นจัดให้มีก�รเฉลิมฉลอง 

คว�มสำ�เร็จและให้ร�งวัลแก่ทห�รญ่ีปุ่นที่ทำ�ง�นหนัก กองทัพญี่ปุ่นได้จัดส่งหญิงปลอบขวัญช�ว

เก�หลีใต้ 6-7 คน โดยท�งรถไฟ และหยุดให้บริก�รท�งเพศแก่ทห�รญี่ปุ่นต�มสถ�นีต่�งๆ สถ�นีละ  

1 คืน ที่สถ�นีมีทห�รญี่ปุ่นรอใช้บริก�รประม�ณ 60 น�ย 

รูปภาพ 15  ซอย 10 บ�ท (ถนนเช�ว์ฉล�ด) แหล่งหญิงง�มเมือง (โบร�ณ) ริมแม่นำ้�แม่กลอง
 แถบนี้เคยเป็นค่�ยทห�รญี่ปุ่นในสมัยสงคร�ม มีก�รกว�ดต้อนเชลยศึกส�ว
 ช�วเอเชียม�บังคับเป็น Comfort Woman
 ที่ม� (ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 538)
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สภ�พของเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี
เทศบ�ลเมอืงร�ชบุรใีนชว่งสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 นัน้ มนี�ยกเทศมนตรดีำ�รงตำ�แหนง่ต่อเนือ่งกนั  

3 ท่�น ได้แก่ ขุนร�ชเรืองระบิน (เตี้ยม มณีวรรณ) ระหว่�ง 1 เมษ�ยน พ.ศ. 2483 - 28 พฤศจิก�ยน 

พ.ศ. 2487 ต่อด้วย ขุนช่วงบุรก�ร (แอบ ช่วงสุวนิช) ระหว่�ง 3 มกร�คม พ.ศ. 2488-25 กรกฎ�คม 

พ.ศ. 2488 ต่อด้วย น�ยประยูร โมนยกุล ระหว่�ง 10 ตุล�คม พ.ศ. 2488-10 มีน�คม พ.ศ. 2489 

ในหนังสือเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี (2500 : 201) วิชัย มณีรัตน์ บันทึกไว้ว่� 

“ในช่วงของสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 กิจก�รของเทศบ�ลเมืองร�ชบุรีในขณะนั้นมิได้มีก�รทำ�นุ

บำ�รุงใดๆ นอกจ�กก�รปฏบิตัหิน�้ทีต่�มปกต ิเชน่ ก�รเกบ็เงนิผลประโยชนร์�ยไดต้�่งๆ ก�รอยูเ่วรเฝ�้

ดูแลทรัพย์สินของเทศบ�ล พอตกเย็นก็รีบกลับไปที่พัก ซึ่งอพยพไปอยู่นอกเมืองทั้งสิ้น สภ�พภ�ยใน

ตัวเมืองจึงเงียบสงัด ขณะนั้นศ�ล�กล�งจังหวัดได้โยกย้�ยไปอยู่ที่วัดศ�ลเจ้� ตำ�บลคุ้งกระถิน ก่อน 

ก�รโจมตทีิง้ระเบดิ เงนิผลประโยชนร์�ยไดข้องเทศบ�ลต้องนำ�สง่ฝ�กคลังซ่ึงต้ังอยูใ่นโบสถว์ดัศ�ลเจ้� 

เป็นประจำ�แทบทุกวัน ทรัพย์สินที่สำ�คัญๆ ของเทศบ�ล เช่น เคร่ืองไฟฟ้� และรถยนต์ได้นำ�ไปเก็บ

รกัษ�ไว ้ณ โรงสเีข�วงั ส่วนเอกส�รหลกัฐ�นใบสำ�คญัเกีย่วกบัก�รเงนิไดข้นย�้ยไปเกบ็รกัษ�ไวท้ีใ่ตก้ฏุ ิ

วัดเทพอ�ว�ส ส่วนส�ยไฟฟ้�และหม้อมิเตอร์ก็ได้ปลดม�เก็บรักษ�ไว้เช่นเดียวกันและได้นำ�ออกใช้ 

เมื่อสงคร�มสงบแล้ว แต่ในขณะท่ีทำ�ก�รเก็บส�ยไฟฟ้�นั้น ไม่ส�ม�รถทำ�เสร็จได้ในวันเดียว พอตก 

กล�งคืนก็มีคนนอกม�ชว่ยเกบ็ไปแปรธ�ตเุปน็เงนิไปบ�้ง เพร�ะเวล�นัน้ทองแดงมรี�ค�ร�วกบัทองคำ�

เวล�น้ี แตก็่นบัว�่สว่นนอ้ย ก�รโจรกรรมขณะนัน้มอียูช่กุชมุ ส่วนใหญจั่ดเปน็กระบวนก�ร มุง่โจมตีเฉพ�ะ

ทรพัยสิ์นของญีปุ่น่ กระบวนก�รเหล�่นีด้ำ�เนนิก�รแบบใตดิ้น ซึง่เร�เรยีกว�่ หนว่ยงดับ้�ง หนว่ยแงะบ�้ง 

แล้วแต่โอก�สจะอำ�นวย

นบัว�่กองทัพญ่ีปุ่นในระหว่�งสงคร�มไดม้สีว่นเปลีย่นแปลงฐ�นะคนไทยบ�งจำ�พวกใหรุ่้งเรอืง

ขึน้ไดช้ัว่ระยะหนึง่ มพีฤตกิ�รณ์บ�งอย�่งท่ีสมควรจะบนัทกึไวด้้วย คอื ในก�รจดัเวรย�มเฝ�้ดูแลรกัษ�

ทรัพย์สินที่เข�วัง ได้ใช้คนง�นกว�ดถนนและคนง�นล้�งท่อเป็นคนเฝ้� ปร�กฏว่�เคยมีนักฉวยโอก�ส

ขอซือ้ย�งรถยนตก์บัคนง�นเหล�่นี ้เพือ่จะนำ�ไปจำ�หน�่ยในร�ค�แพง แต่คนง�นเหล่�นี ้ได้รักษ�หน�้ท่ี

ของตนโดยก�รรักษ�รถยนต์พร้อมทั้งอุปกรณ์ตลอดม�จนกระทั่งสงคร�มสงบ...

พนกัง�นของเทศบ�ลทกุคนในขณะน้ันจงึเปน็เหมอืนปูโ่สมเฝ้�ทรพัย ์ตอ้งถกูทอดทิง้อยูใ่นเมือง  

พร้อมด้วยพนักง�นโรงพย�บ�ลและตำ�รวจเท่�นั้น หน่วยร�ชก�รอื่นๆ ได้อพยพต�ม ศ�ล�กล�ง

จังหวัดไปจนหมดสิน้ ทรพัย์สนิของเทศบ�ลทีส่ญูห�ยในขณะนัน้ นอกจ�กก�รลกัตดัส�ยไฟฟ�้ในเวล� 

กล�งคืนแล้ว ได้มีก�รขโมยมอเตอร์สูบนำ้�ของโรงไฟฟ้� 2 ลูก ซึ่งน�ยโอ๋ ฤทธิ์นุ่ม หัวหน้�ช่�งเครื่อง
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ถอดไปฝ�กไวท้ีส่ำ�นกัง�นเทศบ�ลชัว่คร�ววดัชอ่งลม พรอ้มด้วยจกัรย�น 1 คนั ขณะน้ัน ขนุชว่งบรุก�ร  

ซึ่งเคยเป็นกำ�นันตำ�บลหน้�เมืองม�เป็นเวล�น�น ดำ�รงตำ�แหน่ง น�ยกเทศมนตรี ท่�นผู้นี้ ขณะที่รับ

ตำ�แหนง่กำ�ลงัปว่ยอยู ่แตก่ไ็ดพ้ย�ย�มสัง่ก�รให้ถอดเครือ่งไฟฟ�้รวมทัง้ขนทรพัยส์นิอืน่ๆ ไปเกบ็รกัษ�ไว ้

ที่โรงสีเข�วัง ซึ่งเป็นท่ีปลอดภัยจนกระท่ังสงคร�มสงบ แต่ท่�นได้ถึงแก่กรรมเสียก่อนสงคร�มสงบ 

ตลอดเวล�ที่ท่�นผู้นี้ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกเทศมนตรีไม่เคยรับเงินค่�ป่วยจ�กเทศบ�ลเลย

เมือ่สงคร�มสงบลงใหม่ๆ  ทห�รสหประช�ช�ตไิดเ้ข�้ม�ปลดอ�วธุทห�รญีปุ่น่ และจบัเปน็เชลย  

และยงัไดช้ว่ยเหลอืจดัสร�้งสะพ�นไมใ้หร้ถไฟข�้มแม่นำ�้ได้ชัว่คร�ว โดยใชเ้ชลยศกึญีปุ่น่เปน็แรงสำ�คญั

อีกด้วย ในขณะนัน้น�ยประยรู โมนยกลุ ดำ�รงตำ�แหนง่น�ยกเทศมนตรี ท�่นผู้นีเ้ปน็ผู้ทีส่นทิสนมคุน้เคย 

กบัน�ยทห�รสหประช�ช�ต ิชือ่ พนัตร ีกอตติง้ และ พนัตร ีจอนสนั ไดเ้ปน็ผูต้ดิตอ่ประส�นง�นระหว�่ง

จังหวัดกับน�ยทห�รสหประช�ช�ติ ให้ดำ�เนินไปโดยคว�มเรียบร้อยเป็นที่เข้�ใจกันเป็นอย่�งดี” 

สภ�พที่โรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี
ในหนงัสอืครบรอบ 111 ปี โรงเรยีนเบญจมร�ชทูศิ ร�ชบรุ ี(เบญจมร�ชทูศิ ร�ชบรุ,ี 2542 : 7)  

ได้กล่�วเหตุก�รณ์ตอนสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

พ.ศ. 2485 ทห�รญีปุ่น่พรอ้มดว้ยอ�วธุยทุโธปกรณ ์ตลอดจนย�นพ�หนะต�่งๆ ทีเ่คลือ่นกำ�ลงั

เข้�ม�ตั้งค่�ยในเขตเทศบ�ลเมืองร�ชุบรีหล�ยแห่ง เป็นเหตุให้ฝ่�ยสัมพันธมิตรส่งเครื่องบิน B-24  

ม�ทิง้ระเบดิจุดสำ�คัญต�่งๆ เชน่ สะพ�นจฬุ�ลงกรณ ์สถ�นรีถไฟ โรงไฟฟ�้ และอ�ค�รสองข�้งท�งรถไฟ 

โรงเรยีนก็ได้เตรยีมก�รขนย�้ยวสัดคุรภัุณฑต์�่งๆ ออกไปเกบ็ไวใ้นทีป่ลอดภัยเท�่ทีจ่ะทำ�ได้ แต่โรงเรียน

ก็คงได้รับคว�มเสียห�ยจ�กภัยสงคร�มอยู่หล�ยคร�ว เช่น ในวันที่ 14 มกร�คม พ.ศ. 2488 เวล� 

24.00 น. สัมพันธมิตรไดส้ง่เครือ่งบนิ B-24 ม�ทิง้ระเบดิเวล�ต�มจดุยทุธศ�สตรต์�่งๆ เปน็จำ�นวนม�ก  

มีระเบิดหล�ยลูกที่พล�ดเป้�ม�ตกในบริเวณโรงเรียนและเมื่อชนวนระเบิดทำ�ง�นต�มเวล�ที่ต้ังไว้ 

อ�ค�รต�่งๆ รวมท้ังบ�้นพกัครเูกือบทกุหลงัก็พังทล�ย คงเหลือแต่โครงสร้�งของอ�ค�รของตึกหลังแรก  

และอ�ค�รไม้ “เรือนแก้วสุวรรณดิษฐ์” ซึ่งก็ใช้ก�รไม่ได้ และต่อม�ในวันที่ 21 มกร�คม พ.ศ. 2488  

กมี็ก�รทิง้ระเบดิเวล�ลงม�ซำ�้อกีจำ�นวนหนึง่ แมว้�่ไมม่รีะเบดิตกในบรเิวณโรงเรยีนกจ็รงิ แรงสะเทอืน

ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยซำ้�เติมลงไปอีก ทำ�ให้อ�ค�รทั้งหมดใช้ก�รไม่ได้ 

ตน้เดอืนกุมภ�พนัธ ์พ.ศ. 2488 ทห�รญีปุ่น่กองรอ้ยแรกกเ็ข�้ม�พักในบรเิวณโรงเรยีน เพือ่จะ 

ซอ่มแซมอ�ค�รเตรยีมรบักองกำ�ลงัทีจ่ะเคลือ่นย�้ยเข�้ม�ทีหลัง เมือ่มกี�รเคล่ือนกำ�ลังเข้�ม�เต็มอตัร�

ก็มีก�รยกป้�ยหน้�ประตูโรงเรียนเรียกว่� “หน่วยเอตัง” 
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คว�มเสยีห�ยของโรงเรยีนระยะนีน้บัว�่ม�กทีส่ดุ ซ�กปรกัหักพงัของอ�ค�รถกูใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ 

สน�มถกูขดุเป็นสน�มเพล�ะ หลมุหลบภัย รงัปนืกล พืน้ถนนและสน�มถกูรถถงั รถหุม้เกร�ะ ตลอดจน 

ย�นยนต์ต่�งๆ แล่นทับจนเป็นหลุมเป็นบ่อโคลนตมทั่วไป

รูปภาพ 16  ซ�กอ�ค�ร หลังแรก ของโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี 
 ที่ถูกระเบิด
 ที่ม� (เบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี, 2542 : 7)

พ.ศ. 2490 เมื่อภ�วะหลัง

สงคร�มสิ้นสุดลง รัฐบ�ลได้อนุมัติ

งบประม�ณเพื่อบูรณะโรงเรียน  

เป็นเงิน 270,000 บ�ท จึงได้รื้อ 

โครงหลังค�ตึกหลังแรกออก ดัดแปลง 

เป็นตึกหลังค�โดยก่ออิฐโดยรอบ 

บังหลังค� (แต่ก็พอมองเห็นหลังค�) 

ตอ่มขุออกไปอีก 1 ห้อง กล�ยเป็นตกึ 

ขน�ด 10 ห้อง มีมุขขย�ยกว่�เดิม  

8 เมตร หมดเงินไป 164,000 บ�ท  

เงินที่ เหลือ นำ�ไปสร้�งบ้�นพัก 

อ�จ�รยใ์หญแ่ละผูช้ว่ยอ�จ�รยใ์หญ่

ได้อีก 2 หลัง

ในช่วงสงคร�มโลก ครั้งที่ 2  

ผู้บริห�รโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ 

ร�ชบุรี ได้แก่ น�ยสังข์ อิศร�งกูร  

ณ อยธุย� ระหว�่งวนัที ่17 พฤษภ�คม 

พ.ศ. 2484-11 พฤษภ�คม พ.ศ. 2487  

ต่อด้วย น�ยผ�ด วัฒนพงศ์ ระหว่�ง  

16 พฤษภ�คม พ.ศ. 2487-30 กันย�ยน 

พ.ศ. 2507 

รูปภาพ 17  อ�ค�รเรียนหลังแรกที่ได้รับก�รดัดแปลงหลังสงคร�ม
 ที่ม� (เบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี, 2542 : 7)
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สรุปท้ายเรื่อง

จ.ร�ชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่เก่ียวข้องกับสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 

โดยตรง เป็นเวล�ถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2485-2488 โดยเป็นจังหวัดที่ตั้ง 

ของเส้นท�งรถไฟส�ยหลักลงสู่ภ�คใต้และเป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นท�ง

รถไฟส�ยไทย-พม่� ที่สถ�นีหนองปล�ดุก และยังเป็นที่ตั้งค่�ยของ

ทห�รญี่ปุ่นถึง 3 ค่�ย เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรที่ถูกส่งไปสร้�งท�งรถไฟ 

ส�ยไทย-พม่� ที่ จ.ก�ญจนบุรี ล้วนต้องเดินท�งผ่�นสถ�นีรถไฟร�ชบุรี 

ม�ลงที่สถ�นีบ้�นโป่ง และสถ�นีหนองปล�ดุกเกือบทุกคน ในช่วงท้�ย

สงคร�มฯ จ.ร�ชบุรี ยังเป็นเป้�หม�ยก�รโจมตีท�งอ�ก�ศของฝ่�ย

สัมพันธมิตรถึง 12 ครั้ง ซึ่งร�ยละเอียดจะได้กล่�วถึงในบทต่อไป
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สถ�นีรถไฟหนองปล�ดุก
จุดเริ่มต้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทำ�เลที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกล�งของประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และเป็นประเทศเดียวที่มิได้ตกเป็นอ�ณ�นิคมของมห�อำ�น�จตะวันตก กองทัพญี่ปุ่นเล็งเห็น

คว�มสำ�คัญของไทยในฐ�นะเป็นจุดยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ ส�ม�รถใช้เป็นฐ�นก�รขนส่งลำ�เลียงกำ�ลัง

ทห�ร เสบียงอ�ห�ร และอ�วุธยุทโธปกรณ์ เพื่อส่งกำ�ลังบำ�รุงให้กับกองทัพญี่ปุ่น ในประเทศพม่�และ

มล�ยไูดเ้ปน็อย�่งด ีกองทัพญีปุ่่นจงึไดพ้ย�ย�มเข�้ควบคมุเส้นท�งคมน�คมทีส่ำ�คญัของไทย ทัง้ท�งนำ�้ 

ท�งถนน และท�งรถไฟ โดยเฉพ�ะเส้นท�งรถไฟทั้ง 3 ส�ย คือ ส�ยเหนือ ส�ยตะวันออก และส�ยใต้ 

และมุ่งเน้นก�รควบคุมท�งรถไฟส�ยใต้เป็นสำ�คัญ 

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล (2553) กล่�วว่� ก�รเข้�ม�ควบคุมเส้นท�งรถไฟส�ยใต้ของกองทัพ

ญี่ปุ่น จะกระทำ�ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นก�รจัดขบวนรถไฟพิเศษเพื่อก�รขนส่งในร�ชก�ร

ทห�รของกองทัพญี่ปุ่นบนท�งรถไฟส�ยใต้ จนกองทัพญี่ปุ่นส�ม�รถส่งกำ�ลังทห�รและอ�วุธเข้�ไป 

ยึดครองมล�ยูและสิงคโปร์ได้สำ�เร็จ ลักษณะที่สองเป็นก�รสร้�งท�งรถไฟทห�รส�ยใหม่เพื่อเชื่อมต่อ

จ�กสถ�นีรถไฟส�ยใต้ท่ีมอียูเ่ดมิไปยงัประเทศพม�่ 2 เสน้ท�ง ส�ยแรก คอื ท�งรถไฟส�ยหนองปล�ดุก- 

ก�ญจนบรุ-ีทันบซู�ยตั (ท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่) ส�ยท่ีสอง คอื ท�งรถไฟส�ยชมุพร-กระบรีุ (ท�งรถไฟ 

ส�ยคอคอดกระ)

ก�รสร�้งท�งรถไฟทห�รส�ยไทย-พม�่ และท�งรถไฟส�ยทห�รคอคอดกระ ของกองทพัญีปุ่่น 

มีผลให้ทห�รญี่ปุ่น เชลยศึกสัมพันธมิตร กรรมกรช�วมล�ยูและจีน จำ�นวนม�กเข้�ม�พักอ�ศัยอยู่ใน

บริเวณท้องที่อันเป็นท่ีตั้งของเส้นท�งรถไฟส�ยใหม่ และในบริเวณจังหวัด ที่ตั้งอยู่บนแนวเส้นท�ง 

ก�รกอ่สร�้ง อนัไดแ้ก ่ร�ชบรีุ ก�ญจนบรุ ีสงขล� ชุมพร และระนอง ก�รเข�้ม�ของทห�รและกรรมกร 

ช�วต�่งด�้วนี ้กอ่ใหเ้กดิปญัห�ต�มม�ม�กม�ย เชน่ ปญัห�ก�รใช้เงนิดอลล�รข์องทห�รญีปุ่น่ ปัญห�เครือ่ง 

อุปโภคบริโภคร�ค�สูง ปัญห�ก�รข�ดแคลนข้�วส�ร และปัญห� เรื่อง “ผู้หญิงหย่อนใจ” เป็นต้น 
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เริ่มคว�มคิดที่จะสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�
จุดมุ่งหม�ยของกองทัพญี่ปุ่นในส่วนยุทธก�รท�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ก�รทำ�ล�ย

กองกำ�ลังของกองทัพอังกฤษที่มล�ยู สิงคโปร์ สุม�ตร� บอร์เนียว หมู่เก�ะเซลีเบส กองทัพญี่ปุ่นได้ส่ง

กองพลที่ 15 เข้�ควบคุมสถ�นก�รณ์ในประเทศไทย และห�โอก�สบุกเข้�ไปใน เมืองมะละแหม่งของ

ประเทศพม่� เพื่อทำ�ก�รยึดพม่�ท�งตอนใต้ แล้วเดินท�งต่อไปยังประเทศอินเดีย

วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2544 : 6-10) ระบุว่�จ�กบันทึกภ�ยหลังสงคร�มของพันโท ฮิโรฮิเกะ 

หัวหน้�ที่ปรึกษ�กองบัญช�ก�รเสน�ธิก�รรถไฟ หน่วยที่ 2 ได้บันทึกไว้ว่� “ความคิดที่จะสร้างทาง

รถไฟสายนี้ เกิดขึ้นในคืนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2484 โดยจะใช้เป็นเส้นทางในการลำาเลียงกองกำาลัง

ของญี่ปุ่น อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงอาหารในแนวหลัง เพื่อเข้ายึดครองประเทศพม่า และเพ่ือ 

รูปภาพ 18  แผนที่แสดงเส้นท�งรถไฟ   
 จ�กกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ 
 และม�เลเซีย และเส้นท�ง
 รถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นสร้�งใหม่
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ทีจ่ะชว่ยแบง่เบาภาระการลำาเลยีงทางทะเล จากยา่งกุง้ไปยงัสิงคโปร์ และชอ่งแคบมะละกาอีกทางหนึง่ 

เนื่องจากเส้นทางลำาเลียงทางทะเลล่อแหลมต่อการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร” 

ตอ่ม� พลตร ีโช อิซ�ม ุสงักดักองบัญช�ก�รกองทพัใหญแ่หง่ภ�คพืน้ทศิใตใ้นขณะนัน้ ไดร้�ยง�น 

ข้อพิจ�รณ�ดังกล่�วไปยังกองบัญช�ก�รสูงสุดเหล่�ทัพที่โตเกียว เพื่อให้รับทร�บเรื่องคว�มคิดของ 

ก�รสร�้งท�งรถไฟ ซึง่ต�่งกม็คีว�มเหน็ว�่ เปน็ก�รสร�้งท�งรถไฟทีย่�กลำ�บ�ก เพร�ะมภีเูข�ลกูมหมึ�

ขว�งอยูถ่งึ 2 ลกู ทำ�ให้มปัีญห�ว�่ไมน่�่จะสร�้งทันใชใ้นย�มสงคร�ม บ�งคนยงัเหน็ว�่ก�รขุดคอคอดกระ 

น่�จะเป็นประโยชน์ม�กกว่�

แปดเส้นท�งลำ�เลียงสู่พม่�
ต่อม� พันโท อีว� ฮ�ชิ เสน�ธิก�รของกองทัพญี่ปุ่น ได้รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินก�รรวบรวม

ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องเส้นท�ง พบว่�มีช�วอังกฤษได้เคยทำ�ก�รสำ�รวจ และเขียนแผนที่เส้นท�งจ�กไทย

ไปสูพ่ม�่ไวแ้ลว้ จำ�นวน 8 เสน้ท�งดว้ยกนั แยกเปน็ท�งบก 7 เส้นท�ง และ ท�งทะเล 1 เส้นท�ง ได้แก่ 

เส้นทางลำาเลียงทางบก

1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงตุง-มัณฑะเลย์

2. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ตองอู

3. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-แม่สอด-มะละแหม่ง

4. บ้�นโป่ง-ก�ญจนบุรี-ด่�นพระเจดีย์ส�มองค์-ทันบูซ�ยัต

5. บ้�นโป่ง-ก�ญจนบุรี-ทว�ย

6. ประจวบคีรีขันธ์-ตะน�วศรี-มะริด

7. ชุมพร-ระนอง-ย่�งกุ้ง

เส้นทางลำาเลียงทางทะเล

1. ไซ่ง่อน-สิงคโปร์-ปีนัง-ย่�งกุ้ง

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อดี ข้อเสีย และคว�มเป็นไปได้ของเส้นท�งลำ�เลียงท�งบกในแต่ละเส้นท�ง 

มีดังนี้ (Dawoo2530-ข : ออนไลน์)

เส้นทางที่ 1  เป็นเส้นท�งที่ย�วที่สุดในบรรด�ท�งบก ส�ม�รถใช้ท�งรถไฟส�ยเหนือ จ�ก

กรุงเทพฯ-เชยีงใหม ่ไดอ้ยูแ่ลว้ ผ�่นทีร่�บรฐัฉ�นทีไ่มส่งูชนัม�กนกั เปน็เสน้ท�งเดนิทพัของทห�รญีปุ่น่ 

และยังเป็นเส้นท�งถอยร่นตอนแพ้สงคร�ม แต่เวล�ลำ�เลียงนั้น ไม่ได้ใช้ถึงเชียงใหม่ ลงรถไฟที่สถ�นี

นครลำ�ป�ง แล้วผ่�นไปเชียงร�ยแทน
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เส้นทางที่ 2  ยงัไมม่ถีนนระหว่�งเชียงใหม่และแมฮ่อ่งสอน ในร�วเดอืนพฤศจกิ�ยน ต่อเดอืน

ธันว�คม พ.ศ. 2486 ทห�รญี่ปุ่นกองพันหนึ่งของกองพลที่ 15 ได้รับมอบหม�ยให้สร้�งเส้นท�งส�ยนี้ 

แต่ญี่ปุ่นได้แพ้สงคร�มเสียก่อน จึงทำ�ให้ก�รก่อสร้�งยังไม่แล้วเสร็จ

เส้นทางที่ 3  เป็นเส้นท�งพ�ณิชย์ เป็นเส้นท�งที่ต้องขึ้นเข�ลงห้วยม�กม�ย เป็นเส้นท�ง 

ที่สร้�งขึ้นเพื่อแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�ก่อนก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ก�รขนส่งต้องใช้รถบรรทุก

จำ�นวนม�ก ทำ�ให้สิ้นเปลืองม�กแต่ได้ผลน้อย

เส้นทางที่ 4  เป็นเส้นท�งที่สั้นที่สุด ไทยกับพม่�เคยใช้เส้นท�งนี้บ่อยครั้งในประวัติศ�สตร์

ก�รทำ�สงคร�มระหว่�งกัน โดยใช้ถึงจำ�นวน 16 ครั้ง จ�กก�รรบ 44 ครั้ง

เส้นทางที่ 5  -ไม่มีข้อมูล-

เส้นทางที่ 6  จ�กประจวบครีขีนัธ ์ผ�่นตะน�วศรขีองพม�่นัน้ เปน็เสน้ท�งกอ่สร�้งโดยทห�ร

ร�บอิสระที่ 161 ตั้งแต่เดือนธันว�คม 2487 เป็นเส้นท�งที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้ในก�รถอยร่นออกจ�กพม่�

ม�กกว่�ลำ�เลียงกำ�ลังพลเข้�ไปในพม่�

เส้นทางที่ 7  -ไม่มีข้อมูล-

กองทัพญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ในเส้นท�งท่ี 4 เนื่องจ�กมี 

ระยะท�งสั้นที่สุด ได้แก่ บ้�นโป่ง-ก�ญจนบุรี-ด่�นพระเจดีย์ส�มองค์-ทันบูซ�ยัต

ก�รเจรจ�เรื่องก�รก่อสร้�งท�งรถไฟกับฝ่�ยไทย
วันที่ 23 มีน�คม พ.ศ.2485 เสน�ธิก�รใหญ่ สุริย�ม่� ฮ�จิเมะ ไปเยือนกองบัญช�ก�รภ�คพื้น

ทิศใต ้ไดร้บัทร�บเรือ่ง โครงก�รก�รกอ่สร�้งท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่เปน็คร้ังแรก โดยก�รร�ยง�นของ 

พันโทอีว� ฮ�ชิ ฝ่�ยกองทัพญี่ปุ่นจึงได้ยื่นข้อเสนอให้ฝ่�ยไทยช่วยดำ�เนินก�ร ดังนี้ (Dawoo2530-ข : 

ออนไลน์)

1. ขอใหฝ้�่ยไทยสร�้งท�งรถไฟจ�กบ้�นโป่ง-ก�ญจนบรีุ-แควนอ้ย จนถงึจดุหนึง่ใต้มะละแหมง่  

ระยะท�งประม�ณ 70 กิโลเมตร 

2. ก�รสร�้งท�งรถไฟจ�กไทยไปพม่�เป็นท�งตรงประม�ณ 330 กม. ถ�้รวมท�งหลกีประม�ณ 

430 กม. ขอให้ฝ่�ยไทย ช่วยห�ร�งรถไฟให้เป็นระยะท�งประม�ณ 60 กม.

3. ขอใหฝ้�่ยไทย จดักลุแีละน�ยง�นประม�ณ 3,000 คน ทีเ่หลอืนอกจ�กนัน้ ท�งญีปุ่น่จะใช้ 

เชลยศึกและทห�รช่�งของญี่ปุ่น

4. กำ�หนดเวล�สร้�งให้แล้วเสร็จภ�ยใน 1 ปี 
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กรมรถไฟไทยหนักใจ
จอมพล ป.พบิลูสงคร�ม ไดแ้สดงท�่ทชีดัเจนต่อขอ้เสนอของฝ่�ยทห�รญ่ีปุน่เก่ียวกบัก�รกอ่สร้�ง 

ท�งรถไฟว่� ฝ่�ยไทยจะเป็นผู้สร้�ง ขณะเดียวกันได้แจ้งข้อเสนอของฝ่�ยญี่ปุ่น ให้กรมรถไฟทร�บ  

กรมรถไฟได้มีหนังสือแสดงคว�มคิดเห็นลงวันที่ 3 เมษ�ยน พ.ศ. 2485 ถึงผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดว่�  

“มคีวามเหน็เปน็ทีห่นกัใจมาก เกรงวา่จะสรา้งเสร็จไมทั่น” โดยมเีหตุผลดังต่อไปนี ้คอื (Dawoo2530-ข :  

ออนไลน์)

1. ระยะท�งเกอืบ 400 กโิลเมตร นบัว�่ย�วม�ก ถ�้เปน็ท�งรถไฟถ�วร แมอ้ยูใ่นทีร่�บตอ้งใช ้

เวล�สร้�งไม่น้อยกว่� 8 ปี

2. ภมูปิระเทศทีท่�งรถไฟนีผ้�่น พิเคร�ะหดู์ต�มแผนทีแ่ล้วออกจ�กบ�้นโปง่ไป จะเปน็ภเูข� 

เกือบห�ที่ร�บไม่ได้ ก�รสร้�งท�งรถไฟบนเข�จะต้องใช้เวล�ม�กกว่�ท�งร�บ

3. สิง่ของทีใ่ชใ้นก�รสร�้ง หวัประแจ และเครือ่งประกอบต�่งๆ กบัวตัถหุนนุร�ง เชน่ ไม้หมอน 

และหิน เหล่�นี้ สำ�หรับท�งรถไฟที่ย�วม�ก เช่นนี้ คว�มต้องก�รใช้มีจำ�นวนม�ก และต้องขนส่ง 

โดยท�งรถไฟทั้งสิ้น เวล�นี้ ล้อเลื่อนของก�รรถไฟที่มีอยู่ก็ได้ถูกไปใช้ในก�รลำ�เลียงทห�รทั้งไทยและ

ญี่ปุ่นเกือบหมด จะแบ่งไปใช้ในก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยนี้ได้บ้�งก็น้อยเต็มที

4. เครือ่งมอืสำ�หรับง�นดนิและถ�งป�่ เชน่ จอบ เสียม ขว�น เล่ือย เหล่�นี ้ห�ซ้ือในทอ้งตล�ด 

กรุงเทพฯ เกือบไม่ได้เลย เพร�ะทห�รญี่ปุ่นกว้�นซื้อไปหมด

5. แรงง�นสำ�หรบัสร�้งท�งรถไฟส�ยนี ้แมจ้ะเกณฑจ์�กร�ษฎรได ้แตก่ย็งัสงสยัถงึสมรรถภ�พ

ว�่จะทำ�ง�นไดร้วดเรว็หรอืไม ่นอกจ�กนัน้คว�มไขใ้นภมูปิระเทศตอนเข�ชกุชมุ ถ�้เวชภณัฑ์จะบำ�บัด

โรคก็ข�ดแคลน อ�จทำ�ให้สมรรถภ�พของง�นที่จะดำ�เนินน้อยลงอีก

6. ก�รซ่อมท�งรถไฟของกรมรถไฟน้ีเต็มมือ เนื่องจ�กมีก�รเดินรถม�กกว่�ปกติ ก�รถอน 

เจ้�หน้�ที่ไปใช้ในก�รสร้�งท�งส�ยนี้ จึงคงแบ่งไปได้จำ�นวนน้อย 

กรมรถไฟเข้�ใจถูกตอ้งแลว้ว่�เป็นระยะท�ง 400 กโิลเมตร ต้องใชเ้วล�ถงึ 8 ป ีจงึจะสร�้งเสรจ็ได ้ 

ฝ�่ยไทยหนกัใจเรือ่งระยะเวล�และภูมปิระเทศ สมรรถภ�พของรถไฟไทยนอ้ยลงไปม�กเพร�ะต้องเอ�

รถไฟสว่นหนึง่ลำ�เลยีงทห�รญีปุ่่น รถดว่นส�ยใต้จ�กกรงุเทพฯ-ปนีงั นัน้มสีปัด�หล์ะ 2 ขบวน มรี�งรถไฟ 

เชือ่มตอ่ทีเ่ปไร ตรงข�้มเก�ะปนีงั และเชือ่มลงไปยงัสิงคโปร์ ใช้เวล�แล่นจ�กกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ 50 ชม.  

และจะมีขบวนรถไฟพิเศษ สำ�หรับทห�รญี่ปุ่นโดยเฉพ�ะ วันละ 3 เที่ยว แสดงให้เห็นว่�ทห�รญี่ปุ่น

ใช้รถไฟของไทยถี่ม�ก
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รัฐบ�ลไทยตกลงลงน�มสร้�งท�งรถไฟ
แต่ในที่สุด รัฐบ�ลไทย-ญี่ปุ่น จึงได้ลงน�มในข้อตกลงไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับก�รสร้�งท�งรถไฟ

เชือ่มระหว�่งประเทศไทยกบัพม�่ เมือ่คนืวนัที ่16 กนัย�ยน พ.ศ. 2485 ระหว�่ง จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม 

น�ยกรัฐมนตรี กับ พลตรี เซจิ โมริย� ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย

ท�งรถไฟส�ยนี้ เริ่มจุดแรก 

โดยแยกจ�กท�งรถไฟส�ยใต้ที่บ้�น

หนองปล�ดุก อ.บ�้นโป่ง จ.ร�ชบรุ ีท่ี

กโิลเมตร 64+196 โดยสร้�งเปน็ท�ง

รถไฟส�ยเดี่ยวคว�มกว้�งของร�ง  

1.00 เมตร เลียบต�มลำ�นำ้�แม่กลอง

ตรงไปยัง จ.ก�ญจนบุรี แล้วตัดขึ้น 

เหนือที่บ้�นท่�มะข�ม เลียบต�ม 

ลำ�นำ�้แควนอ้ย ไปจนสดุช�ยแดนไทย 

ทีด่�่นพระเจดยีส์�มองค ์จนถงึสถ�นี

ธันบีอูซ�ยัด อยู่ระหว่�งเมืองมะละ-

แหมง่ กบัเมืองตองย ีในประเทศพม�่ 

รวมระยะท�งย�ว 415 กิโลเมตร  

อยูใ่นเขตไทย 303.95 กโิลเมตร อยูใ่น 

เขตพม่� 101.05 กิโลเมตร โดยมี

แผนว่�จะใช้เวล�ก่อสร้�ง จำ�นวน 

14 เดือน 

 

รูปภาพ 19 เส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�
 ที่ม� (เจ พี, ม.ป.ป.)
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ตารางที่ 1 ร�ยชื่อสถ�นีรถไฟส�ยไทย-พม่� (เฉพ�ะในเขตประเทศไทย)

ลำาดับ กิโลเมตร ชื่อสถานี (ภาษาไทย) ชื่อสถานี (ภาษาอังกฤษ)

 1 000 หนองปล�ดุก Nongpladuk

 2 005 บ้�นโป่งใหม่ Ban Pong Mai

 3 013 ลูกแก Luk Kal

 4 026 ท่�เรือน้อย Tha Rua Noi

 5 039 ท่�ม่วง Tha Muang

 6 047 เข�ดิน Khao Din

 7 048 ป�กแพรก Pak Prage

 8 051 ก�ญจนบุรี Kanchanaburi

 9 055 ท่�มะข�ม Tha Makham

 10 057 เข�ปูน ช่องไก่ Chungkai, Kao Poon

 11 069 วังล�น Wanglan

 12 078 ท่�โป่ง วังเย็น Tapong Wangyen

 13 088 บ้�นเก่� Ban Kao

 14 098 ท่�กิเลน Tha Kilen

 15 108 อ้�ยหิด Aruhiru

 16 110 ลุ่มสุ่ม Lum Sum

 17 114 วังโพ Wang Po

 18 121 ช่องแคบ Chong Cap

 19 125 วังใหญ่ Wang Yai

 20 130 ท่�เส� Tha Soe

 21 139 ท้องช้�ง Tong Chang

 22 147 ถำ้�ผี Tam pi

 23 155 หินตก Hin Tok

 24 166 ห�ดงิ้ว Kanyu

 25 168 ไทรโยค Sai Yok

 26 172 กิ่งไทรโยค Kingsaiyok
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ว�งร�งรถไฟร�งแรกที่หนองปล�ดุก
สถ�นีรถไฟหนองปล�ดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.หนองกบ อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น 

ของก�รก่อสร�้งเสน้ท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ ญีปุ่่นเริม่ดำ�เนนิก�รกอ่สร้�งในวนัที ่23 ตุล�คม พ.ศ. 2485 

ได้สร้�งค่�ยที่พักที่สถ�นีหนองปล�ดุก และได้นำ�เชลยศึกม�จ�กสิงคโปร์เข้�สู่ประเทศไทยไปยัง 

จ.ก�ญจนบรุ ีเพือ่เปน็กำ�ลงัในก�รกอ่สร�้งท�งรถไฟส�ยนี ้ต่อจ�กนัน้ไมน่�น กองทพัญีปุ่น่กไ็ด้เร่ิมว�ง

ร�งรถไฟที่หนองปล�ดุกเป็นร�งแรก เมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2485 

เส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�นี้ เป็นเส้นท�งยุทธศ�สตร์สำ�คัญของกองทัพญี่ปุ่นซ่ึงจะใช้เป็น 

เสน้ท�งลำ�เลียงทห�ร อ�วธุยทุโธปกรณ ์เสบยีงอ�ห�ร นำ�้มนั จ�กสงิคโปร ์ผ�่นมล�ย ูเข�้สูท่�งตอนใต ้

ของประเทศไทย เพ่ือสง่กำ�ลงับำ�รงุไปยงักองทพัของตนเองในประเทศพม�่ และประเทศอนิเดีย ดงันัน้ 

ในระหว่�งก�รก่อสร้�ง จึงถูกต่อต้�นจ�กกำ�ลังกองทัพฝ่�ยสัมพันธมิตรอย่�งหนัก และในช่วงปล�ย

ลำาดับ กิโลเมตร ชื่อสถานี (ภาษาไทย) ชื่อสถานี (ภาษาอังกฤษ)

 27 181 ริ่นถิ่น Lin Tin

28 190 กุยแหย่ Kuei Ye

29 197 หินด�ด Hin Dad

30 208 ปรังก�สี Brang Kasi

31 216 ท่�ขนุน Tha Khanun

32 229 นำ้�โจนใหญ่ Nam Chon Yai

33 236 ท่�มะยอ Tha Mayioeo

34 244 ทำ�รงผ�โห ้ Tam Ronpato

35 250 เกริงไกร Kroeng Khai

36 257 กุลีกอนด้� Kuri Konta

37 262 แก่งคอยท่� Kang Koi Tha

38 278 ทิมองด้� Thi Mong Tha

39 281 นิเกะ Nike

40 294 ซองก�เลีย Song Kalia

41 301 จันก�ร�ย� (สุดช�ยแดนไทย) Changaraya



ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

53

สงคร�มโลก กำ�ลังท�งอ�ก�ศของสหรัฐอเมริก�ได้ม�ตั้งฐ�นบินใหม่อยู่ที่เมืองจุงกิง ประเทศจีน ได้ส่ง

เครือ่งบนิแบบบี 24 และบี 29 บินม�ท้ิงระเบดิบรเิวณเสน้ท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�เพือ่ขดัขว�งก�รถอย

ของกองทัพญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 3 มกร�คม พ.ศ. 2487 และโจมตีเป็นระยะๆ ตลอดเวล� ซึ่งท�งรถไฟ

ส�ยนี้ถูกโจมตีรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง 

เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรลงรถไฟที่สถ�นีบ้�นโป่ง
ในช่วงปี พ.ศ. 2485-2486 เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรที่ถูกจับจ�กยุทธภูมิต่�งๆ ใน ย่�นเอเชีย

แปซิฟิก ได้ถูกส่งม�ยังประเทศไทยและประเทศพม่� เพื่อสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� เป็นเชลยศึก 

ช�วองักฤษ ฮอลนัด� (ดตัช)์ ออสเตรเลยี และช�วอเมริกนั โดยได้ถูกส่งตัวม�จ�กหล�ยแหง่ด้วยกนั คอื 

จ�กอนิโดนเีซยี สงิคโปร ์ฟลิปิปินส ์และฮอ่งกง บ�งคนกเ็ปน็วศิวกร เปน็แพทย ์เปน็นกัโบร�ณคดี ฯลฯ 

นอกจ�กนัน้ยงัมแีรงง�นกรรมกรช�วเอเชีย ทีญ่ีปุ่น่จ�้งเพ่ิมเตมิดว้ย ไดแ้ก ่พวกแขกมล�ย ูหรอืเรยีกกนัว�่ 

แขกลิงค์ จีน ญวน อินเดีย พม่� ฯลฯ ส่วนกรรมกรที่เป็นช�วไทย ส่วนใหญ่ม�จ�ก จ.สุพรรณบุรี

ห�กนัง่รถไฟม�จ�กท�งใตจ้ะถงึสถ�นบี�้นโปง่กอ่น แล้วจึงไปสถ�นหีนองปล�ดุก ทัง้ 2 สถ�น ี

ห่�งกันประม�ณ 5 กโิลเมตร นกัโทษเชลยศกึสงคร�มทีถ่กูกองทพัญีปุ่น่เกณฑม์�สร�้งท�งรถไฟในสมยันัน้  

ส่วนใหญ่จะถูกขนย้�ยม�จ�กค่�ยเชลยศึกเมืองช�งจี (Changi) ประเทศสิงคโปร์ เดินท�งด้วยรถไฟ

ขึ้นม�ยังประเทศม�เลเซีย เข้�สู่ภ�คใต้ของประเทศไทย และม�ลงรถไฟจุดสุดท้�ยที่ สถ�นีบ้�นโป่ง 

จ.ร�ชบรุ ีแลว้เข�้พกัทีค่�่ยวดัดอนตมูเปน็หลกั มบี�งส่วนถูกส่งไปท่ีค�่ยหนองปล�ดุกบ�้งแต่ไมม่�กนกั  

รูปภาพ 20  สถ�นีรถไฟบ้�นโป่ง สถ�นที่ลงรถไฟของเชลยศึก
 ฝ่�ยสัมพันธมิตรและกรรมกรจ�กมล�ยูที่ถูกเกณฑ์
 ม�สร้�งท�งรถส�ยไทย-พม่� ถ่�ยเมื่อเดือนกันย�ยน  
 2488
 ที่ม� (เจ พี, ม.ป.ป. : 11)

ก�รขนเชลยศึก และกรรมกรช�ว

มล�ยูม�ช่วยสร้�งท�งรถไฟส�ย 

ไทย-พม่� จะอยู่ประม�ณเดือนตุล�คม 

พ.ศ. 2485-เดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 

2486 ในช่วงแรกๆ เชลยศึกและ

กรรมกรจะช่วยสร้�งท�งรถไฟช่วง 

เร่ิมต้นจ�กสถ�นีหนองปล�ดุกไปก่อน 

เมื่อท�งรถไฟย�วขึ้นก็จะถูกทยอย

ส่งต่อไปยัง จ.ก�ญจนบุรี ด้วยก�ร

เดินเท้�ต่อม�ก็ใช้รถยนต์ และรถไฟ

ทห�ร ต�มลำ�ดับ 



54

ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

เจ.พี. (ม.ป.ป. : 29-47) บันทึกเรื่องเกี่ยวกับกองกำ�ลังของเชลยศึกไว้ว่� กองกำ�ลังเชลยศึก 

ที่ม�ลงรถไฟที่สถ�นีบ้�นโป่ง มีจำ�นวน 3 กองกำ�ลัง ดังนี้ 

1. กองกำ�ลังดันลอป (Donlop Force) กำ�เนิดม�จ�กกองพลทห�รออสเตรเลีย ที่ 878 

ประกอบด้วย ทห�รช�วอังกฤษ จำ�นวน 3,000 คน และทห�รช�วดัตช์ประม�ณ 600 คน มี พันโท 

ดนัลอป เปน็ผูบ้งัคบับัญช� เคลือ่นย�้ยม�จ�กค�่ยเชลยศกึทีป่ระเทศอนิโดนเีซีย ม�ขึน้เก�ะสงิคโปรใ์น

วันที่ 4 มกร�คม พ.ศ. 2486 จ�กนั้นเดินท�งโดยรถไฟต่อม�ลงยังสถ�นีบ้�นโป่งในวันที่ 20 มกร�คม 

พ.ศ. 2486 จ�กนัน้เดนิเท�้ตอ่เปน็เวล� 4 วนั เพือ่ไปยงัค่�ยเชลยศกึคอนย ู(Konyu) (ในปจัจบุนัเรยีกว�่ 

ช่องเข�ข�ด) เขต จ.ก�ญจนบุรี

2. กองกำ�ลังเอฟ (F Force) ประกอบไปด้วยทห�รออสเตรเลีย 3,600 คน และทห�รอังกฤษ 

3,400 คน ภ�ยใต้ก�รบังคับบัญช�ของ พันโท แอริส แห่งกองพลที่ 18 ของอังกฤษ เดินท�งออกจ�ก

ค่�ยทห�รเชลยศึกเมืองช�งจี ในวันที่ 16 เมษ�ยน พ.ศ. 2486 โดยใช้รถไฟถึง 13 ขบวน ม�ลงที่สถ�นี

รถไฟบ้�นโป่ง และเดินเท้�ต่อไปเป็นระยะท�งกว่� 300 กิโลเมตร ในป่�เมืองก�ญจนบุรี ไปยังค่�ย

เชลยศึกที่ อ.สังขละ เขต จ.ก�ญจนบุรี

3. กองกำ�ลงัเฮช (H Force) ถกูจดัตัง้ขึน้ในสงิคโปร ์เมือ่เดอืน เมษ�ยน พ.ศ. 2486 ประกอบดว้ย 

นักโทษเชลยศึกสงคร�มจำ�นวน 3,270 คน เป็นทห�รช�วอังกฤษ ดัทช์ อเมริกันและออสเตรเลีย  

มพีนัโท แฮมเชยีร ์เปน็ผูบั้งคับบัญช� และพันโท โอ๊ก เปน็รองผูบ้งัคบับญัช� กองกำ�ลงัเฮช เดนิท�งดว้ย

รถไฟม�ถึงสถ�นีบ้�นโป่งใน

เดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2486 

ลงเดินเท้�ต่อไปยัง บ้�นต้น-

จนัทน ์หินตก (นำ�้ตก) และไป

ต้ังค�่ยเชลยศกึอยูท่ีบ่�้นถำ�้ผี 

เขต จ.ก�ญจนบุรี ระยะท�ง 

ประม�ณ 147 กโิลเมตร จ�ก

สถ�นีหนองปล�ดุก

รูปภาพ 21  ภ�พจำ�ลองก�รควบคุมเชลยศึกของกองทัพญี่ปุ่น
 ที่ม� (ปวริศ ศิริขันแสง และคณะ, 2560 : ออนไลน์)
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แต่จ�กก�รค้นคว้�ของ พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2554 : 262-266) พบว่�จำ�นวนเชลยศึก

สมัพันธมิตรทีก่องทพัญีปุ่น่ ขนจ�กสงิคโปรเ์ข�้ม�โดยใชเ้สน้ท�งส�ยใต ้ม�ลงทีส่ถ�นบี�้นโปง่ ระหว�่ง

วันที่ 13 ตุล�คม พ.ศ. 2485-1 พฤษภ�คม พ.ศ. 2486 มีจำ�นวน 37,457 คน ดังแสดงไว้ในต�ร�งที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนเชลยศึกสัมพันธมิตรท่ีกองทัพญี่ปุ่นขนส่งจ�กสิงคโปร์เข้�ม�โดยใช้เส้นท�ง

รถไฟส�ยใต้ลงที่สถ�นีบ้�นโป่ง ระหว่�งวันที่ 13 ตุล�คม พ.ศ. 2485-1 พฤษภ�คม พ.ศ. 2486

 วัน เดือน ปี จำานวน จำานวน สัญชาติเชลยศึก สถานีรถไฟ ค่ายพัก

  ทหารญี่ปุ่น เชลยศึก สัมพันธมิตรที่ถูก ที่ลง

  ที่ควบคุม  ควบคุม 

13 ตุล�คม 2485 25 600 อังกฤษ บ้�นโป่ง วัดดอนตูม

14 ตุล�คม 2485 10 650   

15 ตุล�คม 2485 13 650   

16 ตุล�คม 2485 10 700   

17 ตุล�คม 2485 10 650  หนองปล�ดุก หลังสถ�นีหนองปล�ดุก

18 ตุล�คม 2485 8 400  บ้�นโป่ง วัดดอนตูม

19 ตุล�คม 2485 13 600   

21 ตุล�คม 2485 12 675   

25 ตุล�คม 2485 13 550   

26 ตุล�คม 2485 13 650   

27 ตุล�คม 2485 13 630   

28 ตุล�คม 2485 14 400   

29 ตุล�คม 2485 13 650   

30 ตุล�คม 2485 14 650   

31 ตุล�คม 2485 12 600   

1 พฤศจิก�ยน 2485 14 650   

2 พฤศจิก�ยน 2485 14 675   

3 พฤศจิก�ยน 2485 14 600   

4 พฤศจิก�ยน 2485 11 650   

5 พฤศจิก�ยน 2485 11 650   

6 พฤศจิก�ยน 2485 17 650   

7 พฤศจิก�ยน 2485 19 620 
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 วัน เดือน ปี จำานวน จำานวน สัญชาติเชลยศึก สถานีรถไฟ ค่ายพัก

  ทหารญี่ปุ่น เชลยศึก สัมพันธมิตรที่ถูก ที่ลง

  ที่ควบคุม  ควบคุม   

8 พฤศจิก�ยน 2485 19 650   

9 พฤศจิก�ยน 2485 19 600   

10 พฤศจิก�ยน 2485 19 700   

3 ธันว�คม 2485 30 1,500   

20 มกร�คม 2486 13 600 ออสเตรเลีย  โดยส�รรถยนต์ต่อไป

21 มกร�คม 2486 28 600   ยัง จ.ก�ญจนบุรี

23 มกร�คม 2486 21 625 อังกฤษ  

25 มกร�คม 2486 25 625   

26 มกร�คม 2486 40 532   

   100 แขกพื้นเมืองจ�ก

    ชว�และมล�ยู  

27 มกร�คม 2486 21 625 ฮอลันด�  

31 มกร�คม 2486 20 625 ฮอลันด�และทห�ร

    พื้นเมืองจ�กชว�  

2 กุมภ�พันธ์ 2486 25 625 ฮอลันด�และทห�ร

3 กุมภ�พันธ์ 2486 25 625 พื้นเมืองเนเธอแลนด์

7 กุมภ�พันธ์ 2486 35 1,250 อิสต์อินเดีย  

8 กุมภ�พันธ์ 2486 15 625   

9 กุมภ�พันธ์ 2486 20 625   

  25 625   

18-24 มีน�คม 2486  25 3,920 เชลยศึกผิวข�ว หนองปล�ดุก โดยส�รรถไฟทห�ร

 (รวม 7 วัน)     พักที่ ต.บ้�นเหนือ 

      และ ต.ป�กแพรก 

      อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี

12 เมษ�ยน 2486 ไม่ระบุจำ�นวน 750 กรรมกรช�วมล�ยู บ้�นโป่ง เดินเท้�ทยอยเข้�ไป

      ในท้องที่ อ.เมือง 

      จ.ก�ญจนบุรี

19 เมษ�ยน 2486 30 500 ไม่ระบุสัญช�ติ  วัดดอนตูม แล้วเดินเท้�

      ไปยัง จ.ก�ญจนบุรี
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เรื่องเชลยศึกนี้ ยังมีอีกหล�ยท่�น ได้กล่�วไว้ดังนี้

วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2544 : 12) กล่�วว่� เชลยศึกถูกลำ�เลียงม�จ�กค่�ยแซงงีที่สิงคโปร์ 

ประม�ณเดือนพฤษภ�คม ปี พ.ศ. 2485 เชลยศึกบ�งกลุ่มเดินท�งไปพม่�โดยท�งเรือ และเชลยศึก

บ�งกลุ่มเดินท�งโดยรถไฟม�ยังบ้�นโป่ง แล้วเดินท�งไปยังสถ�นที่สร้�งท�งรถไฟที่ จ.ก�ญจนบุรี

จอร์จ โวกส์ (Geroge Voges) อดีตเชลยศึกช�วฮอลแลนด์ ได้เล่�คว�มทรงจำ�เก่ียวกับ 

ก�รสร�้งท�งรถไฟไว้ว�่ (อ้�งถึงใน วรวธุ สวุรรณฤทธ์ิ. 2544 : 16) “ผมและเพ่ือนทหารถกูควบคมุตวัไว้ 

ชั่วคราวก่อนถูกส่งไปลงเรือไปยังค่ายคุมขังที่สิงคโปร์ และจากนั้นก็นั่งรถบรรทุกสินค้าอีก 5 วัน จึงถึง

ประเทศไทย แลว้เดนิทางตอ่ไปยงับา้นโปง่ ซึง่อยูท่างใต้ของกาญจนบรีุ ประมาณ 34 กโิลเมตร พวกเรา 

ถูกขังไว้ท่ีบ้านโป่ง และถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 800 คน จากนั้นต้องเดินด้วยเท้า 

ต่อไป 12 วัน การเดินทางนั้นเราเดินทางในตอนกลางคืน พักตอนกลางวัน....”

 วัน เดือน ปี จำานวน จำานวน สัญชาติเชลยศึก สถานีรถไฟ ค่ายพัก

  ทหารญี่ปุ่น เชลยศึก สัมพันธมิตรที่ถูก ที่ลง

  ที่ควบคุม  ควบคุม   

20 เมษ�ยน 2486 25 500   

21 เมษ�ยน 2486 27 500   

22 เมษ�ยน 2486 30 600   

23 เมษ�ยน 2486 30 600   

24 เมษ�ยน 2486 30 600   

25 เมษ�ยน 2486 25 580   

26 เมษ�ยน 2486 30 600   

27 เมษ�ยน 2486 25 500   

28 เมษ�ยน 2486 25 600   

29 เมษ�ยน 2486 25 600   

30 เมษ�ยน 2486 25 500   

1 พฤษภ�คม 2486 25 500   

 รวม  37,457    

ปรับปรุงจ�ก (พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, อ2554 : 262-266)
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พลโทรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ (อ้�งถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 123) กล่�วว่� “กลางปี 

พ.ศ. 2485 เมื่อญี่ปุ่นโจมตีสิงคโปร์ได้แล้ว จึงเกณฑ์บรรดาเชลยศึกชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลันดา 

ข้ึนรถไฟมาลงที่บ้านโป่งและเดินทางมายังกาญจนบุรี จากนั้นก็ต้องเดินทางต่อมาเมืองกาญจนบุรี  

แบกขา้วของเครือ่งใชข้องทหาร และเครือ่งอำานวยความสะดวก เชน่ เครือ่งดนตร ีมกีต้ีาร ์เครือ่งพิมพดี์ด  

ระยะทางเกือบ 50 กิโลเมตร ทำาให้เชลยศึกอยู่ในสภาพที่น่าสงสาร บางคนรองเท้ากัด เท้าชำ้าบวม 

เดินโขยกเขยก มาถึงเมืองกาญจนบุรีก็ไม่มีท่ีพัก ทหารญี่ปุ่นให้ไปนอนที่โรงเรียน ศาลาวัดบ้าง และ 

ตอ่มาก็มีพวกกรรมกร พวกแขกมลาย ูหรอืเรยีกกนัว่าแขกลงิค ์จนี ญวน อนิเดยี พม่า กรรมกรพวกนัน้ 

ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟ........”

น�ยแสวง ครุฑธ�นนท์ (อ้�งถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 128-129) กล่�วว่�

“ผมยังจำาได้ วันน้ันได้ประมาณต้นเดือนมกราคม 2485 กองทัพญี่ปุ่นได้เดินทางเข้ามา 

เมอืงกาญจนบุรี และควบคมุเชลยเดนิทางจากบา้นโปง่มาตามถนนเปน็แถว เชลยสว่นมากไมรู่ว้า่ญีปุ่น่

พามาเมืองกาญจนบุรีเพื่อมาทำาอะไร รู้ว่าถูกควบคุมไว้ที่นี่เท่านั้น พวกฝรั่งส่วนมากหอบสัมภาระ 

เต็มไปหมด บางคนถอดเสื้อตัวแดง เพราะอากาศที่นี่ร้อนอบอ้าวมากในตอนกลางวัน....” 

น�ยประพฤติ สิทธิสังข์ (อ้�งถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ .2544: 158) กล่�วว่� 

“พวกเชลยศึกเดินทางมาทางรถไฟมาลงที่บ้านโป่ง แล้วเดินทางมาเมืองกาญจนบุรีด้วยเท้า 

มาตั้งพักอยู่แถว 2 ฝากริมถนนแสงชูโต ไม่มีค่ายแต่อย่างใด นอนกัน 2 ข้างทาง”

เรื่องก�รเกณฑ์เชลยศึกนี้ โรม บุนน�ค (2551 : 121-122) กล่�วว่� ทห�รญี่ปุ่นจะใช้วิธีหลอก

เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรที่ถูกคุมขังอยู่ในค่�ยกักกันต่�งๆ เช่น ที่สิงคโปร์ที่สภ�พเลวร้�ยอยู่แล้ว ว่�มี

ก�รสร�้งค�่ยเชลยศกึใหมข้ึ่นในประเทศไทย มคีว�มเปน็อยูท่ี่ดกีว�่สงิคโปรม์�ก อ�ห�รก�รกนิสมบรูณ์

กว่� ฝ่�ยเชลยศึกไม่เชื่อญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่ก็ยังหวังว่�ถ้�ดีกว่�ที่สิงคโปร์หน่อยก็ยังดีเพร�ะที่สิงคโปร์ให้

อ�ห�รวันละ 2 มือ้ ข�้วแตล่ะมือ้กไ็มพ่อกนิ ซำ�้ยงัถกูเหยยีดหย�มรังแก บ�้งกฝั็นว�่ค�่ยใหมอ่�จจะอยู่

ในคว�มดูแลของก�ช�ดส�กล เหล่�เชลยศึกจึงเต็มใจที่จะม�เมืองไทยกัน

บ�ทหลวงในกองทัพอังกฤษคนหนึ่งชื่อดักล�ส ได้เล่�ให้เห็นภ�พก�รหลอกเชลยศึกจ�ก

สิงคโปร์ม�ทำ�ง�นสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� เพิ่มเติมไว้ว่�

“ทหารญี่ปุ่นบอกเราว่าจะไปสถานพักฟื้น พวกเราดีใจ เขาบอกว่าพวกเราจะได้เล่นเปียโน  

ฟังเพลงจากแผ่นเสียง เขาจะจัดหาแผ่นเสียงให้เรา เราทำาตามด้วยความยินดี จำานวนอาหารที่น้อยลง 

และจำานวนคนเพิ่มที่สิงคโปร์ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและกังวล พวกเขาบอกว่าไปนี่จะเป็น 

การฟืน้ฟรูา่งกายทีอ่่อนแอ และเป็นการปลดปลอ่ยจากความเปน็อยูท่ีจ่ำาเจภายในรัว้ลวดหนาม พวกเขา 
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พดูวา่ จะขบัไลโ่รครา้ยและจะดขีึน้ พวกเราเชือ่ตาม แต่การเร่ิมต้นของการเดินทางไปสู่สวรรคที์ท่หาร

ญี่ปุ่นบอกไม่มีเค้าเช่นนั้นเลย พวกเขาได้จับพวกเราใส่เข้าไปในตู้รถสินค้าเหล็ก รถไฟ 1 ตู้บรรทุกคน 

35 คน ไปยังประเทศไทย ประเทศเสรี โดยใช้เวลา 5 วัน 5 คืน ฝ่าความร้อนจากแสงอาทิตย์ของมลายู

ซึง่แผดเผาอยา่งไรเ้มตตา ไดร้บัอาหารเพยีงแคข่า้วกบัซปุทีเ่รยีกวา่สตวู ์แตท่ีจ่รงิไมใ่ช ่ถงึกระนัน้กต็าม

พวกเราก็ยังมีความหวัง แต่พอถึงบ้านโป่ง พวกเขาพูดว่า “ทุกคนเดินหน้า เดิน เดิน” พวกเราคนหนึ่ง

ถามขึ้นว่า “พวกเราไม่ได้มาพักผ่อนเหรอ” ทันใดนั้น ทหารญี่ปุ่นก็เปล่งเสียงหัวเราะท่ีเต็มไปด้วย 

การเยาะเย้ยและการดูถูก ซึ่งเชลยศึกในกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ พวกเรารู้ได้ทันทีว่านี่คือ 

การหักหลัง แก่นอีกอย่างหนึ่งของทหารญี่ปุ่น”

รูปภาพ 22  
สภ�พเชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตร
ที่ถูกขนย้�ยจ�กสิงคโปร์ 
ม�สถ�นีบ้�นโป่ง ร�ชบุรี  
ใช้เวล� 5 วัน 5 คืน
ที่ม� (โรม บุนน�ค, 2551 : 121)

โรม บุนน�ค (2551 : 125-12) ยังกล่�วต่อว่� ก�รก่อสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� นอกจ�ก

ญี่ปุ่นจะใช้แรงง�นจ�กเชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรแล้วยังใช้กรรมกรร่วมด้วย อ�ทิ ช�วจีน ทมิฬ อินเดีย 

สิงคโปร์ ม�เลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดน�ม แต่ก็ยังไม่พอ ญ่ีปุ่นยังขอร้องให้ไทยห�ให้อีกจำ�นวน 

13,000 คน โดยเสนอค่�แรงให้วันละ 2 บ�ท ค่�เดินท�งอีก 1 บ�ท และห�คนง�นระดับฝีมือให้อีก 

2,000 คน แต่ไทยปฏิเสธว�่ห�ไมไ่ด้ ญีปุ่่นจึงบงัคับใหส้ม�คมพ�ณชิยจ์นีใหส้ง่กรรมกรจนีให ้ไทยกอ็�้งว�่ 

ไม่มีอำ�น�จบังคับสม�คม แต่ในท่ีสุดสม�คมพ�ณิชย์จีนก็ติดต่อกับญี่ปุ่นเองรับจะจัดห�กรรมกรให้  

โดยขอค่�แรงวนัละ 3 บ�ท ถ�้ต�ยขอค�่ทำ�ศพ 200 บ�ท และขออนญุ�ตข�ยเหล�้ข�ยฝิน่ดว้ย เพร�ะ

คนจีนเชื่อว่�สูบฝิ่นแล้วจะไม่เป็นไข้ม�ล�เรีย
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แม้จะส่งกรรมกรไปให้ต�มคำ�ขอแล้ว ก็ยังไม่พอ ญี่ปุ่นก็ขอม�เรื่อยๆ สม�คมพ�ณิชย์จีนได้ไป

ห�คนจนีม�จ�กจงัหวดัยะล� โดยบอกว�่จะจ�้งไปทำ�ง�นท่ี จ.ชุมพร แต่กลับพ�ม�ถึง อ.บ�้นโปง่ ทำ�ให้

กรรมกรเหล�่นัน้แสดงคว�มไมพ่อใจจนเกอืบจะมเีรือ่ง จนส�รวตัรผสมไทย-ญีปุ่น่ พร้อมด้วยข�้หลวง

ประจำ�จังหวัดก�ญจนบุรีต้องเข�ไประงับเหตุ

ส่วนกรรมกรไทยที่ไปต้อนม�จ�กร�ชบุรี โดนขู่ว่�ถ้�ใครไม่ไปจะถูกจับไปส่งนิคม ซึ่งตอนนั้น

นคิมสร�้งตนเองของ จอมพล ป.พิบลูสงคร�ม เป็นทีห่ว�ดกลวัของคนทีถ่กูต้อนไปม�ก แต่คว�มจริงแลว้ 

ดีกว่�ก�รไปรับจ้�งเป็นกุลีสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� หล�ยร้อยเท่�นัก 

เรื่องเชลยศึกน้ี พวงทิพย์ เกียรติสหกุล (2554 : 120-121) กล่�วว่� หลังจ�กก�รก่อสร้�ง 

ท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ในเดือนตุล�คม พ.ศ. 2486 แล้วเสร็จ ต่อม�ได้มีร�ยง�นจ�ก ร้อยเอก สุรจิต 

อนิทรกำ�แหง ข�้หลวงประจำ�จังหวดัก�ญจนบรุ ีถึงเจ�้กรมประส�นง�นพนัธมติร แจง้บญัชแีสดงจำ�นวน

ช�วต�่งช�ตทิีก่องทพัญีปุ่น่นำ�เข�้ม�เปน็แรงง�นในก�รสร�้งท�งรถไฟฯ ทีย่งัคงพกัอยูใ่น จ.ก�ญจนบรีุ 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2486 ดังแสดงไว้ในต�ร�งที่ 3

ตารางที่ 3 จำ�นวนเชลยศึกพันธมิตร กรรมกรแขก (มล�ยู) และกรรมกรจีน ที่อยู่ในเขต จ.ก�ญจนบุรี 

เมื่อ 19 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2486 (ค.ศ.1943)

 ลำาดับที ่  อำาเภอ  ตำาบล เชลยผิวขาว  กรรมกรแขก  กรรมกรจีน

 1 เมืองก�ญจนบุรี บ้�นเหนือ  2,600  2,400  300

    บ้�นใต้   500  500  300

    ป�กแพรก  1,200  1,800  400

    ท่�มะข�ม  300  -  -

    เก�ะสำ�โรง  9,000  4  35

    จระเข้เผือก  -  -  220

    ลุ่มสุ่ม   1,590  1,450  1,200

    ไทรโยค   1,030  3,100  1,630

    สิงห์   -  -  150

 2 ท่�ม่วง  ท่�ม่วง   -  -  -

    ท่�ล้อ   -  -  -

 3 ท่�มะก�  ดอนขมิ้น   -  -  -

    ท่�เรือ   -  -  -
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 ลำาดับที ่  อำาเภอ  ตำาบล เชลยผิวขาว  กรรมกรแขก  กรรมกรจีน

 4 บ้�นโป่ง  หนองอ้อ   -  -  800

    หนองกบ   1,300  -  300

    ป�กแรต   250  8,900  900

    บ้�นโป่ง   50  -  -

 5 ทองผ�ภูมิ ลิ่นถิ่น   200  300  200

    หินด�ด   700  600  200

    ท่�ขนุน   4,700  4,800  1,950

    ปิล๊อก   1,500  1,400  500

    หนองลู   200  1,500  -

    ปลังแผล   9,700  10,200  -

  รวมทั้งสิ้น    34,820  36,954  9,075

อ.บ้�นโป่ง เดิมอยู่ใน จ.ร�ชบุรี ถูกย้�ยให้ไปรวมกับ จ.ก�ญจนบุรี หลังจ�กเกิดเหตุก�รณ์ปะทะกันที่บ้�นโป่ง  

เมื่อ 18 ธันว�คม พ.ศ.2485

ปรับปรุงจ�ก (พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, 2554: 121)

สถ�นีรถไฟหนองปล�ดุก 
สถ�นหีนองปล�ดกุ เปน็ทีต่ัง้ค�่ยของทห�รญีปุ่น่ทีส่ำ�คัญซ่ึงใชเ้ปน็ฐ�นในก�รสง่กำ�ลงับำ�รงุหลกั

เพือ่สนับสนนุก�รกอ่สร�้งท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ และเปน็จดุทีส่ง่ตอ่เชลยศกึฝ�่ยสมัพนัธมติร รวมทัง้ 

กรรมกรช�วจีน ไทย อินเดีย อีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจ�กค่�ยวัดดอนตูม เข้�ไปก่อสร้�งท�งรถไฟ  

ที่ จ.ก�ญจนบุรี ต่อไป 

ห�กนัง่รถไฟม�จ�กท�งใต ้จะถึงสถ�นีบ้�นโป่งกอ่น แลว้จงึไปท่ีสถ�นหีนองปล�ดกุ ทัง้ 2 สถ�น ี

ห่�งกันประม�ณ 5 กิโลเมตร นักโทษเชลยศึกสงคร�มที่ถูกเกณฑ์ม�สร้�งท�งรถไฟ ส่วนใหญ่ จะม�ลง 

รถไฟสถ�นสีดุท�้ยทีส่ถ�นบี�้นโปง่ จ.ร�ชบรีุ แล้วเข้�พักทีค่�่ยวดัดอนตูม และบ�งส่วนกเ็ดินเท้�เข้�ไป

พักยังค่�ยหนองปล�ดุก 

วรวธุ สวุรรณฤทธิ ์(2544. 42-34) ยงักล�่วอกีว�่ กองทห�รญีปุ่น่ไดเ้ตรยีมง�นดนิคนัท�งเสรจ็ 

และเริ่มว�งร�งรถไฟที่หนองปล�ดุกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2485 โดยใช้เชลยศึก 

ช�วอังกฤษวันละประม�ณ 300 คน ว�งร�งได้วันละประม�ณ 1,500 เมตร สถ�นีหนองปล�ดุก  

จึงเป็นสถ�นีสำ�คัญท่ีกองทห�รญี่ปุ่นจะต้องสำ�รองร�งรถไฟหลักให้เพียงพอ จนกระทั่งถึงประม�ณ 
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เดือนมีน�คม 2486 จึงได้เริ่มใช้รถจักรล�กจูงรถตู้บรรทุกสัมภ�ระสู่จังหวัดก�ญจนบุรีต่อไป กองทัพ

ญ่ีปุน่ไดส้ร้�งค�่ยบรเิวณบ�้นหนองปล�ดกุเปน็ค�่ยแหง่หนึง่ทีต้ั่งอยูใ่กล้กับสถ�นหีนองปล�ดุก เพ่ือเปน็

ที่พักของเชลยศึก และกรรมกรช�วต่�งด้�วที่ลำ�เลียงม�จ�กประเทศสิงคโปร์และที่อื่นๆ 

เมื่อสงคร�มยุติลง ทห�รฝ่�ยสัมพันธมิตร ที่เคยเป็นเชลย ได้ควบคุมตัวทห�รญี่ปุ่น ซึ่งบัดนี้

ถอืว�่เปน็เชลยศกึ โดยควบคมุตวัเชลยศกึญ่ีปุ่นม�ข้ึนรถไฟทีส่ถ�นหีนองปล�ดกุ เพือ่สง่กลบัไปสงิคโปร ์

ในวันนั้น ทห�รญี่ปุ่นได้มีก�รเผ�เอกส�รสำ�คัญที่สถ�นีรถไฟหนองปล�ดุก และสถ�นีบ้�นโป่งทิ้ง เพื่อ

ปิดบังข้อมูลบ�งอย่�ง โดยน่�จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 สิงห�คม 2488 เพร�ะจ�กบันทึกของ น�ยน�ก�เซ่  

ต�ก�ชิ อดีตน�ยทห�รญี่ปุ่นผู้ควบคุมเชลยศึกในก�รสร้�งท�งรถไฟ (อ้�งถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 

2544 : 110) กล่�วว่� “วันที่ 15 สิงหาคม 2488 เป็นวันอัปยศวันแห่งความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่น 

ที่สถานีรถไฟบ้านโป่งเกิดไฟไหม้ขึ้น ทราบว่าเป็นการเผาทำาลายเอกสารของทางราชการ” 

สร้�งท�งรถไฟเข้�ห�กัน 
เส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� นี้มีระยะท�งรวม 415 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้�งอย่�งจริงจังใน 

เดือนกันย�ยน พ.ศ. 2485 แบ่งก�รก่อสร้�งออกเป็น 2 เส้นท�ง คือ

เส้นท�งที่ 1  เป็นก�รก่อสร้�งในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย เริ่มจ�กสถ�นีหนองปล�ดุก-สถ�นี

กองกุยตะ ระยะท�ง 263 กิโลเมตร อยู่ในก�รควบคุมดูแลของกรมก�รก่อสร้�งรถไฟที่ 9 ของญี่ปุ่น 

ภ�ยใต้ก�รสั่งง�นของกองพันทห�รช่�งที่ 1 แห่งกองทัพญี่ปุ่น ตั้งฐ�นบัญช�ก�รอยู่ที่ จ.ก�ญจนบุรี 

เส้นท�งที่ 2  เป็นก�รก่อสร้�งในช่วงที่อยู่ในประเทศพม่� เริ่มจ�กสถ�นีทันบูซ�ยัต-สถ�นี 

กองกุยตะ ระยะท�ง 152 กิโลเมตร อยู่ในคว�มควบคุมของกรมก�รก่อสร้�งรถไฟที่ 5 ของญี่ปุ่น  

ตั้งฐ�นบัญช�ก�รอยู่ที่เมืองทันบูยูซ�ยัท

กองทัพญี่ปุ่น ใช้ทห�รช่�งจำ�นวนกว่� 12,000 คนในก�รควบคุมก�รก่อสร้�ง และใช้แรงง�น

ในก�รก่อสร้�งรวมทั้งสิ้นประม�ณ 261,000 คน± แยกเป็นนักโทษเชลยศึกสงคร�ม ช�วอังกฤษ 

ออสเตรเลยี อเมริกัน แคน�ด� นวิซแีลนด ์เดนม�รก์ และฮอลแลนด ์(ดทัซ)์ ประม�ณ 61,000± คน และ

แรงง�นช�วเอเชยีจ�ก อนิเดยี จนี อินโดนเีซยี ม�เลเซยี สงิคโปร ์พม�่และไทย ประม�ณ 200,000± คน  

ซึ่งทห�รญี่ปุ่นเรียกแรงง�นช�วเอเชีย เหล่�นี้ว่� “โรมูซ�” (romusha)

ก�รกอ่สร�้งท�งรถไฟเริม่สร�้งพรอ้มกนัท้ังในประเทศไทยและประเทศพม�่ โดยในประเทศไทย 

เริ่มสร้�งจ�กสถ�นีหนองปล�ดุกไปจรดช�ยแดนไทย (ช่วงสถานีหนองปลาดุก-สถานีกาญจนบุรี  

ระยะทาง 51 กิโลเมตร รัฐบาลไทยช่วยสร้าง) ส่วนในประเทศพม่�ก็สร้�งจ�กสถ�นีทันบูซ�ยัต ลงม� 
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ยงัประเทศไทยผ�่นท�งด�่นเจดยีส์�มองค ์ทัง้สองเสน้จะม�เชือ่มต่อกนัที ่สถ�นกีองกยุตะ (Konkuita) 

ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ห่�งจ�กด่�นเจดีย์ส�มองค์ลงม�ท�งทิศใต้ประม�ณ 18 กิโลเมตร ก�รเชื่อมต่อ

เป็นผลสำ�เร็จ เมื่อวันที่ 16 ตุล�คม พ.ศ.2486 รวมระยะเวล�ที่ใช้ก่อสร้�งประม�ณ 13 เดือน และ 

มีพิธีเปิดอย่�งเป็นท�งก�รในวันที่ 25 ตุล�คม พ.ศ. 2486 

รูปภาพ 23  
สถ�นีกองกุยตะ ถ่�ยเมื่อ 
25 ตุล�คม พ.ศ. 2486
ที่ม� (เจ พี, ม.ป.ป.)

รูปภาพ 24  
รถไฟขบวนแรกที่แล่น
ผ่�นสถ�นีกองกุยตะ
ที่ม� (เจ พี, ม.ป.ป.)
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หลังสงคร�มโลก คร้ังท่ี 2 ยุติลง เหลือแค่หนองปล�ดุก-น้ำ�ตก
ข้อมูลจ�กรถไฟไทยดอทคอม (CivilSpice, 2545 : ออนไลน์) ระบุว่�กองทัพญี่ปุ่นได้ก่อสร้�ง

ท�งรถไฟจ�กประเทศไทยเพื่อลำ�เลียงกำ�ลังทห�ร อ�วุธยุทโธปกรณ์ เสบียงอ�ห�ร นำ้�มัน และ

ยุทธภัณฑ์สงคร�ม ไปยังประเทศพม่� จำ�นวนทั้งสิ้น 2 เส้นท�ง คือ

1. จ�กสถ�นหีนองปล�ดกุไปก�ญจนบุร ีข�้มแมน่ำ�้แควใหญ ่และเลยีบแมน่ำ�้แควนอ้ยไปจนถงึ

พรมแดนไทย-พม่� ที่ด่�นเจดีย์ส�มองค์ จ�กนั้นสร้�งเลยเข้�ไปในเขตประเทศพม่� โดยไปบรรจบกับ

ท�งรถไฟส�ยมะละแหม่ง-เย ที่สถ�นีทันบูซ�ยัต

2. จ�กสถ�นีชุมพร ไประนอง (ตำ�บลละอุ่น) ระยะท�งย�ว 91 กิโลเมตร แต่สร้�งได้เพียง  

68 กิโลเมตร พอถึงกระบุรี ก็หยุด เพร�ะสงคร�มสิ้นสุดลงก่อน จ�กนั้นกองทัพสัมพันธมิตร ก็สั่งให ้

รื้อถอนเอ�ร�งรถไฟและเครื่องประกอบทั้งหมดกลับไปมล�ยูต�มเดิม

ก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2485 โดยเริ่มจ�ก สถ�นี หนองปล�ดุกถึง

สถ�นีก�ญจนบุรี ระยะท�ง 50 กม. ซึ่งเป็นท�งร�บตลอด ต่อจ�กสถ�นีก�ญจนบุรีไปยังสถ�นีนำ้�ตก 

เริ่มมีภูมิประเทศเป็นเนินสูงมีภูเข�เล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับชันม�กนัก ต่อจ�กสถ�นีนำ้�ตกขึ้นไป เป็นท�ง

ขึ้นเข�มีคว�มล�ดชันสูงจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่� “ถำ้�ผี” จ�กนั้นท�งรถไฟจะล�ดลงผ่�นหมู่บ้�นและ

ตัวนำ้�ตกไทรโยค ไปจนถึงท่�ขนุน อ.ทองผ�ภูมิ ระยะท�งรวม 88 กิโลเมตร จ�กสถ�นีท่�ขนุนไปท�ง

รถไฟจะเลยีบแมน่ำ�้แควนอ้ยขึน้ไป จนถงึสถ�นนีเิกะ อ.สงัขละบรุ ีและไปถงึพรมแดนไทย-พม่� ทีด่�่น

เจดีย์ส�มองค์เป็นระยะท�ง 303 กิโลเมตร

กองทัพญี่ปุ่นได้สร้�งท�งรถไฟเข้�ไปในเขตประเทศพม่�อีก 112 กิโลเมตร ไปบรรจบกับท�ง

รถไฟของพม่�ส�ยมะละแหม่ง-เย ที่สถ�นีทันบูซ�ยัต ก�รก่อสร้�งใช้แรงง�นเชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตร

ทีม่ทีัง้ช�วองักฤษ ฮอลนัด� ออสเตรเลยี โดยกองทพัญีปุ่น่ต้องก�รเร่งรัดใหส้ร้�งเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะใช้ 

ลำ�เลียงกำ�ลังทห�รและอ�วุธยุทโธปกรณ์ จึงต้องดำ�เนินก�รก่อสร้�งหล�ยๆ จุดพร้อมกันแล้วจึงม� 

เชื่อมต่อกัน ก�รก่อสร้�งครั้งนั้น เชลยศึกต่�งล้มต�ยเป็นจำ�นวนม�กเนื่องจ�กเส้นท�งผ่�นช่วงป่�เข� 

เต็มไปด้วยอันตร�ยและไข้ป่�ชุกชุม จนได้รับก�รขน�นน�มว่�เป็น “เส้นท�งรถไฟส�ยมรณะ”

เส้นท�งส�ยนี้ ก่อสร้�งเสร็จจ�กสถ�นีหนองปล�ดุก ในประเทศไทย จนถึงสถ�นี ทันบูซ�ยัต 

ในประเทศพม่� รวมระยะท�ง 415 กิโลเมตร ใช้เวล�ในก�รก่อสร้�งเกือบ 1 ปีเศษ
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เมือ่สงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ยตุลิงในเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2488 โดยญีปุ่น่เปน็ฝ่�ยพ่�ยแพ้สงคร�ม 

เส้นท�งส�ยนี้จึงตกเป็นสมบัติของฝ่�ยสัมพันธมิตร ซ่ึงก็ได้ทำ�ก�รร้ือถอนท�งในช่วงพรมแดนของ

ทั้งสองประเทศออกเสียส่วนหนึ่ง ส่วนท่ีเหลือในประเทศไทยประม�ณ 300 กิโลเมตรนั้น ท�งฝ่�ย

สัมพันธมิตรได้เสนอข�ยท�งรถไฟ รวมทั้งล้อเลื่อน และเครื่องประกอบต่�งๆ ให้รัฐบ�ลไทย ในร�ค� 

50 ล้�นบ�ท 

หลังรับมอบเส้นท�งดังกล่�วแล้ว กรมรถไฟหลวงจึงได้ปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ในก�รขนส่ง

สินค้� และก�รโดยส�ร แต่ได้ปรับปรุงสภ�พท�งให้ใช้ก�รได้เฉพ�ะช่วงชุมท�งหนองปล�ดุก-นำ้�ตก 

เท่�นั้น เป็นระยะท�ง 130 กิโลเมตร ส่วนเส้นท�งต่อจ�กนั้นไป เป็นอันตร�ยต่อก�รเดินรถ เนื่องจ�ก

ก่อสร้�งด้วยคว�มเร่งรีบ ไม่มั่นคงแข็งแรง และไม่คุ้มค่�กับค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงดูแลรักษ� จึงได้ 

ทำ�ก�รรื้อถอนร�งออกท้ังหมด โดยร�งท่ียังมีคุณภ�พดีได้นำ�ไปเปลี่ยนใช้ในเส้นท�งส�ยชุมท�ง 

หนองปล�ดกุ-สพุรรณบรุ ีตลอดส�ย ตลอดจนนำ�ไปว�งในเส้นท�งสุร�ษฎร์ธ�น-ีครีีรัฐนคิม ตลอดส�ย

และเส้นท�งส�ยแก่งคอย-ชัยบ�ด�ล อีกส่วนหนึ่งด้วย
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เหตุก�รณ์ปะทะกันที่บ้�นโป่ง
หลังจ�กที่ทห�รญี่ปุ่นเข้�ม�ตั้งค่�ยต่�งๆ ในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่มีปฏิกิริย�ต่อต้�น

ญ่ีปุน่ เพร�ะถอืว�่ญีปุ่น่เปน็ผูร้กุร�นไทย จงึเกดิเรือ่งกระทบกระทัง่ระหว่�งคนไทยกบัทห�รญีปุ่น่ข้ึนอยู่

เนอืงๆ โดยเฉพ�ะเหตกุ�รณท์ีร่�้ยแรงจนบ�นปล�ยเปน็เรือ่งร�วใหญโ่ต ทำ�ล�ยคว�มสมัพนัธร์ะหว�่ง

ไทย-ญี่ปุ่น ให้เสื่อมทร�มลง จนถึงระดับรัฐบ�ลต้องลงม�แก้ไขปัญห� คือ เหตุก�รณ์ปะทะกันของ

ทห�รญีปุ่น่กบักรรมกร ตำ�รวจและทห�รไทยที ่อ.บ�้นโปง่ จ.ร�ชบรีุ เมือ่วนัที ่18 ธนัว�คม พ.ศ. 2485  

โดยมีจุดเกิดเหตุ 2 แห่ง คือ บริเวณวัดดอนตูม และสถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่ง 

รูปภาพ 25  แผนที่แสดงที่ตั้งวัดดอนตูม สถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่ง 
 สถ�นีรถไฟบ้�นโป่ง และสถ�นีหนองปล�ดุก สถ�นที่เกิดเหตุ
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เรื่องเหตุก�รณ์ปะทะกันที่บ้�นโป่งนี้ มีผู้บันทึกเรื่องร�วไว้จำ�นวนม�ก อ�ทิ ศนิโรจน์ ธรรมยศ  

(2561 : 123-124), น�ยสละ จันทรวงศ์ (2484-2488 : 59-60), ทศ พันธุมเสน และจินตน� ยศสุนทร  

(2544 : 14-15), ดำ�ริห์ เรือสุธรรม (2544 : 106-107), Giselle Studios (2013 : ออนไลน์),  

โรม บุนน�ค (2551 : 133-143) และ ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ (2553 : 447-539) ผู้เขียนได้ศึกษ�และ

ประมวลเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น จึงพอสรุปเรื่องร�วที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

ร�ยน�มผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุก�รณ์
เพื่อให้ผู้อ่�นได้เข้�ใจเรื่องร�วได้ดีขึ้น จึงขอแนะนำ�ร�ยน�มผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุก�รณ์ในครั้งนั้น 

ที่สำ�คัญว่� ใครเป็นใครบ้�ง ดังนี้

ผู้ก่อเหตุฝ่ายไทยที่ตกเป็นจำาเลย ในก�รฟ้องศ�ลทห�ร (พระนคร)

1. น�ยเพิ่ม สิริพิบูล (ส�มเณร) จำ�เลยที่ 1

2. น�ยเปะ นุ่มชินวงส์ (กรรมกร) จำ�เลยที่ 2

3. พลทห�รจ�หรือสุดจ� โสมทัต จำ�เลยที่ 3 (เป็นพลทหารสังกัดกองพาหนะมณฑล 

ทหารบกที่ 5 และเป็นพลทหารประจำาตัวของ ร.ต.เกษม ลิขิตวงศ์ หัวหน้าสารวัตรผสมบ้านโป่ง-

กาญจนบุรี)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย

1. พลตำ�รวจโท อดุลย์ อดุลเดชจรัส อธิบดีกรมตำ�รวจ 

2. พลตรี ไชย ประทีปะเสน เจ้�กรมประส�นง�นพันธมิตร

3. พันโท หม่อมเจ้� พิสิถดิสพงส์ ดิสกุล รองเจ้�กรมประส�นง�นพันธมิตร

4. น�ยจอน ส�ลิก�นนท์ ข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรี (ขณะเกิดเหตุก�รณ์)

5. น�ยธรรมรัตน์ โรจนสุนทร ข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรี (หลังจ�กเหตุก�รณ์ น�ยจอน 

ส�ลิก�นนท์ ถูกย้�ย)

6. พระมห�สนิท เขมะจ�รี ทั่งจันท์ เจ้�คณะ อ.บ้�นโป่ง

7. น�ยแม้น อรจันทร์ น�ยอำ�เภอบ้�นโป่ง (ขณะเกิดเหตุก�รณ์)

8. น�ยพรหม สูตรสุคนธ์ น�ยอำ�เภอบ้�นโป่ง (หลังจ�กเหตุก�รณ์ น�ยแม้น อรจันทร์  

ถูกย้�ยไปเป็นปลัดจังหวัดนครปฐม) 

9. ร้อยตำ�รวจเอก เล็ก กำ�เนิดง�ม  ผู้บังคับกองตำ�รวจบ้�นโป่ง

10. ร้อยตำ�รวจโท ศรีสุข อุ่นคำ� เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจบ้�นโป่ง 
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11. น�ยเชิน เกษตรศิริ เทศมนตรีเมืองบ้�นโป่ง
12. ร้อยตรี เกษม ลิขิตวงศ์ หัวหน้�ส�รวัตรผสมบ้�นโป่ง-ก�ญจนบุรี 
13. น�ยบันจง เส�วพรึกส์ ล่�มประจำ�กองอำ�นวยก�รคณะกรรมก�รผสม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายญี่ปุ่น
1. พลตรี ช. โมริย� ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย
2. พันโท อิชิอิ น�ยทห�รชั้นผู้ใหญ่ฝ่�ยญี่ปุ่น ประจำ�บ้�นโป่ง
3. พันโท ฮ�ชิโมโต หัวหน้�หน่วยคลังพัสดุสร้�งท�งรถไฟหนองปล�ดุก
4. พันโท น�ค�อิ หัวหน้�หน่วยพล�ธิก�รฝ่�ยรถไฟ
5. พันตรี โยชิด� หัวหน้�กองจ่�ยพัสดุสร้�งท�งรถไฟ
6. ร้อยโท ไคนูม่� น�ยทห�รประจำ�ทูตทห�รบกญี่ปุ่น
7. สิบเอก โคะอิเกะ หัวหน้�หน่วยส�รวัตรทห�รญี่ปุ่น
ทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิต รวม 7 คน
1. พันตรี โดนูม� โกชิโร
2. สิบเอก เนโนโต โทโมชิโร
3. สิบโท โคชิคิริซุนยิ
4. สิบตรี อิง�ฮ�ชิ ท�เคชิ
5. พลทห�ร พเสส ค�มัดซุ ซูซูบุ

6. ไม่ทร�บชื่อ 2 คน

เหตุเกิดที่วัดดอนตูม
ร�วเดอืนพฤษภ�คม พ.ศ. 2485 กองทพัญีปุ่น่เริม่เข�้ม�ตัง้ค�่ยทห�รที ่วัดดอนตมู อ.บ�้นโปง่ 

จ.ร�ชบุรี เป็นค่�ยทห�รญี่ปุ่นขน�ดใหญ่ ชื่อว่�หน่วยน�รีฮิซ่� เป็นที่พักของทห�รญี่ปุ่น และเป็น 
ค�่ยพกัเชลยศกึฝ�่ยสมัพนัธมติรทีถ่กูญีปุ่น่จับม�สงิคโปร์และลงรถไฟท่ีสถ�นบี�้นโปง่ม�พักเพ่ือเตรียม
กอ่สร�้งท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ และบรเิวณศ�ล�วดัดอนตมู กย็งัใชเ้ปน็ทีพ่กัอ�ศยัของกรรมกรคนไทย
ที่ม�รับจ้�งท�งรถไฟเช่นเดียวกัน 

เหตุก�รณเ์กิดข้ึนท่ีวดัดอนตมู ในวนัท่ี 18 ธนัว�คม พ.ศ.2485 เวล�ประม�ณ 17.00 น. ส�มเณร
เพิ่ม สิริพิบูล อ�ยุ 34 ปี อยู่วัดศ�ล�ตึก บ้�นห้วยกระบอก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 

 ได้เดินม�ต�มถนนทรงพล ถึงบริเวณหน้�วัดดอนตูม ได้พบเชลยศึกอยู่ต�มถนน เชลยศึกได้แสดง



ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

69

กริย�ท่�ท�งขอบุหรี่สูบ ส�มเณรเพิ่มฯ จึงให้บุหรี่แก่เชลยศึก 1 ซอง ทห�รญี่ปุ่นม�พบเข้�จึงเอ�มือ 

ตบศีรษะส�มเณรเพิ่ม 3 ที จนส�มเณรเพิ่มฯ ล้มลง ต่อม�มีผู้ห้�มส�มเณรเพิ่มฯ ไปที่ร้�นข�ยของใกล ้

วัดดอนตูม และห�ย�ดมม�ให้ดม ต่อจ�กน้ันส�มเณรเพ่ิมฯ ก็เข้�ไปในวัดดอนตูมเพ่ือขอย�ลมกิน  

พวกกรรมกรไทยที่อ�ศัยอยู่ในวัดเข้�ม�สอบถ�ม จึงเล่�เรื่องให้ฟัง พวกกรรมกรไทยแสดงอ�ก�ร 

ไม่พอใจต่อก�รกระทำ�ของทห�รญี่ปุ่น

ต่อม�เวล�ประม�ณ 19.00 น. เศษ มีทห�รญี่ปุ่นคนหนึ่งถือไม้กระบองย�วประม�ณ 2 ศอก 

เดนิม�ทีบ่นัไดศ�ล�วดั ซึง่เป็นทีพ่กัของกรรมกรไทย พวกกรรมกรทีน่อนอยูใ่กลบ้นัไดลกุขึน้ ทห�รญีปุ่น่

ผู้นั้นก็กลับไป หลังจ�กนั้นอีกประม�ณ 15 น�ที ก็มีทห�รญี่ปุ่น 2 คน ถือไม้กระบอง และค�ดด�บ

ปล�ยปนื กลบัม�ใหม ่เดนิขึน้บนัไดศ�ล�วดัท�งด้�นทิศตะวนัตก พวกกรรมกรกลุ็กฮอืขึน้ ทห�รญีปุ่น่

คนหนึง่เงือ้ไม้ทำ�ท่�จะต ีแตย่งัไมทั่นต ีกม็กีรรมกรคนหนึง่เอ�ไมข้ว้�งใสท่ห�รญีปุ่น่ แตไ่มถ่กูใคร ทห�ร

ญี่ปุ่นเหล่�นั้นก็กลับไปหลังจ�กนั้นอีกประม�ณ 5 น�ที ก็มีทห�รญี่ปุ่น 4 คน ถือปืนเดินม�ที่ศ�ล�วัด 

ด�้นทศิตะวันออก และอกี 7-8 คน มปีนืพรอ้มตดิด�บปล�ยปนืเรยีบรอ้ย เดนิออกจ�กค�่ยทห�รญีปุ่น่

ตรงม�ท�งศ�ล� คนหน้�ถือตะเกียงรั้วม�ด้วย แล้วขึ้นบันไดศ�ล�ด้�นทิศตะวันตก 

ทันใดนั้น มีเสียงปืนดังขึ้นท�งด้�นทิศตะวันออกของศ�ล� 4-5 นัด บรรด�เหล่�กรรมกร 

ที่อ�ศัยอยู่ในวัดประม�ณ 1,000 คน ก็แตกหนีกันชุลมุนวุ่นว�ยไปหมด กรรมกรทุกคนไม่มีอ�วุธ  

จงึใช ้จอบ เสยีม และไมต้ะบองเปน็อ�วุธ เข�้ต่อสูท้ำ�ร�้ยญีปุ่น่ น�ยเปะ นุม่ชินวงส ์เปน็กรรมกรคนหนึง่ 

ที่ถือไม้กระบองเข้�ต่อสู้กับทห�รญี่ปุ่นด้วย ทห�รญี่ปุ่นกับกรรมกรไทยต่อสู้กันอยู่ประม�ณ 1 ชั่วโมง 

เสียงปืนจึงสงบลง โดยมี น�ยแม้น อรจันทร์ น�ยอำ�เภอบ้�นโป่ง ร.ต.อ.เล็ก กำ�เนิดง�ม ผู้บังคับกอง

ตำ�รวจบ้�นโป่ง พ.ต.โยชิด� หัวหน้�กองจ่�ยพัสดุสร้�งท�งรถไฟ ส.อ.โคอิเกะ หัวหน้�ส�รวัตรทห�ร

ญี่ปุ่นประจำ�บ้�นโป่ง น�ยปรีด� บูรณสิริ ล่�มฝ่�ยญี่ปุ่น และน�ยบันจง เส�วพรึกส์ ล่�มประจำ�กอง

อำ�นวยก�รคณะกรรมก�รผสม เข้�ไประงับเหตุ ปร�กฏว่� ทห�รญี่ปุ่นเสียชีวิต 2 คน บ�ดเจ็บส�หัส 

1 คน สว่นก�รบ�ดเจบ็ของกรรมกรไทย ไมท่ร�บได้ เพร�ะเจ้�หน�้ทีไ่ทยไมส่�ม�รถเข�้ไปสอบสวนได้  

เพร�ะเป็นพื้นที่ของค่�ยทห�รญี่ปุ่น

แตจ่�กบันทึกของน�ยบันจง เส�วพรกึส ์ล�่มประจำ�กองอำ�นวยก�รคณะกรรมก�รผสม (อ้�งถงึ 

ใน ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ (2553 : 452-446) ได้บันทึกเกี่ยวกับก�รบ�ดเจ็บของกรรมกรไทย ไว้ว่� 

“พอเดนิเขา้ไปในคา่ยหนว่ยนารีฮซิา่ ซึง่ต้ังอยูใ่นวดัดอนตูม และเปน็หนว่ยทีเ่กิดเหต.ุ.เหน็ทหาร

ญี่ปุ่นได้มัดมือเท้ากรรมกรไทยไว้ 4-5 คน ทุกๆ คน ล้วนแต่มีบาดเจ็บแผลและโลหิตอาบร่างกาย...”
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“ขณะนั้นพวกเราซึ่งยังอยู่ ณ ที่นั้น ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด พร้อมได้ยินเสียงโห่ร้อง 

และเสียงตะโกนของเหล่าทหารญี่ปุ่นดังแซ่ไปหมดท่ัวบริเวณวัดดอนตูม พวกเราจึงได้รีบออกจากที่

บญัชาการเดนิตรงไปยงัลานวัด ตอนใกลศ้าลา ซึง่กรรมกรไทยพกันอนกันอยู ่พวกเราไดพ้บกรรมกรไทย 

คนหนึ่งนอนอยู่บนดิน เสียงร้องคราญครางว่า ตัวเขาไม่รู้เร่ืองอะไรเลย ไปตลาดเพ่ิงกลับมานอน 

ตะกี้นี้เอง ก็พอดีถูกทหารญี่ปุ่นฟันเอาร้องครวญครางขอความช่วยเหลือ”

“พวกทหารญี่ปุ่นที่ออกวิ่งไล่จับกรรมกรไทยนั้น ทุกคนถือปืนและติดหอกปลายปืน พอเห็น 

เงาตะคุม่ๆ ทีต่รงไหนกว็ิง่ไลไ่ปจบัทนัท ีทหารบางคนใชด้าบแกวง่ไล่หลังกรรมกรไปกม็ ีตอนนีพ้วกเรา 

ได้เดินตอ่ไปอกี ประมาณ 10 กวา่กา้ว พบกรรมกรไทยอกีคนหนึง่นอนรอ้งครวญครางด้วยความเจบ็ปวด 

อยูใ่กลบ้ริเวณนัน้ดว้ยเสยีงออ้แอ ้ร้องออกมาว่า ตนได้ถูกทหารญีปุ่น่ฟนัเอาโดยทีต่นไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

อะไรเลย...มีใครคนหนึ่งในหมู่พวกเรา ได้ส่องไฟฉายไปที่กรรมกรคนนั้น ได้เห็นโลหิตแดงอาบ 

เปรอะเปื้อนไปทั้งกาย และเห็นทหารญี่ปุ่นกำาลังลากตัวไปยังที่บัญชาการ”

“ทหารญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บนั้น เขาได้พาไปส่งโรงพยาบาลสนามของเขาเสียแล้ว ขณะนี้ 

ฉันเหน็กรรมกรทีถ่กูฟนัและถกูแทง โดยทหารญีปุ่่น ถกูมดัมอืและเทา้ นอนกล้ิงอยูต่ามพ้ืนก็ม ีบางคน 

ได้รับบาดเจ็บที่แขน ที่ศีรษะ ถูกมัดมือไพล่หลังนั่งก้มหน้าก็มีกรรมกรไทยที่ได้รับบาดเจ็บมีจำานวน  

5 คน กับอกี 1 คน ไมไ่ดร้บับาดเจบ็ประการใด แตถู่กมดัให้นัง่ยองๆ อยู่ใกล้ๆ  กบัพวกนัน้...พวกทีไ่ด้รบั 

บาดเจ็บล้วนมีโลหิตอาบตามหน้าและตามตัว เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดไม่ขาดระยะ  

ขณะนั้นฉันเข้าใจว่าเป็นเวลาประมาณ 22.00 น. เห็นจะได้ ทางหน่วยนารีฮิซ่า ได้โทรศัพท์รายงาน

การเกิดเหตุไปทาง จ.กาญจนบุรี โดยทหารคนหนึ่ง....” 

เรื่องก�รเสียชีวิตและบ�ดเจ็บของทห�รญี่ปุ่น น�ยบันจง เส�วพรึกส์ ได้บันทึกต่อไว้ว่� 

“...พวกเราได้เดินทางจากค่ายหน่วยนารีฮิซ่ามุ่งไปโรงพยาบาล...ได้เห็นทหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง 

ไดส้ิน้ชวีติไปแลว้ และตัวของทหารผูน้ี้มบีาดแผลรอยแทงสาหสัมาก ขา้งหลงัมีรอยแทงทะลถุงึขา้งหนา้

สองรู นอกนั้นไม่ทะลุอีก 8 รู กระดูกคิ้วข้างซ้ายหัก เหนือคิ้วมีรอยถูกแทงสองรู ลึกประมาณหนึ่งคืบ 

กระดกูโหนกแกม้ใตต้าและลกูคางหกั สงัเกตเหน็บาดแผลล้วนเปน็อาการปางตายท้ังส้ิน...ขณะท่ีพวกฉัน 

เขา้ไปนัน้ เหน็ทหารแพทยช์ว่ยกนัเยบ็แผลทกุๆ แผลของทหารญีปุ่น่พวกนีอ้ยู ่ถงึแมจ้ะส้ินชวีติไปแลว้

กต็าม ทหารอีกคนหนึง่กำาลงัถกูเยบ็แผลทีท้่อง แผลโตเทา่เกอืบฝา่มอื นายแพทยก์ำาลงัจดัการทำาแผลอยู ่ 

สว่นทหารอกีคนหนึง่ ถูกทำาแผลอยูน่อกห้องผา่ตดั เพราะทหารคนนัน้ เขาบอกวา่ไดร้บับาดเจ็บเพยีงเปน็ 

แผลขูดไปเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สาหัสเท่าไรนัก” 
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เหตุก�รณท์ีค่�่ยวดัดอนตมูนี ้ทห�รญีปุ่น่ไดจ้บักรรมกรไทยไว้จำ�นวน 50 คนเศษ และพระภกิษ ุ 

14 รูป โดยตอนแรกฝ่�ยญี่ปุ่นจะมอบตัวให้ฝ่�ยไทย แต่กลับคำ�โดยอ้�งว่�เพร�ะมีทห�รของเข� 

เสียชีวิตแล้ว จึงไม่ขอบมอบตัวให้ฝ่�ยไทย

เหตุก�รณ์ต่อเนื่องที่สถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่ง
เวล� 21.00 น. ยังมีเสียงปืนดังอยู่ที่บริเวณค่�ยวัดดอนตูม ระหว่�งนี้ไฟฟ้�ดับทั่วบริเวณ

บ�้นโปง่ ท�งสถ�นตีำ�รวจบ�้นโปง่ไดจ้�่ยปนืและกระสนุใหต้ำ�รวจและส�รวตัรทห�ร เพือ่เตรยีมพรอ้ม 
จนกระทัง่เวล� 22.00 น. ไฟฟ้�กใ็ชไ้ด ้แต ่ร.ต.ท.สรีสุข ยงัคงส่ังไมใ่หเ้ปดิไฟฟ้�ทีส่ถ�นตีำ�รวจ จนเวล�
ประม�ณ 22.30 น. เสียงปืนที่วัดดอนตูมก็เงียบสงบลง ขณะเดียวกันก็มีรถยนต์ของทห�รวิ่งม�จอด 
ที่สถ�นีตำ�รวจ จำ�นวน 2 คัน เป็นรถบรรทุกและรถเก๋ง และมีเสียงปืนดังขึ้นจ�กรถบรรทุก พวกที่อยู่
ในสถ�นีตำ�รวจก็ยิงออกไปสู้ ส�รวัตรทห�รไทยซึ่งหลบอยู่ฟ�กตรงข้�มกับสถ�นีตำ�รวจ ก็ยิงสู้เช่นกัน  
ยงิกนัอยูป่ระม�ณ 2 น�ท ีพ.ต.โยชดิ� ร.ต.อ.เลก็ กำ�เนดิง�ม ร.ต.เกษม ลขิติวงศ ์และน�ยแมน้ อรจนัทร ์ 
น�ยอำ�เภอบ้�นโป่งก็ม�ถึง แล้วช่วยกันระงับเหตุ เหตุก�รณ์จึงได้สงบลง 

ปร�กฏว่� พลทห�รจ�ด ปลุกปลื้ม ส�รวัตรทห�รไทย ถูกยิงที่ก้นริมทว�รหนักด้�ยขว�ทะลุ
ไข่ดันซ้�ย ได้รับบ�ดเจ็บส�หัส ในขณะที่หลบอยู่ที่ขอนไม้ริมถนนชิดกับรั้วที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ ซึ่งตั้งอยู ่
คนละฟ�กของสถ�นีตำ�รวจ ฝ่�ยญี่ปุ่นเสียชีวิต 4 คน ในจำ�นวนนั้น มีร้อยเอก คูโนม� น�ยแพทย์ 
ส�รวตัรทห�ร 1 คน และพลทห�ร 2 คน กบับ�ดเจบ็อกี 4 คน กระสนุทีไ่ปถกูน�ยแพทยเ์สยีชวีตินัน้ เป็น 
กระสุนของพลทห�รจ�หรือสุดจ� โสมทัต เป็นผู้ยิง 

ระหว่�งนี้ ก็มีเสียงปืนดังข้ึนอีกท่ีบริเวณโรงไฟฟ้�ของเทศบ�ลบ้�นโป่ง ซ่ึงอยู่ห่�งจ�กสถ�นี
ตำ�รวจประม�ณ 1 กิโลเมตร ที่โรงไฟฟ้�นั้นมีรถปั้นจั่นของทห�รญี่ปุ่นจำ�นวน 1 คัน ตั้งอยู่ เพื่อทำ�ง�น
ยกสิ่งของขึ้นจ�กแม่นำ้�แม่กลองและมีทห�รญ่ีปุ่นเฝ้�อยู่ ผลก�รสอบสวนพบว่�ไม่มีใครยิงใคร และ
ไม่มีผู้ใดได้รับบ�ดเจ็บ 

หลังจ�กเหตุก�รณ์ทุกอย่�งสงบแล้ว น�ยแม้น อรจันทร์ น�ยอำ�เภอบ้�นโป่งได้เขียนประก�ศ
แล้วมอบให้น�ยเชิน เกษตรศิริ เทศมนตรีเมืองบ้�นโป่ง ช่วยประก�ศท�งเครื่องกระจ�ยเสียงของท�ง
เทศบ�ลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่� เป็นเรื่องเข้�ใจผิดระหว่�งกรรมกรกับทห�รญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อย 
และบดัน้ีเจ้�หน�้ทีฝ่�่ยไทยและญีปุ่น่ไดร้ะงบัเหตกุ�รณเ์ปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ขอใหป้ระช�ชนอย�่ตกใจ 
ขอให้ตัง้อยูใ่นคว�มสงบท่ัวกนั ตอ่จ�กนัน้กโ็ทรศพัทร์�ยง�นเหตกุ�รณท์ัง้หมดไปยงั น�ยจอน ส�ลกิ�นนท ์ 
ข�้หลวงประจำ�จงัหวดัร�ชบรุ ีเพือ่ทร�บ สว่น ร.ต.อ.เล็กฯ กโ็ทรศพัท์ร�ยง�นผู้กำ�กบัก�รตำ�รวจร�ชบรีุ 

ร.ต.เกษมฯ ก็ร�ยง�นต่อ พ.อ.ไชย ประทีปปะเสน 
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น้ำ�ผึ้งหยดเดียว
ศนิโรจน์ ธรรมยศ (2561 : 123-124) กล่�วว่� กรณีทห�รญี่ปุ่นตบหน้�ส�มเณรคนไทยท่ี

มอบบุหรี่ให้กับเชลยศึกสัมพันธมิตรท่ี อ.บ้�นโป่ง จนบ�นปล�ยกล�ยเป็นเหตุก�รณ์นำ้�ผึ้งหยดเดียว  
สร�้งคว�มตงึเครยีดม�กขึน้เรือ่ยๆ ทำ�ใหท้ห�รญีปุ่น่ตอ้งพกอ�วธุตดิตวัตลอดเวล�และมกี�รขดุสน�ม
เล�ะรอบบริเวณที่ตั้งของตน เพื่อเป็นก�รป้องกันก�รโจมตีจ�กฝ่�ยไทย ในที่สุดญี่ปุ่นต้องส่งพลโท  
อ�เกโตะ น�ก�มูระ ม�เป็นผู้บัญช�ก�รในไทย เพื่อห�หนท�งประนีประนอมคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

ดำ�ริห์ เรือสุธรรม (2544 : 106-107) ได้กล่�วถึงเหตุก�รณ์กรณีบ้�นโป่ง ไว้ว่�
หนังสือพมิพม์ห�ชนและเจนิฮว�่เป�้ฉบบัใตด้นิ ไดร้�ยง�นเหตกุ�รณป์ะทะครัง้นีไ้วว้�่ ในวนัที ่ 

18 ธนัว�คม พ.ศ. 2485 ทห�รญีปุ่น่ทีค่มุสร�้งท�งอยูท่ีว่ดัดอนตูม ได้ใชฝ่้�มอืตบหน�้ภกิษไุทยรูปหนึง่ 
อย�่งป�่เถือ่น คนง�นไทยกำ�ลงัสร�้งท�งอยู ่ณ บรเิวณนัน้ ได้เข�้ห้�มปร�มต่อว�่ทห�รญีปุ่น่กถ็กูทห�ร
ญี่ปุ่นใช้ด�บปล�ยปืนไล่ทิ่มแทง และไล่ยิงคนง�นจนได้รับบ�ดเจ็บล้มต�ยหล�ยคน เมื่อน�ยอำ�เภอ 
กับหัวหน้�สถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่งและหัวหน้�ส�รวัตรทห�รไทยทร�บเหตุ ก็พ�กันไปห้�มปร�ม และ 
หยุดยั้งก�รใช้อำ�น�จป่�เถื่อนของทห�รญี่ปุ่นเหล่�นั้น ก็กลับถูกทห�รญี่ปุ่นใช้ปืนยิงกร�ดเข้�ใส่ 

ตอ่ม�กองทห�รญีปุ่น่ท่ีประจำ�อยูใ่นค�่ยทีจ่งัหวดัก�ญจนบรีุทร�บข�่วกเ็คล่ือนกำ�ลัง 3 คนัรถ 
ไปลอ้มสถ�นตีำ�รวจ อ.บ�้นโปง่ จงึเกดิก�รยงิต่อสูก้นัข้ึน ทห�รญีปุ่น่ใชป้นืกลยงิกร�ดอย�่งดุเดือด เปน็
เหตุให้ตำ�รวจและช�วบ�้นบ�ดเจ็บลม้ต�ยกว�่ร้อยคน ฝ่�ยญีปุ่น่ต�ยและบ�ดเจ็บ 4 คน เมือ่น�ยอำ�เภอ
กับหัวหน้�สถ�นีตำ�รวจ พร้อมกับน�ยทห�รญี่ปุ่น ยศน�ยพันไปช่วยกันระงับก�รปะทะ เหตุก�รณ์ 
จึงสงบลง ท�งก�รญี่ปุ่นได้กล่�วร้�ยป้�ยสีว่� กรณีนี้เกิดจ�กก�รยุแหย่ของช�วจีนที่เกลียดชังญี่ปุ่น

ด้�น โรม บุนน�ค (2551 : 133-143) ได้กล่�วถึง เหตุก�รณ์ที่บ้�นโป่ง นี้ไว้ค่อนข้�งละเอียด 
ดังนี้ 

เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันว�คม พ.ศ. 2485 เวล�ประม�ณ 5 โมงเย็น ที่วัดดอนตูม ในตัว 
อ.บ�้นโป่ง ซึง่เปน็ทีต้ั่งค�่ยทห�รญ่ีปุน่ ขณะที ่สามเณรเพิม่ สริิพบิลู อ�ย ุ37 ปแีลว้ เปน็คนสติไมค่อ่ย 
สมประกอบ กำ�ลังเดินอยู่ในวัด ได้มีเชลยศึกผิวข�วคนหนึ่งเดินเข้�ไปขอบุหร่ี ส�มเณรเพ่ิมก็ส่งให้
ด้วยคว�มเมตต� ทห�รญี่ปุ่นคนหนึ่งเห็นเข้�ก็ตรงรี่เข้�ม�ดึงบุหร่ีในมือเชลยศึกขยำ้�ทิ้ง และตบหน้�
ส�มเณรจนล้มควำ่� 

ก�รตบหน้�เป็นม�ตรก�รลงโทษข้ันพื้นฐ�นในกองทัพญี่ปุ่น น�ยทห�รจะตบหน้�ผู้ใต้บังคับ
บัญช�อยู่เป็นประจำ� และถือว่�เป็นเรื่องลงโทษธรรมด�ในคว�มผิดข้ันตำ่� แต่สำ�หรับคนไทยแล้ว  
ก�รตบหน้�เปน็เรือ่งร�้ยแรงทีจ่ะตอ้งปกปอ้งศกัดิศ์รดีว้ยชวีติ ชกหน�้เสยียงัดกีว�่ ยิง่ตบหน�้พระหรอื

เณรที่อยู่ในผ้�เหลืองด้วยแล้ว คว�มโกรธแค้นยิ่งเพิ่มทวีคูณ
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คนไทยทีเ่หน็เหตกุ�รณไ์ดเ้ข�้พยงุส�มเณรเพิม่ ไปปฐมพย�บ�ล เมือ่กรรมกรไทยทีไ่ปสร�้งท�ง

รถไฟให้ญี่ปุ่นกลับม�พักท่ีวัดในตอนคำ่� พอรู้เร่ืองนี้เข้�ต่�งพ�กันโกรธม�ก ได้พ�ส�มเณรเพิ่มไปพบ

ล่�มญี่ปุ่นเพื่อประท้วง ล่�มญี่ปุ่นรับว่�จะร�ยง�นผู้ใหญ่ฝ่�ยญี่ปุ่นให้ทร�บ เพื่อพิจ�รณ�จัดก�รต่อไป 

เมื่อส�มเณรเพิ่มและกรรมกรกลับม�ถึงวัดในเวล� 20.00 น. ทห�รญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งไม่พอใจ

คนไทยที่ไปประท้วง ก็ข้ึนไปบนศ�ล�วัดท่ีพักของกรรมกร เอะอะโวยว�ยแสดงอำ�น�จข่มขู่ ต่อม� 

ก็มีทห�รญี่ปุ่นอีก 2 คน ถือปืนขึ้นไปบนศ�ล�วัด ทำ�เอ�กรรมกรพ�กันตกใจกลัว พอทห�รญี่ปุ่นทั้ง 3 

กลับไป ร�ว 5 น�ที ก็มีทห�รญี่ปุ่นร�ว 10 คน มีอ�วุธบุกขึ้นไปบนศ�ล�และยิงปืนขู่ เหล่�กรรมกร

พ�กันเผ่นหนีลงจ�กศ�ล�วิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุน ทห�รญี่ปุ่นยังยิงปืนไล่ต�มหลัง เคร�ะห์ดีที่ไม่ถูกใคร  

แม้คนไทยจะหนีไปซ่อนกันหมดแล้ว ทห�รญี่ปุ่นก็ยังยิงข่มขู่อยู่อีก ทำ�ให้บ�งคนเหลืออด คว้�จอบ 

เสียม เครื่องมือทำ�ง�นเตรียมสู้ ก็พอดีน�ยทห�รญี่ปุ่นยศร้อยตรีกับน�ยอำ�เภอบ้�นโป่งม�ระงับเหตุ  

ไล่ทห�รญี่ปุ่นกลับไป

ตอ่ม�เกอืบเท่ียงคืน ทห�รญีปุ่่นจ�กเมอืงก�ญจนม์� 5 คนัรถ ยกกนัม�ทีบ่�้นโปง่ 2 คนั ตรงไป

ที่วัดดอนตูม อีก 1 คัน ไปท�งริมแม่กลองอีก 2 คัน เป็นรถบรรทุกม�จอดที่หน้�สถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่ง 

กระจ�ยกำ�ลังยึดแนวถนนหน้�สถ�นี จ�กนั้นทห�รญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งมีอ�วุธเดินตรงไปที่สถ�นี ทันใด 

ก็มีสียงปืนดังขึ้น ตอบโต้กันเพียง 2-3 น�ทีก็ยุติ มีน�ยทห�รญี่ปุ่น 1 คนและพลทห�ร 4 คน เสียชีวิต

ส่วนที่วัดดอนตูมก็มีเสียงปืนเช่นกัน ทห�รญี่ปุ่นได้จับคนไทยไป 31 คน และจับพระเณร 

ทัง้วดัไปสอบสวนตลอดคนื แต่ไดป้ลอ่ยพระไปในตอนเช�้ นอกจ�กส�มเณรเพิม่รปูเดยีว สว่นกรรมกร 

31 คน ถูกขังต่อไปจนถึงวันที่ 24 ธันว�คม หลังจ�กสอบสวนแล้ว

ก็ปล่อยตัวไป 20 คน อีก 11 คน ถูกขังต่อไป ส่วนส�มเณรเพิ่มนั้น 

มอบให้ฝ่�ยไทยเป็นผู้ควบคุม

คว�มขุ่นเคืองของคนไทยได้ลุกโชนขึ้นอีกในตอนส�ยของ

วันที่ 19 ธันว�คม เมื่อทห�รญี่ปุ่นได้จับ พระครูปัญญ�ธิก�ร (เต่�) 

เจ้�อ�ว�สวัดดอนตูมไปนั่งต�กแดด โทษฐ�นไม่ควบคุมดูแลวัด

รูปภาพ 26  
พระครูปัญญ�ธิก�ร (เต่�)
ที่ม� (Giselle Studios, 2013 : ออนไลน์).
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โรม บุนน�ค (2551 : 138-140) กล่�วต่อว่� 

พระสมศักดิ์ ยโสธโร จันทร์เปรม วัย 81 ปี พระลูกวัด

ดอนตูม ได้เล่�เหตุก�รณ์ในครั้งนั้นให้ฟังเมื่อปี พ.ศ.

2546 ว่� ตอนนั้น อ�ตม�เป็นพลทห�รสังกัดแผนก

ทห�รช่�ง ที่ร�ชบุรี เรื่องท่ีทห�รญี่ปุ่นตบหน้�เณรนั้น  

ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่�ไหร่ บ�งคนก็พูดกันว่�เป็นเณรปลอม

เข้�ม�รับของแจก แต่เรื่องจับเจ้�อ�ว�สไปนั่งต�กแดด

น้ัน โกรธแค้นม�ก ตอนนั้น พันเอกหม่อมหลวงโอสถ

ทินกร เปน็หวัหน�้แผนกทห�รช�่ง (จรงิๆ แลว้ในชว่งนัน้  

มีพนัโท หลวงประเสรฐิ ยงยทุธ (ประเสรฐิ ชิโนทัย) เปน็

หัวหน้าแผนกทหารช่าง ผู้เขียน) ได้นำ�ทห�รม�ซุ่มอยู่ 

ท่ีหมูบ่�้นหลงัวดัดอนตมู ใชคั้นท�งรถไฟเปน็แนวกำ�บัง 

ตั้งปืนกลหนักกันเลย กะถล่มค่�ยญี่ปุ่นที่วัดดอนตูม 

อ�ตม�เป็นทห�รที่ม�ด้วย จำ�ได้ว่�ม�นอนอยู่ 2 คืน 

อ�ห�รก�รกินของพวกทห�รสมบูรณ์ม�ก ช�วบ้�น

เลี้ยงกันไม่อั้น

รูปภาพ 27  พระสมศักดิ์ ยโสธโร จันทร์เปรม
 ที่ม� (โรม บุนน�ค, 2551 : 132)

ญี่ปุ่นก็รู้ว่�ไทยไม่พอใจเรื่องนี้ม�ก ชุมนุมกันอยู่หล�ยแห่งแถวนครปฐมและโพธ�ร�ม 

เตรียมถล่มญี่ปุ่น พันตรีอิริเอะ น�ยทห�รญี่ปุ่น ได้ถ�ม พันโท ม.จ.พิศิฐดิศพงษ์ ดิศกุล ผู้อำ�นวยก�ร 

คณะกรรมก�รผสมว่� “ไทยต้องการรบกับญี่ปุ่นหรือ ถ้าประสงค์เช่นนั้น ญ่ีปุ่นจะได้เตรียมรบ”  

ซึ่ง ม.จ.พิสิฐดิสพงษ์ฯ ได้ตอบต�มนโยบ�ย จอมพล ป. พิบูลสงคร�ม ไปว่�

“ไทยไม่มีความประสงค์เช่นนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก มีกำาลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  

จะไปสู้รบกับญี่ปุ่นอันเป็นเสมือนพี่ชายได้อย่างไร เพื่อให้เป็นที่บริสุทธิ์ใจ อยากจะไปดูด้วยกันก็ไม่

ขัดข้อง” 

ญีปุ่น่ไดส้ง่ทห�ร 2 คน รว่มไปดกู�รชมุนมุพลของทห�รไทยต�มข่�วลือ ซ่ึงอ�จเปน็เพร�ะเหตุนี ้ 

ทำ�ให้ทห�รช่�งร�ชบุรีท่ีม�ซุ่มอยู่ในหมู่บ้�นหลังวัดดอนตูมต้องถอนกำ�ลังออกไป พระสมศักดิ์ฯ  

เล่�ต่อว่� 

“พอมขี�่วว�่คนไทยไมพ่อใจเรือ่งนีม้าก กม็นีายทหารใหญข่องญีปุ่น่คนหนึง่มาท่ีคา่ยวดัดอนตมู 

คนนี้คงจะระดับนายพล อาตมายังจำาได้ดี รูปร่างเตี้ยลำ่าเป็นมะขามข้อเดียว พอมาถึงก็เรียกทหาร 
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ทัง้ค่ายมาเข้าแถวแลว้ถามหาคนทีจั่บพระไปนัง่ตากแดด พอไดต้วักต็รงเขา้ไปตบควำา่ แลว้เขา้ไปกราบ

ขอโทษเจ้าอาวาส ตอนนั้นท่านกำาลังจะออกไปเทศน์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขาก็ขอตามไปด้วยทั้งๆ ที่พูด

ภาษาไทยได้ไม่กี่คำา เข้าไปคุยกับชาวบ้าน เป็นที่หัวเราะกันสนุกสนาน เรื่องก็เลยคลี่คลายไปด้วยดี” 

แต่ทว่�คล่ีคล�ยเฉพ�ะท่ีวัดดอนตูมเท่�น้ัน คว�มโกรธเคืองเคียดแค้นทห�รญ่ีปุ่นได้กระจ�ยไปท่ัว 

 โดยเฉพ�ะทีก่�ญจนบรุแีละบ�้นโปง่ ซึง่เปน็ฐ�นกำ�ลังในก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ กรรมกรไทย 

500 คน ซึง่สว่นใหญม่�จ�กนครปฐมและร�ชบรุ ีได้หนกีลบับ�้นหมด นอ๊ตยดึหัวร�งรถไฟถกูมอืดีแอบ

ถอดไปเกือบพันตัว ญี่ปุ่นเข้�ไปซื้ออ�ห�รในตล�ดก็ถูกช�วบ้�นตะโกนด่�ต่�งๆ น�น� บ�งทีได้จังหวะ 

ตำ�รวจไทยก็เอ�ปืนจี้ทห�รญี่ปุ่นขอค้นตัวให้ห�ยซ่�เล่น

“ทหารญีปุ่่นท่ีไปเดนิตรวจการณ์คนเดียวในทีเ่ปลีย่วๆ ถกูแอบตีหวัเอาปนืไปกม็”ี พระสมศกัด์ิฯ  

เล่�

ญี่ปุ่นไม่ยอม..ให้ประห�รชีวิตคนไทยในเหตุก�รณ์ทั้งหมด 
ญีปุ่น่ยงัไมย่อมจบเหตกุ�รณท์ีบ่�้นโปง่ เพร�ะทห�รญีปุ่น่ทีเ่สียชวีติเปน็น�ยทห�รยศร้อยเอก 

ตำ�แหนง่น�ยแพทย ์กองทพัญีปุ่น่ตอ้งก�รใหผู้ร่้วมกอ่เหตุท่ีบ�้นโปง่ถูกประห�รชวีติท้ังหมดเพ่ือศกัด์ิศรี

ของกองทพัญีปุ่่น แตฝ่�่ยไทยกย็อมไมไ่ดท่ี้จะใหญ้ีปุ่น่ม�บงก�รจบัผูก้อ่เหตทุัง้หมดไปประห�ร เพร�ะไทย 

มีอธิปไตยและญี่ปุ่นก็ลงน�มรับรองที่จะเค�รพอธิปไตยของไทยอยู่แล้ว 

จ�กก�รสอบสวนร่วมกัน ญี่ปุ่นยืนยันว่�ไทยเป็นฝ่�ยลงมือก่อน ฝ่�ยไทยจึงได้ส่ง พลโทจรูญ 

เสรีเริงฤทธิ์ เป็นหัวหน้�คณะ ไปขอขม�ต่อผู้บัญช�ก�รรถไฟของญี่ปุ่นอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อวันที่ 22 

ธันว�คม พ.ศ. 2485 ส่วนในด้�นคดีนั้น ญี่ปุ่นยังเรียกร้องให้ประห�รชีวิตผู้ก่อเรื่องทั้งหมด 

ในวันที่ 28 ธันว�คม พ.ศ. 2485 จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม น�ยกรัฐมนตรี ได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมก�รขึ้นสอบสวนกรณีเหตุก�รณ์บ้�นโป่งข้ึนโดยเฉพ�ะประกอบด้วย น�ยตำ�รวจและ 

น�ยทห�รชั้นผู้ใหญ่ 5 คน ซึ่งร�ยง�นของคณะกรรมก�รชุดนี้ แตกต่�งตรงกันข้�มกับผลสอบสวน

ของญี่ปุ่น จอมพล ป.ฯ บันทึกคว�มเห็นลงไปด้วยว่� “การที่ทะเลาะกันนั้น ตามเสียงมาจากญี่ปุ่น

ฝ่ายเดียวอย่างท่านว่า มีการตบหน้า ชักดาบขู่ เมา และเข้าไปพาลเกเรต่างๆ ถ้าเขาทำาให้หายไปได้

คงไม่มีเรื่องอะไร”

เหตุก�รณ์ที่บ้�นโป่ง ทำ�ให้กระทบกระเทือนต่อคว�มสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่นม�ก อ�จจะเป็น

อุปสรรคต่อก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� กำ�หนดแล้วเสร็จก็ใกล้เข้�ม� น�ยพลฮิเดกิ โตโจ น�ยก

รัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นห่วงเรื่องนี้ม�ก จึงได้เปลี่ยนตัวส่ง พลโทอ�เคโตะ น�ก�มูระ เข้�ม� รับตำ�แหน่ง 
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ผู้บัญช�ก�รกองทัพญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกร�คม พ.ศ. 2486 ซึ่งก่อนม� น�ยพลน�

ก�มูระ ไดร้บัคำ�เตอืนจ�ก น�ยดเิรก ชยัน�ม เอกอคัรร�ชทตูไทยประจำ�กรงุโตเกียวว�่ ก�รตบหน�้เป็น

จดุบอดของคว�มสมัพนัธไ์ทย-ญีปุ่น่ คนเอเชยีอ�คเนย ์โดยเฉพ�ะคนไทย ถือว�่ก�รตบหน�้เปน็ก�รหลู่

เกียรติอย่�งรุนแรง จะยอมสู้ถึงต�ย

ในเดือนมีน�คม พ.ศ. 2486 ได้มีก�รยกฐ�นะ “กองอำ�นวยก�รคณะกรรมก�รผสม” เป็น 

“กรมประส�นง�นพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่น โดยมี พันเอกไชย ประทีปะเสน เป็นเจ้�กรม ซึ่งได้ร�ยง�นถึง

ก�รดำ�เนินคดีเหตุก�รณ์บ้�นโป่งต่อ จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม มีข้อคว�มตอนท้�ยว่�

“อนึ่ง มีทางที่จะช่วยเหลืออยู่ก็คือ ไม่ให้คนพวกนี้ต้องถูกประหารชีวิต เพราะกฎหมายเรา 

ไม่อำานวย และแม้จะถูกตัดสินจำาขังตลอดชีวิตก็ตาม สภาพการจำาขังหรือระยะเวลาย่อมอยู่ที่เรา และ

โยงถึงชะตากรรมของประเทศเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น..”

จอมพล ป. ได้บันทึกต่อท้�ยไว้ในร�ยง�น ชี้แจงแก้ตัวให้ด้วยว่� “ทราบแล้ว ให้เอามาขึ้นศาล

ทหารที่กรุงเทพฯ ขอไม่ให้ประหารเพราะเข้าใจผิด เวลาคำ่าคืน” 

ขึ้นศ�ลทห�ร
ในทีส่ดุญีปุ่น่กย็อมให้ผูต้อ้งห�ทัง้หมดขึน้ศ�ลไทย เพือ่เค�รพอธปิไตยของไทย แตไ่ดเ้รยีกรอ้ง 

เงิน 80,000 บ�ท (บ�งหลักฐ�นระบุว่� 71,000 บ�ท) เป็นค่�ชดใช้แก่ครอบครัวทห�รญี่ปุ่นที่เสียชีวิต  

จำ�เลยทั้ง 3 คน ถูกนำ�ขึ้นศ�ลทห�ร ในวันที่ 10 มิถุน�ยน พ.ศ.2486 จำ�เลยที่ 1 ได้แก่ สามเณรเพิ่ม 

สิริพิบูล ถูกฟ้องในข้อห�คว�มผิดฐ�นมีก�รติดต่อกับเชลยศึกและยุยงกรรมกรให้ต่อสู้กับทห�รญี่ปุ่น 

จำ�เลยที ่2 นายเปะ นุม่ชนิวงส์ กรรมกร ถูกฟอ้งในข้อห� เป็นกรรมกรท่ีเสพสรุ�จนมนึเม�และชักชวน

กรรมกรคนอื่นๆ ให้จับอ�วุธเข้�กลุ้มรุมทำ�ร้�ยทห�รญี่ปุ่น จนถึงแก่คว�มต�ยและบ�ดเจ็บส�หัส และ 

จำ�เลยที่ 3 ได้แก่ พลทหารจา ถูกฟ้องในข้อห� มีคว�มผิดฐ�นใช้ปืนสั้นยิงทห�รญี่ปุ่นที่ม�ติดต่อกับ 

เจ้�หน�้ทีต่ำ�รวจบนโรงพกับ้�นโป่ง เป็นเหตใุหต้ำ�รวจไทยกับทห�รญีปุ่น่เกดิคว�มเข�้ใจผดิจนยงิต่อสูก้นั 

ทำ�ให้น�ยทห�รและพลทห�รญี่ปุ่นถึงแก่คว�มต�ยรวม 5 คน บ�ดเจ็บส�หัส 3 คน ฝ่�ยไทยบ�ดเจ็บ 

1 คน ก�รกระทำ�ของจำ�เลยทัง้ 3 ทำ�ใหค้ว�มสมัพนัธอ์นัดีระหว่�งไทย-ญีปุ่น่ ได้เส่ือมทร�มลงชัว่ระยะ

เวล�หนึ่ง

ศ�ลทห�รกรุงเทพฯ ได้พิจ�รณ�อย่�งเร่งด่วน และมีคำ�พิพ�กษ�เมื่อวันที่ 22 ตุล�คม พ.ศ.

2486 ปร�กฏว่�ส�มเณรเพิม่ท่ีถูกทห�รญ่ีปุ่นตบหน้�จนลม้ควำ�่ รบัไปเตม็ๆ คอื ประห�รชวีติ แตจ่ำ�เลย

ให้ก�รรับส�รภ�พไม่ต่อสู้คดี ทั้งยังปร�กฏว่�เป็นคนมีโรคจิตและไม่รู้หนังสือ จึงลดโทษให้เหลือจำ�คุก
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ตลอดชีวิต กรรมกรผู้เป็นจำ�เลยที่ 2 นั้นไร้ก�รศึกษ�และเสพสุร�เป็นประจำ� จนเป็นเหตุให้ก่อคดีขึ้น 

ถูกตัดสินให้จำ�คุกตลอดชีวิตเช่นกัน ส่วนจำ�เลยที่ 3 พลทห�รผู้ยิงลงม�จ�กสถ�นีตำ�รวจขณะที่ทห�ร

ญี่ปุ่นมีอ�วุธตรงเข้�ไปเป็นก�รป้องกันตัวเกินกว่�เหตุ ทำ�ให้ผู้อื่นถึงแก่คว�มต�ย ให้จำ�คุกไว้ 10 ปี 

ญีปุ่่นมคีว�มพอใจในคำ�พพิ�กษ� จึงไดม้อบเงนิ 80,000 บ�ท (บ�งหลกัฐ�นระบุว�่ 71,000 บ�ท)  

ค่�ชดใช้คืนให้แก่ฝ่�ยไทย เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือครอบครัวคนไทยที่เสียชีวิต ตอนเหตุก�รณ์ที่ญี่ปุ่น 

ยกพลขึ้นบกเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม พ.ศ. 2484

 

คำ�พิพ�กษ�คดีบ้�นโป่ง
พนัตร ีอนญัญ ์อนุหเลขกะ ไดส้รปุยอ่คำ�พพิ�กษ�คดบี�้นโปง่ ร�ยง�นตอ่เจ�้กรมประส�นง�น

พันธมิตร ไว้ดังนี้ (อ้�งถึงใน ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 502-503) 

1. อัยก�รศ�ลทห�รกรุงเทพฯ เป็นโจทย์ 

 น�ยเพิ่ม สิริพิบูล   จำ�เลยที่ 1

 น�ยเปะ นุ่มชินวงส์   จำ�เลยที่ 2

 พลทห�รจ�กหรือสุดจ� โสมทัด  จำ�เลยที่ 3

2. โจทย์ฟ้องว่� จำ�เลยที่ 1 ได้ติดต่อกับเชลยศึกโดยนำ�บุหร่ีไปให้ทห�รญี่ปุ่นผู้ควบคุมได้ 

ห�้มปร�มและตบหน�้จำ�เลย จำ�เลยโกรธ แล้วคดิว�งแผนก�รตอบแทน โดยนำ�เร่ืองท่ีถูกตบหน�้ไปเล่� 

ให้จำ�เลยที่ 2 และกรรมกรให้แก้แค้นแทนจำ�เลยที่ 1 ทั้งนี้จำ�เลยที่ 1 เจตน�จะให้เกิดเหตุทำ�ร้�ยกัน

ระหว่�งกรรมกรกับทห�รญี่ปุ่น ซึ่งในที่สุดด้วยอุบ�ยยุยงส่งเสริมของจำ�เลยที่ 1 นี้เอง จำ�เลยที่ 2 กับ

กรรมกรเข้�ต่อสู้กับทห�รญี่ปุ่น เป็นเหตุให้ทห�รญี่ปุ่นถึงแก่คว�มต�ย 2 คน บ�ดเจ็บส�หัส 2 คน

3. โจทย์ฟ้องว่� ในวันเกิดเหตุ จำ�เลยที่ 2 เสพสุร�มึนเม� เมื่อได้ฟังคำ�ยุยงของจำ�เลยที่ 1  

ก็โกรธแค้น และชกัชวนกรรมกรอืน่ตระเตรยีมอ�วธุไว ้พอทห�รญีปุ่น่เดนิผ�่นม� จำ�เลยที ่2 กเ็ข้�กลุม้ 

รุมทำ�ร้�ย เป็นเหตุให้ทห�รญี่ปุ่นถึงแก่คว�มต�ยและบ�ดเจ็บดังกล่�วแล้วในข้อ 2

4. โจทย์ฟ้องว่� ในเวล�ต่อเนื่องกันกับที่จำ�เลยที่ 2 กับพวกทำ�ร้�ยทห�รญี่ปุ่นดังกล่�วแล้ว 

ในข้อ 3 จำ�เลยที่ 3 มีเจตน�ร้�ย ใช้ปืนสั้นเป็นศ�สตร�วุธยิงทห�รญี่ปุ่น ซึ่งม�ติดต่อกับเจ้�หน้�ท่ี

ตำ�รวจที่สถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่งถึงแก่คว�มต�ย ด้วยก�รกระทำ�ของจำ�เลยที่ 3 นี้เอง เป็นเหตุให้ตำ�รวจ

และส�รวัตรทห�รไทยกับทห�รญี่ปุ่นเข้�ใจผิด จนถึงได้ยิงต่อสู้กัน เป็นผลให้น�ยทห�ร น�ยสิบ และ

พลทห�รญี่ปุ่น ถึงแก่คว�มต�ยรวม 5 คน บ�ดเจ็บส�หัส 3 คน ฝ่�ยไทย พลทห�รจ�ด ปลุกปลื้ม 

ส�รวัตรทห�รไทยบ�ดเจ็บส�หัส
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ก�รกระทำ�ของจำ�เลยท้ัง 3 เป็นผลให้คว�มสมัพนัธไมตรอีนัสนทิสนมระหว�่งประเทศไทยกบั

ประเทศญีปุ่น่คล�ยลงชัว่ระยะเวล�หน่ึง และรฐับ�ลไทยได้รบัข้อเรยีกรอ้งจ�กฝ�่ยญีปุ่น่หล�ยประก�ร 

จึงพร้อมกันพิพ�กษ�ว่�

จำ�เลยที่ 1  มคีว�มผดิฐ�นเปน็ตวัก�รใชใ้หผู้อ้ืน่ฆ่�คนโดยเจตน� ต�มกฎหม�ยลักษณะอ�ญ�

ม�ตร� 249 และ 64 ใหว้�งโทษประห�รชีวติ แตจ่ำ�เลยใหก้�รรับส�รภ�พไม่ต่อสู้คดีอย�่งใด ทัง้ปร�กฏ

ว่�เคยเป็นคนที่มีโรคจิตและไม่รู้หนังสือ จึงให้ลดโทษต�มกฎหม�ยลักษณะอ�ญ�ม�ตร� 59 ลงเสีย  

1 ใน 3 คงให้จำ�คุกตลอดชีวิต

จำ�เลยที่ 2  มคีว�มผดิฐ�นเปน็ตวัก�รฆ�่คนต�ยโดยเจตน�ต�มกฎหม�ยลักษณะอ�ญ�ม�ตร� 

249 และ 63 โทษนี้ ต�มกฎหม�ยมีอยู่ 3 สถ�น คือ ประห�รชีวิต จำ�คุกตลอดชีวิต และจำ�คุก 15 ปี 

ถึง 20 ปี แต่โดยที่จำ�เลยเป็นกรรมกรที่ไร้ก�รศึกษ� ยึดมั่นในพุทธศ�สน� ปกติเป็นคนชอบเสพสุร�

ทุกเวล�เย็น เมื่อเห็นกรรมกรอื่นๆ กลุ้มรุมทำ�ร้�ยทห�รญี่ปุ่นก็เลยเข้�ผสมทำ�ร้�ยด้วย จึงควรว�งโทษ

สถ�นกล�ง คือ จำ�คุกตลอดชีวิต

จำ�เลยที่ 3  มีคว�มผิดฐ�นกระทำ�ก�รฆ่�คนต�ยเพื่อป้องกันตัวเกินกว่�เหตุ ต�มกฎหม�ย

ลักษณะอ�ญ�ม�ตร� 249, 50 และ 53 ให้จำ�คุกไว้มีกำ�หนด 10 ปี นับโทษแต่วันควบคุมตัวเป็นต้นไป

 

รัฐบ�ลสั่งย้�ยข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรีและเจ้�หน้�ที่
ที่เกี่ยวข้อง 

เหตุก�รณ์กรณีบ้�นโป่ง ได้ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งฝ่�ยไทยกับกองทัพญี่ปุ่นอยู่ในสภ�พที่

ตงึเครยีดม�ก ผูแ้ทนกองทพับกญีปุ่น่ประจำ�ประเทศไทย ไดส้ง่หนงัสอืประทว้ง จอมพล ป.พิบลูสงคร�ม 

ด้วยคว�มเห็นอันรุนแรง เรียกร้องให้รัฐบ�ลดำ�เนินคดีต่อคนไทยและเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยไทยที่ทำ�ให้ทห�ร

ญี่ปุ่นบ�ดเจ็บล้มต�ยอย่�งเฉียบข�ด พร้อมทั้งขู่สำ�ทับด้วยว่� ญี่ปุ่นจะรอดูผลก�รปฏิบัติของฝ่�ยไทย  

แล้วจึงกำ�หนดท่�ทีของฝ่�ยกองทัพญี่ปุ่นต่อประเทศไทยในภ�ยหลัง ในอน�คต ถ้�ห�กมีคดีเช่นนี ้

เกดิขึน้อกี ฝ�่ยญีปุ่น่จะถือว�่เป็นก�รขัดขว�งตอ่ก�รดำ�เนนิก�รยทุธข์องกองทพัญีปุ่น่ และจะดำ�เนนิก�ร 

โดยพลก�รในสถ�นที่นั้นๆ โดยประเทศไทยต้องรับผิดชอบในเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น

ภ�ยใต้ก�รคุกค�มของญี่ปุ่น จอมพล ป. พิบูลสงคร�ม น�ยกรัฐมนตรี จึงได้มีคำ�สั่งแต่งต้ัง

กรรมก�รพจิ�รณ�ห�ท�งป้องกนัเหตแุทรกแซงระหว�่งไทย-ญีปุ่น่ ขึน้ เมือ่วนัที ่26 ธนัว�คม พ.ศ. 2485  

และได้กำ�หนดม�ตรก�รที่ฝ่�ยไทยนำ�ม�ใช้เพื่อป้องกันเหตุแทรกแซงท�งก�รเมือง คือ
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1. สั่งหน่วยทห�รส�รวัตรไทยที่ตั้งค่�ยอยู่บริเวณใกล้เคียง อ.บ้�นโป่ง ถอนกำ�ลังกลับเพ่ือ

ป้องกันเหตุลุกล�ม

2. ให้จัดก�รย้�ยข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรี น�ยอำ�เภอบ้�นโป่ง ผู้กำ�กับก�รตำ�รวจภูธร

บ้�นโป่ง น�ยตำ�รวจ ตลอดจนน�ยสิบและพลตำ�รวจจ�กสถ�นีบ้�นโป่งประม�ณครึ่งหนึ่งไปร�ชก�ร

ที่อื่น และให้โยกย้�ยสับเปลี่ยนข้�หลวงประจำ�จังหวัดก�ญจนบุรีและน�ยอำ�เภอต่�งๆ ในจังหวัด

ก�ญจนบุรีด้วย

นอกจ�กนี้ ยังสั่งโยกย้�ย ร.ต.ต.ศรีสุข อุ่นคำา น�ยตำ�รวจผู้รับผิดชอบบังคับบัญช�ท่ีสถ�นี

บ้�นโป่ง ให้ไปอยู่ที่ อ.ก�ฬสินธ์ จ.มห�ส�รค�ม 

ข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรีในขณะที่เกิดเหตุ คือ พระนิกรบดี (จอน ส�ริก�นนท์) ดำ�รง 

ตำ�แหน่งตั้งแต่ 18 มิถุน�ยน พ.ศ. 2482 ถูกย้�ยโดยม�ตรก�รของรัฐบ�ลที่ประก�ศดังกล่�วในวันที่ 

20 มกร�คม พ.ศ. 2486 ผู้ที่ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่แทน คือ ขุนธรรมรัตนธุรทร (ธรรมรัตน์ โรจนสุนทร) 

และน�ยแม้น อรจันทร์ น�ยอำ�เภอบ้�นโป่งในขณะนั้น ก็ถูกย้�ยเช่นกัน ไปเป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม 

มีน�ยพรหม สูตรสุคนธ์ ม�ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยอำ�เภอบ้�นโป่งแทน 

ประก�ศเขตห้�มท�งทห�ร
ในกรณีเหตุก�รณ์ปะทะที่บ้�นโป่งนี้ กองทัพญี่ปุ่นเชื่อว่�ส่วนหนึ่งเป็นก�รยุยงปลุกปั่นจ�ก 

ช�วจีน (ซึ่งถือเป็นศัตรูกันในขณะนั้น) ที่ม�ทำ�ม�ห�กินในประเทศไทย ต่อม�ในวันที่ 31 ธันว�คม  

พ.ศ. 2485 กองทัพญี่ปุ่นจึงขอให้รัฐบ�ลไทยมีก�รประก�ศให้ อ.บ้�นโป่ง อ.ลูกแก อ.ท่�เรือน้อย 

อ.ท่�ม่วง และทุกอำ�เภอใน จ.ก�ญจนบุรีเป็น “เขตห้ามทางทหาร” ให้ช�วต่�งด้�ว (ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นชาวจีน) ย้�ยออกจ�กเขตห้�มท�งทห�รภ�ยใน 10 วัน ผู้ใดฝ่�ฝืนจะมีโทษจำ�คุก หรืออ�จมีโทษ 

ถึงต�ยในข้อห�ก่อคว�มไม่สงบ 

ก�รประก�ศเขตห้�มท�งทห�รเช่นนี ้อกี 2 เดอืนตอ่ม�ยงัไดข้ย�ยไปใชใ้นอกี 7 จงัหวดัภ�คเหนอื 

ตอนบนอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ช�วจีนซึ่งถือว่�เป็นช�วต่�งด้�วในเขตเหล่�น้ีนับจำ�นวนหล�ยแสนคนต้อง

อพยพล้ีภัย และได้รับคว�มเดือดร้อนอย่�งแสนส�หัส เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นคว�มคิดช�ตินิยมของ 

รัฐบ�ล จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม ที่ร่วมกับญี่ปุ่นต่อต้�นช�วจีนเป็นอย่�งดี

ก�รประก�ศเขตห้�มท�งทห�ร นี้ ไม่ปร�กฏหลักฐ�นว่� รัฐบ�ลได้ประก�ศบริเวณรอบค่�ย

ทห�รญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บริเวณ อ.เมืองร�ชบุรี เป็นเขตห้�มท�งทห�รหรือไม่ แต่ปัจจุบันในตัวเมืองร�ชบุรี 

ยงัคงมีรอ่งรอยหลกัฐ�น “ป้�ยเขตทห�ร” หลอ่ดว้ยปนู ปร�กฏอยูใ่หเ้หน็ โดยบนป�้ยมตีร�สญัลกัษณ์
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ของกองบญัช�ก�รทห�รสงูสดุอยูด่ว้ย จำ�นวน 3 จดุ ได้แก ่1) ตรงหัวมมุตล�ดหอน�ฬิก� (สนามหญา้) 

2) ริมรั้ววัดสัตน�รถปริวัตร ด้�นตรงข้�มโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี และ 3) บริเวณริมท�งรถไฟ 

สะพ�นดำ� (ลงจากสะพานธนะรัชต์เลี้ยวซ้ายไปทางถนนมนตรีสุริยวงศ์) ตำ�แหน่งน้ีเหลือแต่เส�  

ป้�ยห�ยไปแล้ว 

แตจ่�กก�รสบืคน้พบว�่ “ป้�ยเขตทห�ร” ดงักล�่วน�่จะสร�้งขึน้เมือ่ ป ีพ.ศ. 2483 หน่ึงปก่ีอน 

ที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทย ไม่เกี่ยวกับก�รประก�ศเขตห้�มท�งทห�ร ต�มที่กล่�วม�

ข้�งต้นแต่อย่�งใด โดยสร้�งขึ้นเพื่อระบุขอบเขตต�มประก�ศใน “พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดบริเวณ

เขตต์ปลอดภัยในร�ชก�รทห�รแห่งมณฑลทห�รบกที่ 5 ในท้องที่อำ�เภอเมืองร�ชบุรี จังหวัดร�ชบุรี 

พุทธศักร�ช 2483” ซึ่งตร�ไว้ ณ วันที่ 19 เมษ�ยน พ.ศ. 2483 

ในสมัยนั้น มณฑลทห�รบกที่ 5 แต่เดิมตั้งอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมร�ช ต่อม�ได้ถูกเปล่ียนชื่อ

เป็นมณฑลทห�รบกที่ 6 และได้ตั้งมณฑลทห�รบกที่ 5 ขึ้นใหม่ที่ จ.ร�ชบุรี ต�มคำ�สั่งทห�รที่ 272/ 

22351 ลงวันที่ 6 มิถุน�ยน 2484 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดก�ญจนบุรี ร�ชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมพร และระนอง

ด้วยเหตุดังกล่�วจึงมี พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตปลอดภัยท�งทห�รฯ ให้แก่มณฑล 

ทห�รบกที่ 5 ดังกล่�ว โดยครอบคลุมพื้นท่ีฝั่งขว�ของแม่นำ้�แม่กลองบริเวณตัวเมืองร�ชบุรีบ�งส่วน  

เรื่อยไปจนถึงวัดสัตตน�รถปริวัตร ข้�มฝั่งแม่นำ้�ไปยังวัดท้�ยเมือง จรดคลองขุดลัดเมืองร�ชบุรี  

เรื่อยม�ถึงวัดพญ�ไม้ ต�มแสดงไว้ในรูปภ�พที่ 36 

รูปภาพ 28  
ป้�ยเขตทห�ร
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รูปภาพ 29  
พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยใน
ร�ชก�รทห�รแห่งมณฑลทห�รบกที่ 5 ในท้องที่ 
อ.เมืองร�ชบุรี จ.ร�ชบุรี พ.ศ. 2483

รูปภาพ 30  ป้�ยเขตทห�ร ตรงหัวมุมตล�ดหอน�ฬิก� (สน�มหญ้�) ฝั่งตรงข้�มสถ�นีตำ�รวจภูธร จ.ร�ชบุรี
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รูปภาพ 31  ป้�ยแสดงเขตทห�ร ริมรั้ววัดสัตตน�รถปริวัตร

รูปภาพ 32 
ป้�ยแสดงเขตทห�ร 

ริมรั้ววัดสัตตน�รถปริวัตร

รูปภาพ 33  ป้�ยแสดงเขตทห�ร ริมรั้ววัดสัตตน�รถปริวัตร
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รูปภาพ 34  เส�ป้�ยบริเวณริมท�งรถไฟ สะพ�นดำ�

รูปภาพ 35  ป้�ยเขตทห�ร บริเวณริมท�งรถไฟ 
 สะพ�นดำ� เหลือแต่เส� ป้�ยห�ยไปแล้ว

รูปภาพ 36
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยในร�ชก�รทห�ร

แนบท้�ยพระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยใน
ร�ชก�รทห�รแห่งมณฑลทห�รบกที่ 5 ในท้องที่ 

อ.เมืองร�ชบุรี จ.ร�ชบุรี พ.ศ. 2483
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ผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์
จ�กคำ�พพิ�กษ�ของศ�ลทห�รกรงุเทพฯ (พระนคร) เมือ่เดือนสงิห�คม พ.ศ. 2486 ได้กล�่วถงึ 

บ�งช่วงบ�งตอนของเหตุก�รณ์ เมื่อวันที่ 18 ธันว�คม พ.ศ. 2485 ไว้น่�ฟังดังนี้ (อ้�งถึงใน ช�ญวิทย์ 

เกษตรศิริ. 2553 : 524-530).

วนัที ่18 ธนัว�คม พ.ศ. 2485 ไดเ้กดิเหตกุ�รณท่ี์ไมม่ใีครนกึฝนั โดยทีต่�่งฝ�่ยต�่งเข�้ใจผดิกนั 

เกิดขึ้นระหว่�งบุคคลชั้นกรรมกรจำ�นวนเล็กน้อยกับทห�รญี่ปุ่น ซ่ึงในก�รนี้เป็นเหตุให้คล�ยคว�ม

สัมพันธ์อันดี ซึ่งมีต่อกันแล้วนั้นลงไปชั่วขณะหนึ่งจนถึงกับหน่วยทห�รญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย 

ได้มีก�รเตรียมพร้อมและรัฐบ�ลไทยได้รับข้อเรียกร้องจ�กฝ่�ยญี่ปุ่นหล�ยประก�ร อันเป็นผล 

กระทบกระเทือนท�งก�รเมืองของประเทศไทยเป็นอย่�งม�ก แต่เม่ือได้ทำ�ก�รเข้�ใจอันดีต่อกันแล้ว 

คว�มเคียดแค้นชังกัน ก็คลี่คล�ยหมดไป เหลืออยู่แต่คว�มรักใคร่ฉันท์พี่น้อง ดังประจักษ์อยู่ทุกวันนี้

ในก�รทีก่องทพัญีปุ่น่ผ�่นเข�้ม�ในประเทศไทยนี ้ท�งฝ่�ยญีปุ่น่ได้ร้องขอสร้�งท�งรถไฟทห�ร

เช่ือมประเทศไทยกับพม่� แยกจ�กสถ�นีรถไฟส�ยใต้ที่สถ�นีหนองปล�ดุก ผ่�นท�ง จ.ก�ญจนบุรี  

ไปท�งพระเจดีย์ส�มองค์ ในก�รสร้�งท�งรถไฟนี้ ทห�รญี่ปุ่นเป็นผู้กำ�กับง�นและอำ�นวยก�รก่อสร้�ง 

ทห�รญีปุ่น่ไปต้ังเรยีงร�ยกนัอยูต่�มแนวท�งและบรเิวณทีใ่กลช้ดิกับก�รสร�้งท�งรถไฟนัน้ ที ่อ.บ�้นโปง่  

รูปภาพ 37  จุดที่พบป้�ยแสดงเขตทห�ร จำ�นวน 3 จุด ในตัวเมืองร�ชบุรี
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มีทห�รญี่ปุ่นหน่วยสร้�งท�งรถไฟตั้งอยู่ และมีเชลยศึกที่ทห�รญี่ปุ่นนำ�ไปใช้แรงง�นอยู่ที่นั่นเป็น

จำ�นวนม�ก นอกจ�กนี้ ทห�รญี่ปุ่นยังได้จ้�งกรรมกรคนไทยไปทำ�ง�นบ�งส่วนด้วย กรรมกรนั้น 

เป็นส่วนที่ท�งฝ่�ยญี่ปุ่นจ้�งก็มี ท�งฝ่�ยไทยจ้�งก็มี เพื่อทำ�ท�งรถไฟให้ประส�นง�นกันต�มข้อที่ได้

ตกลงกันไว้ กรรมกรทั้งหมดมีจำ�นวนเรือนหมื่น กรมประส�นง�นพันธมิตรมีคว�มรู้สึกว่� ก�รที่มี

ทห�รญีปุ่น่และกรรมกรคนไทยรวมกนัเป็นจำ�นวนม�กเชน่นี ้อ�จกระทบกระเทอืนถงึจิตใจระหว�่งกัน  

เพร�ะฝ่�ยหน่ึงเป็นทห�รมีอ�วุธและอำ�น�จ อีกฝ่�ยหนึ่งเป็นกรรมกร ทั้งภ�ษ�พูดก็ไม่เข้�ใจกัน 

ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยังแตกต่�งกันไปบ้�ง ด้วยเหตุนี้จึงได้พย�ย�มปรับคว�มเข้�ใจอันดีกับ 

ฝ่�ยญ่ีปุ่นตลอดม� และได้สั่งให้เจ้�หน้�ที่ปกครองส่วนภูมิภ�คห�ท�งป้องกันและแก้ไข ห�กมี 

ก�รเข้�ใจผิดระหว่�งไทยกับญี่ปุ่นเกิดขึ้น

ก�รปฏิบัติต่อเชลยศึก คนไทยมักไปติดต่อให้ปันหรือซ้ือส่ิงของอยู่เนืองๆ ซ่ึงเป็นก�รฝ่�ฝืน

ต่อระเบียบข้อบังคับของทห�รญ่ีปุ่น ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด จึงมีคำ�สั่งห้�มไม่ให้ร�ษฎรไทย ติดต่อ

กับเชลยศึก

…กรณีบ้�นโป่งไดบั้งเกิดผลกระทบกระเทือนต่อสถ�นะก�รเมอืงของประเทศไทยเปน็อย�่งม�ก 

จนถึงกับทำ�ให้คว�มสัมพันธไมตรีอันสนิทสนมระหว่�งประช�ชนทั้งสองประเทศต้องเสื่อมคล�ยลง.... 

ผูบ้ญัช�ก�รทห�รสงูสดุ จงึไดจ้ดัให้มกี�รแสดงก�รเสยีใจในเหตกุ�รณน์ีข้ึน้ เปน็ 2 ส�ย ส�ยหนึง่ จดัให ้ 

พลโท จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นหัวหน้�พร้อมด้วย พันเอก ฟ้อน ยอดอ�วุธ และร้อยเอก อ�ด 

เจริญศิลป์ ไปแสดงคว�มเสียใจกับ พลตรี ชิโมดะ ผู้บัญช�ก�รสร้�งท�งรถไฟทห�รญี่ปุ่น ซึ่งเป็น 

ผู้บังคับบัญช�ของทห�รที่ต�ย อีกส�ยหนึ่งจัดให้ พลตรี ประจนมห�ดิลก ประจนปัจจนึก เป็นหัวหน้� 

พร้อมด้วย พันเอก ไชย ประทีปะเสน ไปแสดงคว�มเสียใจต่อ พลตรี น�ง�โน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญช�

ทห�รญ่ีปุ่นหน่วยรบในประเทศไทย และผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดได้มีส�ส์นแสดงคว�มเสียใจไปยัง  

พลเอก เค�น ์เทร�อจุ ิผูบั้ญช�ก�รทห�รสงูสดุกองทพัญีปุ่น่ภ�คใต ้และพลเอก เค�น ์เทร�อจุ ิไดต้อบม� 

ด้วยไมตรีจิตอันสนิทสนมยิ่ง

เพือ่เปน็ก�รทดแทนคว�มเสียห�ยของทห�รญีปุ่น่ทีเ่สียชวีติและบ�ดเจ็บในคร้ังนี ้รัฐบ�ลไทย 

ได้ขอเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ให้และคิดค่�ทำ�ขวัญให้เป็นเงิน 71,000 บ�ท น�ยทห�รแพทย์ญี่ปุ่น  

เมื่อก่อนต�ยมียศเพียงร้อยเอก เมื่อต�ยแล้วได้รับยศเป็นพันตรี 

เงินค่�ทำ�ขวัญ 71,000 บ�ท ซึ่งฝ่�ยไทยนำ�ไปมอบให้นั้น ท�งฝ่�ยญี่ปุ่นคืนให้เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ต้องเคร�ะห์ร้�ยเนื่องจ�กก�รเข้�ใจผิด ตั้งแต่ครั้งกองทัพญี่ปุ่นเริ่มเข้�ม�ในประเทศไทย ซึ่งท�งฝ่�ย

ญี่ปุ่นเห็นว่�เป็นท�งหนึ่งที่ส�ม�รถบำ�รุงจิตใจ และส่งเสริมพันธไมตรีในด้�นประช�ชนให้ดียิ่งขึ้น 
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สรุปก�รปฏิบัติของฝ่�ยไทยเรื่องเหตุร้�ยที่บ้�นโป่ง
หนังสือกองอำ�นวยก�รคณะกรรมก�รผสม ที่ 131/2486 เรื่อง ก�รสะส�งกรณีที่เกิดขึ้น 

ของทห�รญี่ปุ่น ถึง พลตรี ช.โมริย� ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย ลงวันที่ 7 มกร�คม 

พ.ศ. 2486 ได้ระบุถึงเรื่องเหตุร้�ยที่บ้�นโป่ง เมื่อวันที่ 18 ธันว�คม พ.ศ. 2485 ว่�ฝ่�ยไทยได้ปฏิบัติ

ดังนี้ (อ้�งถึงใน ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ. 2553 : 492-496)

1. เมือ่เกิดเหตทุีว่ดัดอนตมู น�ยอำ�เภอ ผูบ้งัคบักองตำ�รวจ และหวัหน�้ส�รวตัรทห�รได้ร่วมกนั 

ระงับเหตุร่วมกับ พ.ต.โยชิด� ยังที่เกิดเหตุโดยทันทีทันใด

2. เมือ่เกดิเหตทุีห่น�้สถ�นตีำ�รวจ บุคคลทีก่ล�่วในหม�ยเลข 1 ทกุน�ยกไ็ดร้ว่มกนัม�ระงบัเหต ุ 

ซึ่งในที่สุดก็ได้สงบลงด้วยก�รปฏิบัติของบุคคลดังกล่�วนี้

3. ในทนัททีีเ่หตสุงบลงแล้ว เจ�้หน�้ทีด่งักล่�วข้�งต้นนีเ้องได้จัดก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย 

ในท้องถิ่นอย่�งกวดขัน คือ ช้ีแจงแก่ร�ษฎรโดยใช้เครื่องขย�ยเสียงไปต�มถนน ห้�มร�ษฎรจับกลุ่ม

และห้�มออกนอกเคหะสถ�น จำ�กัดเขตก�รไปม�มิให้เกิดก�รเข้�ใจผิดกันขึ้นอีก

4. ในวันรุ่งขึ้นจ�กวันที่เกิดเหตุ ฝ่�ยไทยได้จัดต้ังเจ้�หน้�ท่ีกรรมก�รผสมร่วมกับเจ้�หน้�ท่ี

แหง่สถ�นทตูทห�รบกญีปุ่น่ไปสอบสวนยงัท่ีเกดิเหตุ เม่ือวนัที ่19 ธนัว�คม พ.ศ. 2485 เปน็ก�รสอบสวน

ในขั้นต้นขึ้น ได้ตกลงปัญห�บ�งประก�รกับรองทูตทห�รบกญี่ปุ่น ต�มที่ได้ทร�บพฤติก�รณ์ดีแล้ว

5. ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดแห่งประเทศไทย ได้ส่ังตั้งกรรมก�รข้ึนคณะหนึ่ง ดำ�เนินก�ร

สอบสวนโดยรีบเร่งที่สุด ก�รสอบสวนขณะนี้ทำ�ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ทห�รญ่ีปุ่น ซ่ึงขอร้องให้สอบสวน

เหตุก�รณ์ตอนที่เกิดเหตุหน้�สถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่งก่อน ก�รสอบสวนคงจะสำ�เร็จลงในไม่ช้�นี้ และ

เมื่อสำ�เร็จก�รสอบสวนแล้ว ก็จะได้ดำ�เนินคดียังศ�ลทห�รต่อไปทันที

6. ฝ่�ยไทยได้จัดตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ห�ท�งป้องกันเหตุแทรกแซง เนื่องด้วยได้มีเหตุ

บ�ดหม�งระหว่�งคนไทยกับทห�รญี่ปุ่นอยู่เสมอ

7. ไดย้�้ยข�้หลวงประจำ�จงัหวดัร�ชบรุ ีน�ยอำ�เภอบ�้นโปง่ ผู้บงัคบัก�รตำ�รวจ และน�ยตำ�รวจ 

บ�งน�ย แม้น�ยสิบหรือพลตำ�รวจ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นไปรับร�ชก�รแห่งอื่น ที่ยัง

ไม่ให้ไปในขณะนี้นั้น เพร�ะยังต้องก�รตัวไว้สอบสวน ส่วนผู้ซึ่งรับหน้�ที่แทนนั้นกำ�ลังจะไป

8. ก�รจัดก�รป้องกันเหตุได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

 8.1. เขตหนว่ยทห�รทีญ่ีปุ่น่ตัง้อยู ่ไดก้ำ�หนดเปน็เขตทห�ร ห�้มมใิหร้�ษฎรลว่งลำ�้เข�้ไป

เป็นอันข�ด

 8.2. ได้สั่งเก็บอ�วุธปืนจ�กร�ษฎรที่อยู่ในบริเวณใกล้ชิดกับที่ตั้งหน่วยทห�รญี่ปุ่น
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 8.3. ในย�มคำ่�คืนได้กำ�หนดไม่ให้ร�ษฎรออกเที่ยวเตร่หรือผ่�นไป

 8.4. ถอนเจ้�หน้�ที่ส�รวัตรทห�รไทย

 8.5. ตำ�รวจที่เดินตรวจไม่ให้ถืออ�วุธ เว้นแต่พวกยืนย�ม

 8.6. ให้คนต่�งด้�วอพยพออกจ�กเขตท้องที่ จ.ก�ญจนบุรี และบ้�นโป่ง ให้เสร็จภ�ยใน 

7 มกร�คม พ.ศ. 2486

 8.7. ให้มีก�รตรวจข่�วเอกส�รของประช�ชนท่ีมีไปม�และส่งออกให้เป็นก�รกวดขันย่ิงข้ึน

 8.8. ให้เจ้�หน้�ท่ีดำ�เนินก�รสืบสวนตรวจค้น จับกุมผู้ที่มีอ�วุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุ

ระเบิดต่�งๆ

9. เพื่อให้ประช�ชนได้มีก�รติดต่อซ�บซึ้งในนโยบ�ยของรัฐบ�ลยิ่งขึ้น ได้ตั้งข้�ร�ชก�รใน 

จ.ก�ญจนบุรี เพิ่มขึ้น ทั้งได้จัดกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น เป็นข้�ร�ชก�รด้วย

10. โอนอำ�เภอบ้�นโป่ง ม�รวมกับ จ.ก�ญจนบุรี เพื่อสะดวกในก�รปกครองและปฏิบัติก�ร

11. ได้สั่งให้ผู้ไม่มีอ�ชีพและผู้มีประวัติไม่ดี ให้ออกไปนอกเขตเช่นเดียวกับคนต่�งด้�ว

12. ได้สั่งปิดโรงย�ฝิ่นทุกแห่งในเขต จ.ก�ญจนบุรี และ อ.บ้�นโป่ง

13. ฝ่�ยไทยได้ส่งน�ยทห�รชั้นผู้ใหญ่ มี พล.ท.ร.เสรีเริงริทธิ์ อดีตแม่ทัพพ�ยัพ เป็นประธ�น 

กับ พล.ต.ประจนปัจนึก ผู้บัญช�ก�รเขตหลังไปแสดงคว�มเสียใจต่อน�ยพลน�ง�โง น�ยพลชิโมด� 

และท่�นพันเอกฮ�ย�ชิ 

สรุปท้ายเรื่อง

เหตุก�รณ์ปะทะกันระหว่�งทห�รญี่ปุ่นกับกรรมกร ตำ�รวจและทห�รไทย ที่วัดดอนตูม และ 

ทีส่ถ�นตีำ�รวจภธูร อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุร ีนี ้ถอืเปน็เหตกุ�รณท์ีร่นุแรงกอ่ให้เกดิกระแสก�รตอ่ต�้นทห�ร

ญี่ปุ่นไปทั่วประเทศ สังเกตได้จ�กหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ในประเทศไทยล้วนมี

ก�รบันทึกไว้เกือบทุกเล่ม แต่อ�จมีร�ยละเอียดท่ีแตกต่�งกันไปบ้�ง ส�เหตุเร่ิมต้นก็คือ ทห�รญี่ปุ่น

ได้หม่ินประม�ทพระสงฆ์ไทยโดยก�รตบหน้� จนคนไทยทนดูไม่ได้ เกิดก�รทะเล�ะวิว�ทกัน จนถึง

ขั้นปะทะกันด้วยอ�วุธ 

เหตุก�รณ์ในครั้งนี้ มีทห�รญี่ปุ่นเสียชีวิต 7 คน และบ�ดเจ็บหล�ยน�ย ท�งญี่ปุ่นกล่�วห�ว่�

ส่วนหนึ่งเกิดจ�กก�รยุแหย่ของช�วจีน (ซึ่งเกลียดชังญี่ปุ่นอยู่แล้ว) ที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย 

ฝ�่ยทห�รญีปุ่่นยนืยนัเรยีกรอ้งใหร้ฐับ�ลไทยลงโทษคนไทยทีก่อ่เหตุ คอื ส�มเณรเพิม่ สริพิบิลู 

น�ยเปะ นุ่มชินวงส์ กรรมกร และพลทห�รจ� โดยก�รประห�รชีวิต แต่จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม ได้ใช ้
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กุศโลบ�ยให้คนไทยผู้ร่วมก่อเหตุม�ขึ้นศ�ลทห�รแทน โดย 

ผลก�รตดัสนิโทษสงูสดุ คอื ส�มเณรเพิม่ฯ และน�ยเปะฯ จำ�คกุ 

ตลอดชวีติ สว่นพลทห�รจ� จำ�คกุ 10 ปี หลงัสงคร�มยติุลงแลว้  

ทร�บว่� ส�มเณรเพิม่ฯ ไดถู้กปลอ่ยตวัและออกม�ใชช้วีติฆร�ว�ส 

ต�มปกต ิอยูท่ีบ่�้นของพีส่�ว ชือ่ น�งปร�งค ์วงศ�โรจน ์จนกระทัง่ 

เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2516 รวมอ�ยุได้ 74 ปี ส่วนจำ�เลยที่เหลือ

อีก 2 คน ไม่มีข้อมูลว่�ได้รับก�รปล่อยตัวหรือไม่ 

เหตุก�รณ์ครั้งนั้น จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม น�ยก

รฐัมนตร ียงัไดส้ัง่ย�้ยข�้ร�ชก�ร พลเรอืน ตำ�รวจ ทห�ร ในพ้ืนที ่

จ.ร�ชบุรี และ จ.ก�ญจนบุรี ออกจ�กพื้นที่ รวมทั้งประก�ศให ้

พืน้ทีบ่�งส่วนเปน็เขตห�้มท�งทห�ร ห�้มทห�รไทยไปต้ังหนว่ย

อยู่ในพื้นที่เขตห้�มท�งทห�รนั้นๆ พื้นท่ีท่ีถูกประก�ศเป็น

เขตห้�มท�งทห�ร ได้แก่ อ.เมืองร�ชบุรี อ.บ้�นโป่ง อ.ลูกแก 

อ.ท่�เรือน้อย อ.ท่�ม่วง และทุกอำ�เภอใน จ.ก�ญจนบุรี และ

รูปภาพ 38  
อดีตส�มเณร เพิ่ม สิริพิบูล
ที่ม� (Giselle Studios, 2013 : 
ออนไลน์)

ญีปุ่น่ยงัเน้นยำ�้ให้ช�วต�่งด�้ว (ซึง่สว่นใหญ่เปน็ช�วจนีทีเ่ข�้ม�ทำ�ม�ห�กนิในประเทศไทย ในขณะนัน้)  

ที่อ�ศัยอยู่ในเขตห้�มท�งทห�รที่ประก�ศ ให้อพยพออกจ�กพ้ืนท่ีโดยเร็วท่ีสุด ห�กผู้ใดฝ่�ฝืนจะมี

โทษจำ�คกุ หรอือ�จมโีทษถึงต�ยในข้อห�ก่อคว�มไมส่งบ ก�รประก�ศเขตห�้มท�งทห�รนี ้ยงัได้ขย�ยไป 

ใช้ในอีก 7 จังหวัดท�งภ�คเหนือตอนบนอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ช�วจีนจำ�นวนหล�ยแสนคนต้องอพยพลี้ภัย 

และได้รับคว�มเดือดร้อนอย่�งแสนส�หัส

ปัจจุบัน ที่วัดดอนตูมมีก�รนำ�อัฐิทห�รญี่ปุ่นที่เสียชีวิตด้วยก�รอ�พ�ธ ในเขต อ.บ้�นโป่ง 

จ.ร�ชบุรี ในระหว่�งสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484-2486 ม�บรรจุอยู่ในเจดีย์ที่วัดดอนตูม โดยก�ร

ริเริ่มของพระครูโสภณรัตน�กร (เพิ่ม เขมก�โร) เจ้�อ�ว�สวัดดอนตูม เพื่อสร้�งท่ีอยู่ให้กับวิญญ�ณ

ทห�รญี่ปุ่นในสมัยนั้น ซึ่งช�วบ้�นยังมีคว�มเช่ือว่�ยังคงสิงสถิตย์อยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นก�รอุทิศ

ส่วนกุศลผลบุญไปให้ด้วย ก�รทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้ทห�รญี่ปุ่นที่เสียชีวิตนี้ มีก�รบำ�เพ็ญกุศลเป็น

ประจำ�ทกุป ีโดยมญี�ติๆ  ของทห�รญีปุ่่นทีเ่สยีชวีติเดนิท�งม�รว่มพธิดีว้ย ก�รสร้�งเจดยีบ์รรจอุฐัทิห�ร

ญี่ปุ่นนี้ ม�แล้วเสร็จในสมัยพระครูอินทคุณ�วสัย (ตัน องฺกุโร) เป็นเจ้�อ�ว�สวัดดอนตูม โดยทำ�ก�ร

บรรจุเมื่อวันที่ 6 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2534
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รูปภาพ 40 
เจดีย์บรรจุอัฐิทห�รญี่ปุ่น 
ที่วัดดอนตูม อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี

รูปภาพ 41  สภ�พวัดดอนตูม ในปัจจุบัน ศ�ล�ที่เห็นถูกสร้�งขึ้นใหม่ ตำ�แหน่งเดียวกับศ�ล�เดิมสมัยสงคร�มโลก
 ครั้งที่ 2 ที่วัดดอนตูมแห่งนี้ เป็นที่ตั้งหน่วยทห�รญี่ปุ่นชื่อน�รีฮิซ่�และเป็นค่�ยกักกันเชลยศึกสัมพันธมิตร  
 และที่พักกรรมก�รไทย มล�ยู และจีน ที่ม�สร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ระหว่�ง พ.ศ. 2485-2486

รูปภาพ 39 
ป้�ยหน้�เจดีย์บรรจุอัฐิทห�รญี่ปุ่นที่ 
วัดดอนตูม อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี



90

ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

ก�รโจมตีท�งอ�ก�ศ
ของฝ่�ยสัมพันธมิตรที่ร�ชบุรีในสมัยสงคร�มโลก
ครั้งที่ 2

กรมยุทธศึกษ�ทห�ร (2540 : 247-256) ระบุว่� กองทัพญี่ปุ่นเป็นฝ่�ยรุกได้ชัยชนะฝ่�ย

สัมพันธมิตรในระยะ 6 เดือนแรกของสงคร�มมห�เอเชียบูรพ�ครั้นถึงเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2485 

กองทพัเรอืญีปุ่น่เริม่พ่�ยแพเ้ป็นคร้ังแรกในยทุธภูมมิดิเวย์ (Midway) ตอ่ม�ในเดอืนตลุ�คม พ.ศ. 2487 

ญี่ปุ่นเริ่มพ่�ยแพ้กองทัพสหรัฐอเมริก�อีกครั้งในยุทธภูมิเลย์เต (Leyte Gulf) คว�มพ่�ยแพ้ท�งทะเล

ทัง้สองครัง้มผีลกระทบตอ่กองทัพญีปุ่่นทุกแนวรบ กองทพัฝ่�ยสมัพนัธมิตรกลบัเปน็ฝ�่ยได้เปรยีบและ

ตอบโต้กองทัพญี่ปุ่น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งแนวรบด้�นพม่�และจีนตอนใต้ กองทัพญี่ปุ่นต้องเป็นฝ่�ย

ล่�ถอยเป็นผลให้ดินแดนไทยถูกเครื่องบินฝ่�ยสัมพันธมิตรโจมตีทิ้งระเบิดอย่�งหนัก ต้ังแต่ปล�ยปี  

พ.ศ. 2486 จนถึง พ.ศ. 2488 เนื่องจ�กญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นฐ�นทัพ เพื่อเข้�ปฏิบัติก�รในพม่�

และมล�ยู ประเทศไทยจึงเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญท�งยุทธศ�สตร์ที่ฝ่�ยสัมพันธมิตรจำ�ต้องทิ้งระเบิด 

เพือ่ทำ�ล�ยสน�มบนิ สถ�นีรถไฟ ท�งรถไฟ ท�่เรอื สะพ�น ฯลฯ เพือ่ตดัเสน้ท�งถอยของกองทัพญีปุ่น่  

โดยเฉพ�ะท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ซ่ึงเป็นเส้นท�งคมน�คมหลัก ถูกท้ิงระเบิดได้รับคว�มเสียห�ยหล�ยคร้ัง

ตั้งแต่เดือนมกร�คม พ.ศ. 2487 จนถึงเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2488 ประเทศไทยถูกโจมตี

ท�งอ�ก�ศจ�กฝ่�ยสัมพันธมิตรประม�ณ 245 ครั้ง ฝ่�ยสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินเข้�ปฏิบัติก�รใน

ประเทศไทยจำ�นวน 2,943 เที่ยวบิน ทิ้งลูกระเบิดทำ�ล�ย18,583 ลูก ลูกระเบิดเพลิง 6,099 ลูก  

ทุ่นระเบิด 224 ลูก มีผู้เสียชีวิตประม�ณ 1,871 คน บ�ดเจ็บส�หัส 1,222 คน บ�ดเจ็บ 1,812 คน 

สิ้นเนื้อประด�ตัว 288 คน อ�ค�รพังพิน�ศ 9,616 หลัง อ�ค�รเสียห�ยบ�งส่วน 1,195 หลัง รถจักร

เสียห�ย 73 คัน รถพ่วงเสียห�ย 617 คัน รถยนต์เสียห�ย 46 คัน เรือจักรกลเสียห�ย 29 ลำ� เรืออื่นๆ  

98 ลำ�ทรัพย์สินเสียห�ย 78,568,376 บ�ท เครื่องบินสัมพันธมิตรทิ้งพลุส่องแสง 138 ลูก และ 

ทิ้งพลร่มลงม� 11 คน
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จ�กใบปลวิในรปูภ�พ 42 แสดงใหเ้หน็ว�่ ก�รโจมตีท�งอ�ก�ศของฝ่�ยสัมพันธมติร ไมไ่ด้ต้ังใจ

ที่จะทำ�ล�ย อ�ค�รบ้�น เรือน สถ�นที่สำ�คัญ หรือร�ษฎรไทย แต่ตั้งใจทำ�ล�ยท�งหนีและท�งขนส่ง

ของญี่ปุ่น ด้วยก�รทิ้งระเบิดและยิงกร�ด ท�งรถไฟ สะพ�น ขบวนรถไฟ ย�นยนต์ ตลอดจนเกวียน 

และล้อเลื่อนต่�งๆ ในดินแดนไทย นอกจ�กนั้นก็จะโจมตีหมู่บ้�นท่ีฝ่�ยสัมพันธมิตรสงสัยว่�เป็นที่ 

หลบซ่อนของทห�รญี่ปุ่น และท�งฝ่�ยสัมพันธมิตรยังแนะนำ�ร�ษฎรไทยให้ปฏิบัติต�มด้วย คือ

1. เมื่อท่�นได้ยินเสียงเครื่องบินคร�งกระหึ่มม�แต่ไกล จงรีบหลบหนีออกจ�กหมู่บ้�นที่ท่�น

อ�ศัย เข้�ป่�เข้�ดงไปให้พ้น และอย่�กลับม�จนกว่�จะแน่ใจว่�เคร่ืองบิน บินพ้นหมู่บ้�นของท่�นไปแล้ว

2. ถ้�ไม่จำ�เป็นอย่�งใช้ถนนหนท�ง อยู่ให้ไกลจ�กสะพ�น และท�งรถไฟ อย่�เข้�ใกล้ขบวน

รถไฟ

3. ถ้�หมู่บ้�นของท่�นต้ังอยู่ใกล้สะพ�นหรือท�งรถไฟ จงชวนกันอพยพย้�ยไปยังท่ีปลอดภัยกว่� 

จ.ร�ชบุรี เป็นที่ตั้งค่�ยญี่ปุ่นถึง 3 แห่ง คือบริเวณตัวเมืองร�ชบุรี สถ�นีหนองปล�ดุก และ

วัดดอนตูม อ.บ้�นโป่ง โดยเฉพ�ะท่ีสถ�นีหนองปล�ดุกถือได้ว่�เป็นชุมท�งบรรจบของท�งรถไฟ 

ส�ยไทย-พม่� เพื่อแยกขึ้นไปสู่กรุงเทพฯ และแยกไปท�งภ�คใต้ของประเทศไทย เป็นจุดยุทธศ�สตร์

ทีส่ำ�คญัแหง่หนึง่ทีฝ่�่ยสมัพนัธมติรจำ�เปน็ตอ้งทำ�ล�ยเพ่ือตดัเส้นท�งถอยทัพของกองทัพญีปุ่น่จ�กก�ร

คน้คว�้จ�กหลกัฐ�นต�่งๆ พอจะสรปุไดว้�่ฝ�่ยสมัพนัธมติรไดท้ำ�ก�รโจมตที�งอ�ก�ศในพืน้ที ่จ.ร�ชบรุี

จำ�นวน 12 ครั้ง ดังนี้ 

รูปภาพ 42  
ใบปลิวจ�กฝ่�ยสัมพันธมิตร
แจ้งเตือนก�รปฏิบัติเมื่อถูกโจมตี
ที่ม� (กรมยุทธศึกษ�ทห�ร, 2540)
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ครั้งที่  1  วันที่ 3 พฤษภ�คม พ.ศ. 2487 เวล� 09.20 น. เครื่องบิน 2 ลำ� โจมตีสถ�นีรถไฟ

หนองปล�ดุก อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี 

ครั้งที่  2 วันที่ 7 กันย�ยน พ.ศ. 2487 เวล� 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� ทิ้งระเบิดสถ�นี

หนองปล�ดุกและท�งรถไฟ ทำ�ให้ทห�รญี่ปุ่นเสียชีวิตหล�ยร้อยคน

ครั้งท่ี  3  วันท่ี 15 ตุล�ตม พ.ศ. 2487 เวล� 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� โจมตีสถ�นี 

หนองปล�ดุก 

ครั้งที่  4  วันที่ 3 ธันว�คม พ.ศ. 2487 ทิ้งระเบิดบริเวณสถ�นีหนองปล�ดุก

ครั้งที่  5 วนัท่ี 14 มกร�คม พ.ศ. 2488 เวล� 22.40 น. ท้ิงระเบดิบริเวณสะพ�นจฬุ�ลงกรณ์

ครั้งที่  6 วนัท่ี 30 มกร�คม พ.ศ. 2488 เวล� 23.00 น. ท้ิงระเบดิบริเวณสะพ�นจฬุ�ลงกรณ์ 

ครั้งที่  7 วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2488 เวล� 24.00 น. ทิ้งระเบิดบริเวณสะพ�น

จุฬ�ลงกรณ์

ครั้งที่  8  วนัท่ี 18 เมษ�ยน พ.ศ. 2488 เวล� 16.00 น. ทิง้ระเบดิบรเิวณประตูนำ�้บ�งนกแขวก  

รูปภาพ 43
ภ�พว�ดแผนที่จังหวัดร�ชบุรีแสดงที่ตั้งจุดยุทธศ�สตร์
และก�รโจมตีจุดสำ�คัญในสมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2
ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2484-2488)

และประตูนำ้�บ�งย�ง

ครั้งที่  9  วนัที ่30 พฤษภ�คม 

พ.ศ. 2488 เวล� 16.30 น. ทิ้งระเบิด

สถ�นีรถไฟร�ชบุรี

ครั้งที่  10 วันที่ 1 มิถุน�ยน 

พ.ศ. 2488 เวล� 17.00 น. ทิ้งระเบิด

สถ�นีรถไฟร�ชบุรี

ครั้งที่  11 วันที่ 10 กรกฎ�คม 

พ.ศ. 2488 เวล� 14.00 น. ทิ้งระเบิด

สถ�นีรถไฟร�ชบุรี 

ครั้งที่  12  วันที่ 14 กรกฎ�คม 

พ.ศ. 2488 โจมตีท�งอ�ก�ศบริเวณ

ท่�เรือของญี่ปุ่นและสถ�นีรถไฟร�ชบุรี
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ก�รโจมตีครั้งที่ 1 - 4 สถ�นีหนองปล�ดุก พ.ศ.2487
สถ�นีรถไฟหนองปล�ดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองกบ อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี เป็นจุดเริ่มต้น

ของก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� สถ�นีน้ีอยู่ห่�งจ�กสถ�นีรถไฟบ้�นโป่งประม�ณ 5 กิโลเมตร  

มีค่�ยทห�รญี่ปุ่นตั้งอยู่ภ�ยใต้ก�รบังคับบัญช� ของ พันตรี โยชิด� ที่นี่เป็นตำ�บลปล�ยท�งที่เชลยศึก 

ฝ่�ยสัมพันธมิตรบ�งส่วนจะถูกเคลื่อนย้�ยโดยท�งรถไฟจ�กสิงคโปร์ม�ลงแล้วเดินท�งต่อด้วยเท้� 

ไปยงั จ.ก�ญจนบุรเีพือ่กอ่สร�้งท�งรถไฟ ก�รโจมตคีร้ังนี ้เกดิขึน้ในชว่งปล�ยสงคร�มโลกแลว้ หลงัจ�ก 

ท�งรถไฟส�ยไทย-พม่�เปิดใช้ง�นได้ปีเศษ กองทัพญี่ปุ่นกำ�ลังถอนกำ�ลังจ�กประเทศอินเดียและพม่� 

จ�กก�รบันทึกมีก�รโจมตีของฝ่�ยสัมพันธมิตร จำ�นวน 4 ครั้งด้วยกัน (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544: 

22-23) ดังนี้

วันที่ 3 พฤษภ�คม 2487 เวล� 09.20 น. เครื่องบิน 2 ลำ� โจมตีสถ�นีรถไฟหนองปล�ดุก 

อำ�เภอบ้�นโป่ง จังหวัดร�ชบุรี

วันที่ 7 กันย�ยน 2487 เวล� 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� ทิ้งระเบิดสถ�นีหนองปล�ดุกและ

ท�งรถไฟ ทำ�ให้ทห�รญี่ปุ่นเสียชีวิตหล�ยร้อยคน

วันที่ 15 ตุล�คม 2487 เวล� 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� โจมตีสถ�นีหนองปล�ดุก

วันที่ 3 ธันว�คม 2487 เครื่องบินม�ทิ้งระเบิดสถ�นีหนองปล�ดุก

ส่วนในบันทึกสรุปข่�วฯ ช่วงหนึ่งของน�ยสละ จันทรวงศ์ (2484-2488, 100) ได้บันทึกเรื่อง

ก�รโจมตีที่สถ�นีรถไฟชุมท�งหนองปล�ดุกคว�มตอนหนึ่งว่�

“คืนเดือนมืดเดือนหนึ่งปี 1944 (พ.ศ. 2487) หนองปลาดุกย่านชุมนุมอาวุธ อุปกรณ์สงคราม 

คลังนำ้ามันมหึมา เสบียงอาหาร เหล่าทหารญี่ปุ่น เชลยจำานวนมาก ถูกทิ้งระเบิดโจมตีโดยเครื่องบิน

ทิ้งระเบิดขนาดหนัก B-24 จำานวนมาก แสงเพลิงของโรงเก็บนำ้ามันลุกโชติช่วงจับท้องฟ้า เสียงระเบิด

ดังกึกก้องสนั่นหวั่นไหว ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) ของญี่ปุ่นยิงสกัดการโจมตี มองเห็นลูกปืน

วิ่งเป็นสายๆ ญี่ปุ่นพะว้าพะวัง คลังยางรถถูกไฟผลาญ ทางรถยนต์ถูกระเบิดขาด ตู้รถไฟถูกสะเก็ด

พรุนพลัดตกลง หัวรถจักรไฟไหม้ ถังนำ้ามันอันเรียงรายระเบิดไฟพุ่งขึ้นสาดท้องฟ้าสะเก็ดปลิวว่อนไป

ในอากาศ เพลิงไหม้อยู่หลายชั่วโมง นั่นเป็นคืนมหาวินาศของสถานีหนองปลาดุก ซ่ึงเป็นค่ายรบอัน

สำาคัญของญี่ปุ่นทีเดียว

ความพินาศของหนองปลาดุก ทำาให้ขวัญของญี่ปุ่นฝ่อลง ค่ายอันกว้างใหญ่ถูกเพลิง 

เผาผลาญโชติช่วง และวอดวายไปทั่วทั้งสิ้น”
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ก�รโจมตีครั้งที่ 5 สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
วันที่ 14 มกร�คม พ.ศ.2488
เป็นก�รโจมตีสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ครั้งที่ 1

จ�กบันทึกสรุปข่�วฯ ของน�ยสละ จันทรวงศ์ (2488 : 104-114) ได้บันทึกเรื่องก�รโจมตี 

ที่สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ สรุปได้ดังนี้ 

เหตุก�รณ์เกิดขึ้นในเวล�กล�งคืนของวันที่ 14 มกราคม 2488 ตรงกับวันอ�ทิตย์ เดือน 2  

ปีระก� ขึ้น 1 คำ่� เวล�ประม�ณ 22.40 น. ขณะที่ช�วเมืองร�ชบุรีกำ�ลังนอนหลับพักผ่อน ก็มีสัญญ�ณ 

แจง้เตอืนอนัตร�ยดงัข้ึน หลงัจ�กนัน้ประม�ณ 10 น�ท ีกไ็ดย้นิเสยีงเครือ่งบนิ บนิม�จ�กท�งทศิตะวนัตก 

ในระดับคว�มสูง มองไม่เห็นตัวเครื่องบิน แล้วผ่�นไปท�งทิศตะวันออก

รูปภาพ 44 
ภ�พถ่�ยมุมสูงบริเวณ
สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์
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หลังจ�กนั้นประม�ณ 30 น�ที เครื่องบินบินกลับม�อีกครั้ง แล้วทิ้งพลุร่มชูชีพส่องสว่�งลงม� 

3 ดวง เหนือบริเวณกล�งเมืองร�ชบุรี พลุนี้สว่�งม�ก ช�วเมืองร�ชบุรีเริ่มอพยพวิ่งหนีออกจ�กเมือง 

ต่อม�เครื่องบิน B-24 จำ�นวน 5 ลำ� บินในระยะตำ่� ทิ้งพลุร่มชูชีพส่องสว่�งลงม�อีก ลำ�ละ 3 ดวง  

ยิ่งทำ�ให้เมืองร�ชบุรีสว่�งไสว ดุจเวล�กล�งวัน

รูปภาพ 45
ภ�พว�ดพลุร่มชูชีพ 
ก่อนก�รทิ้งระเบิด
ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488: 
106)

ช�วเมอืงร�ชบุร ีทัง้คนเฒ่� คนแก ่ลกูเด็กเล็กแดง บ้�งกว่ิ็งจ�ก ถ.อัมรินทร์ ไป ถ.ก้อนทอง ออก

สู่ทุ่งน� บ้�งก็วิ่งไปท�ง ถ.มนตรีสุริยวงศ์ แล้วข้�มคูออกทุ่งน�ข้�งๆ บ้�งก็วิ่งไปท�ง ถ.ไกรเพขร ออก  

ถ.ร�ษฎรยินดี ออก ถ.คฑ�ธร 

เสยีงปืนกลจ�กเครือ่งบินยงิลงม�ในบรเิวณทีต้ั่งค�่ยทห�รญีปุ่่นไมข่�ดส�ย พรอ้มกบัลกูระเบดิ

ก็ถูกปล่อยลงม�จ�กเครื่องบินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวทั่วไปหมด ลูกระเบิดบ�งลูกก็ไม่ระเบิด 

เพร�ะถกูหนว่งเวล�ไว ้ก�รโจมตคีรัง้นัน้ใชเ้วล�ประม�ณ 1 ชัว่โมง เมือ่เครือ่งบนิไปหมดแลว้ เสยีงสญัญ�ณ 

หมดอันตร�ยที่เปิดม�จ�กโรงไฟฟ้�ของเทศบ�ลเมืองร�ชบุรีก็ดังขึ้น

หลงัจ�กเครือ่งบนิไปหมดแลว้ เวล�ประม�ณ 23.50 น. เกดิเสียงระเบดิขึน้อกีคร้ัง จ�กระเบดิ

ทีห่น่วงเวล�ไว้บรเิวณหลงัโรงเรยีนพรเพิม่วฒุติรงบ้�นขนุพรรคพ�นชิ ตอ่จ�กนัน้กม็กี�รระเบดิตอ่เนือ่ง

อีกร�ว 4 ลูก
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คืนนี้ช�วเมืองร�ชบุรี ยังไม่กล้�อพยพกลับเข้�เมือง เนื่องจ�กกลัวลูกระเบิดแบบหน่วงเวล� 

ที่ยังไม่ระเบิด อ�จยังหลงเหลืออยู่อีก

เชา้วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2488 เวล� 06.05 น. เกิดระเบดิขึน้อกี และกย็งัมรีะเบดิอยูเ่รือ่ยๆ 

เป็นระยะอีกหล�ยลูก เมืองร�ชบุรีตอนนี้ว่�งเปล่�จ�กผู้คน ถนนเต็มไปด้วยซ�กปรักหักพัง เศษปูน  

เศษไม้ เศษวัสดุต่�งกระจ�ยและทับถมกันเต็มไปหมด ส�ยไฟข�ด เส�ไฟฟ้�หัก ตึกร�มบ้�นช่อง 

พังเสียห�ย

เรื่องของเช้�วันนี้ ท�งเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี (2500 : 199) บันทึกไว้ว่� หลวงนิคมคณารักษ์ 

(เทียน กำาเนิดเพชร) ข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรี ซึ่งเพิ่งย้�ยม�ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 12 ธันว�คม 

พ.ศ. 2487 ไดเ้ดนิม�ดเูหตกุ�รณด์ว้ยตนเองตรงตกึแถวส่ีแยกสะพ�นดำ� หอ้งมมุ ซ่ึงเวล�นัน้เปน็โรงแรม 

บ้วนเฮง เพื่อจะเข้�ไปห้�มปร�มคนขโมยสุร�ของโรงแรมในขณะที่เจ้�ของไม่อยู่ ขณะที่ว่�กล่�ว 

คนขโมยสรุ�อยูน่ัน้ ลกูระเบดิเวล�ทีต่กอยูใ่นบรเิวณนัน้ ไดเ้กดิระเบดิขึน้ ตวัท�่นไดถ้กูแรงระเบดิเหวีย่ง

กระเด็นไปตกถึงป�กตรอกท�งเข้�บ้�นหลวงสรรค์เทพกิจ ระยะห่�งกันเกือบ 20 เมตร และได้ถึง 

แกก่รรมทีโ่รงพย�บ�ลร�ชบุร ีเวล� 07.00 น. หลวงนคิมคณ�รกัษ ์นี ้ขณะทีด่ำ�รงตำ�แหนง่ปลดัจงัหวดั

ร�ชบุรี ท่�นได้สร้�งคว�มเจริญไว้หล�ยอย่�ง เป็นผู้มีนิสัยชอบสร้�งทุกชนิด นับว่�จังหวัดร�ชบุรีได้ 

สูญเสียบุคคลที่เป็นประโยชน์อย่�งยิ่งไปผู้หนึ่ง 

รูปภาพ 46  บริเวณสี่แยกสะพ�นดำ�ที่ หลวงนิคมคณ�รักษ์ ถูกระเบิดเสียชีวิต
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จำ�นวนลูกระเบิดที่นับได้จ�กก�รโจมตีครั้งนี้ รวม 31 ลูก ได้แก่

• บริเวณสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ 5  ลูก (ลูกละ 100-150 กก.)

• ตั้งแต่วิกสวนบุรีสุขขน�นคูนำ้� 11  ลูก

• วิกตล�ดทรัพย์สินฯ ถนนวรเดช 3  ลูก

• ถนนคฑ�ธร 4  ลูก

• ในแม่นำ้�แม่กลอง 4  ลูก

• ฝั่งค่�ยทห�ร 4  ลูก

• จำ�นวนพลุร่มชูชีพส่องสว่�งที่นับได้ 38 ดวง 

คว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้ บ�้นเรอืนพงัพนิ�ศประม�ณกว�่ 50 หลงัค�เรือน หอ้งแถวตกึไมร้มิท�ง

รถไฟพังร�บ ไม่รวมที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กสะเก็ดระเบิดและแรงสั่นสะเทือน บริเวณที่ได้รับคว�ม 

เสยีห�ยม�กทีสุ่ดตัง้แตว่กิสวนบุรสีขุ ขน�นม�ต�มท�งรถไฟ สิน้สดุตรงรมิตลิง่ บรเิวณทีเ่สยีห�ยตอ่ม� 

รูปภาพ 47
ภ�พว�ดก�รโจมตีของเครื่องบินฝ่�ยสัมพันธมิตร
ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 109)

คือ บริเวณ ถ.วรเดช ตรงหน้�วิก 

สร้�งใหม่ของตล�ดทรัพย์สินส่วน 

พระมห�กษัตริย์ ต้นมะข�มท้ังหมด

ถูกถอนร�กลอยไปตกที่เรือเกลือ

ลำ�หน่ึงบริเวณริมแม่นำ้� จมทันที 

บรเิวณตอ่ม�คอื รมิ ถ.คฑ�ธร หลงั 

โรงเรียนพรเพ่ิมวุฒิ (โรงทอกระสอบ 

ญ่ีปุ่น) บ้�นเรือนร�ว 10 หลัง พังพิน�ศ 

แทบไมเ่หน็ซ�กบ�งแห่งเจ�้หน�้ที่

ป้องกันสงสัยว่�ยังมีลูกระเบิดที่

ยังไม่ระเบิดหลงอยู่ ก็นำ�ธงสีแดง

ไปปักไว้ป้องกันไม่ให้ประช�ชน

เข�้ไปในบรเิวณนัน้ บรเิวณรมิตลิง่

ทุกแห่งบริเวณแม่นำ้� เรือโดยส�ร

และเรือสินค้� ถูกห้�มไม่ให้จอด

น�นๆ 
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ทีส่ะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ ์ซ่ึงเป็นเป�้หม�ยสำ�คญั สะพ�นโคง้ส่วนกล�งเอยีงเปน็มมุ 60 องศ� 

กับพื้นนำ้� ไปท�งทิศตะวันออก บ�งส่วนของเหล็กโครงสะพ�นฯ มีร่องรอยถูกตัดข�ดโดยสะเก็ดของ

ลูกระเบิด  

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 ช�วเมืองร�ชบุรี บ�งส่วนต่�งขนของอพยพออกจ�กเมือง

ร�ชบุรีไปอยู่ที่อ่ืน เพร�ะเกรงว่�ห�กอยู่ในเมืองต่อก็จะไม่ปลอดภัย จนกระทั่งบ่�ยตัวเมืองร�ชบุรี

เงียบเชียบ ร้�นอ�ห�รส่วนใหญ่ปิด มีค้�ข�ยอยู่บ้�งก็น้อยเต็มที สถ�นที่ร�ชก�รต่�งๆ เคลื่อนย้�ย 

ไปยังที่ตั้งชั่วคร�วนอกเมือง ไฟฟ้�เทศบ�ลเมืองร�ชบุรี ยังปั่นไฟฟ้�ให้อยู่ จนถึง 24.00 น. ในเมือง

ร�ชบุรี มีแตท่ห�รญ่ีปุน่เดนิเทีย่วในเมอืง ห�คว�มสำ�ร�ญกบัผูห้ญงิและเหล� ในขณะเดยีวกนัรถทห�ร

ญี่ปุ่นก็รีบเร่งขนย้�ยอ�วุธยุทโธปกรณ์ลงไปยังภ�คใต้ โรงเรียนในเมืองร�ชบุรีหยุดเรียน นักเรียนกว่� 

2,000 คน ไม่มีที่เรียน บ้�งก็ไม่มีบ้�นอยู่เพร�ะพังเสียห�ยไปแล้ว

รูปภาพ 48
ภ�พว�ดแสดงลูกระเบิดที่พล�ดเป้�
ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 110)

วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2488 เครือ่งบิน B-24 ของฝ�่ยสมัพนัธมติรม�บนิตรวจก�รณใ์นระยะสงู 

เพื่อถ่�ยภ�พผลก�รโจมตี และท้ิงไปปลิวให้ช�วร�ชบุรีได้เข้�ใจคว�มมุ่งหม�ยของฝ่�ยสัมพันธมิตร 

ที่ต้องทำ�ก�รโจมตีในครั้งนี้ โดยมีใจคว�มว่� (น�ยสละ จันทรวงศ์, 2488 : 117)

“สหายไทยทั้งหลาย เราทราบดีว่ายอดปรารถนาของท่าน, ไทยแท้ทั้งหลาย, ในขณะนี้ก็คือ

ความเป็นอิสระและเป็นเอกราชของชาติไทย, เราสรรเสริญท่าน ในปณิธานอันนี้
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การที่เรานำาเครื่องบินมาบิน

เหนือดินแดนไทย และโจมตีที่ตั้ง

อุปกรณ์สงครามของญีปุ่น่ ก็เพือ่ทีจ่ะ

ขบัไลมั่นออกจากอาณาจกัรไทย เพือ่

ว่าประเทศไทยจะได้กลับเป็นอิสระ 

เป็นเอกราช”

รูปภาพ 49
ภ�พว�ดใบปลิวฝ่�ยสัมพันธมิตร

ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 117)

ก�รโจมตีครั้งที่ 6 สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
วันที่ 30 มกร�คม พ.ศ.2488
เป็นก�รโจมตีสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ครั้งที่ 2

จ�กบันทึกสรุปข่�วฯ ของน�ยสละ จันทรวงศ์ (2488 : 120-121) ได้บันทึกเรื่องก�รโจมตี 

ที่สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ครั้งที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 

เหตุก�รณ์เกิดขึ้นในเวล�กล�งคืน ของวันที่ 30 มกร�คม พ.ศ. 2488 ตรงกับวันพุธ เดือน 3  

ปรีะก� แรม 3 คำ�่ เวล�ประม�ณ 23.00 น. เครือ่งบนิทิง้ระเบดิ B-24 ของฝ�่ยสมัพนัธมติร จำ�นวน 5 ลำ�  

บนิม�ทิง้ระเบดิบรเิวณสะพ�นรถไฟจฬุ�ลงกรณ ์และเขตท่ีต้ังค�่ยของทห�รญีปุ่น่ หลังจ�กกลับไปแล้ว 

ลกูระเบดิชนดิถ่วงเวล�เริม่ระเบิดข้ึน เศษของส่ิงปลกูสร�้งกระจ�ยไปทกุทศิทกุท�ง บ�้นเรอืนพงัเสยีห�ย 

เพลิงไหม้โรงเรียนช่�งสตรีร�ชบุรี และลุกล�มต่อไปยังบริเวณใกล้เคียง 

ตอ่ม�ในคนืวันที ่31 มกร�คม พ.ศ. 2488 ประม�ณเท่ียงคืน ลูกระเบดิหนว่งเวล� ขน�ด 500 กก.  

ซึง่ทิง้ลงม�ตรงท�งรถไฟในคลองฝรัง่ ใกลก้บัคลงัสรรพ�วธุของทห�รญีปุ่น่ ถงึเวล�ระเบดิขึน้ ก�รระเบดิ 

เป็นไปอย่�งรุนแรง ขบวนรถไฟ และตู้โบก้ีท่ีอยู่ใกล้เคียงพังเสียห�ย กระเด็นตกลงไปในคลองฝร่ัง  

ลูกระเบิด ลูกกระสุนปืนเล็ก ลูกกระสุนปืนใหญ่ที่อยู่ในคลังสรรพ�วุธของญี่ปุ่น เกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่อง
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เป็นระยะ จนกระทั่งสงบเอ�ตอน 04.00 น. ของวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2488 บริเวณนี้เต็มไปด้วย

ซ�กรถไฟ โรงปั่นไฟฟ้�ของเทศบ�ลเมืองร�ชบุรีพัง กำ�แพงเรือนจำ�พังย�ว 50 เมตร คว�มเสียห�ย 

ครั้งนี้รุนแรงกว่�ครั้งที่แล้ว สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ชำ�รุดยิ่งกว่�เก่�

มีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ตกอยู่ตรงใต้สะพ�นรถไฟ และข้�งโรงสูบนำ้�อีกหล�ยลูก ตอนเที่ยง 

กรมช่�งแสงม�ปลดชนวนออก จำ�นวน 2 ลูก เป็นชนิด 500 กก.

บริเวณที่ถูกโจมตีด้วยลูกระเบิด

• บริเวณสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ด้�นฝั่งเมืองร�ชบุรี 5 ลูก มีขน�ด 500 กก. จำ�นวน 2 ลูก

• บริเวณโรงสูบนำ้�เรือนจำ� 5 ลูก

• ต�มท�งรถไฟ 5 ลูก (ด้�น 1 ลูก)

• คลังสรรพ�วุธของทห�รญี่ปุ่น 3 ลูก (500 กก. 1 ลูก)

• บริเวณสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ด้�นฝั่งค่�ยทห�ร 7 ลูก 

ก�รโจมตีครั้งที่ 7 สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2488
เป็นก�รโจมตีสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ครั้งที่ 3 สะพ�นหัก

คืนวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2488 เวล�ประม�ณ 23.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 ของ

ฝ่�ยสัมพันธมิตร จำ�นวน 5 เครื่อง บินม�จ�กท�งทิศตะวันตก ร่อนลงทิ้งพลุไฟร่มชูชีพม�ในระยะที่ตำ่�  

รูปภาพ 50
ภ�พว�ดเครื่องบินฝ่�ยสัมพันธมิตรที่ม�ทิ้งระเบิดที่ร�ชบุรี

ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 123)

บริเวณเหนือสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ทำ�ให้

บริเวณตัวเมืองร�ชบุรี สว่�งไสวดุจเวล�กล�งวัน 

เครือ่งบนิลำ�แรกท้ิงระเบิดขน�ด 150 กก.  

หลังจ�กน้ันก็ต�มด้วยลำ�อื่นๆ ไม่มีปืนใหญ่ต่อสู้

อ�ก�ศย�น (ปตอ.) ของฝ่�ยญ่ีปุ่นยิงต่อต้�น 

สกักระบอก นกับนิจ�กเครือ่งบนิ B-24 กร�ดปนืกล 

ลงในค่�ยของทห�รญี่ปุ่นบริเวณจวนข้�หลวงฯ 
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วัดศรีชมพู คลังนำ้�มันที่วัดพญ�ไม้และโคกหม้อ ใช้เวล�โจมตีประม�ณ 30 น�ที ผลก�รทิ้งระเบิด 

ทุกอย่�งพังพิน�ศสิ้น โรงสูบนำ้�ของเทศบ�ลเมืองร�ชบุรีพังทล�ย 

อวส�นสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์
เช้�วันที่ 12 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2488 ลูกระเบิดที่หน่วงเวล�ที่ทิ้งลงม�เมื่อคืน ซึ่งตกอยู่บน

สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ช่วงแรกด้�นฝั่งตล�ดร�ชบุรี เกิดระเบิดขึ้นเมื่อเวล� 06.30 น. ส่งผลให้ 

สะพ�นฯ ช่วงแรกท�งฝั่งเมืองร�ชบุรี หักกล�งจมลงสู่แม่นำ้�แม่กลอง

รูปภาพ 51
ภ�พว�ดสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์หัก
ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 124)

บริเวณที่ถูกโจมตีด้วยลูกระเบิด

• บริเวณสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ด้�นตัวเมือง 6 ลูก (250 กก.)

• ต�มแนวสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ 6 ลูก

• ข้�งตอม่อสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ในนำ้� 5 ลูก (ไม่ระเบิด 3 ลูก)

• ริมฝั่งตลอดสองข้�งสะพ�นรถไฟ 4 ลูก

• พลุไฟร่มชูชีพ 80 ดวง      
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ก�รโจมตีครั้งที่ 8 ประตูนำ้�บ�งนกแขวก และประตูนำ้�บ�งย�ง
วันที่ 18 เมษ�ยน พ.ศ. 2488 เวล� 16.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 จำ�นวน 5 ลำ� บินม�

ทิ้งระเบิดบริเวณประตูนำ้�บ�งนกแขวก (อยู่ในเขต จ.สมุทรสงคร�ม) และประตูนำ้�บ�งย�ง (อยู่ในเขต 

จ.สมุทรส�คร) เพื่อตัดเส้นท�งลำ�เลียงของทห�รญี่ปุ่นท�งนำ้�ช่วงคลองดำ�เนินสะดวก 

รูปภาพ 55  ภ�พก�รทิ้งระเบิดที่ประตูนำ้�บ�งย�ง
 ที่ม� (Hideto b1,2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 52  ประตูนำ้�บ�งนกแขวกก่อนก�รทิ้งระเบิด
 ที่ม� (MO Memoir, 2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 53  ก�รทิ้งระเบิดประตูนำ้�บ�งนกแขวก
 ที่ม� (MO Memoir, 2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 54  ประตูนำ้�บ�งนกแขวกหลังก�รทิ้งระเบิด
 ที่ม� (MO Memoir, 2557 : ออนไลน์)
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คลองดำ�เนินสะดวกเป็นคลองขุดเชื่อมต่อระหว่�งแม่นำ้�แม่กลอง กับแม่นำ้�ท่�จีนประตูนำ้� 

บ�งนกแขวกกั้นนำ้�ท�งฝั่งแม่นำ้�แม่กลอง ส่วนประตูนำ้�บ�งย�งกั้นนำ้�ท�งฝ่ังแม่นำ้�ท่�จีน ก�รโจมตี

ครั้งนั้นเครื่องบินบินตำ่�เฉียดยอดมะพร้�วโดยเร่ิมท้ิงระเบิดประตูนำ้�บ�งนกแขวกก่อนจึงไปท้ิงระเบิด

ต่อที่ประตูนำ้�บ�งย�ง

เครื่องบินตกที่บ�งย�ง 
เครื่องบิน B-24 ลำ�หนึ่ง บินเตี้ยม�ก ปีกข้�งหนึ่งเอียงเฉียดหลังค�บ้�นพนักง�นของประตูนำ้� 

ลกูระเบดิทีท้ิ่งลงไปเกดิระเบิดข้ึน แตเ่ครือ่งบินบินขึน้ไมท่นั ถกูสะเก็ดระเบดิ เครือ่งบินตกโดยปกัหวัลง 

บริเวณริมประตูนำ้�เกิดระเบิดและไฟไหม้ทั้งลำ� นักบินค�ดว่�จะเสียชีวิตเลิกโจมตีเวล�ประม�ณ  

17.30 น. 

ก�รโจมตีครั้งที่ 9 สถ�นีรถไฟร�ชบุรี
เย็นวันท่ี 30 พฤษภ�คม พ.ศ. 2488 เวล�ประม�ณ 16.30 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 

ของฝ่�ยสัมพันธมิตร ทิ้งระเบิดใส่หัวรถจักรและโบก้ีรถไฟ และกร�ดยิงด้วยปืนกล บริเวณสถ�นี

รถไฟร�ชบุรี ทิ้งระเบิดประม�ณ 9 ลูก ผิดเป้�หม�ยหล�ยลูกไปตกในคู และในบริเวณที่ดินว่�งเปล่�  

เลิกโจมตีเวล� 17.00 น.

ก�รโจมตีครั้งที่ 10 สถ�นีรถไฟร�ชบุรี
เย็นของวันที่ 1 มิถุน�ยน พ.ศ. 2488 เวล�ประม�ณ 17.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24  

ของฝ่�ยสัมพันธมิตรเข้�โจมตีสถ�นีรถไฟร�ชบุรี พร้อมกร�ดยิงด้วยปืนกลลงใส่ทห�รญี่ปุ่น ลูกระเบิด

ที่ทิ้งเพื่อระเบิดร�งรถไฟ แต่ไม่ถูกเป้�หม�ย ตกข้�งร�งเป็นส่วนใหญ่ บ�งลูกตกบนถนนถูกบ้�นพัก 

เจ้�หน้�ที่รถไฟ บ�งลูกหล่นลงในสระนำ้� 

ก�รโจมตีครั้งที่ 11สถ�นีรถไฟร�ชบุรี
วันที่ 10 กรกฎ�คม พ.ศ. 2488 เวล�ประม�ณ 14.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 ของ 

ฝ่�ยสัมพันธมิตร จำ�นวน 5 ลำ� ทำ�ก�รโจมตีสถ�นีรถไฟร�ชบุรี และสถ�นีรถไฟคูบัว ทำ�ให้ตู้โบกี้รถไฟ
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หล�ยตูต้กร�ง พงัเสยีห�ย และไดท้ิ้งระเบิดจำ�นวน 18 ลกู บ�งลกูกพ็ล�ดเป�้ เลกิโจมตีและบนิกลบัไป 

ท�งทิศตะวันตก เวล� 16.00 น.

ก�รโจมตีครั้งที่ 12 ท่�เรือญี่ปุ่นและสถ�นีรถไฟร�ชบุรี 
วันที่ 14 กรกฎ�คม พ.ศ. 2488 เครื่องบิน B-24 ของฝ่�ยสัมพันธมิตร เข้�โจมตีด้วยปืนกล 

บรเิวณท�่เรือของญีปุ่น่รมิแมน่ำ�้แมก่ลองหน�้จวนข้�หลวงประจำ�จังหวดัร�ชบรีุ และสถ�นรีถไฟร�ชบุรี 

เสียห�ยเล็กน้อย 

รูปภาพ 57 
จุดที่ถูกทิ้งระเบิด 
บริเวณสถ�นีรถไฟร�ชบุรี
ปรับปรุงจ�ก 
(สละ จันทรวงศ์, 
2484-2488)

รูปภาพ 56 
จุดที่ถูกทิ้งระเบิด 
บริเวณตัวเมืองร�ชบุรี
ปรับปรุงจ�ก 
(สละ จันทรวงศ์, 
2484-2488)
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ก�รโจมตีท�งอ�ก�ศของฝ่�ยสัมพันธมิตรที่ร�ชบุรีนี้ ยังมีผู้กล่�วถึงไว้อีกหล�ยท่�น เช่น 

เรือโทอ�ก�ศ ม�นะเลิศ (2547) ได้เขียนเกี่ยวกับร�ชบุรีในสมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ไว้ว่� 

“ในปี 2488 ณ จังหวัดร�ชบุรี โดยเฉพ�ะบริเวณหน้�เมืองต้องพังพิน�ศย่อยยับ โดยเครื่องบิน บี-24 

กับ บ-ี29 ทิง้ระเบดิทำ�ล�ยทกุสิง่ทกุอย�่งทีข่ว�งหน�้ ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัร�ชบรุใีนขณะนัน้ หลวงนคิม 

คณ�รักษ์ ต้องเสียชีวิตใกล้สะพ�นดำ� ส่วนสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ หักเป็นท่อนๆ หัวรถไฟตกลงไปนอน

สงบนิ่งใต้ส�ยนำ้�แม่กลอง จนถึงวันนี้ 59 ปีแล้ว”

เรอืโทอ�ก�ศ ม�นะเลศิ (2548) เขยีนเพ่ิมเติมไวว้�่ ยอ้นอดีต 60 ปี วันท่ี 14 มกร�คม พ.ศ. 2488  

ดวงอ�ทิตย์ลับขอบฟ้�ไปแล้วเกือบ 6 ชั่วโมง ท่�มกล�งคว�มมืดปกคลุมท้องฟ้�เมืองร�ชบุรี ทันใดนั้น 

มีเสียงหวูดจ�กโรงไฟฟ้�เทศบ�ลเมืองร�ชบุรี ดังข้ึน นั่นคือ สัญญ�ณแห่งก�รเตือนภัยท�งอ�ก�ศ 

ในช่วงสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 และแล้วสักเพียงชั่วครู่ ก็มีเสียงเครื่องบินค่อยๆ ดังขึ้นเป็นลำ�ดับ ในที่สุด

ก็ดังม�กระหึ่มอยู่เหนือเขตเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี

ฟ้�เมืองร�ชบุรีที่มืดมิด ได้สว่�งไสวข้ึนด้วยพลุส่องสว่�งท่ีท้ิงจ�กเคร่ืองบิน โดยกำ�หนดให้

ลอยอยูเ่หนอืสะพ�นจฬุ�ลงกรณซ์ึง่เปน็ท�งสญัจรสำ�คญัข้�มแมน่ำ�้แมก่ลองของทห�รญีปุ่น่ในขณะนัน้ 

คว�มสว่�งของพลุทำ�ให้เห็น เคร่ืองบิน บี-24 ของฝ่�ยสัมพันธมิตร (สหรัฐอเมริก�) บินวนเวียนอยู่

ประม�ณครึ่งชั่วโมง แล้วทุกสิ่งทุกอย่�งก็เข้�สู่ภ�วะปกติ

ช�วร�ชบุรีที่หนีลงหลุมหลบภัยตั้งแต่เมื่อได้ยินเสียงสัญญ�ณเตือนภัยต่�งก็กลับเข้�บ้�น

วิพ�กษ์วิจ�รณ์กันต่�งๆ น�ๆ เวล�ผ่�นไปใกล้ 24.00 น. เสียงกัมปน�ทแห่งมัจจุร�ชก็ดังขึ้น นั่นคือ

ลูกระเบิดเวล�ลูกแรกที่ บี-24 ม�ทิ้งไว้ ณ ข้�งร้�นอ�ห�รใกล้สะพ�นดำ� หัวถนนอัมรินทร์ระเบิดขึ้น 

ร้�นรวงพิน�ศ หลวงนิคมคณ�รักษ์ (เทียน กำ�เนิดเพชร) ข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรีในขณะนั้น  

ซึ่งออกไปตรวจร�ชก�รถึงแก่กรรมทันที ต่อจ�กนั้นลูกระเบิดเวล�ท่ีเคร่ืองบินม�ท้ิงไว้ก็ทยอยระเบิด

อยู่ครึ่งวัน ของวันที่ 15 มกร�คม 2488

ก�รทิ้งระเบิดบริเวณเขตเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี จังหวัดร�ชบุรี ต�มที่คุณพ่อ (อ่อน ม�นะเลิศ) 

บันทึกไว้ สรุปดังนี้

• ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกร�คม พ.ศ. 2488 เวล� 24.00 น.

• ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกร�คม พ.ศ. 2488 เวล� 23.00 น.

 (ในบันทึกของน�ยสละ จันทรวงศ์ (2488) ไม่มีก�รบันทึกก�รโจมตีครั้งนี้ไว้)

• ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มกร�คม พ.ศ. 2488 เวล� 23.00 น.

• ครั้งที่ 4 วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2488 เวล� 23.00 น.
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• ครั้งที่ 5 วันที่ 30 พฤษภ�คม พ.ศ. 2488 เวล� 17.00 น.

• ครั้งที่ 6 วันที่ 1 มิถุน�ยน พ.ศ. 2488 เวล� 15.00 น.

• ครั้งที่ 7 วันที่ 10 กรกฎ�คม พ.ศ. 2488 เวล� 14.00 น.

ก�รท้ิงครั้งที่ 7 ครั้งสุดท้�ยนี้ ท�งสัมพันธมิตรได้ใช้โซ่ผูกลูกระเบิดเป็นพวงแล้วท้ิงลงม� 

คลอ้งสะพ�นรถไฟตัง้เวล�ใหร้ะเบิดพรอ้มๆ กัน สะพ�นจฬุ�ลงกรณจ์งึข�ดใชก้�รไมไ่ด ้ทำ�ใหฝ้�่ยญีปุ่น่ 

ต้องสร้�งสะพ�นรถไฟเบี่ยงด้วยไม้โดยใช้แรงง�นเชลยศึกฝรั่งต�นำ้�ข้�วต้นเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2488 

สะพ�นรถไฟเบี่ยงเสร็จ เวล�ประม�ณ 10.00 น. ญี่ปุ่นนำ�หัวรถจักรไอนำ้�วิ่งข้�มสะพ�นจ�กฝั่งตล�ด

ไปยังฝั่งทห�รวิ่งไปได้ค่อนสะพ�นๆ ก็หักหัวรถจักรตกลงไปในแม่นำ้�แม่กลองและจมอยู่ถึงปัจจุบันนี้  

(ในบันทึกของน�ยสละ จันทรวงศ์ (2488) บันทึกไว้ว่�สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์หัก เมื่อวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ 

พ.ศ. 2488 ญ่ีปุน่เริม่สร�้งสะพ�นเบ่ียงไม ้วนัท่ี 3 เมษ�ยน พ.ศ. 2488 หวัรถจกัรจม วนัที ่20 พฤษภ�คม 

พ.ศ. 2488)

ในเอกส�รประช�สัมพันธ์ของกรมก�รทห�รช่�ง เร่ือง โครงก�รย้อนรอยท�งรถไฟส�ย

ประวติัศ�สตรจ์งัหวดัร�ชบุรี (ชยัยทุธ เทพยสวุรรณ. 2548) ระบวุ่� กำ�ลงัท�งอ�ก�ศของสหรฐัอเมรกิ�

ไดม้�ตัง้ฐ�นใหม่อยูท่ีเ่มอืงจงุกงิ ประเทศจนี มเีครือ่งบนิทิง้ระเบดิทัง้แบบบ ี24 และ บ ี29 เริม่เปดิฉ�ก

โจมตีขัดขว�งก�รก่อสร้�งรถไฟส�ยไทย-พม่� (ซึ่งขณะนั้นยังสร้�งไม่แล้วเสร็จ) ตั้งแต่วันที่ 3 มกร�คม 

2487 และโจมตีเป็นระยะๆ ตลอดเวล� ซึ่งท�งรถไฟส�ยนี้ถูกโจมตีรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยที่สถ�น ี

หนองปล�ดกุ ซ่ึงเปน็จดุท่ีเรยีกว�่ชมุท�งของเสน้ท�งเดินรถไฟส�ยใต้ ถกูโจมตีถงึ 4 ครัง้ เพร�ะถ�้ห�ก 

โจมตีชุมท�งหนองปล�ดุกได้สำ�เร็จ ส�ม�รถตัดเส้นหลักส่งกำ�ลังของญี่ปุ่นได้โดยเด็ดข�ด จะส่งผล 

ต่อคว�มสำ�เร็จหรือล้มเหลวของสงคร�มครั้งนี้ได้ทันที

คว�มพย�ย�มในก�รโจมตที�งรถไฟส�ยนี ้ไมเ่พียงแต่เจ�ะจงเฉพ�ะสถ�นชีมุท�งหนองปล�ดุก 

เท�่นัน้ ห�กแตส่ะพ�นจฬุ�ลงกรณซ์ึง่เป็นสะพ�นรถไฟข�้มแมน่ำ�้แมก่ลองในจงัหวดัร�ชบรุเีองกต็กเป็น 

เป�้โจมตีเชน่กนั เนือ่งจ�กรถไฟท่ีม�จ�กท�งใตข้องประเทศไทยทกุส�ยจะตอ้งผ่�นสะพ�นนีก้อ่นจะถงึ 

ชมุท�งหนองปล�ดกุ และสะพ�นน้ีถือว่�เป็นจดุยทุธศ�สตรท์ีส่ำ�คญัอนัเปน็เป�้หม�ยของก�รโจมตจี�ก 

ฝ่�ยพันธมิตรตลอดเวล�

ในหนังสอืเทศบ�ลเมอืงร�ชบรุ ี(2500 : 200) บนัทกึไว้ว�่ บ�้นของขนุพรรคพ�นชิ ในขณะนัน้ 

ดำ�รงตำ�แหน่งเทศมนตรเีมอืงร�ชบรุ ีและทำ�หน�้ทีผู่อ้ำ�นวยก�รปอ้งกนัภยัท�งอ�ก�ศสว่นทอ้งถิน่ดว้ย 

เน่ืองจ�ก ขนุชว่งบรุก�ร (แอบ ชว่งสวุนชิ) น�ยกเทศมนตรีกำ�ลังปว่ย บ�้นของขุนพรรคพ�นิช อยูร่มิถนน 

คฑ�ธร ห่�งจ�กสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ม�ก ในก�รทิ้งระเบิดเมื่อวันที่ 14 มกร�คม พ.ศ. 2488 มีระเบิด
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หนว่งเวล�ลกูหนึง่ผดิเป้� ม�ตรงกล�งนอกช�นบ�้นจนพืน้ทะล ุหลงัจ�กเสรจ็สิน้ก�รโจมตี หวดูสญัญ�ณ 

ปลอดภัยเปิดแล้ว ขุนพรรคพ�นิช จึงได้เชิญ น�ยโพธิ์ ภมรพล ปลัดเทศบ�ลในเวล�นั้น ไปนั่งดื่มสุร�

แก้หน�วบนบ้�น เมื่อเปิดไฟจึงได้พบว่�มีลูกระเบิดตกลงม�กล�งนอกช�น 1 ลูก จึงได้รีบพ�กันหน ี

ออกจ�กบ้�นได้ทันก่อนที่ลูกระเบิดลูกนั้นจะระเบิดเพียงเล็กน้อย และบ้�นทั้งหลังได้หักพังลงอย่�ง

ไม่มีชิ้นดี นับว่�เป็นเรื่องที่น่�แปลกเรื่องหนึ่ง 

สรุปท้ายเรื่อง

จังหวัดร�ชบุรี นับว่�เป็นจังหวัดหนึ่งที่ถูกฝ่�ยสัมพันธมิตรโจมตีท�งอ�ก�ศหล�ยครั้ง  

โดยก�รโจมตีมุ่งก�รทำ�ล�ยสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ร�งรถไฟ สถ�นีรถไฟ และท่ีต้ังค่�ยทห�รญี่ปุ่น  

เปน็สำ�คญั โดยไมไ่ดมุ่้งหวงัทำ�ล�ยชวีติและอ�ค�รบ�้นเรอืนของร�ษฎรแตก่ม็กี�รทิง้ระเบดิผดิเป�้หม�ย 

ไปบ�้ง ฝ่�ยสมัพนัธมติรโจมตที�งอ�ก�ศในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบรุ ีถงึ 12 ครัง้ ไมป่ร�กฏหลกัฐ�นว�่มชี�ว

ร�ชบรุเีสยีชวิีต ยกเว้นบุคคลสำ�คญัของช�วร�ชบรุ ีท�่นหนึง่ คอื หลวงนคิมคณ�รกัษ ์(เทยีน กำ�เนิดเพชร) 

ข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรี
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บันทึกจ�กคำ�บอกเล่� 
เหตุก�รณ์เกี่ยวกับ จ.ร�ชบุรี ในยุคสมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 นั้น นอกจ�กจะสืบค้นได้จ�ก

หนังสือ ว�รส�ร เอกส�ร เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์ต่�งๆ แล้ว คำ�บอกเล่�จ�กผู้มีประสบก�รณ์ตรงนับว่� 

เป็นข้อมูลที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง ท่ีทำ�ให้เร�ส�ม�รถที่จะอนุม�นเหตุก�รณ์ในสมัยนั้นได้ ผู้เขียน 

พร้อมด้วย พันโทหญิง นงนุช ข�วด�ร� และน�ยเทพนิมิตร อุทัยชิต ผู้ทำ�หน้�ที่บันทึกภ�พและเสียง  

ไดม้โีอก�สสมัภ�ษณบ์คุคลต�่งๆ ทีเ่คยอยูใ่นระหว่�งเหตกุ�รณส์งคร�มโลก ครัง้ที ่2 ทีร่�ชบรุ ีในสมยันัน้  

จำ�นวนหล�ยท่�นซึ่งขณะนั้น ยังคงมีชีวิตอยู่ (ในวันเวล�ที่สัมภ�ษณ์) ดังนี้ 

รูปภาพ 58  น�ยพิชัย เล�หชวลิต
 ที่ม� (Suchart Chantrawomg, 
 2010 : ออนไลน์)

น�ยพิชัย เล�หชวลิต 
(สัมภาษณ์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 

ขณะสัมภาษณ์ อายุ 81 ปี)

น�ยพิชยัฯ เล่�ใหฟั้งว�่ ในขณะเกดิสงคร�มโลก

ครั้งที่ 2 ตนเรียนอยู่โรงเรียนสุริยวงศ์ ริมท�งรถไฟ เตี่ย

มีอ�ชีพข�ยนำ้�แข็งใต้ต้นมะข�มหน้�โรงพัก ตอนนั้น 

พอตกเยน็ท�งร�ชก�รจะสัง่ให้บ�้นเรือนทกุหลงัทำ�ก�ร

พร�งไฟ โดยเอ�ผ้�ดำ�ม�คลุมโคมไฟ (สมัยก่อนเป็น

หลอดไฟสีส้มๆ มีโคมรูปจ�นควำ่� คลุมอยู่ด้�นบน แล้ว

มีส�ยไฟห้อยลงม�จ�กเพด�น) ดังน้ัน ตล�ดร�ชบุรี

ตอนคำ่�คืนจึงมืดมิด เงียบสงัด แลดูวังเวง ใครที่ออก

ม�เดินตล�ดตอนกล�งคืน จะต้องถือตะเกียงเพื่อให้

แสงสว่�งด้วย ไม่อย่�งนั้นอ�จจะถูกทห�รญี่ปุ่นยิงต�ย 
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หรือตำ�รวจไทยจับได้ห�ว่�เป็นพวกศัตรูหรือผู้ไม่หวังดี ส่วนบ�งพวก พอตกเย็นก็จะไปอ�ศัยอยู่บ้�น

ญ�ติ หรือเช่�บ้�นอยู่ แถบทุ่งน�นอกเมือง (ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนนารีวิทยา และโรงเรียนดรุณา

ราชบรุ)ี และแถวเจดยีห์กั เปน็จำ�นวนม�ก ซึง่สมยักอ่นนัน้ยงัเปน็ทุง่น� เนือ่งจ�กกลวัทีจ่ะอยูใ่นตล�ด 

เพร�ะมักจะโดนทิ้งระเบิดอยู่บ่อยๆ 

ในสมัยน้ัน ญ่ีปุ่นทำ�ก�รสร้�งท�งรถไฟไปพม่� โดยเร่ิมต้นก่อสร้�งที่สถ�นีหนองปล�ดุก 

อ.บ้�นโป่ง กองทัพญี่ปุ่นจะขนเชลยศึกช�วต่�งช�ติที่ถูกจับม�จ�กท�งใต้ และผ่�นสถ�นีรถไฟร�ชบุร ี

ประม�ณต ี2 ถงึต ี3 เพือ่หยดุแวะเตมินำ�้เตมิฟนื คนร�ชบรุสีมยันัน้ มีอ�ชพีเสริม โดยก�รนำ�อ�ห�รแหง้  

และผลไม้ ประเภทกล้วยนำ้�หว้� กล้วยไข่ ไปแลกกับสิ่งของเครื่องใช้ของเชลยศึกที่แอบติดตัวม� เช่น 

น�ฬิก� แหวน ฯ แล้วนำ�ไปข�ยต่อให้พวกเศรษฐีนักสะสมอีกที ได้เงินทองจำ�นวนม�ก เศรษฐกิจดี

นอกจ�กนัน้ ก็ยงัมพีวกท่ีมรี�ยได้ด ีจ�กก�รขโมยนำ�้มันเบนซิน จ�กค�่ยทห�รญีปุ่น่ นำ�ไปข�ย 

ให้รถป่� (รถพวกที่ทำ�ง�นตัดไม้ ทำ�เหมือง) ขวดละ 10 บ�ท (ขวดแม่โขง) วันหนึ่งๆ ขโมย 4-5 ขวด 

ก็ได้ 40-50 บ�ทแล้ว สมัยนั้นถือว่�เป็นเงินจำ�นวนเยอะม�ก ในขณะที่ก๋วยเตี๋ยวช�มหนึ่งยังข�ยเป็น

สต�งค์อยู่เลย

ทห�รญีปุ่่นม�ตัง้ค�่ยบริเวณจวนผูว้�่ร�ชก�รร�ชบรุใีนปจัจบุนั ขน�นกบัท�งรถไฟม�ยงัสถ�นี

รถไฟ และลึกไปท�งโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ วัดสัตน�รถ วัดศรีชมพู เลยไปแถบบ้�นไร่ แถบนี้เป็น 

ค่�ยทห�รญ่ีปุ่นเกือบทั้งหมด ค่�ยทห�รญ่ีปุ่นสร้�งเป็นเพิงหลังค�มุงจ�กง่�ยๆ มีคลังนำ้�มันบรรจุ 

ด้วยถัง 200 ลิตร ตั้งอยู่เป็นแนวย�วเรียบท�งรถไฟด้�นทิศตะวันออก ตั้งแต่แม่นำ้�ไปจรดสถ�นีรถไฟ

ร�ชบรีุ ลอ้มรอบดว้ยลวดหน�ม เวล�แกง๊ขโมยนำ�้มนัจะขโมย จะใช้เวล�ตอนกล�งคืนขณะทีย่�มเผลอ 

จะเจ�ะถงันำ�้มนัดว้ยตะปใูหน้ำ�้มนัไหลออกม�แล้วเอ�ขวดไปรอง คนืหนึง่ไมข่โมยม�ก เอ�แค ่4-5 ขวด 

เคยมีผู้ที่ขโมยนำ้�มัน ถูกทห�รญ่ีปุ่นจับได้ ทห�รญี่ปุ่นจะใช้วิธีลงโทษ โดยก�รจับผู้ขโมยกรอกนำ้�มัน 

เข้�ป�กจนต�ย แล้วประจ�นให้ช�วบ้�นรู้

ทห�รญีปุ่่น ไมท่ำ�ร�้ยคนร�ชบุรี แตม่บี�้งทีท่ะเล�ะกนัเลก็ๆ นอ้ยๆ กบักลุม่วัยรุ่น เวล�ออกม� 

เที่ยวนอกค่�ย ส่วนพวกโสเภณีสมัยก่อนก็มีบริก�รทห�รญี่ปุ่นเหมือนกัน บริเวณหลังโรงพักและ 

สะพ�นแดง จะอยู่ต�มบ้�นเป็นหลังๆ

เวล�ทห�รญีปุ่น่อ�บนำ�้ กจ็ะอ�บรมิฝัง่แมน่ำ�้แม่กลอง โดยแกผ้�้บ�้งนุง่ผ�้เตีย่วบ�้ง มคีนร�ชบรุี

บ�งพวก ชอบแอบขโมยสิ่งของเสื้อผ้�ที่ทห�รญี่ปุ่นว�งไว้ริมตลิ่งไปข�ย ร�ยได้ดีเหมือนกัน 

เรือ่งเกีย่วกบัก�รท้ิงระเบิดของฝ�่ยสมัพนัธมติร น�ยพชิยัฯ เล�่ใหฟ้งัว�่ ฝ�่ยสมัพนัธมติรมักจะม� 

ทิง้ระเบดิเวล�กล�งคนื ดว้ยเครือ่งบิน บี 24 เวล�ทิง้ระเบดิ จะมพีลสุว่�งม�ก เครือ่งบนิบนิตำ�่ๆ ไมบ่นิสงู  
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ก่อนฝ่�ยสัมพันธมิตรจะม�ทิ้งระเบิด ท�งร�ชก�รจะเปิดสัญญ�ณหวูดให้ทร�บ เพื่อที่คนร�ชบุรีจะได ้

เตรียมลงหลุมหลบภัย และหนีออกไปนอกเมือง น�ยพิชัยฯ เล่�ต่อว่� ระเบิดส่วนใหญ่จะเป็นชนิด 

ตั้งเวล�ไว้ แม้เครื่องบินจะไปแล้ว ก็ยังระเบิดได้ทั้งวันทั้งคืน ต�มแต่จะตั้งเวล�

น�ยพิชัยฯ บอกว่� จุดยุทธศ�สตร์ที่ฝ่�ยสัมพันธมิตรต้องก�รทำ�ล�ย คือ สะพ�นรถไฟ

จุฬ�ลงกรณ์ เพื่อตัดก�รส่งกำ�ลังของทห�รญ่ีปุ่น เคยสอบถ�มท�งร�ชก�รว่�ทำ�ไมสะพ�นรถไฟอื่นๆ 

ก็มีเช่น ที่ จ.เพชรบุรี ไม่ไปทำ�ล�ย ท�งร�ชก�รแจ้งว่� สะพ�นอื่นๆ เป็นสะพ�นขน�ดเล็ก มีคว�มย�ว

ไมม่�ก ทำ�ล�ยแลว้สร�้งใหมไ่ดง้�่ย แตส่ะพ�นจฬุ�ลงกรณเ์ปน็สะพ�นท่ีมคีว�มย�วม�ก และเปน็ชว่งที ่

ข้�มแม่นำ้�แม่กลองที่มีคว�มกว้�งม�กที่สุด เมื่อทำ�ล�ยแล้วย�กที่ซ่อมแซมให้กลับม�ใช้ง�นได้ดังเดิม

ก�รทิ้งระเบิดสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ทิ้งอยู่หล�ยครั้ง แต่ไม่โดน กี่ครั้งก็จำ�ไม่ได้ จนกระทั่ง

ครั้งสุดท้�ย ทิ้งด้วยลูกระเบิดแบบแขวน ซึ่งบ�งทีอ�จเรียกว่�แบบพวงม�ลัย สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 

ถูกทำ�ล�ยด้วยระเบิดแขวนชนิดตั้งเวล� กำ�หนดให้ระเบิดในตอนเช้� หลังจ�กก�รทิ้งลูกระเบิด 

เมื่อคืนที่ผ่�นม�

สะพ�นรถไฟจฬุ�ลงกรณ ์หกัชว่งระหว�่งตอมอ่แรกนบัจ�กฝัง่ตล�ดร�ชบรุ ีใชก้�รไมไ่ดต้ลอด

ช่วงสงคร�ม ม�สร�้งกลบัคนืใหมห่ลงัสงคร�มเลกิแลว้ ก�รสัญจรระหว�่งนัน้ ผู้คนท่ีเดินท�งโดยรถไฟ

ระหว่�งกรุงเทพฯ ไปภ�คใต้ ต้องม�จอดแล้วเปลี่ยนรถไฟกัน ระหว่�งฝั่งตล�ดร�ชบุรี กับฝั่งศ�ล

เจ้�พ่อหลักเมือง โดยท�งร�ชก�รได้ทอดสะพ�นคนเดินทดแทนเชื่อมระหว่�งช่วงของสะพ�นรถไฟ 

จุฬ�ลงกรณ์ที่ข�ด คนร�ชบุรีจึงมีอ�ชีพเพิ่มอีกหนึ่งอ�ชีพ คือรับจ้�งแบกข้�วของของผู้โดยส�ร  

จ�กฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง 

สอบถ�มเรื่องหัวรถจักรฯ ที่จมอยู่ใต้สะพ�น นั้น น�ยพิชัยฯ เล่�ต่อให้ฟังว่� หลังจ�กสะพ�น

รถไฟจุฬ�ลงกรณ์หักแล้ว ญี่ปุ่นได้สร้�งสะพ�นเบี่ยงด้วยไม้ขึ้นทดแทน ซึ่งแนวสะพ�นเบี่ยงก็คือ  

แนวสะพ�นธนะรัชต์ ในปัจจุบันนั่นเอง สะพ�นเบี่ยงทำ�ด้วยไม้มีตอม่อไม้ปักถี่ยิบ แล้วเอ�ร�งรถไฟ 

ว�งไว้ข้�งบน โดยทห�รญี่ปุ่นได้จ้�งคนร�ชบุรีเป็นคนง�น 

หลงัจ�กสร�้งสะพ�นเบีย่งไมเ้สรจ็เรยีบรอ้ย ทห�รญีปุ่น่จึงทดลองใชง้�น โดยก�รนำ�หวัรถจักร 

ม�วิ่งข้�มจ�กฝ่ังตล�ดไปยังฝั่งทห�ร โดยมีเฉพ�ะหัวรถจักรและตู้ฝืน ไม่มีโบกี้สัมภ�ระแต่อย่�งใด 

ตอนนั้นเวล�ประม�ณสิบโมงเช้�เศษๆ ปร�กฏว่�วิ่งข้�มม�ได้เกือบคร่ึงท�ง สะพ�นเบี่ยงไม้เกิดหัก 

เพร�ะรับนำ้�หนักไม่ไหว หัวรถจักรจึงจมดิ่งลงไปใต้นำ้� พร้อมมีกลุ่มควันขึ้นโขมง ทห�รญี่ปุ่นซ่ึงทำ�

หน�้ทีพ่นกัง�นขับรถไฟเสยีชีวิตอยูใ่ตน้ำ�้น้ัน จำ�นวน 2 คน และทห�รญีปุ่น่กไ็มไ่ดน้ำ�ศพผูเ้สยีชวีติขึน้ม� 

กระทำ�พิธีแต่อย่�งใดทั้งสิ้น



ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

111

มห�ผ่อง ผลิตตธมโม เจ้�อ�ว�ส
วัดเก�ะนัมมท�ปทวลัญช�ร�ม 
(สมัภาษณเ์มือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2548 : ขณะสมัภาษณ์

อายุ 80 ปี)

ท�่นมห�ผอ่งฯ เล�่ให้ฟงัว�่ สมยันัน้ยงัเปน็เณร  

จำ�วดัอยูว่ดัเก�ะนมัมท�ฯ มหีลวงพอ่แทนเปน็เจ�้อ�ว�ส  

มีสน�มบินขน�ดเล็กอยู่บริเวณวิทย�ลัยเทคนิคร�ชบุรี 

ในปัจจุบัน เห็นมีเครื่องบินของไทยอยู่ 9 ลำ� มีปีก 

สองชั้นด้วย และเครื่องบินของญี่ปุ่น 2-3 ลำ� เคยมี 

เคร่ืองบินไม่รู้ของประเทศไหน ตกแถวสน�มบินด้วย 

ผู้คนไปมุ่งกันเต็มไปหมด

ตอนทห�รญีปุ่น่เข�้ม�ทีร่�ชบรุ ีเห็นท�งร�ชก�ร 

ประก�ศว่� ทห�รญี่ปุ่นไม่ได้ม�ยึดประเทศไทยเป็น 

เมืองขึ้น แต่จะขอเป็นแค่ท�งผ่�นเท่�นั้น

ค�่ยทห�รญีปุ่น่ ต้ังกองบญัช�ก�รอยูท่ีว่ดัสตัต- 

น�รถปริวัตร วัดศรีชมพู เป็นที่เก็บเสบียงอ�ห�ร จน

กระทั่งไปถึงบ้�นท้�ยเก�ะ บ้�นไร่ วัดเก�ะนัมมท�ฯ 

เป็นสถ�นที่กักขังเชลยศึก และยังมีทห�รญี่ปุ่นอีก 

กองหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณวัดท้�ยเมือง 

หลวงพอ่เล�่ให้ฟงัว�่ ทีว่ดัเกาะนัมมทาฯ แห่งน้ี  

ก็เป็นสุสานของบรรดาพวกเชลยศึกเช่นกัน เคยมี 

ช�วออสเตรเลีย องักฤษ และฮอลันด� ม�ต�มห�ท่ีฝังศพ 

ของบรรด�ญ�ติๆ  ยังบอกว�่สมยักอ่น ญ�ตบิอกว�่มกีอไผ ่ 

แต่เดี๋ยวนี้กอไผ่ไม่มีแล้ว ถูกนำ้�กัดเซ�ะไปหมด จึงห�

ตำ�แหน่งที่ฝังศพไม่พบ ในสมัยที่มีเชลยศึกอยู่ ไม้ฝ�  

ไมพ้ืน้ต�มกฏิุ ถกูงดัแงะนำ�ไปใชก้อ่ไฟหงุข�้วเกอืบหมด 

ทห�รญี่ปุ่นได้อ�ร�ธน�พระคุณเจ้�ให้ออกจ�กวัด ไป

จำ�วัดอยู่ ณ วัดศ�ลเจ้� แทน 

รูปภาพ 59  มห�ผ่อง ผลิตตธมโม 
 เจ้�อ�ว�สวัดเก�ะนัมมท�ปทว-
 ลัญช�ร�ม
 ที่ม� (Suchart Chantrawomg, 
 2010 : ออนไลน์)
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ก�รทิ้งระเบิดสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ฝ่�ยสัมพันธมิตรพย�ย�มม�ทิ้งระเบิดหล�ยคร้ัง  

แต่แคล้วคล�ดไปทุกครั้ง คนร�ชบุรีในสมัยนั้นเชื่อกันว่� เป็นเพร�ะอำ�น�จบ�รมีและคว�มศักด์ิสิทธิ ์

ของพระเกจิอ�จ�รย์ชื่อดัง ม�ปัดเป่�ให้แคล้วคล�ด อ�ทิ หลวงพ่อวัดตาก้อง (นครปฐม) หลวงปู่ 

อนิทเขมาจารย ์วดัชอ่งลม (ราชบรุ)ี หลวงพอ่คง วดับางกระพรอ้ม (สมทุรสงคราม) และหลวงพอ่ชุม่  

วดัราชคาม (ราชบรุ)ี จนกระทัง่สดุท�้ยตอ้งใชร้ะเบดิคลอ้งโซท่ิง้ลงม�ทีส่ะพ�น ก�รทิง้ระเบดิแตล่ะครัง้  

ก่อนจะทิ้ง จะมีเคร่ืองบินจะปล่อยพลุสว่�งม�กเทียบเท่�กับตะเกียงเจ้�พ�ยุหล�ยพันใบสว่�งร�วกับ

กล�งวัน จนเห็นมดเห็นปลวกไปหมด

หลังจ�กสะพ�นรถไฟข�ดแล้ว ญี่ปุ่นได้สร้�งสะพ�นเบี่ยงทำ�ด้วยไม้ขึ้น โดยซ้ือไม้เนื้อแข็ง 

จ�กช�วร�ชบุรี ที่นำ�ม�จ�กหมู่บ้�นท่�เส� เข�งู แต่ต่อม�ไม้เนื้อแข็งเริ่มข�ดแคลน ช�วร�ชบุรี จึงตัด

ไม้เนื้ออ่อนม�ข�ยให้แทน เช่น ไม้มะกอกป่� ไม้นุ่น ไม้งิ้ว ไม้อ้อยช้�ง

หลังจ�กสร้�งสะพ�นเบี่ยงไม้เสร็จ ทห�รญี่ปุ่นเริ่มทดลองนำ�หัวรถจักร วิ่งข้�มเที่ยวแรกไปได้ 

แต่เที่ยวสองสะพ�นเกิดหักกล�ง จนทำ�ให้หัวรถจักรจมดิ่งลงสู่ใต้นำ้�

ญ่ีปุ่นไม่ส�ม�รถสร้�งสะพ�นขึ้นทดแทนได้ทัน จึงเปลี่ยนเส้นท�งก�รเดินทัพไปต�มแม่นำ้� 

แม่กลอง ผ่�นไปท�งประตูนำ้�บ�งนกแขวก 

รูปภาพ 60  น�ยจรูญ ศรีเพชร
 ที่ม� (Suchart Chantrawomg, 
 2010 : ออนไลน์)

น�ยจรูญ ศรีเพชร อ�ยุ 80 ปี
(สัมภาษณ์เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548)

ตอนปี พ.ศ. 2487 น�ยจรูญ ศรีเพชร เป็น

ข้�ร�ชก�รปฏิบัติง�นอยู่ที่ศ�ล�กล�งจังหวัดร�ชบุรี 

(บริเวณพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติร�ชบุรี ปัจจุบัน) 

ตำ�แหน่งเสมียน เล่�ให้ฟังว่� ตอนปล�ยปี พ.ศ. 2487 

ถึงต้นปี พ.ศ. 2488 ข้�ร�ชก�รในศ�ล�กล�งต้องย้�ย

สถ�นทีไ่ปปฏบิติัร�ชก�รชัว่คร�วทีว่ดัศ�ลเจ้� เนือ่งจ�ก

ที่เดิมไม่ปลอดภัย
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ตอนสมัยท่�นอยู่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 ท่�นเป็นยุวชนทห�รด้วย ทำ�ก�รฝึกทุกวันอ�ทิตย์  

ในระหว่�งสงคร�ม ยุวชนทห�รมีหน้�ท่ีเป็นลูกมือเจ้�พนักง�นเทศบ�ลและพนักง�นร�ชก�ร ออก 

ตรวจตร�บ้�นเมืองในย�มคำ่�คืนวันละ 20-30 คน คอยสอดส่องดูแลให้ทุกคนพร�งไฟ ห้�มเปิดไฟ  

ก�รเดินท�งไปไหนม�ไหนในย�มคำ่�คืนต้องมีไฟฉ�ย หรือมีตะเกียงติดตัว

ทห�รญี่ปุ่น ตั้งค่�ยอยู่บริเวณจวนผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด วัดศรีชมพู วัดเก�ะนัมมท�ฯ โรงเรียน

เบญจมร�ชูทิศ สถ�นีรถไฟร�ชบุรี ต�มวัดและโรงเรียน ประตู หน้�ต่�ง ไม้ฝ� ไม้พื้น ถูกทห�รญี่ปุ่น

งัดแงะเอ�ไปทำ�ฟืนหุงข�้ว เสียห�ยเกือบหมด ทห�รญี่ปุ่นไม่ทำ�ร�้ยคนร�ชบุรี ยกเว้นคนที่ไปขโมย

ข้�วของของทห�รญี่ปุ่น

แรกเริ่มตอนเกิดสงคร�มใหม่ ร�ชบุรีไม่ถูกทิ้งระเบิด ม�โดนหนักในช่วงปี พ.ศ. 2487 และ 

2488 ก�รทิ้งระเบิดส่วนใหญ่ทิ้งในเวล�กล�งคืน แต่ก็มีในเวล�กล�งวันก่อนเที่ยงอยู่บ้�งเหมือนกัน

ลกูระเบิดทีฝ่�่ยสมัพันธมิตร นำ�ม�ทิง้สว่นใหญเ่ปน็ลกูระเบดิชนดิตัง้เวล�ระเบิด มอียูค่รัง้หนึง่ 

ท�่นจรญูฯ เล�่ให้ฟงัว�่ ท่ีศ�ล�กล�งจงัหวัด ตอ้งมขี�้ร�ชก�รเข�้เวรคนืละ 2 คน คนืนัน้ ลงุเจิม บ�้นอยู่

วัดอมรินทร�ร�ม (วัดต�ล) มัวแต่เม�อยู่ นึกขึ้นได้อีกทีว่�ต้องเข้�เวร ก็หลังจ�กเครื่องบินม�ทิ้งระเบิด

ผ�่นไปแลว้ ลงุเจิมจงึรบีเดนิท�งข้�มสะพ�นจฬุ�ลงกรณ ์ม�เข�้เวรยงัศ�ล�กล�งจงัหวดั ระหว�่งท�งที่

เดินท�งก็พบลูกระเบิดตกอยู่ม�กม�ยต�มท�ง ด้วยคว�มเม�ม�ย ลุงเจิมยังเอ�ไม้ เอ�เท้�ไปเขี่ยเล่นดู  

ว่�มันเป็นอะไร พอลุงเจิมเดินท�งม�ถึงศ�ล�กล�งจังหวัด สักพัก ประม�ณห้�ทุ่ม ลูกระเบิดที่ลุงเจิม 

เอ�เท้�ไปเขี่ยเล่นเมื่อสักครู่ ก็ระเบิดขึ้นติดต่อกันหล�ยลูก โชคดีของลุงเจิม

สว่นหลวงนคิมคณ�รกัษ ์ข�้หลวงเมอืงร�ชบรุ ีนัน้เสยีชวีติกเ็พร�ะลกูระเบดิชนดิตัง้เวล�นีเ้อง  

ท่�นเสียชีวิตในตอนเช้� ขณะที่ไปตรวจคว�มเสียห�ยจ�กก�รทิ้งระเบิดที่ผ่�นม�เมื่อคืน บริเวณ  

สี่แยกสะพ�นดำ�

ตวัอำ�เภอเมอืงร�ชบุร ีสมยัน้ัน มวิีกหล�ยวกิ วกิลเิก ไดแ้ก ่วกิธวุสถ�น (อยูแ่ถวร�้นย�ธญัญะไทย  

ในปจัจบุนั) วกิฉ�ยหนงั ไดแ้ก ่วกิสวนบรุสีขุ (อยูต่รงข�้มโรงเรียนสุริยวงศ)์ วิกนยิมทศัน� (ข�้งโรงพัก)  

และวกิสำ�ร�ญอ�รมณ ์(ถนนส�ยกล�ง ตรง ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�ร�ชบรีุ ในปจัจุบนั) ท�่นจำ�ได้ว�่ วนัที ่

ทิ้งระเบิดแต่ไม่รู้ครั้งที่เท่�ใด วิกสำ�ร�ญอ�รมณ์กำ�ลังฉ�ยหนังฝรั่งเรื่อง “ต�มน�งรอบโลก” 
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ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวัสดิ์  
และภรรย� 
(สัมภาษณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2548)

ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวสัด์ิ ขณะสัมภ�ษณ์อ�ยุ 

82 ปี ในสมัยเกิดสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ท่�นอ�ยุ 19 ปี 

ทำ�ง�นเป็นเสมียนทำ�ง�นอยู่ที่ศ�กล�งจังหวัดร�ชบุรี 

เล่�ว่� เริ่มแรกทห�รญ่ีปุ่น เข้�ม�ตั้งอยู่ที่วัดศรีชมพู  

วัดเก�ะ และสโมสรเสือป่� ซึ่งบริเวณนั้นเป็นสน�มบิน 

ด้วย ส่วนเชลยถูกขังไว้บริเวณสถ�นีรถไฟ และที่ 

อ.บ้�นโป่ง ก็ได้ตั้งค่�ยที่วัดดอนตูม ศ�ล�กล�งจังหวัด

ร�ชบุรี ในขณะนั้นย้�ยไปอยู่ที่วัดศ�ลเจ้� 

ช�วร�ชบุรี สมัยนั้นมีอ�ชีพเพิ่มขึ้นคือ รับจ้�ง

ทำ�ง�นในค่�ยทห�รญี่ปุ่น ทห�รญี่ปุ่นไม่ทำ�ร้�ยคนไทย  

มีแต่คนไทยชอบขโมยของญี่ปุ่น โดยเฉพ�ะนำ้�มัน  

ถกูขโมยจำ�นวนม�ก ห�กทห�รญีปุ่น่จับได้ จะเอ�นำ�้มนั 

นั้นกรอกป�กคนขโมยเป็นก�รลงโทษ สต�งค์แดง 

เริ่มข�ดแคลน เพร�ะนำ�สต�งค์ไปข�ยให้ญี่ปุ่นเพื่อทำ�

ลูกปืน 

เวล�ที่ทห�รญี่ปุ่น ใช้รถไฟขนสินค้�ขึ้นม�จ�ก

ภ�คใต้ ในช่วงก่อนที่จะถึงสถ�นีรถไฟร�ชบุรี บริเวณ

สถ�นีรถไฟป�กท่อ-คูบัว จะมีช�วร�ชบุรีแอบขึ้นไป

ขโมยสินค�้บนตู้รถไฟ เชน่ นำ�้มนั นำ�้ต�ล โดยถบีสนิค�้

ลงระหว่�งท�งขณะที่รถไฟวิ่ง ซึ่งตอนนั้นเรียกก�ร 

กระทำ�นี้ว่� บริษัทไทยถีบ 

เรือ่งหวัรถจกัรไอนำ�้ทีจ่ม กเ็พร�ะสะพ�นรถไฟ

ท่ีทห�รญ่ีปุ่นสร้�งด้วยไม้นั้น ไม้มันผุ ใช้เชลยสร้�ง

สะพ�นไม้ คนไทยนำ�ไม้เนื้ออ่อนไปข�ยให้ แล้วบอกว่� 

เป็นไม้เนื้อแข็ง สะพ�นเลยหัก ทำ�ให้หัวรถจักรจมลง 

รูปภาพ 61  ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวัสดิ์ 
 และภรรย�
 ที่ม� (Suchart Chantrawomg, 
 2010 : ออนไลน์)
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ในแม่นำ้�แม่กลอง หัวรถจักรตกเวล�กล�งวัน รถยนต์ทห�รญี่ปุ่นท่ีใช้กันในสมัยนั้น ส�ม�รถถอดล้อ 

และใช้วิ่งบนร�งรถไฟได้

เวล�ฝ่�ยสัมพันธมิตรม�ทิ้งระเบิด สัญญ�ณหวูดจ�กโรงไฟฟ้�ของเทศบ�ล จะเตือนภัย  

เมือ่ไดย้นิตอ้งรบีดบัไฟ แลว้คอ่ยฟงัวทิยจุ�กกรมโฆษณ�ก�ร เวล�เคร่ืองบนิ B-29 ม�ทิง้ระเบดิอย�่ไป

อยู่ใกล้ค่�ยญี่ปุ่น ให้ออกม�ไกลๆ บ�งทีทห�รญี่ปุ่นเองก็แอบม�อยู่กับคนไทยด้วย ทห�รญี่ปุ่นบ�งคน 

จะถอดเครื่องแบบออก วิ่งหนีผสมปนเปไปกับช�วร�ชบุรี สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์หัก ตอนส�ยๆ จ�ก

ระเบิดที่ทิ้งเมื่อคืน ระเบิดที่ฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งนี้ มีแบบหน่วงเวล� ระเบิด 3 วัน 3 คืนยังไม่หมดเลย  

มีลูกระเบิดท่ียังไม่ระเบิดลูกหนึ่งที่ตกอยู่บริเวณตีนสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ แต่ทห�รม�เก็บกู้เอ�ไปไว้ 

ที่ปลอดภัย 

หลังสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง ทห�รญี่ปุ่นต้องม�ทำ�ก�รซ่อมสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ที่หัก  

ให้กลับม�ใช้ง�นได้ดังเดิม 

ปลดัเสนห่ ์ป้ันสุขสวสดัิ ์เล�่ตอ่ใหฟั้งว่�ทห�รญีปุ่่นจะม�จ�กวัดดอนตมู เพ่ือม�ห�รือขอ้ร�ชก�ร 

และพบปะสังสรรค์กับข้�หลวงประจำ�จังหวัดร�ชบุรี อยู่เป็นประจำ� ท่�นจะถูกมอบหม�ยให้ทำ�หน้�ที่

เป็นผู้เสิร์ฟอ�ห�รให้แก่ทห�รญี่ปุ่นเหล่�นั้นเสมอ 

เชลยศึกของฝ่�ยสัมพันธมิตรที่ญี่ปุ่นจับม�สร้�งท�งรถไฟ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคคัน ช�วร�ชบุรี 

ในสมัยนั้น มีอ�ชีพแลกอ�ห�รกับสิ่งของที่เชลยศึกที่ติดตัวม� เช่น สร้อย แหวน น�ฬิก� เสื้อ สิ่งของ 

ที่เชลยศึกอย�กได้ม�กที่สุด คือ บุหรี่ เช่น ยี่ห้อพระจันทร์ บุหรี่ 3 ซอง จะแลกน�ฬิก� ได้ 1 เรือน 

ก�รสื่อส�รระหว่�งช�วร�ชบุรีกับเชลยศึกจะใช้ภ�ษ�ใบ้และภ�ษ�มือเป็นหลัก ช�วร�ชบุรีห�กขยัน 

จะห�เงินจ�กทห�รญี่ปุ่นได้ง่�ย ทห�รญี่ปุ่นพิมพ์แบ๊งค์ใช้เอง โดยเฉพ�ะแบ๊งค์ใบละ 1,000 บ�ท ใคร

ที่เป็นเมียเก็บญี่ปุ่นในสมัยนั้น หลังเลิกสงคร�มญี่ปุ่นเอ�เงินแบ๊งค์ 1,000 บ�ทใส่ปี๊บให้คนละหล�ยใบ

เรื่อง วิกลิเกธุวสถ�น นี้ก่อนจะเล่นลิเก จะโหมโรงน�นม�ก เพร�ะคณะลิเกยังไม่ได้กินข้�ว 

ต้องรอเงินจ�กผู้ชมตีตั๋วเข้�ม�ก่อนแล้วนำ�ไปซื้อข้�วกิน หลังจ�กอิ่มแล้วจึงค่อยเริ่มเล่นลิเก

ส่วนโรงหนังสำ�ร�ญอ�รมณ์ สมัยนั้นเป็นหนังเงียบ มีแตรเป่�ประกอบเป็นเพลง หนังตอนนั้น

เรื่องที่ดังม�ก คือ เรื่องต�มน�งรอบโลก และชีวิตพัง 

ในสมัยนั้น เสื้อผ้� ไม้ขีดไฟกับนำ้�ต�ลทร�ยข�ดแคลน เชลยศึกข�ยพวกเสื้อผ้�ให้ช�วร�ชบุรี  

ชุดละ 30 บ�ท เป็นพวกเสื้อผ้�เวสปอยท์ ก�งเกงสมัยนั้น ห�กปะก้นแบบใบโพธิ์จะเป็นที่นิยม สบู่ยัง

ไม่มีใช้ ผงซักฟอกยังไม่มี สมัยนั้นใช้ขี้เถ้�แช่นำ้�ซักผ้�แทน 
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น�ยนิตย์-น�งบัวไข ศรีประเสริฐ 
(สัมภาษณ์เมื่อ 25 ตุลาคม 2549)

น�ยนิตย์ ศรีประเสริฐ เป็นช�วหนองปล�ดุก

โดยแท้ สมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 เป็นผู้หนึ่งที่คลุกคลี

อยู่กับทห�รญี่ปุ่น ที่บริเวณค่�ยหนองปล�ดุก ตั้งแต่

ประม�ณปี พ.ศ. 2485 จนกระทั้งสงคร�มสงบ 

น�ยนติย ์มตีำ�แหนง่เปน็หวัหน�้คนง�น (ญีปุ่น่

เรยีกว�่ กุลโีต)้ อ�ยตุอนนัน้ประม�ณ 16-17 ป ีกอ่นม� 

ทำ�ง�นกับญี่ปุ่น มีสถ�นะเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน 

ส�รสิทธิ์พิทย�ลัย อ.บ้�นโป่ง และยังจำ�ได้ว่� ตอนนั้น

ทห�รญี่ปุ่นก็เข้�ไปยึดโรงเรียนส�รสิทธิ์ จับโต๊ะเก้�อี้

ขว�้งทิง้ แลว้ยดึโรงเรยีน โรงเรยีนกเ็ลยปดิหมด ไมม่ใีคร 

ได้เรียน

น�ยนติยฯ์ หยดุเรยีน ม�ทำ�ง�นรบัจ�้งกบัทห�ร 

ญี่ปุ่น จนได้เป็นหัวหน้�ง�น มีหน้�ที่ ห�คนง�นต�ม

หมู่บ้�นม�ช่วยสร้�งแคมป์ท่ีพักของญี่ปุ่น รับจ้�ง

ถ�กถ�งป่�เพ่ือสร้�งท่ีพัก และโรงเรือนต่�งๆ ญี่ปุ่น

ห�ซื้อไม้ไผ่จ�กตล�ดบ้�นโป่งม�เพื่อใช้สร้�งที่พัก แล้ว

จ้�งคนไทยให้สร้�งต�มแบบของคนไทยที่ถนัด ที่เรียก

กันว่� โรงเจ๊ก คือ สร้�งเป็นหลังใหญ่ๆ ย�วๆ ยกพื้น 

แล้วเอ�ไม้ไผ่ม�ซับเป็นฟ�กปูเป็นพื้น ตอนนั้นมีแคมป ์

สำ�หรับเชลยศึกด้วย แต่แยกกันกับแคมป์ของทห�ร

ญีปุ่น่ ถงึตอนเช�้ ทห�รญีปุ่น่กเ็กณฑเ์ชลยศกึ ใหอ้อกม� 

ทำ�ง�นด้วย

เครื่องบินของฝ่�ยสัมพันธมิตร แบบ B-52  

ม�บินตรวจก�รณเ์ปน็ประจำ� โดยบนิสงูม�ก แต่บ�งครัง้ 

กบ็นิลงม�โจมตีด้วยปนืกลและระเบดิเพลิง ทห�รญีปุ่น่

รูปภาพ 62  น�ยนิตย์-น�งบัวไข ศรีประเสริฐ 
 ถ่�ยเมื่อ 25 ตุล�คม 2549
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จะเป่�แตรสัญญ�ณอันตร�ยให้ได้ยินเพื่อแจ้งให้ทห�รญี่ปุ่น คนง�นและเชลยศึก ห�ที่หลบภัย ญี่ปุ่น 

มักใช้ก�รเป่�แตรสง่สญัญ�ณอืน่ๆ อกีดว้ย เชน่ สญัญ�ณเริม่ทำ�ง�น สญัญ�ณกนิข้�ว สญัญ�ณเลกิง�น 

พวกน�ยทห�รญี่ปุ่นที่มียศน�ยร้อยน�ยพัน เร�จะเรียกว่� ไทโจ้ ส่วนชื่ออะไรนั้น จำ�ไม่ได้

เพร�ะไม่ค่อยเรียกกัน หลังจ�กก่อสร้�งแคมป์ที่พักเสร็จแล้ว ก็เริ่มก่อสร้�งท�งรถไฟเป็นง�นต่อไป 

ค�่แรงท่ีญีปุ่่นจ�่ยใหค้นง�นในขณะนัน้ ตำ�แหนง่ กลุโีต้ (หวัหน�้ง�น) จะได้วนัละ 1 บ�ท คนง�น 

ได้วันละ 50 สต�งค์ ญี่ปุ่นจ่�ยเงินค่�แรงโดยใช้ ธนบัตรใบละสิบบ�ทของไทย แต่มีตร�ปั๊มว่� 

ห้�สิบสต�งค์ทุกใบ อย่�งกุลีโต้นี้ ก็จะได้ 2 ใบ รวมเป็นหนึ่งบ�ท เวล�เย็น ทห�รญี่ปุ่นจะเป่�แตร 

เลิกง�น แล้วจ่�ยเงินค่�จ้�งคนละ 50 สต�งค์ ธนบัตรพวกนี้ น�ยนิตย์เห็นกองอยู่บนตู้รถไฟเป็น 

กระสอบๆ เลย เวล�ทำ�ง�นตอนนั้นเริ่ม 08.00 น. เลิกเวล� 17.00 น.

น�ยนิตย์ พูดภ�ษ�ญี่ปุ่นได้บ้�ง เฉพ�ะประโยคที่เกี่ยวกับง�น เพร�ะในแคมป์ทห�รญี่ปุ่น  

มีโรงเรียนสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นให้คนง�นด้วย น�ยนิตย์ กับเพื่อนอีกคนชื่อน�ยพูล เคยถูกญี่ปุ่นคัดเลือก 

ส่งไปม�เลเซียเพื่อไปทำ�ง�น ท้ังสองถูกส่งขึ้นรถไฟที่สถ�นีหนองปล�ดุก แต่พอไปถึงสถ�นีบ้�นโป่ง  

ทัง้สองแอบกระโดดลง หลงัจ�กนัน้กก็ลบัม�ทำ�ง�นกบัญีปุ่น่อย�่งเดมิอกี โดยทห�รญีปุ่่นไมไ่ดว้�่กล�่ว

แต่อย่�งใดที่หนีลงระหว่�งท�ง

คนง�นส่วนใหญ่เป็นคนไทย ม�จ�กต่�งจังหวัดเยอะ ม�ทำ�ง�นรับจ้�งก่อสร้�งท�งรถไฟ  

น�ยนิตย์ฯ คุมคนง�นประม�ณ 40-50 คน เอ�พลั่วแทงดินขุดขึ้นถมเป็นคันท�ง ห�มไม้หมอนไปว�ง 

ตีตะปู ว�งร�ง ทำ�อย่�งนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประม�ณเกือบปี คนง�นไทยทำ�ท�งรถไฟถึงสะพ�นรถไฟข้�ม

แม่นำ้�แคว ต่อจ�กนั้น ญี่ปุ่นก็ใช้เชลยศึกทำ�ต่อ 

รูปภาพ 63  เหล็กร�งรถไฟบ�งส่วนที่น�ยนิตย์ เก็บเอ�ไว้
 เป็นที่ระลึก

ที่บริเวณบ้�นที่น�ยนิตย์ และน�ง

บัวไข อ�ศัยอยู่ในปัจจุบัน แต่ก่อนเป็นที่

ฝังศพทห�รญี่ปุ่นประม�ณ 10 กว่�คน  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไข้ต�ย ส่วนเชลยศึกก็ต�ย

ในค่�ยเชลยศึกของตัวเอง เพร�ะเป็นไข้

เช่นเดียวกัน ระหว่�งที่ไถไร่ที่ทำ�กิน ก็ยัง

พบโครงกระดูกทห�รญี่ปุ่นอีกหล�ยศพอยู่

เรื่อยๆ จนกระทั่งต้องสร้�งศ�ลเพียงต�ไว้

ในบริเวณ และนำ�กระดูกท่ีพบม�เก็บไว้ 

สมัยน้ันเวล�ทห�รญี่ปุ่นต�ย ทห�รญี่ปุ่นก็
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จะห�มศพม�ว�งยังที่ที่เตรียมไว้เผ�ศพ ยืนเรียงแถว 4 คน ทำ�วันทย�หัต หลังจ�กนั้นก็เอ�นำ้�มันร�ด

และจดุไฟเผ� เอ�ไมฝ้นืใสจ่นศพไหมห้มด หลงัจ�กนัน้เอ�ดินกลบใหเ้ปน็รูปส่ีเหล่ียม เอ�ไมม้�ปกัและ

ห�ต้นไม้สวยๆ ม�ปลูกประดับ 

คนไทยเห็นเชลยศึก น่�สงส�รก็แอบให้อ�ห�รกินบ้�ง เช่น กล้วย ทห�รญี่ปุ่นจับได้ก็ทำ�โทษ 

เชลยศกึ โดยให้ยนืข�เดยีวต�กแดด แลว้มแีสท้ำ�ดว้ยลวดหน�มทำ�ด�้มดว้ยไม้ไผ ่คอยฟ�ด ห�กเชลยศึก 

เอ�ข�ลง เชลยศึกบ�งทีวิ่งลงทุ่งเพื่อกินนำ้� ก็โดนตีตะเพิดให้ขึ้นให้หมด เชลยศึก ชอบข�ยเส้ือผ้�ให ้

คนไทย เพื่อแลกกับเงินและอ�ห�ร 

พวกเชลยอินเดีย ที่ม�ลงรถไฟที่สถ�นีหนองปล�ดุก บ้�งก็เดินไป บ้�งก็คล�นไป เพื่อกินนำ้� 

ที่หนอง ทห�รญี่ปุ่นถึงกับเหยียบเชลยศึกบ�งคนถึงจมนำ้�ต�ยก็มี

ที่นี่เป็นโรงซ่อมหัวรถจักร และตู้รถไฟด้วย ขุดเป็นร�งลึกเพื่อให้คนเดินลงไปซ่อมใต้ท้องได้ 

นอกจ�กนั้น ค่�ยฯ แห่งนี้ ยังมีก�รกักตุนถ่�นหินไว้เป็นจำ�นวนม�ก เพื่อเอ�ไว้ใช้ถลุงและหลอมโลหะ

ต่�งๆ รวมทั้งก�รผลิตลูกปืนด้วย 

ก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้ มีเครื่องบิน B-52 บินผ่�นบริเวณสถ�นีหนองปล�ดุก น�นหล�ยชั่วโมง  

พอทร�บข่�วว่�ญี่ปุ่นยอมแพ้ เชลยศึกลุกฮือขึ้น แต่งตัวเป็นทห�ร บุกเอ�ปืนของตัวเองม�ยิงขู่ทห�ร

ญี่ปุ่น ต้อนทห�รญี่ปุ่นในค่�ยฯ ม�รวมกัน ญี่ปุ่นคนไหนดื้อก็ตีเอ� เอ�ปืนญี่ปุ่นรวมเป็นกระโจมแล้ว

เผ�ไฟ ต้อนทห�รญี่ปุ่นขึ้นตู้รถไฟส่งกลับไปกรุงเทพฯ

สมัยนั้นเมื่อฝ่�ยสัมพันธมิตรม�ท้ิงระเบิด ฝ่�ยญี่ปุ่นจะนำ�หัวรถจักรไอนำ้�เข้�ไปหลบไว้ใน

บังเกอร์ขน�ดใหญ่ มีมูลดินมีผนัง 2 ข้�งและมีหลังค�คล้�ยถำ้� ซึ่งสร้�งขึ้นเป็นก�รเฉพ�ะ

ทห�รญี่ปุ่นเป็นมิตรกับคนไทย มีแต่คนไทยเองที่ชอบขโมยของทห�รญี่ปุ่น ครั้งหนึ่งจำ�ได้ว่� 

คนไทยจ้�งผู้หญิงห�กิน ม�จ�กนครปฐม 2 คนๆ ละ 15 บ�ท ม�บริเวณค่�ยญี่ปุ่น แล้วหลอกให้ทห�ร

ญ่ีปุน่ออกม�จ�กค�่ยเพือ่ม�จบัแทะโลมรมุกนั เมือ่ทห�รญีปุ่น่ออกจ�กค�่ยฯ หมด คนไทยกย็อ่งเข�้ไป

ขโมยย�งรถยนต์ขน�ด 32x6 ใช้ไม้สอดเป็นค�นช่วยกันแบกห�มออกม� เอ�ไปทิ้งลงบ่อนำ้� แล้วล�ก

ต่อไปข�ย นอกจ�กนั้น ยังเคยมีคนไทยเข้�ไปลักนำ้�มันถัง 200 ลิตร โดยใช้เชือกผูกที่ถังแล้วดึงลอยไป

ต�มลำ้�คลองด้�นข้�งค่�ย เอ�ไปข�ยต่อถังละ 400 บ�ท 

ช่วงสงคร�ม ไม่มีไม้ขีดไฟใช้ ใช้ไฟชุดจุดแทน นำ�นุ่นม�ใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วตีด้วยชุดไฟ
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รูปภาพ 64 
จดหม�ยจ�กอดีตเชลยศึกที่
เขียนถึงน�ยนิตย์

รูปภาพ 65 
ภ�พอดีตเชลยศึกที่เดินท�ง
ม�เยี่ยมน�ยนิตย์ ที่ชุมท�ง
หนองปล�ดุก
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ปัจจุบัน เชลยศึกฝ่�ยสัมพันธมิตรในสมัยน้ัน ที่ยังมีชีวิตอยู่หล�ยคน ก็เดินท�งม�เย่ียม 

น�ยนติยฯ์ เพ่ือรำ�ลึกถงึคว�มหลงัอยูเ่ปน็ประจำ� รวมทัง้ลกูหล�นของทห�รญีปุ่น่ทีเ่สยีชวีติกม็�ต�มห�

ที่ฝังศพของบรรพบุรุษตนเอง ที่ด้�นหลังบ้�นของน�ยนิตย์ และน�งบัวไข ศรีประเสริฐ ยังสร้�งศ�ล

เพียงต�เพื่อไว้เป็นที่เก็บกระดูกของทห�รญี่ปุ่น ที่ขุดเจอในระหว่�งช่วงที่รถไถกำ�ลังไถไร่เพื่อเตรียม

ปลูกพืชอีกด้วย

รูปภาพ 66  ภ�พอดีตเชลยศึกที่เดินท�งม�เยี่ยม
 น�ยนิตย์ ที่ชุมท�งหนองปล�ดุก

รูปภาพ 67  ภ�พอดีตเชลยศึกที่เดินท�งม�เยี่ยม
 น�ยนิตย์ ที่ชุมท�งหนองปล�ดุก

รูปภาพ 68 
ศ�ลเพียงต� ที่น�ยนิตย์ และน�งบัวไข 

ศรีประเสริฐ สร้�งขึ้นเพื่อไว้กระดูกทห�รญี่ปุ่น
ที่ขุดพบเจอในไร่
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คำ�พดูบ�งตอนท่ีน�ยนติยฯ์ เล่�ดว้ยนำ�้เสยีงสนกุสน�น พรอ้มออกท�่ออกท�ง ทำ�ใหพ้อมองเหน็ 

สภ�พในขณะนั้นได้ เช่น 

“ทำางานใหญ้ีปุ่น่มัง่ ลกัของมนัออกมาขายมัง่ บางคนกเ็อากะหร่ีมาล่อ ไปเชา่มาจากนครปฐม

สัก 15 บาทเห็นจะได้ แล้วเอาเข้าในค่าย พวกญี่ปุ่นเห็นก็ชอบนะสิ ไม่ได้เจอมานานนี่ พอไอ้พวกนี้อยู่

ข้างใน คนไทยข้างนอกก็ย่องมาลักยางรถ เอาไม้มาทำาเป็นคานสอดแล้วห้ามไปทิ้งในคูก่อน ตอนหลัง 

ก็มาทยอยเอา พอยางหาย นายมันก็เล่นงานไอ้พวกลูกน้อง ทีนี้จะเอาผู้หญิงไปล่ออีกไม่ได้แล้ว” 

“บางทพีวกเชลยฝรัง่กแ็อบเอาตะปใูสก่ระปอ๋งชามา ทำาเปน็จะไปใหเ้พือ่นกนิ แล้วแอบเอามา 

ขายคนไทย...ประจำาเลยเรื่องลักของ ไทยมั่ง ฝรั่งมั่ง บางทีมันเอาเสื้อผ้ามาแลกกล้วย แลกของกินเรา 

ที่มีอยู่กินกันไม่อิ่มหรอก มีอยู่ครั้ง ฝรั่งคนหนึ่งเอากางเกงมาขาย คนไทยก็เอาแบงก์คร่ึงใบพับแล้ว 

ส่งให้ ตอนแลกของกันมันต้องรีบๆ ทำา ชักช้าไม่ได้ เดี๋ยวญี่ปุ่นเห็นเอาตาย ตอนหลังฝรั่งนี่มันแค้นนะสิ  

มันเอาขี้ห่อใบตองมาอย่างดีเลยนะ ใส่กระป๋องมาน่ีแหละ นำ้าหนักก็ได้พอๆ กับตะปู เอาไปขายให้ 

“ตายัน” ที่เอาแบงก์ให้ครึ่งเดียวน่ันแหละ พอแกเปิดไปก็เจอแต่ขี้ เขาเลยล้อกัน...ตายันซื้อขี้-ตายัน

ซื้อขี้ ไอ้คู่นี้ตอนหลังเจอกันไม่ได้เลย”

“ญี่ปุ่นไม่ทันคนไทยหรอก เหลี่ยมไม่ทัน ญี่ปุ่นนั่งเฝ้ายามอยู่ บางทีก็หลับ คนไทยย่องเข้าไป

เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอก ตอนไหนมันเปลี่ยนยามเราก็รู้ เล่นเดินชักแถวร้องเย้วๆ มาแต่ไกล ได้ยินเสียงเรา 

ก็เผ่น บางทเีขา้ไปซอ่นกนัในคา่ย เอาถงันำา้มนัครอบไว ้พอปลอดคนกอ็อกจากถงั ฮูย้..วธิกีารแอบมนัม ี

หลายอย่าง ไปซ่อนบนต้นไม้ก็มี อย่างบางทีพวกที่ทำางานในค่ายจะเอาแป๊บออกมาขาย เตรียมขน 

เอามาวางใกลร้ัว้ไวก้อ่น พอดกึๆ แอบมาลากไป อยา่งโรงเรอืนในคา่ยนีม่นัปลกูตดิดนิ ไมม่พีืน้ เราก็ขดุ

จากข้างนอกเข้ามา เอาของที่มันเก็บไว้ พวกลวด พวกทองแดง...อะไรเอามา ขายได้ทั้งนั้น ของใหญ่

อย่างนำ้ามันกลิ้งไปทั้งถังนี้แหละ ทิ้งไว้ในคูนำ้าก่อน แล้วแอบมาเอาทีหลัง”

“กับคนไทย มันไม่ทำารุนแรง มันเล่นแปลกๆ เอาให้จำาไว้ว่าอย่าไปลักของมัน บางทีก็ให้ยืน

กลางแดดเป็นกระต่ายขาเดียว ให้หิ้วถังนำ้าด้วย ถ้าขาหย่อนเมื่อไหร่ก็ถูกฟาด แต่ที่เล่นเอาแย่ตอนที่มี

คนเมาเข้าไปทำาเสียงดังในค่าย มันจับกรอกนำ้าสบู่เสียเลย”
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น�งวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี
พนัธ ์แก้วนุ้ย. (2561) ไดก้ล�่วว่� คุณวลยัรตัน ์ทรพัยค์ริ ีอ�ย ุ84 ป ีคหบดชี�วร�ชบรุ ีไดเ้ขยีน

ดว้ยล�ยมอืตวัเองบอกเล�่เรือ่งร�ว ถึงชวีติคว�มเป็นอยูใ่นวยัเด็กเมือ่อ�ยไุด้ประม�ณ 9-10 ป ีในชว่งเกิด 

สงคร�มมห�เอเชียบูรพ� หรือสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ไว้ว่�

“สมัยนั้นอ�ยุเพียง 10 ขวบ อยู่กับคุณเต่ีย เปิดร้�นข�ย แป้ง ถั่ว และนำ้�มัน อยู่ริมแม่นำ้� 

แม่กลอง หรือตล�ดทรัพย์สินในปัจจุบัน เป็นอ�ห�รที่ญี่ปุ่นมีคว�มต้องก�ร ซึ่งทห�รญี่ปุ่นสมัย

สงคร�มโลกต้องม�ซื้อเสบียงอ�ห�ร จึงต้องอยู่ค้�ข�ย ทั้งที่คนอื่นๆ เข�หนีไปเกือบหมดทั้งตล�ดแล้ว 

เปน็คนถอืกำ�เนดิเกดิร�ชบุร ีตนเห็นกบัต�เลยว�่ มกี�รทิง้ระเบดิบรเิวณสะพ�นจุฬ�ลงกรณ ์พอระเบดิ

ดังทีก็จะอยู่กับพี่น้องรวม 17 คน ก็เอ�ผ้�ห่มผืนใหญ่ๆ ม�คลุมกัน เพร�ะสะเก็ดระเบิดม� ห�กเร�อยู่

กับบ้�น เม่ือสะเก็ดไปถูกของอ่อนก็จะส่งผลให้เกิดแรงอ่อน แต่ห�กไปโดนของแข็งก็จะมีแรงปะทะ 

ที่รุนแรง ถ้�สะเก็ดถูกต�มร่�งก�ย เช่น มือ เท้� ไม่เพียงแต่เน่� แต่สะเก็ดยังอ�บพิษด้วย เป็นอันตร�ย

ตอ่ร�่งก�ยม�ก คล�้ยกบัว�่คนจะหนอีอกไปเกอืบทัง้ตล�ดแล้ว มเีหลืออยูแ่คป่ระม�ณ 3-4 ครอบครัว 

จ�กทีม่หีล�ยสบิครอบครวั คณุเตีย่ไดข้�ยของต่อสูเ้รือ่ยม� สว่นลกูบ�งคนก็ไปพกัอยูบ่�้นอกีหลงัทีแ่ยก

สะพ�นแดง ขยับออกไปห่�งจ�กตล�ดประม�ณ 500 เมตร อย่�ใกล้ตล�ดและสะพ�นม�กนัก เพร�ะ

กลัวว่�ข้�ศึกฝ่�ยพันธมิตร พวกอเมริก� รัสเซีย จีน อังกฤษ เยอรมัน จึงไม่อย�กอยู่ใกล้สะพ�นเพร�ะ

กลัวม�บอมสะพ�น เพ่ือให้ทุกสิ่งทุกอย่�งข�ดจ�กกัน เพร�ะไทยได้เข้�กับญี่ปุ่นม�แล้ว ญี่ปุ่นข้ึนม�

เดีย๋วเดยีวท�งใต้มยีวุชนเข้�ไปยุง่ดว้ย ตอนนัน้ยวุชนเหมอืนทห�ร กค็อืเปน็เด็กนกัเรยีน ม.7-8 เรียกว�่ 

วัยรุ่น สมัยนั้น ยุวชนต�ยเยอะเพร�ะอยู่หน้�ด่�น โดยญี่ปุ่นจะขึ้นบกท�งทะเลใต้....

.....แต่ก็ไม่น�น พวกพันธมิตรได้ม�ร�ชบุรี ทิ้งลูกไฟ มองข้ึนไปบนท้องฟ้�คล้�ยตะเกียง 

เจ้�พ�ยุ 1 ดวงแขวนอยู่ สว่�งไปทั่วทั้งร�ชบุรี มองเห็นเครื่องบินบินตำ่�ม�ก ได้ยินเสียงดังม�ก คิดว่�

ได้ว�งระเบิดไว้แล้ว แต่ในใจก็ยังคิดว่�ไม่ได้ทำ�อะไร สมัยนั้นโรงไฟฟ้�จะเปิดหวูดเสียงดัง เร�ก็ต้องรีบ 

ดับไฟ ไม่ให้มีไฟแม้แต่ดวงเดียว เพร�ะเกรงว่�พันธมิตรจะเห็นดวงไฟแล้วม�ทิ้งระเบิด แต่มีร้�นค้� 

อยู่ร้�นหนึ่งไม่รู้ จึงได้เปิดไฟฉ�ยส่องห�ของก็ถูกทห�รจับไปติดคุก 

สมัยนั้น ถ้�เปิดหวูดเสียงดังก้องทุกอย่�งไฟจะต้องดับลงทันที เพร�ะว่�เมื่อเครื่องบินผ่�นม� 

จะไดม้องไม่เหน็อะไรเลย แตค่นืนัน้ท่ีเหน็คอื ม�ทิง้ดวงไฟ เครือ่งบนิจะบนิตำ�่ม�ก ทีแ่ทท้ิง้ระเบดิเวล�ไว ้ 

แล้วเป็นวันแรกที่ร�ชบุรีโดนระเบิด ทิ้งระเบิดตรงกับสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์พอดี จนสะพ�นพัง และท�ง

ทห�รญี่ปุ่นจึงได้สร้�งสะพ�นไม้เป็นท�งเบี่ยง แล้วให้หัวรถไฟหรือหัวรถจักรวิ่ง ก็เลยตกลงไปตรงนั้น 

ตอนที่ระเบิดลงม�ตอนนั้น สถ�นีรถไฟได้ไปดูที่บริเวณตู้รถไฟ โดยรอยปืนกลเป็นรูเต็มไปหมด....” 
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บ้�นโป่งที่พ่อเล่�ให้ฟัง
ผู้ที่ใช้ชื่อว่� ลูกหล�นบ้�นโป่ง ได้โพสต์ลง Pantown เกี่ยวกับเหตุก�รณ์ในสมัยสงคร�มโลก

ครั้งที่ 2 ที่บ้�นโป่ง ในกระทู้ชื่อว่� “บ้�นโป่งที่พ่อเล่�ให้ฟัง” จึงขอนำ�ม�เล่�สู่กันฟัง ดังนี้ (ลูกหล�น

บ้�นโป่ง, 2547 : ออนไลน์)

ในช่วงน้ีเองคุณพ่อมีโอก�สได้เข้�ออกค่�ยทห�รญ่ีปุ่นบริเวณวัดดอนตูม ซึ่งจะต้องต่ืนแต่เช้�

ประม�ณตี 4 ทุกวันพร้อมกับน้องช�ยคุณพ่อ เพื่อนำ�เศษอ�ห�รที่ทห�รญี่ปุ่นกินเหลือในค่�ยฯ ซึ่งมี

เป็นจำ�นวนม�กเพื่อนำ�ม�เป็นอ�ห�รสำ�หรับเล้ียงหมู โดยอ�ศัยก�รเดินท�งด้วยเท้�เปล่� จ�กบ้�น

บรเิวณโรงไฟฟ�้เก่� ไปยังค�่ยทห�รญีปุ่่น กอ่นเข�้ค�่ยทห�รจะมกี�รฉดีสเปรยฆ่์�เชือ้ ตัง้แตห่วัจรดเท�้ 

ทุกคนที่ผ่�นออกเข้�ค่�ย ไม่ยกเว้นแม้แต่ทห�รญี่ปุ่น คุณพ่อเข้�ออกค่�ยฯ จนได้ปลอกแขนอนุญ�ต

ให้เข้�ค่�ยฯ ได้ จ�กน�ยทห�รญี่ปุ่น 

เรื่องปลอกแขนอนุญ�ตเข้�ค่�ยฯ เป็นที่ต้องก�รของช�วบ้�นคนไทยในสมัยนั้นถึงขน�ดมี

ก�รปลอมปลอกแขนกัน ใครที่ถูกจับได้ก็จะถูกทห�รญี่ปุ่นทำ�โทษ ช่วงที่อยู่ในค่�ยทห�ร ส�ยต�ของ  

คุณพ่อได้เห็นภ�พทห�รช�วผิวข�วที่เสียชีวิต ถูกห�มใส่เปลทุกวันๆ ละ 2-3 ศพ เพื่อนำ�ไปฝัง ฝั่งด้�น

ตรงข้�มค่�ยฯ (หลังสำานักงานเทศบาลบ้านโป่งในปัจจุบัน) คว�มเข้มงวดของทห�รช�วญี่ปุ่นนี่เอง 

ทำ�ใหเ้กดิเหตกุ�รณป์ระวติัศ�สตรน์ำ�้ผึง้หยดเดียวท่ีค�่ยเชลยศกึวดัดอนตูม เรียกว�่ เหตุก�รณบ์�้นโปง่ 

(Banpong Event) ในคืนวันที่ 18 ธันว�คม 2485 ส�มเณรลูกวัดท่�นหนึ่ง ได้เดินท�งไปมนัสก�ร 

เจ�้อ�ว�สวดัดอนตมู ระหว�่งท�งไดเ้จอเชลยศกึคนหนึง่ เข�้ม�ขอบหุรีก่บัส�มเณร ส�มเณรกย็ืน่บหุร่ีให ้ 

ทห�รญี่ปุ่นเห็นพอดี ไม่พอใจ ก็เดินเข้�ม�ตบหน้�ส�มเณรล้มควำ่�ไปกับพื้น กรรมกรไทยในค่�ยที่เห็น 

เหตกุ�รณด์งักล�่วไมพ่อใจกบัก�รกระทำ�ของทห�รญีปุ่น่ ถือว�่เปน็ก�รลบหลูพ่ระพทุธศ�สน� ยิง่เปน็ 

ก�รตบหน้�ด้วยแล้วคนไทยถือม�ก เลยพ�พรรคพวกประม�ณยี่สิบกว่�คนไปประท้วงกับน�ยทห�ร

ญี่ปุ่น และรับป�กว่�จะแจ้งให้ผู้ใหญ่ทร�บในวันรุ่งขึ้น 

ในคนืวนันัน้เองกเ็กดิคว�มชลุมนุวุน่ว�ยเมือ่ทห�รญีปุ่น่จำ�นวนหนึง่ถืออ�วธุปนืข้ันไปบนศ�ล� 

และกร�ดยงิ คนไทยท่ีอยูบ่นศ�ล�แตกกระเจงิวิง่หนคีมกระสนุกนัไปคนละทศิละท�ง กรรมกรไทยไม่มี

อ�วุธ ก็อ�ศัยจอบ เสียม ต่อสู้กับทห�รญี่ปุ่น พอดีกับน�ยทห�รญี่ปุ่นและน�ยอำ�เภอบ้�นโป่งเดินท�ง

ม�ยังวัดดอนตูม และเข้�ระงับเหตุก�รณ์ในครั้งนี้ ปร�กฏว่�มีทห�รญี่ปุ่นและคนไทยต�ยจำ�นวนหนึ่ง 

เป็นเหตุให้ทห�รญี่ปุ่นโกรธแค้นยกพวกบุกล้อมโรงพักสถ�นีตำ�รวจบ้�นโป่ง และเปิดฉ�กต่อสู้ยิงกัน 

เหตุก�รณ์ที่กล่�วม�ท้ังหมดดังกล่�ว ทำ�ให้กรรมกรไทยหนีจ�กค่�ยหมด ต้องอ�ศัยกรรมกรไทยจ�ก

จงัหวดัอืน่เข้�ม�ทำ�ง�นแทน และเป็นเรือ่งร้�ยแรงทีก่ระทบถงึคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งไทยกบัญีปุ่น่ และ
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ก�รก่อสร้�งรถไฟเชื่อมไทยกับพม่� ถึงขน�ด จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม น�ยกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ตั้ง

คณะกรรมก�รสอบสวนขึ้นม�คณะหนึ่ง สุดท้�ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์ทั้งหมดถูกนำ�ขึ้นศ�ลทห�ร 

ที่กรุงเทพ ในปีต่อม� วันที่ 10 มิถุน�ยน 2486 ส�มเณรลูกวัดถูกตัดสินประห�รชีวิต คว�มผิดฐ�น

ตดิตอ่กบัเชลย ยยุงกรรมกรไทยใหต้อ่สูก้บัทห�รญีปุ่น่ แต่จำ�เลยใหก้�รรับส�รภ�พลดโทษเหลือจำ�คกุ

ตลอดชีวิต ส่วนจำ�เลยที่เป็นกรรมกรให้จำ�คุกตลอดชีวิต ฐ�นเสพสุร�มึนเม� ชักชวนกรรมกรคนอื่นๆ 

ให้จับอ�วุธสู้กับทห�รญี่ปุ่นเป็นเหตุให้ทห�รญี่ปุ่นถึงแก่คว�มต�ยและบ�ดเจ็บ รัฐบ�ลไทยได้มอบเงิน 

ชดเชย 80,000 บ�ท แกค่รอบครวัทห�รญีปุ่่นท่ีเสยีชีวติ แต่ฝ�่ยญีปุ่น่ได้บรจิ�คเงินจำ�นวนดังกล�่วคนืแก ่

ฝ่�ยไทย และนี่ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของประวัติศ�สตร์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับบ้�นโป่งของเร�  

ส่วนก�รสร้�งท�งรถไฟเสร็จสิ้นเช่ือมต่อระหว่�งไทยกับพม่�ในปีถัดไปเมื่อวันที่ 25 ตุล�คม 2486  

ขอรำ�ลกึถงึอดตีเชลยศกึทีไ่ดเ้สยีชวีติในคร้ังนีแ้ละมส่ีวนชว่ยทำ�ใหก้�รสร�้งท�งรถไฟไดส้ำ�เรจ็ลงดว้ยดี

กล�ยเป็นตำ�น�นท�งรถไฟส�ยประวัติศ�สตร์จนถึงทุกวันนี้

คุณพ่อได้ม�เปิดร้�นตัดเย็บเสื้อผ้� บริเวณป�กท�งถนนประช�นิยม (ซอยกล�ง) สมัยที่ตล�ด

บ�้นโปง่ยงัเปน็บ�้นไม ้ชว่งนัน้ทห�รฝ�่ยสมัพนัธมติรเปดิฉ�กโจมตีท�งอ�ก�ศไมว่�่จะเปน็สถ�นรีถไฟ

หนองปล�ดุก เสียงดังกึกก้องพสุธ� ช่วงนั้นคุณแม่อยู่ห้วยกระบอกอ�ยุประม�ณ 10 ขวบ เล่�ให้ฟังว่�

ตอนกล�งคนืจะเหน็แสงประก�ยไฟของลกูระเบดิ และปนืจ�กเคร่ืองบนิ แต่ไมต้่องวิง่หนหีลบภัยเพร�ะ

ไกลจ�กเป�้หม�ยโจมตขีองฝ�่ยสมัพันธมติร คอื บ�้นโปง่ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ทีส่ถ�นรีถไฟหนองปล�ดกุ  

ส่วนที่สถ�นีรถไฟบ้�นโป่งก็ไม่รอดพ้นจ�กก�รถูกโจมตี เหมือนกัน ตู้ขบวนรถไฟโดนกระสุนจ�กปืน

เจ�ะทะลุเปน็ร ูหรอืแมแ้ตต่น้ไมใ้หญแ่ถววดัท�่มะเดือ่ ทีเ่ปน็เป�้หม�ยก�รโจมตเีรือญีปุ่น่ในบรเิวณนัน้  

แต่พล�ดเป้�โดนแถวริมตลิ่ง 

คุณพ่อยังไปดูร่องรอยของก�รถูกโจมตีที่วัด เห็นต้นใหม่ขน�ดใหญ่ หักสองท่อนไม่มีชิ้นดี  

ชวีติคนไทยสมยันัน้ดูๆ  ไปทัง้เสีย่งภยัทัง้ตืน่เตน้ ตอ้งคอยฟังสัญญ�ณเตือนภยัท�งอ�ก�ศ และต้องคอย 

หลบหลมุภยั ซ่ึงอยูบ่รเิวณหน�้ท่ีว�่ก�รอำ�เภอบ้�นโปง่ ซ่ึงท�งก�รได้สร�้งไวใ้หช้�วบ�้นใชห้ลบภยัจ�ก 

กระสนุปนืกล บ�งครัง้ในตอนกล�งคนืต้องลกุตืน่ข้ึนม�หล�ยคร้ัง เม่ือได้ยินเสียงหวอเตือนภยั หรือแมแ้ต่ 

กล�งวนั กำ�ลงันัง่ท�นข�้วกบัพีน้่องไดย้นิเสยีงหวอ ตอ้งวิง่หนไีปหลุมหลบภยั สำ�รับอ�ห�รกระจ�ยเกล่ือน 

แถมหลุมหลบภัยสร้�งแบบเนื้อที่จำ�กัด ทุกคนวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเหยียบหัวกันไปเหยียบหัวกันม� 

เมื่อปลอดภัยแล้วกลับม�ที่บ้�น สำ�รับอ�ห�รก็โดนเจ้�หนูตัวน้อยๆ กำ�ลังจัดก�รอย่�งเอร็ดอร่อย 
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วนัทีญ่ีปุ่่นประก�รยอมแพส้งคร�ม มทีห�รช�วญีปุ่น่ทีเ่ปน็ลกูค�้คณุพอ่ไดม้�ห�ทีร่�้น เล�่เรือ่ง 

ก�รพ�่ยแพส้งคร�มของประเทศตนเองตอ่สัมพันธมติร พร้อมกบัหล่ังนำ�้ต�รับกบัชะต�กรรมทีเ่กดิขึน้  

หลังจ�กที่ฝ่�ยสัมพันธมิตรได้ท้ิงระเบิดปรม�ณูที่เมืองฮิโรชิม� และน�ง�ซ�กิ เป็นก�รปิดฉ�ก

สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 และลัทธิจ้�วโลกล่�อ�ณ�นิคมตลอดก�ล

วันที่ 15 สิงห�คม 2488 เป็นวันที่ญี่ปุ่นแพ้สงคร�ม ทห�รญี่ปุ่นที่ประจำ�อยู่ในประเทศไทย 

ถูกฝ่�ยพันธมิตรปลดอ�วุธ จนถึงเดือนธันว�คม 2488 นับได้ 112,580 คน และคนญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ทห�ร

ถูกแยกขังที่บ�งบัวทองแยกจ�กพวกทห�ร ตัวแทนจ�กสหประช�ช�ติได้เดินท�งม�ที่ก�ญจนบุรี เมื่อ

วนัที ่6 และวนัที ่9 มถินุ�ยน 2489 ซ่ึงในวนัดงักล่�วยงัมทีห�รญีปุ่น่ทำ�ง�นบนท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่

อยู่อีก โดยที่สถ�นีหนองปล�ดุกมี 113 คน สถ�นีโคกหม้อ 17 คน สถ�นีบ้�นโป่งใหม่ 526 คน สถ�นี

ลูกแก 51 คน ตลอดสถ�นีจนไปสุดปล�ยท�งที่ประเทศพม่�ที่สถ�นีนิเก รวมทห�รญี่ปุ่นจำ�นวนทั้งสิ้น  

8,887 คน พวกทห�รญีปุ่น่แทบจะไมม่งี�นอะไรทีเ่ปน็ชิน้เปน็อนัทำ� ไดแ้ตช่ว่ยง�นดแูละรถไฟของกอง

กำ�ลังติดอ�วุธ และง�นจิป�ถะในที่พัก บ�งคนถึงขน�ดมีเวล�ว่�งหัดเล่นไพ่นกกระจอก หม�กรุก 

กองทห�รติดอ�วุธที่ 2 ยังอยู่ในสภ�พเหมือนตอนก่อนสงคร�มเลิก ส่วนกองดูแลท�งรถไฟติดอ�วุธ

เข้มแข็งขึ้น ทำ�ก�รอ�รักข�ท้ังกล�งวันและกล�งคืน ร�วกับไม่ใช่กองทห�รญี่ปุ่นที่แพ้สงคร�ม และ

ที่ฝ่�ยสัมพันธมิตรยอมให้กองดูแลท�งรถไฟที่ยังเหลืออยู่ติดอ�วุธเช่นนี้ ก็เพร�ะกลัวขโมย และก�ร

ก่อกวนของช�วบ้�นแถบนั้นซึ่งมีเหตุก�รณ์ต่�งๆ น�น� และก็นำ�ม�ซึ่งโศกน�ฏกรรมในคว�มสูญเสีย

กับครอบครัวของช�วบ้�นโป่งครอบครัวหนึ่งซึ่งผมรู้จักดี 

เข�เล่�ว่�หลังจ�กญี่ปุ่นแพ้สงคร�มแล้ว คุณพ่อของเข�ได้เข้�ไปในค่�ยทห�รวัดดอนตูม 

เพื่อดูแลและยืนยันทรัพย์สินของตนเองที่ทห�รญี่ปุ่นจะต้องทิ้งไว้หลังพ่�ยสงคร�ม แต่ทห�รญี่ปุ่น

ได้เข้�ใจผิดคิดว่�เป็นขโมย เลยใช้ปืนยิงไปที่เท้�กระสุนแฉลบโดนกระเพ�ะปัสส�วะ ต้องพ�ไป

ปฐมพย�บ�ล ซึ่งก�รแพทย์ในสมัยนั้นก็คงเทียบไม่ได้กับสมัยนี้ ยังไม่ทันถึงมือคุณหมอ ท่�นก็เสียชีวิต

ระหว่�งท�งสร้�งคว�มเศร้�โศกสลดให้กับครอบครัวของเป็นอย่�งยิ่ง ทุกวันนี้ร่�งของท่�นนอนสงบ 

พกัผอ่นชัว่นรัินดร อยูท่ี่สสุ�นครสิตข้์�งโรงพย�บ�ลซ�นค�มลิโล ตร�บจนถงึทกุวันนี ้กว�่ 58 ปมี�แลว้  

ท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� ถูกโอนให้ฝ่�ยไทยเป็นผู้ดูแลจัดก�รเมื่อเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2489 กองทห�ร

ญีปุ่น่ถอนกำ�ลงัออกไปร�วเดอืนตลุ�คม 2489 หลงัจ�กนัน้องักฤษได้บอกข�ยท�งรถไฟส�ยไทย-พม�่ ใน

เขตไทยใหแ้ก่ไทย รฐับ�ลไทยตกลงรบัซือ้ทันท ีโดยจ�่ยเงินจำ�นวน 1.25 ล�้นปอนด์ ใหแ้กรั่ฐบ�ลองักฤษ 

รัฐบ�ลไทยคงเส้นท�งหนองปล�ดุก-ท่�เส� (ปัจจุบันคือสถ�นีนำ้�ตก) ระยะท�ง 130.6 กิโลเมตรไว้  
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ซ่ึงปัจจุบันก�รรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำ�เป็นท�งรถไฟส�ยนำ้�ตก ส่วนท�งรถไฟท�งด้�นของ 

พม่�นั้นถูกยกเลิกตลอดส�ย

สรุปท้ายเรื่อง

จ�กบันทึกคำ�บอกเล่�ของผู้มีประสบก�รณ์ตรง บ�งช่วงบ�งตอนจะมีคว�มสอดคล้องกัน แต่

บ�งชว่งบ�งตอนกข็ดัแยง้กนั เน่ืองจ�กผูเ้ล�่มอี�ยมุ�ก ประกอบกบัเหตกุ�รณท์ีเ่กดิขึน้นัน้น�นม�กแลว้  

จึงอ�จจะหลงลืมในร�ยละเอียดบ�งอย่�งไปบ้�ง ผู้อ่�นจึงจำ�เป็นต้องนำ�ม�ประมวลร่วมกับข้อมูลจ�ก

หนงัสอื เอกส�ร บนัทกึต�่งๆ รวมท้ังเวบ็ไซตท์ีน่�่เชือ่ถือได ้แลว้ลองใช้จนิตน�ก�รและอนมุ�นเหตกุ�รณ์

ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น ดูว่� เหตุก�รณ์น่�จะเป็นเช่นไร
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สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์หัก
ข้อมูลจ�ก รถไฟไทยดอทคอม (CivilSpice, 2542 : ออนไลน์ ) กล่�วถึงคว�มเป็นม�ของ

ท�งรถไฟส�ยเพชรบุรี ว่� ในปี พ.ศ. 2430 พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 5  

ทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ให ้“เซอร ์แอนดร ูคล�้ก” และ “บรษิทั ปนัช�รต์ แมก็ทกัก�รท์ โลวเ์ธอร”์  

สำ�รวจและเริม่ก�รกอ่สร�้ง ท�งรถไฟหลวงส�ยแรก จ�กกรงุเทพฯ - นคร�ชสมี� เมือ่ก�รกอ่สร�้งเสน้ท�ง 

ส�ยนีส้ำ�เรจ็ลงสว่นหนึง่ พระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล�้เจ�้อยูห่วั ไดเ้สดจ็พระร�ชดำ�เนิน ทรงกระทำ�

พิธีเปิดก�รเดินรถเป็นปฐมฤกษ์ ระหว่�งกรุงเทพฯ - อยุธย� เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2439 ซึ่งถือว่� 

วันดังกล่�ว เป็นวันสถ�ปน�กิจก�รรถไฟไทยสืบม� 

ต่อม�ในปี พ.ศ. 2443 ได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้สร้�งท�งรถไฟ อีกส�ยหนึ่ง ขึ้นท�ง

ฝั่งตะวันตก ของแม่นำ้�เจ้�พระย� เรียกว่� “ทางรถไฟสายเพชรบุรี” เป็นท�งขน�ดกว้�ง 1.00 เมตร 

โดยเริ่มจ�กป�กคลองบ�งกอกน้อย ถึงจังหวัดเพชรบุรี สถ�นีต้นท�งของท�งรถไฟส�ยนี้ จึงมีช่ือว่� 

“บ�งกอกนอ้ย” เมือ่ก�รก่อสร�้งแลว้เสรจ็ตลอดจนถงึเพชรบรุ ีและได้ทดลองเดินรถเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว จึงได้เสด็จพระร�ชดำ�เนิน ม�ทรงเปิดเส้นท�งรถไฟส�ยนี้  

ณ สถ�นีบ�งกอกน้อย เมื่อวันที่ 19 มิถุน�ยน พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) และทรงเสด็จพระร�ชดำ�เนิน 

โดยรถไฟด้วยพระองค์เองไปจนถึงสถ�นีเพชรบุรี

เปิดท�งรถไฟส�ยเพชรบุรี
พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 5 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินเปิดท�งรถไฟ

ส�ยป�กคลองบ�งกอกนอ้ยไปเมอืงเพชรบุรี เมือ่วนัที ่19 มถินุ�ยน พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) ซ่ึงในหนงัสอื

ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ 20 ร.ศ.122 ได้บันทึกไว้ สรุปได้ดังนี้ (ประยุทธ สิทธิพันธ์. 2523 : 310-316) 
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พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เสด็จออกทรงรถม้�พระที่นั่ง พร้อมด้วยกระบวนทห�รร�ช-

องครักษ์ เสด็จพระร�ชดำ�เนินออกจ�กพระบรมมห�ร�ชวัง ไปยังพระที่นั่งร�ชกิจวินิจฉัย แล้วเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินลงประทับเรือกลไฟพระท่ีน่ัง ช่ือ ชลยุทธ์ ที่ท่�นำ้�ร�ชวรดิฐ แล่นต่อข้ึนไปต�มลำ�นำ้�

เจ้�พระย�เทียบท่�เรือป�กคลองบ�งกอกน้อย แล้วเสด็จพระร�ชดำ�เนินขึ้นไปประทับรถพระที่นั่ง 

แล้วใช้หัวรถจักรล�กรถพระที่นั่งไปหยุดที่สถ�นีหน้�วัดอมรินทร�ร�ม เสด็จลงจ�กรถพระที่นั่งเข้�ไป

ประทับในสถ�นี พระบรมวงศ�นุวงศ์ ข้�ร�ชก�ร ทูต�นุทูต ผู้แทนรัฐบ�ลต่�งประเทศ แลพ่อค้�ช�ว

ต่�งประเทศอื่นๆ เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทพร้อมกัน

พระเจ้�น้องย�เธอเจ้�ฟ้�กรมขุนนริศร�นุวัดติวงษ์ เสน�บดีกระทรวงโยธ�ธิก�ร ได้กร�บ 

บงัคมทลูร�ยง�นในก�รท่ีโปรดเกล�้ฯ ใหจ้ดัสร�้งท�งรถไฟส�ยนี ้ตัง้แตต่น้จนสำ�เรจ็ จบแลว้ พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ มีพระร�ชดำ�รัสตอบ ทรงแสดงพระร�ชหฤทัย ทรงชื่นชมยินดีในก�รที่ 

ได้จัดสร้�งท�งรถไฟส�ยนี้สำ�เร็จ 

จบแล้ว ได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นเคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์ และสัญญ�บัตร 

แก่ข้�ร�ชก�รในกรมรถไฟ แล้วเสด็จไปประทับท่ีร�งรถไฟตรงหน้�สถ�นี ทรงตรึงหมุดที่ร�งรถไฟ  

ซึง่สมมตุวิ�่เปน็อนัแลว้สำ�เรจ็บรบูิรณ์น้ัน ในขณะเดยีวกันกบั พระสงฆ์ดำ�รงสมณศักดิ ์5 รปู ม ีพระเจ้�-

น้องย�เธอกรมหมื่นวชิรญ�ณวโรรส เป็นประธ�นฝ่�ยสงฆ์ สวดชยันโต เจ้�พนักง�นประโคมแตรสังข์ 

ฆ้องชัย พิณพ�ทย์ 

เมื่อทรงตรึงหมุดเสร็จแล้ว เจ้�พนักง�นกรมรถไฟ ได้เลื่อนรถไฟ และรถพ่วงที่สำ�หรับ 

เดนิธรรมด� ซึง่โปรดเกล�้ฯ ใหเ้ดนิเป็นฤกษ ์นัน้ ม�หยดุทีห่น�้พระทีน่ัง่ และเจ�้พนกัง�นกรมภษู�ม�ล� 

ได้เชิญ พระไชยหลังช้าง ขึ้นประดิษฐ�นในรถพ่วง และพระอมรโมฬี เจ้าคณะมณฑลราชบุรี เป็น 

ผู้โปรยทร�ยไปจนตลอดถึงที่สุดท�งเมืองเพชรบุรี 

แฮรเ์กติส ์เจ�้กรมรถไฟไดก้ร�บบงัคมทลูพระกรุณ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูหั่ว มพีระบรม-

ร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ ให้เจ้�พนักง�นกรมรถไฟใช้หัวรถจักรเดินรถไฟเป็นปฐมฤกษ์ ไปจนถึงเมือง

เพชรบุรี

สถ�นีรถไฟร�ชบุรี
พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 5 เมื่อทรงเสด็จพระร�ชดำ�เนินถึง 

จ.ร�ชบุรี ทรงลงจ�กรถไฟ และทรงกระทำ�พิธีเปิดสถ�นีรถไฟร�ชบุรี 
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รูปภาพ 69 
พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�
เจ้�อยู่หัว ทรงฉ�ยพระรูประหว่�ง
ทรงแวะเปิดสถ�นีร�ชบุรี
ที่ม� (owl2, 2559 : ออนไลน์)

รูปภาพ 70 
เหล่�ข้�ร�ชก�รมณฑลร�ชบุรี 
ขณะรอรับเสด็จ
ที่ม� (owl2, 2559 : ออนไลน์)

รูปภาพ 71 
สถ�นีร�ชบุรี พระเจ้�ลูกย�เธอ 
พระองค์เจ้�อุรุพงศ์รัชสมโภช
ผู้ต�มเสด็จ ทรงยืนอยู่ท�งขว�
ที่ม� (owl2, 2559 : ออนไลน์)
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สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
สะพ�นจฬุ�ลงกรณเ์ป็นสะพ�นเหลก็ข้�มแมน่ำ�้แมก่ลอง อยูท่ี ่กม. 100 + 141.72 ของเสน้ท�ง 

รถไฟส�ยใต้ คนสมัยก่อนเรียกว่� “สะพ�นร�ชบุรี” เริ่มสร้�งเมื่อ พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) พร้อมกับ 

ก�รสร้�งท�งรถไฟส�ยบ�งกอกน้อย-เพชรบุรี ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว  

รัชก�ลที่ 5 และพระองค์ท่�นทรงพระร�ชท�นน�มสะพ�นนี้ว่� “สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์” 

ต่อม�ในสมัยสงคร�มโลก 

ครัง้ที ่2 ฝ�่ยสมัพนัธมติรไดท้ิง้ลกูระเบดิ 

จนสะพ�นหกั เมือ่วนัที ่12 กมุภ�พนัธ ์

พ.ศ. 2488 หลังจบสงคร�มจึงมีก�ร

สร�้งใหม่โดยทห�รอนิเดยีในปีเดยีวกนั 

และครั้งสุดท้�ย มีก�รปรับปรุงและ

สร้�งใหม่เมื่อ พ.ศ. 2505 มีคว�มย�ว 

3 ช่วงๆ ละ 49.90 เมตร รวมย�วทัง้สิน้ 

149.70 เมตร

รูปภาพ 72 
เหล่�ข้�ร�ชก�รมณฑลร�ชบุรี 
ขณะส่งเสด็จ
ที่ม� (owl2, 2559 : ออนไลน์)

รูปภาพ 73  สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
 ที่ม� (Mongwin, 2560 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 74  
สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
ที่ม� (สถ�บันร�ชบุรีศึกษ�,  
2552 : ออนไลน์)

รูปภาพ 75  
สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 
ในวันพิธีเปิด
ที่ม� (สถ�บันร�ชบุรีศึกษ�, 
2552 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 76 
สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 
ในวันพิธีเปิด
ที่ม� (สถ�บันร�ชบุรีศึกษ�, 
2552 : ออนไลน์)

รูปภาพ 77 
สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 
ในวันพิธีเปิด
ที่ม� (สถ�บันร�ชบุรีศึกษ�, 
2552 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 78 
สถ�นีร�ชบุรี ที่เห็นไกลๆ คือ
สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ข้�มแม่นำ้�
แม่กลอง
ที่ม� (owl2, 2559 : ออนไลน์)

รูปภาพ 79  สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
 ที่ม� (สมุดร�ชบุรี, 2468 : 144-145)

รูปภาพ 80  สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
 ที่ม� (Mongwin, 2560 : ออนไลน์)



134

ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์หัก
ในช่วงปล�ยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่น เริ่มถอยทัพจ�กประเทศอินเดีย ผ่�นเข้�ม�

ประเทศพม่� โดยใช้เส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� เป็นเส้นท�งหลัก เข้�สู่ประเทศไทยที่ จ.ก�ญจนบุรี 

ผ่�นม�ยังชุมท�งหนองปล�ดุก สถ�นีรถไฟร�ชบุรี ลงไปยังภ�คใต้ ผ่�นประเทศม�เลเซีย เพ่ือไปยัง

ฐ�นทัพใหญ่ที่สิงคโปร์ 

เส้นท�งรถไฟ ที่กล่�วม� เป็นเส้นท�งถอยที่สำ�คัญ จุดยุทธศ�สตร์สำ�คัญ ที่ฝ่�ยสัมพันธมิตร

มุ่งทิ้งระเบิดทำ�ล�ย ก็คือ สะพ�นรถไฟต่�งๆ ต�มเส้นท�ง เพ่ือขัดขว�งเส้นท�งถอยทัพของญี่ปุ่น 

สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์เป็นสะพ�นหนึ่งที่มีคว�มย�วม�ก ซึ่งห�กทำ�ล�ยได้แล้วญี่ปุ่น คงจะไม่ส�ม�รถ 

สร�้งใหม่ได้ทนัเวล� สะพ�นจฬุ�ลงกรณ์ นับเป็นเป้�หม�ยสำ�คญั จงึถกูทิง้ระเบิดถงึ 3 ครัง้ คือ วนัที ่14 

มกร�คม พ.ศ. 2488 วนัที ่30 มกร�คม พ.ศ. 2488 และครัง้สดุท�้ยคอื วนัที ่11 กมุภ�พนัธ ์พ.ศ. 2488 

จนสะพ�นหัก

รูปภาพ 81 
สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์
ที่ม� (รัชด� พินิจกุล, 2552 : 
ออนไลน์)
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รูปภาพ 82 
สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์มองจ�ก
เครื่องบิน

ในวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.

2488 เวล� 24.00 น. ฝ�่ยสมัพนัธมติร

ส่งเครื่องบิน B-24 ม�โจมตีสะพ�น

รถไฟจฬุ�ลงกรณ ์นบัเปน็ครัง้ที ่3 และ

ต่อม�ในเช้�ของวันท่ี 12 กุมภ�พันธ์ 

พ.ศ. 2488 ลูกระเบิดชนิดหน่วงเวล� 

ที่ตกอยู่บนสะพ�นช่วงแรกท�งฝั่ง

เมืองร�ชบุรี เกิดระเบิดข้ึนในเวล� 

06.30 น. สง่ผลใหส้ะพ�นจฬุ�ลงกรณ์

ช่วงแรก ท�งฝ่ังเมืองร�ชบุรีหักกล�งลง 

รูปภาพ 83  ภ�พว�ดสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์หักช่วงแรก 
 ท�งฝั่งเมืองร�ชบุรี
 ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 124)



136

ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

หลงัจ�กสะพ�นจฬุ�ลงกรณห์กั ทห�รญีปุ่่นประเมนิแลว้ว�่ ไมส่�ม�รถซอ่มสะพ�นจฬุ�ลงกรณ์

ให้กลับม�ใช้ง�นได้ทันเวล� เพร�ะต้องใช้เวล�ม�ก จึงตัดสินใจสร้�งสะพ�นรถไฟใหม่ขึ้นทดแทน  

ซึ่งเร็วกว่� โดยใช้ไม้เป็นโครงสร้�ง เรียบต�มแนวสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ห่�งประม�ณ 5 เมตร  

โดยเริ่มก่อสร้�ง เมื่อวันที่ 3 เมษ�ยน 2488 ดังรูปที่ 84

รูปภาพ 84  ภ�พว�ดสะพ�นรถไฟใหม่ 
 ทำ�ด้วยโครงสร้�งไม้
 ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 
 2488 : 148)

ทห�รญี่ปุ่นระดมแรงง�นจ�กคนร�ชบุรี จีน และแขก จำ�นวน 500 คน ทำ�ง�นทั้งกล�งวัน 

กล�งคนื เพือ่สร�้งสะพ�นรถไฟใหม ่ใชเ้วล�กอ่สร�้ง 29 วนั จนแล้วเสร็จเมือ่วนัที ่1 พฤษภ�คม 2488 

และเริ่มเปิดใช้ง�นในวันที่ 2 พ.ค. 2488 

หลังสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ได้ยุติลง สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 

20 ตลุ�คม พ.ศ. 2488 โดยกองทห�รจ�กประเทศอนิเดีย ใช้แรงง�นของทห�รญีปุ่น่ ผูพ้�่ยแพส้งคร�ม 

เป็นกรรมกรทำ�ก�รซ่อมสร้�งกันทั้งกล�งวันและกล�งคืน ใช้เวล�เกือบ 2 เดือน จึงเปิดใช้ใหม่อีกครั้ง

ในวันที่ 5 ธันว�คม พ.ศ. 2488 

สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ เปิดใช้ง�นต่อม�ได้ถึง 15 ปี จึงได้ทำ�ก�รบูรณะและซ่อมแซมใหม่อีกครั้ง 

ในปี พ.ศ. 2503 ให้ใช้ได้เฉพ�ะท�งรถไฟเท่�นั้น และได้กระทำ�พิธีเปิดใช้ง�นใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 26 

กันย�ยน พ.ศ. 2504 



ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

137

รูปภาพ 85  พิธีเปิดสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 26 กันย�ยน พ.ศ. 2504
 ที่ม� (โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย)

รูปภาพ 86  พิธีเปิดสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 26 กันย�ยน พ.ศ. 2504
 ที่ม� (โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย)
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รูปภาพ 87  พิธีเปิดสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 26 กันย�ยน พ.ศ. 2504
 ที่ม� (โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย)

สรุปท้ายเรื่อง 

สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ ถือเป็นสะพ�นรถไฟท่ีมีประวัติศ�สตร์ย�วน�น เป็นสะพ�นที่พระบ�ท-

สมเดจ็พระจุลจอมเกล�้เจ�้อยูหั่ว รชัก�ลที ่5 ทรงพระร�ชท�นน�มโดยใช้น�มของพระองคเ์องม�เปน็

น�มของสะพ�น เปิดใช้ง�นครั้งแรกในวันที่ 19 มิถุน�ยน พ.ศ. 2446 ในช่วงเริ่มแรกเป็นสะพ�นที่มี

ท�งรถยนต์และท�งเดินเท้�คู่ขน�นไปด้วย ต่อม�ในช่วงสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ได้ถูกฝ่�ยสัมพันธมิตร 

ทิง้ระเบดิเพือ่มุง่หวงัทำ�ล�ยสะพ�นถึง 3 ครัง้ เพ่ือตดัเสน้ท�งถอยของกองทัพญีปุ่น่ สะพ�นหกัลงในเช�้

วันที่ 12 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2488 เวล� 06.30 น. จนไม่ส�ม�รถซ่อมแซมกลับคืนได้ หลังจ�กสงคร�ม

สิน้สดุลง ฝ�่ยสมัพนัธมิตรไดม้อบใหท้ห�รจ�กประเทศอนิเดยีซอ่มแซมสะพ�นจฬุ�ลงกรณ ์ให้กลบัม�

ใช้ได้ต�มปกติอีกครั้ง ในวันที่ 5 ธันว�คม พ.ศ. 2488 

สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ เปิดใช้ง�นต�มปกติต่อเน่ืองม�ได้ 15 ปี ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย  

จึงได้ทำ�ก�รบูรณะและซ่อมแซมใหม่อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2503 โดยให้ใช้ได้เฉพ�ะท�งรถไฟเท่�นั้น และ

ได้กระทำ�พิธีเปิดใช้ง�นใหม่ครั้งล่�สุด เมื่อวันที่ 26 กันย�ยน พ.ศ. 2504
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หัวรถจักรไอน้ำ�จม
หวัรถจกัรไอนำ�้สมยัสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 จมอยูบ่นพืน้ทอ้งนำ�้ใตแ้มน่ำ�้แมก่ลอง บรเิวณสะพ�น 

จุฬ�ลงกรณ์ อ.เมือง จ.ร�ชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 จนบัดนี้ ก็ยังคงจมอยู่ ส�เหตุก�รจม ยังเป็นข้อมูล

ทีถ่กแถลงกนัอยู ่มคีว�มพย�ย�มกูห้วัจกัรดงักล่�วหล�ยคร้ังหล�ยคร� เพ่ือนำ�ข้ึนม�จัดทำ�เปน็อนสุรณ ์

สัญลักษณ์ หรือจัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นม�  

แต่ยังไม่สำ�เร็จ 

ผู้ประกอบอ�ชีพงมทร�ยท่�นหนึ่ง เล่�ให้ฟังว่� ขณะนั้นตนเองอ�ยุประม�ณ 10 ขวบ ได้เห็น

ลักษณะก�รจมของรถไฟ โดยหัวทิ่มลงไปในนำ้� ท้�ยโผล่ไปท�งฝั่งตล�ด เวล�นำ้�ลงม�กๆ จะเห็นท้�ย

โผลข่ึน้ม�เหน็ และไปนัง่ตกปล�ได ้ทีต่อนท�้ยยงัเหน็อกัษร ทีเ่ขยีนว�่ “รฟท.” อย�่งเดน่ชดั สว่นก�รจม 

ของหัวรถจักร พ่อเล่�ให้ฟังว่� สะพ�นเบี่ยงไม้นั้น มีรถไฟวิ่งผ่�นไป ผ่�นม� จำ�นวนหล�ยเที่ยวแล้ว 

แต่วันนั้น สะพ�นไม้อ�จเริ่มชำ�รุดทรุดโทรมพอดี จึงหักลง ส่งผลให้หัวรถจักร คันนั้นตกลงจมอยู่ใต้นำ้� 

ตอ่ม�ประม�ณป ีพ.ศ. 2519-2521 มกี�รใหสั้มปท�นดูดทร�ยในแมน่ำ�้กลอง หลังจ�กดูดทร�ย

ไปแล้ว หัวรถจักรที่เคยโผล่ให้เห็นเวล�นำ้�ลง ก็จมลงไปสู่ใต้นำ้�ที่ลึกขึ้นจนมองไม่เห็นอีกเลย 

หัวรถจักรไอนำ้� ที่จมอยู่จนบัดนี้ ก็ยังไม่ทร�บว่�เป็นหัวรถจักรไอนำ้� รุ่นใด ผู้เขียนได้พย�ย�ม

เรียบเรียงเรื่องร�วที่เกี่ยวข้องกับหัวรถจักรไอนำ้�ดังกล่�ว ไว้ดังต่อไปนี้ 

หล�กหล�ยตำ�น�นก�รจม 
หนังสือของศ�ล�กล�งจังหวัดร�ชบุรี (2535) เขียนว่� ด้วยจังหวัดได้รับทร�บว่� มีหัวรถจักร

ไอนำ�้ของญีปุ่น่จมอยูบ่รเิวณสะพ�นจฬุ�ลงกรณ ์ชว่งตอม่อที ่2-3 ด�้นตะวนัตกของสะพ�น (ด�้นขว�มอื

ของท�งจ�ก กทม.) จงัหวดัจงึสอบถ�มร�ยละเอยีดจ�ก กองประช�สมัพนัธก์�รรถไฟแหง่ประเทศไทย

แล้วได้คว�มว่� เมื่อประม�ณปี พ.ศ. 2488 ปล�ยสมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ 
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(ปัจจุบัน) ถูกฝ่�ยสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสะพ�นข�ด ฝ่�ยญี่ปุ่นจึงได้สร้�งสะพ�นเบี่ยงขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ

กบัแนวท�งเดมิ แตเ่นือ่งจ�กเส�ตอมอ่ทีน่ำ�ม�สร้�งเปน็เส�ไมเ้นือ้ออ่น ถกูนำ�้หนกัของรถไฟผ�่นม�กๆ 

จงึทรดุตวัลง ซึง่ระหว�่งนัน้เป็นเวล�เดยีวกบัหวัรถจกัรไอนำ�้คนัดงักล�่ว ซึง่เดนิตวัเปล�่กลบัจ�กท�งใต้ 

ข้�มสะพ�นเบี่ยงพอดี จึงทำ�ให้พลัดตกสะพ�นลงไป

มน ูประคลัภ�นนท ์(2544 : สมัภ�ษณ)์ ช�่งทำ�รองเท�้ ท�่เรอืเก�่ ไดก้ล�่วว�่ สะพ�นรถไฟ สมยันัน้ 

เป็นสะพ�นที่ให้รถยนต์วิ่งข้�มไปด้วย โดยวิ่งไปบนไม้หมอนค่อมท�งรถไฟ แล้วไปเลี้ยวออกท�งหัว

และท�้ยสะพ�น เพร�ะเมือ่ก่อนไมม่สีะพ�นสำ�หรบัรถยนตข์�้มเหมอืนสมยัน้ี สะพ�นรถไฟจฬุ�ลงกรณ ์

ไม่ได้โดนระเบิด เพียงแต่ฝ่�ยญี่ปุ่นทำ�ก�รซ่อมแซมไม้หมอนใหม่ โดยจ้�งว�นให้ช�วร�ชบุรีช่วยห� 

ไม้หมอนม�ข�ยให้ช�วญี่ปุ่น เร�ก็ไปห�ม�ไม้หมอนม�ข�ยให้ญี่ปุ่น แต่เผอิญไม้ที่ห�ม�ข�ยให้ญี่ปุ่น 

เป็นไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้นุ่น ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง ครั้นพอซ่อมเสร็จ ญี่ปุ่นก็กระทำ�พิธีเปิดสะพ�นทดลอง 

ให้หัวรถจักรไอนำ้�วิ่งข้�ม โดยวิ่งจ�กฝั่งทห�รไปฝั่งตล�ด ปร�กฏว่�ข้�มได้อย่�งปลอดภัย เสียงกอง

ดุริย�งค์ของญี่ปุ่นยังบรรเลงฉลองและแสดงคว�มสำ�เร็จกันอย่�งอึกทึกครึกโครม แต่ในสมัยก่อน 

ท�งรถไฟไมม่ทีีก่ลบัหวัรถจกัร หรอืหวัใหมม่�ตอ่เพือ่ว่ิงกลับ ดังนัน้หลังจ�กเสร็จพิธ ีหัวรถจักรคนัดังกล่�ว  

จึงต้องถอยหลังกลับม�ท�งฝั่งทห�รต�มเดิม ตอนถอยกลับนี้เอง สะพ�นท่ีเพ่ิงฉลองกันไปเมื่อสักครู่ 

จึงได้หักลง ก�รจมของหัวรถจักรไอนำ้�จึงเป็นลักษณะท้�ยจม และหัวโผล่ขึ้นม�ด้�นบนผิวนำ้�นั่นเอง 

คนขับซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเสียชีวิต ส่วนตู้ฝืนกับตู้นำ้�สำ�รองจมอยู่บริเวณท้�ยนำ้�ห่�งกันพอสมควร

เรอืโทอ�ก�ศ ม�นะเลศิ (2548) กล�่วถงึก�รจมของหวัรถจักร เอ�ไวว้�่ ก�รทิง้ระเบดิคร้ังที ่7 ท�ง

สัมพันธมิตรได้ใช้โซ่ผูกลูกระเบิดเป็นพวงแล้วทิ้งลงม�คล้องสะพ�นรถไฟตั้งเวล�ให้ระเบิดพร้อมๆ กัน  

สะพ�นจฬุ�ลงกรณจ์งึข�ดใชก้�รไมไ่ด ้ทำ�ใหฝ้�่ยญีปุ่น่ตอ้งสร�้งสะพ�นรถไฟเบีย่งดว้ยไม้โดยใชแ้รงง�น

เชลยศึกฝรัง่ต�นำ�้ข�้ว ตน้เดือนสิงห�คม 2488 สะพ�นรถไฟเบีย่งเสร็จ เวล�ประม�ณ 10.00 น. ญีปุ่น่

นำ�หัวรถจกัรไอนำ�้วิง่ข�้มสะพ�นจ�กฝัง่ตล�ดไปยังฝัง่ทห�รว่ิงไปได้ค่อนสะพ�น สะพ�นกห็กั หวัรถจักร

ตกลงไปในแม่นำ้�แม่กลองและจมอยู่ถึงปัจจุบันนี้

สละ จนัทรวงศ ์(2470-2490) สะพ�นไม ้ซ่ึงญ่ีปุน่ได้จ้�งกรรมกรไทยสร้�งนัน้ ส�ม�รถใชก้�รได้ 

ไม่ถึงสองเดือน ด้วยคว�มสะเทือนและคว�มหนักของรถจักรที่พ่วงรถตู้ทั้งคัน วิ่งตลอดวันตลอดเวล� 

แล้วทำ�ไมจะไม่ชำ�รุดทรุดโทรม กระแสนำ้�กระทบดังโครมๆ แทบถล่มทล�ย เอนคอนดังเอียดอ�ดอยู่

มิข�ดระยะ ข้�พเจ้�ยังม�ชมครั้งหนึ่ง เดินไปถึงกล�งสะพ�น รู้สึกสะท้�นใจ กลัวว่�จะพังลงไปเท่�นั้น 

ดังนั้น สัมพันธมิตรยังไม่ทันจะม�ทำ�ล�ยสะพ�นใหม่นี้ สะพ�นก็ทำ�ล�ยตัวเองด้วยหัวรถจักร หล่นทับ

สะพ�นตรงกล�งแม่นำ้� ลงไปสงบอยู่ใต้กระแสนำ้�อันเชี่ยว ทิ้งคว�มสยองไว้เบื้องหลัง
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เอกส�รประกอบร�ยง�นก�รประชมุ เรือ่ง หวัรถจกัรไอนำ�้ (2540) กล�่วว�่ เมือ่วนัที ่15 มกร�คม  

พ.ศ. 2488 ในมห�สงคร�มโลกครั้งท่ี 2 หรือสงคร�มมห�เอเชียบูรพ� ประเทศฝ่�ยสัมพันธมิตรได้

พย�ย�มตัดก�รลำ�เลียงของกองทห�รญี่ปุ่นที่จะขนสัมภ�ระผ่�นสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ ซึ่งเป็นสะพ�น

รถไฟขน�ดใหญข่�้มแมน่ำ�้แมก่ลองผ�่นจงัหวดัร�ชบรีุไปยงัจังหวัดก�ญจนบรีุ และผ่�นเข�้ประเทศพม�่ 

ในขณะน้ันฝ�่ยสมัพนัธมติรไดส้ง่เครือ่งบินม�ทิง้ระเบดิสกดัก�รลำ�เลยีงดงักล�่ว โดยกำ�หนดเป�้หม�ย

ที่สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์อยู่หล�ยครั้งจนสะพ�นได้รับคว�มเสียห�ย ท�งญี่ปุ่นก็พย�ย�มที่จะซ่อมแซม

สะพ�นให้ใช้ก�รได้เหมือนเดิม ก็ได้นำ�หัวรถจักรไอนำ้�แบบใช้ฟืน ทดลองวิ่งข้�มทดสอบคว�มแข็งแรง 

ผลปร�กฏว่�สะพ�นรับนำ้�หนักไม่ไหว จึงทำ�ให้หัวรถจักรดังกล่�ว ได้ล่วงลงสู่แม่นำ้�แม่กลอง บริเวณ

ช่องสะพ�นที่ 2 เริ่มจ�กริมเขื่อน ค่�ยภ�ณุรังษี ซึ่งข้อมูลนี้ อ้�งอิงม�จ�ก หนังสือบันทึกเมืองร�ชบุรี 

จ�กบุคคลบอกเล่� และผู้ที่งมกุ้ง-ปล� หัวรถไฟที่จมอยู่ใต้สะพ�นรถไฟ

ด้�นเรือโทอ�ก�ศ ม�นะเลิศ (2547) กล่�วถึงหัวรถไฟว่� “หัวรถไฟที่จมอยู่ใต้สะพ�นรถไฟ  

เม่ือก่อนหน้�แลง้จะโผลใ่หเ้หน็… หวัรถไฟตกลงไปนอนสงบนิง่ใตส้�ยนำ�้แมก่ลอง จนถงึวนันี ้59 ปแีลว้”

จ�กข้อมลูท่ีกล�่วม�ข้�งตน้ มคีว�มขดัแยง้กนัพอสมควร บ�้งว�่หวัรถจกัรไอนำ�้ทีจ่มนัน้ เกดิจ�ก 

ก�รวิ่งทดลองข้�มสะพ�นเป็นครั้งแรก สะพ�นรับนำ้�หนักไม่ไหวเกิดหัก หัวรถจักรไอนำ้�ที่ทดลองวิ่ง 

ก็จมลง บ้�งกบ็อกว�่สะพ�นเบ่ียงไมท้ีส่ร�้งนัน้ เปดิใช้ง�นแลว้ เนือ่งจ�กก�รใชง้�นหนกั จงึรับนำ�้หนกั

ไม่ไหว ขณะที่หัวรถจักรฯ ที่กำ�ลังวิ่งอยู่นั้น สะพ�นเกิดหัก หัวรถจักรจึงจมลง 

ผมพย�ย�มสืบค้นเรื่องร�วของก�รจมของหัวรถจักรฯ ม�โดยตลอด จ�กคำ�บอกเล่�ของคน 

ในสมัยนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่บ้�ง และจ�กเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ที่ยังพอมีอยู่ แต่ก็ยังไม่มีคว�มชัดเจน 

เท่�ใดนัก จนกระทั่งผมได้พบกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งของน�ยสละ จันทรวงศ์ (2484-2488 : 124)  

(ท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2541) ท่�นเป็นบิด�ของผมเอง และท่�นเป็นเสรีไทยด้วย ซึ่งพอสรุป

เรื่องร�วก�รจมของหัวรถจักรฯ ได้อย่�งน่�เชื่อถือ ดังนี้

ญี่ปุ่นสร้�งสะพ�นรถไฟใหม่ด้วยไม้ 
ฝ่�ยทห�รญี่ปุ่นพิจ�รณ�แล้วไม่ส�ม�รถซ่อมแซมสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์กลับคืนสภ�พได้ทัน  

จึงตัดสินใจสร้�งสะพ�นรถไฟขึ้นม�ใหม่ด้วยไม้ เรียบต�มแนวสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ห่�งประม�ณ 

5 เมตร โดยเริ่มก่อสร้�ง เมื่อวันที่ 3 เมษ�ยน 2488 
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ทห�รญี่ปุ่นระดมแรงง�นจ�กคนร�ชบุรี จีน และแขก จำ�นวน 500 คน ทำ�ง�นทั้งกล�งวัน

กล�งคนื เพือ่สร�้งสะพ�นรถไฟใหม ่ใชเ้วล�กอ่สร�้ง 29 วนั จนแล้วเสร็จเมือ่วนัที ่1 พฤษภ�คม 2488

วันที่ 2 พ.ค. 2488 ทห�รญี่ปุ่น เริ่มเปิดใช้ง�นสะพ�นรถไฟที่สร้�งใหม่ 

รูปภาพ 89 
แผนที่แสดงแนวก�รสร้�ง
สะพ�นรถไฟด้วยโครงสร้�งไม้
ขน�นกับแนวสะพ�น
จุฬ�ลงกรณ์เดิม
ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 
2484-2488)

รูปภาพ 88 
สะพ�นรถไฟที่ทห�รญี่ปุ่น
สร้�งใหม่ โดยใช้ไม้ตรงกล�ง
เรือส�ม�รถวิ่งลอดผ่�นได้
ที่ม� (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 
148)
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สะพ�นหัก หัวรถจักรจม
สะพ�นรถไฟใหม่ ถูกใช้ง�นอย่�งหนักเพื่อขนกำ�ลังทห�ร อ�วุธยุทโธปกรณ์ และยุทธภัณฑ์

สงคร�มลงไปท�งภ�คใต้เพือ่ไปสมทบกับค�่ยใหญข่องทห�รญ่ีปุน่ทีป่ระเทศสงิคโปร ์จนกระทัง่ วนัที ่20 

พ.ค. 2488 เวล�บ�่ย ขณะหวัรถจกัรฯ วิง่ผ�่นต�มปกติ สะพ�นไมท่ี้ผ่�นก�รใชง้�นอย�่งหนกั ประกอบ

เป็นฤดูนำ้�มีกระแสนำ้�เชี่ยวกร�ก ตัวสะพ�นโอนเอนไปม� เกิดรับนำ้�หนักไม่ไหว จึงหักลงบริเวณกล�ง

สะพ�น ส่งผลให้หัวรถจักรฯ ที่วิ่งข้�มอยู่นั้น พุ่งดิ่งจมลงสู่ใต้นำ้�แม่กลอง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นม� 

จ�กบันทึกดังกล่�ว ผู้เขียนจึงพออนุม�นภ�พก�รจมได้ ดังแสดงไว้ต�มรูปภ�พที่ 90-92  

ซึ่งในเวล�นั้นยังไม่มีสะพ�นธนะรัชต์ (สะพ�นธนะรัชต์ก่อสร้�งในปี พ.ศ. 2503) ที่ให้รถยนต์ข้�ม  

แนวสะพ�นธนะรัชต์ ปัจจุบัน อนุม�นได้ว่� คือ แนวสะพ�นรถไฟที่สร้�งด้วยโครงสร้�งไม้ของญี่ปุ่นใน

สมยันัน้เอง ดังน้ัน ตำ�แหนง่หวัรถจักรท่ีจมอยูใ่นปจัจบุนั จงึอยูใ่ต้ตอมอ่ของสะพ�นธนะรชัต์ในปจัจุบนั

รูปภาพ 90  อนุม�นแนวสะพ�นรถไฟ
 ที่สร้�งด้วยไม้ของญี่ปุ่น
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รูปภาพ 91 
ภ�พจำ�ลองตำ�แหน่ง
ก�รจมของหัวรถจักร

รูปภาพ 92 
ลักษณะก�รจม
ของหัวรถจักร
สำ�รวจเมื่อวันที่ 13 
เมษ�ยน พ.ศ. 2548
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หวัรถจกัรท่ีจมนี ้ในสมยักอ่นท่ียงัไมไ่ด้สร�้งเขือ่นท�งด้�นเหนอืแมน่ำ�้แมก่ลอง ส�ม�รถมองเหน็ 

หัวรถจักรได ้เวล�นำ�้ลงหวัรถจกัรฯ จะโผลใ่ห้เหน็ ส�ม�รถขึน้ไปนัง่ตกปล�บนหวัรถจกัรได ้แมน่ำ�้แมก่ลอง 

สมัยนั้น โดยเฉพ�ะช่วงเมืองร�ชบุรี และช่วงห�ดทร�ยโพธ�ร�ม จะมองเห็นพื้นทร�ย ส�ม�รถลงไป

เล่นนำ้�และเดินข้�มฝั่งแม่นำ้�ได้ 

รูปภาพ 93 
เวล�นำ้�ลง จะมองเห็นห�ดทร�ย 
เดินข้�มฝั่งแม่นำ้�แม่กลองได้ 
ในภ�พคือบริเวณสะพ�น
จุฬ�ลงกรณ์
ที่ม� (ร�ชบุรีว�ไรตี้, 2561 : 
ออนไลน์)

หล�ยคนอ�จสงสยัว�่ ก�รกอ่สร�้งสะพ�นธนะรัชต์ ซึง่สร้�งขึน้เมือ่ป ีพ.ศ. 2503 ทำ�ไมจึงไมม่ี

ผลกระทบกับหัวรถจักรฯ นั่นแสดงว่� วิศวกรที่ออกแบบและควบคุมง�นก่อสร้�งในสมัยนั้น ยังคง 

มองเห็นตำ�แหน่งหัวรถจักรได้อย่�งชัดเจน จึงหลีกเหลี่ยงผลกระทบได้ขณะที่สร้�งตอม่อ

ต่อม�ในปี พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2521 มีก�รสัมปท�นให้เอกชน ทำ�ก�รขุดทร�ยบริเวณแม่นำ้� 

แมก่ลอง ตัง้แต ่อ.บ้�นโปง่ อ.โพธ�ร�ม จนถงึ อ.เมอืงร�ชบรีุ ห�ดทร�ยทีเ่คยลงเล่นนำ�้ และเคยใชเ้ดิน

ข้�มฝั่งแม่นำ้�เวล�นำ้�แห้งก็ห�ยไป หลังจ�กขุดทร�ยไปแล้ว หัวรถจักรไอนำ้� ที่จมอยู่ก็ค่อยๆ จมลงไป

สู่พื้นท้องนำ้� ที่คว�มลึกประม�ณ 8-9 เมตร ดังในปัจจุบัน 
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ปริศน�ที่รอก�รพิสูจน์
หวัรถจักรไอนำ�้ทีจ่มอยูน่ี ้ยงัไมม่ขีอ้มูลหลกัฐ�นใดๆ ยนืยนัชดัเจนว�่เปน็หวัรถจกัรไอนำ�้รุน่ใด 

ได้แต่สมมติฐ�นไว้ 2 รุ่น ซึ่งใช้ง�นอยู่ในสมัยนั้น คือ 

1. รถจักรไอนำ้�โมกุล รุ่น C-56 ของประเทศญี่ปุ่น หรือ 

2. รถจักรไอนำ้� รุ่น P-CLASS ของประเทศอังกฤษ 

รูปภาพ 94  ภ�พหัวรถจักรไอนำ้�ที่จม แต่ยังไม่ทร�บว่�รุ่นใด

ก�รพสิจูนใ์ห้ไดว้�่หวัรถจกัรไอนำ�้ท่ีจมอยูน้ี่เปน็รุน่ใด เปน็เรือ่งสำ�คญั เพร�ะจะมคีว�มเกีย่วขอ้ง

กับก�รว�งแผนก�รเก็บกู้ขึ้นจ�กใต้นำ้� เพร�ะแต่ละรุ่นจะมีนำ้�หนัก และโครงสร้�งที่ไม่เหมือนกัน



ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

147

คว�มพย�ย�มในก�รกู้หัวรถจักร
 

หัวรถจักรไอนำ้� ที่จมอยู่ใต้แม่นำ้�แม่กลองบริเวณใต้สะพ�นธนะรัชต์ ในปัจจุบันนี้ จมม�ตั้งแต่

วันที่ 20 พฤษภ�คม 2488 ในสมัยปล�ยสงคร�มโลกครั้งที่ 2 มีคณะและกลุ่มบุคคลในรุ่นต่อๆ ม� 

พย�ย�มที่จะกู้หัวรถจักรฯ นี้ขึ้นม�จัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลกครั้งที่ 2 ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษ� 

เรียนรู้กันหล�ยครั้ง จนกระท่ังถึงปัจจุบันยังไม่เป็นผลสำ�เร็จ หัวรถจักรไอนำ้�ยังจมใต้แม่นำ้�แม่กลอง 

เช่นเดิม เรื่องร�วของคว�มพย�ย�มในก�รกู้หัวรถจักรนี้ มีม�โดยต่อเนื่อง พอที่จะสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ต้องก�รจะกู้
คว�มพย�ย�มท่ีจะกูหั้วรถจกัร มวีตัถปุระสงคใ์นก�รทีจ่ะกูข้ึน้ม� หล�ยว�ระหล�ยโอก�ส ดังน้ี 

หนังสือศ�ล�กล�งจังหวัดร�ชบุรี (2535) ระบุว่� เพ่ือเป็นก�รรำ�ลึกถึงบรรพบุรุษของไทย 

ทีเ่คยรว่มกบัฝ�่ยสมัพนัธมิตรทำ�สงคร�มกบักองทพัญ่ีปุน่ และเพ่ือใหอ้นุชนรุน่หลงัไดท้ร�บถงึเหตกุ�รณ์

ที่ผ่�นม�

ร�ยง�นก�รประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนำ้� กล่�วถึง จุดประสงค์ที่ต้องก�รนำ�หัวรถจักรขึ้นม� 

(2540) ไว้ว่� 

1. เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนเย�วชนรุ่นหลังว่� คร้ังหนึ่ง ร�ชบุรีเคยมีผลกระทบต่อภัยสงคร�ม

และเป็นเส้นท�งผ่�นของญี่ปุ่น

2. เพื่อนำ�ไปเป็นโบร�ณวัตถุ เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ จ.ร�ชบุรี

3. ส�ม�รถให้เย�วชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษ�

ด้�น ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ (2548) ยังกล่�วว่�วัตถุประสงค์ที่จะกู้หัวรถจักรไอนำ้�สมัย

สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่นข้ึนเหนือนำ้� ก็เพ่ือพัฒน�พ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�ง

ประวตัศิ�สตรท์ีส่ำ�คญัของจงัหวัดร�ชบรุ ีและใชเ้ร่ืองร�วปมูประวติัศ�สตร์ของเหตุก�รณส์งคร�มโลก
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ครัง้ที ่2 ในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบุรเีป็นเนือ้ห�ของก�รจดัก�รแสดง แสง ส ีเสยีง ประกอบง�นประจำ�จงัหวดั

ร�ชบุรี (สืบส�นประเพณีร�ชบุรีสู่ส�กล)

สว่นเรอืโทอ�ก�ศ ม�นะเลิศ (2548) กล�่วถึง อนสุนธจิ�กก�รติดต�มและประเมนิผลเร่ืองร�ว 

เกีย่วกบัก�รกูห้วัรถจักรไอนำ�้หรอืหวัรถไฟ สมยัสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ซ่ึงจมอยูใ่นลำ�นำ�้แมก่ลองบรเิวณ

ใต้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ จ.ร�ชบุรี น�น 60 ปี นั้นไซร้ พอสรุปได้ว่� ก�รกู้หัวรถไฟขึ้นม�น่�จะเป็น

อนุสรณ์ย้อนอดีต เตือนใจให้ช�วโลกได้ระลึกว่� สงคร�มนำ�ม�ซึ่งคว�มห�ยนะ และเป็นก�รส่งเสริม

ก�รท่องเที่ยว ปัจจุบันกำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่ใกล้สู่คว�มสำ�เร็จ โดยก�รนำ�ของสุภ�พบุรุษ ลูกร�ชบุรี ผู้มี

แต่ให้ ท่�นคือ พลโท ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง มองไปในอน�คต หัวรถไฟควรจะ

ตั้งไว้ที่ไหนดี ถึงจะเด่นดัง และสะดวกในก�รชม หล�ยท่�นให้ทรรศนะว่� น่�จะอยู่ไม่ไกลจ�กสะพ�น

จุฬ�ลงกรณ์ เป็นก�รสะท้อนบรรย�ก�ศ

ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบ�ลได้อนุมัติโครงก�รก่อสร้�งท�งรถไฟร�งคู่ ส�ยนครปฐม-หัวหิน ซึ่งจะ

ตอ้งมกี�รสร�้งสะพ�นรถไฟใหมคู่ก่บัสะพ�นจฬุ�ลงกรณเ์พือ่ข�้มแมน่ำ�้แมก่ลอง ในเขตตัวเมอืงร�ชบรุ ี

แต่เนื่องจ�กมีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดยังจมอยู่บริเวณด้�นท้�ยนำ้� ซ่ึงเป็นแนวเดียวกับก�รก่อสร้�ง

สะพ�นใหม ่จงึตอ้งมกี�รเกบ็กูล้กูระเบิดท่ีจมอยูเ่สยีกอ่น จงึเปน็โอก�สอนัดีทีช่�วร�ชบรุ ีจะได้ขอใหช้ว่ย 

กู้หัวรถจักรขึ้นม�ด้วย 

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 11 เมษ�ยน พ.ศ. 2560 ให้ประก�ศตัวเมือง

ร�ชบุรี เป็นเขตเมืองเก่� ซึ่ง จ.ร�ชบุรี ต้องจัดทำ�กรอบแนวท�งก�รอนุรักษ์และพัฒน�เมืองเก่�  

จัดทำ�แผนแม่บทและผังแม่บทกลไก และขบวนก�รบริห�รจัดก�รอนุรักษ์และพัฒน�พื้นท่ีเมืองเก่�  

เพ่ือให้เมืองเก่�ร�ชบุรีได้รับก�รคุ้มครองดูแลอย่�งถูกต้อง มีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นรูปธรรม  

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรมต่อไป

ดว้ยปจัจยัทีเ่อือ้ท้ังสองประก�ร ช�วจงัหวดัร�ชบรุจีงึอย�กใหม้กี�รสร�้งพิพธิภณัฑ์สงคร�มโลก

ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศ�สตร์สงคร�ม และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ 

คนรุ่นหลังได้ศึกษ�ต่อไป โดยขอให้นำ�หัวรถจักรไอนำ้�และลูกระเบิดที่กู้ได้ ม�เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำ�ม� 

จัดแสดง สำ�หรับสถ�นท่ีก่อสร้�งพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ที่ช�วร�ชบุรีเห็นว่�เหม�ะสม คือ 

บริเวณจวนผู้ว่�ร�ชก�ร (หลังเก่�) ซึ่งน่�จะเป็นพื้นที่ที่เหม�ะสมที่สุด 
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คว�มพย�ย�มที่จะกู้หัวรถจักร
พ.ศ.2535

จ�กหลักฐ�นเริ่มแรก เกิดจ�กคว�มคิดของ ม.ร.ว.กำาลูนเทพ เทวกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชบรุ ีทีไ่ดม้หีนงัสอืไปถึงเจ�้กรมก�รทห�รช�่ง ลงวนัที ่30 กนัย�ยน 2535 ระบุว่�จงัหวดัเห็นสมควร

ทีจ่ะมกี�รกูห้วัรถจักรไอนำ�้ จงึขอใหท้�งกรมก�รทห�รช�่งโปรดพจิ�รณ�ตรวจสอบและคว�มเปน็ไปได้ 

ในก�รกู้หัวรถจักร (หนังสือศ�ล�กล�งจังหวัดร�ชบุรี. 2535) 

หลงัจ�กไดร้บัหนังสอื กรมก�รทห�รช�่ง ไดม้อบหม�ยให ้กองพลทห�รช�่ง ดำ�เนนิก�รสำ�รวจว�่ 

อยู่ในขีดคว�มส�ม�รถของหน่วยหรือไม่ พร้อมให้เสนอแนะคว�มเป็นไปได้ จ�กผลก�รสำ�รวจข้อมูล

จ�กผู้ที่เกี่ยวข้องหล�ยฝ่�ย ทำ�ให้มีข้อมูลเบื้องต้นจำ�นวนหนึ่ง และมีแผนท่ีจะลงไปสำ�รวจเพ่ิมเติม

โดยใช้นักดำ�นำ้� ในระหว่�งเดือน ธันว�คม 2535 ถึง มกร�คม 2536 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ลกัษณะของหวัรถจกัร ก�รทบัถมของชัน้ดนิ ลกัษณะของพ้ืนทอ้งนำ�้ กระแสนำ�้ และส่ิงแวดล้อมต่�งๆ 

ใต้นำ้�ที่เกี่ยวข้อง จ�กนั้นเรื่องก็เงียบห�ยไป

พ.ศ.2540
จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2540 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ ได้ขออนุญ�ตเรียนเชิญ พลโทวิษณุ อุดมสรยุทธ เจ้ากรม

การทหารช่าง เป็นประธ�นก�รประชุมเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รนำ� หัวรถจักรไอนำ้� ที่จมอยู่บริเวณ

ใต้สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ข้ึนม�ไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์ โดย เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง ตอบรับเป็นประธ�น 

กำ�หนดก�รประชุมเมื่อวันท่ี 15 กรกฎ�คม พ.ศ. 2540 เวล� 10.00 น. ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ  

กองบัญช�ก�รกรมก�รทห�รช่�ง โดยผู้เข้�ร่วมก�รประชุมในวันนั้น ประกอบด้วยบุคคลสำ�คัญต่�งๆ 

สรุปได้แก่ (ร�ยง�นก�รประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนำ้�. 2540)

1. พลโทวิษณุ อุดมสรยุทธ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง

2. น�ยสุพจน์ โพธิ์ทองคำ� รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี

3. น�ยวิเชษฐ์ เกษมทองศรี สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร จ.ร�ชบุรี เขต 2

4. พลตำ�รวจตรีจำ�ลอง แสงทวีป ผู้บังคับก�รตำ�รวจภูธร จ.ร�ชบุรี

5. น�งศม�นันท์ เหล่�วณิชวิศิษฎ  น�ยกเทศมนตรีเมืองร�ชบุรี

6. น�ว�ตรีอภิชัย คล้�ยแก้ว เจ้�ท่�ภูมิภ�ค 3

7. น�ยสมศักดิ์ สุวรรณไพบูลย์ วิศวกร อำ�นวยศูนย์ที่สะพ�น ฝ่�ยก�รช่�งโยธ�
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8. น�ยชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์  น�ยช่�งแขวงก�รท�ง จ.ร�ชบุรี

9. น�ยบำ�รุง บัวโสพิศ น�ยช่�งหัวหน้�โครงก�รชลประท�น จ.ร�ชบุรี

10. น�ยมโณ กลีบทอง หัวหน้�พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ

11. พลตรีพินิจ ศุขส�ยชล เสน�ธิก�รกรมก�รทห�รช่�ง

12. พลตรีบุญเลิศ ประทุมรัตน์ ผู้บัญช�ก�รกองพลทห�รช่�ง

13. พันเอกสุจิต จิตต์รักมั่น รองเสน�ธิก�รกรมก�รทห�รช่�ง

14. พันเอกสมพล อวยพร รองผู้บัญช�ก�รโรงเรียนทห�รช่�ง

15. ผู้อำ�นวยก�รกองต่�งๆ ในสังกัดกรมก�รทห�รช่�ง

ซึ่งในก�รประชุมครั้งนี้ ผู้เขียนได้เข้�ร่วมประชุมด้วยในตำ�แหน่ง ผู้บังคับกองพันทห�รช่�ง 

ที่ 51 กรมก�รทห�รช่�ง สรุปผลก�รประชุมในวันนั้น ได้ดังนี้

คว�มเป็นม� ก�รประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจ�กมีช�วบ้�นม�บอก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

รมว.คมน�คม ซึ่งเดินท�งม�ประชุมที่ จ.ร�ชบุรี เรื่องหัวรถจักรไอนำ้�ที่จมอยู่แล้ว ทำ�ไมไม่เอ�ขึ้นม�  

ซึ่ง ฯพณฯ สุวัจน์ฯ ให้คว�มสนใจและขอไปดูสถ�นที่จริงเลย แต่แจ้งว่�คงมองไม่เห็นเนื่องจ�กนำ้�ม�ก 

จึงไม่ได้ไปดู ฯพณฯ สุวัจน์ฯ จึงสั่งให้ผู้ว่�ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย และ น�ยวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 

ช่วยติดต�มเรื่องนี้ด้วย

ผลก�รประชุม ยังไม่ทร�บว่�หัวรถจักรไอนำ้�ที่จมอยู่นี้เป็นรุ่นใด สันนิษฐ�นว่� อ�จเป็น 

รถจักรขน�ดเล็ก รุ่น C-56 ที่ทำ�ในประเทศญ่ีปุ่น หรืออ�จเป็นรถจักรขน�ดเล็ก รุ่น P-CLASS  

(KITSON/NORTH BRITISH, 1917, 1919) ทีท่ำ�ในประเทศองักฤษ คงตอ้งใชน้กัดำ�นำ�้ลงไปสำ�รวจขอ้มลู 

เพือ่นำ�กลบัขึน้ม�อกีครัง้ เพือ่ศกึษ�ผลกระทบต�่งๆ และพจิ�รณ�ห�วธีิก�รกูต้อ่ไป ซึง่ ท�ง ส.ส.วเิชษฐ ์ 

เกษมทองศรี รับจะไปประส�นกับท�งสำ�นักง�นโบร�ณคดีใต้นำ้� กรมศิลป�กร ม�ดำ�นำ้�สำ�รวจ และ

จะนำ�ผลก�รสำ�รวจม�เข้�ที่ประชุมในครั้งต่อไป

หลังจ�กนั้น วันท่ี 25 กรกฎ�คม 2540 น�ยวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้แจ้งเป็นหนังสือม�ยัง 

กรมก�รทห�รช�่ง ว�่ (หนงัสอืพรรคช�ตพิฒัน�. 2540) ท�งสำ�นกัง�นโบร�ณคดีและพิพิธภณัฑสถ�น

แห่งช�ติที่ 1 ร�ชบุรี โดยท่�นผู้อำ�นวยก�รสถ�พร ขวัญยืน พร้อมที่จะนำ�นักประด�นำ้�ของโบร�ณคดี

ใต้นำ้�ม�สำ�รวจในวันที่ 5-7 สิงห�คม พ.ศ. 2540 พร้อมขอให้ นักประด�นำ้�ของกรมก�รทห�รช่�ง  

เข้�ร่วมสำ�รวจในครั้งนี้ด้วย

แต่ด้วยเหตุผลประก�รใดไม่ทร�บ ก�รสำ�รวจในวันที่ 5-7 สิงห�คม 2540 นั้นไม่เกิดขึ้น  

และไม่มีคว�มก้�วหน้�แต่อย่�งใดอีกเลย 
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พ.ศ.2547-2548
เรื่องเงียบห�ยม�เป็นเวล�เกือบ 8 ปี จนกระทั่งในปีที่ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ดำ�รง

ตำ�แหน่งเป็นเจ้�กรมก�รทห�รช่�ง ได้เริ่มจุดประก�ยก�รกู้หัวรถจักรขึ้นม�ใหม่ ดังนี้

วนัพธุที ่15 กนัย�ยน 2547 พลโทชยัยทุธ เทพยสุวรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง ได้มหีนงัสือถงึ 

สว่นร�ชก�รต�่งๆ ท่ีมสีว่นรว่มในก�รจดัง�นประเพณลีอยกระทงจงัหวดัร�ชบรุ ีโดยเสนอแนวคว�มคดิ 

เกี่ยวกับก�รส่งเสริมยุทธศ�สตร์จังหวัดร�ชบุรีด้�นก�รท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดผลท�งด้�นเศรษฐกิจของ

จงัหวดัร�ชบรุแีละเสนอแนะกจิกรรมท�งประวัติศ�สตร์ท่ีสำ�คัญ ได้แก ่ก�รแสดง แสง สี เสียง ประกอบกบั 

หัวรถจักรไอนำ้�ของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งจะดำ�เนินก�รกู้ขึ้นม�พ้นนำ้�ท�งด้�นฝั่งกรมก�รทห�รช่�ง

กรมก�รทห�รช่�ง (ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ. 2548) ได้เสนอแนวคว�มคิด “โครงการย้อนรอย 

ทางรถไฟสายประวตัศิาสตรจั์งหวดัราชบรุ ี(ปฏบิติัการกู้หวัรถจกัรไอนำา้)” ว�่มคีว�มเปน็ไปได้ และ 

มปีระโยชนอ์ย่�งม�กม�ย ท่ีจะนำ�จงัหวัดร�ชบรุไีปสูค่ว�มเปน็จงัหวดัชัน้นำ�ของประเทศ โดยร�ยละเอยีด 

ของโครงก�รพอสรุปได้ ดังนี้

คว�มเป็นม� จังหวัดร�ชบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศ�สตร์ที่ย�วน�น มีก�รสะสมวัฒนธรรม

จ�กหล�ยยุคหล�ยสมัย มีหลักฐ�นท�งโบร�ณคดี ที่บ่งบอกถึงก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ สภ�พสังคม

จิตวิทย�ของจังหวัด วิถีชีวิตของช�วบ้�น นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศ�สตร์จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ 

มีเหตุก�รณ์ต่�งๆ ม�กม�ยที่น่�สนใจ น่�ศึกษ�ค้นคว้� ส�ม�รถนำ�ม�เป็นจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยว

จ�กทัว่ประเทศและจ�กน�น�ประเทศทีจ่ะเข�้ม�เยีย่มชม รำ�ลึกถึงเหตุก�รณใ์นอดีตใหเ้ย�วชนรุ่นหลัง 

ได้ทร�บถึงรูปแบบของเหตุก�รณ์ต่�งๆ นำ�ม�เป็นบทเรียนในก�รฝึกคิด ฝึกวิเคร�ะห์ได้เป็นอย่�งดี

สงคร�มคือก�รใช้อำ�น�จกำ�ลังรบทุกรูปแบบเพ่ือแย่งชิงอำ�น�จแลผลประโยชน์ สงคร�มมี 

หล�ยรูปแบบ และมีวิวัฒน�ก�รย�วน�นต้ังแต่ในอดีต ก�รศึกษ�ประวัติสงคร�มนั้น เป็นเรื่องที่มี 

คว�มสำ�คัญ แม้ว�่ในปัจจบัุนนัน้รูปแบบของสงคร�มทีใ่ช้กำ�ลงัรบทีม่ตีวัตนมโีอก�สเกดิไดย้�ก แตเ่ปน็ 

ก�รศึกษ�รูปแบบของก�รดำ�เนินกลยุทธ์ท�งทห�ร รูปแบบของช่วงเหตุก�รณ์ต่�งๆ แนวคว�มคิด

ในก�รปฏิบัติของคู่สงคร�ม เพื่อเป็นบทเรียน ให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งถ้�ได้ศึกษ�อย่�งแท้จริงแล้วก็จะมี

ประโยชน์อย่�งม�ก

วตัถปุระสงคข์องโครงก�รฯ ระบุว�่ เพ่ือกู้หัวรถจักรไอนำ�้สมยัสงคร�มโลก คร้ังที ่2 ของกองทพั

ญีปุ่่นข้ึนเหนอืนำ�้ และพฒัน�พืน้ท่ีใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วท�งประวัติศ�สตร ์ทีส่ำ�คญัของจงัหวดัร�ชบรีุ 

และใช้เร่ืองร�วปมูประวตัศิ�สตรข์องเหตกุ�รณส์งคร�มโลก ครัง้ที ่2 ในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบรุเีปน็เนือ้ห�

ของก�รจัดก�รแสดง แสง สี เสยีง ประกอบง�นประจำ�จงัหวดัร�ชบรุ ี(สบืส�นประเพณรี�ชบรุสีูส่�กล)
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ก�รดำ�เนินก�รปฏิบัติก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้� กรมก�รทห�รช่�ง (โดยก�รจ้�งเหม�บริษัท)  

กู้หัวรถจักรไอนำ้�ซึ่งจมอยู่ในแม่นำ้�แม่กลอง บริเวณใต้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ เพื่อให้ปร�กฏขึ้นเหนือนำ้� 

ท�งด้�นค่�ยภ�ณุรังษี ตรงข้�มจวนผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี จัดห�ที่ใช้ในก�รแสดงชิ้นส่วนของ 

ทุ่นระเบิดและท�งรถไฟ มีแผ่นวัสดุถ�วรในก�รบันทึกเรื่องร�วของประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�ของ 

หวัรถจกัร และเหตกุ�รณส์ำ�คญัๆ ทีเ่กดิขึน้ ใหน้กัทอ่งเทีย่วได้ เข�้ศกึษ� จัดสถ�นทีบ่ริก�รอ�ห�รและ

เครื่องดื่ม พร้อมกับสถ�นที่จำ�หน่�ยของที่ระลึก และใช้เป็นส่วนประกอบของง�นแสดง แสง สี เสียง 

ในง�นประจำ�จังหวัดร�ชบุรีทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้เป็นง�นระดับช�ติในแผนระยะย�ว

กลยทุธก์�รผลกัดนัจดุแขง็ (Strength) ใหเ้ปน็ทีส่นใจ ตอ้งใชก้�รประช�สมัพนัธอ์ย�่งตอ่เนือ่ง

และจรงิจงั พย�ย�มสร�้งตำ�น�นให้เป็นเรือ่งร�วทีน่�่ตดิต�ม โดยอ�ศยัคว�มเป็นจรงิในประวัตศิ�สตร์

ที่เกิดขึ้นแล้ว รวบรวมเรียบเรียงให้เกิดมนต์เสน่ห์ และเกิดคว�มเป็นอมตะให้ปร�กฏต่อส�ยต� 

คนภ�ยนอกทัง้ประเทศและน�น�ประเทศ ใชค้ว�มรว่มมอืของสว่นต�่งๆ ทัง้ภ�ครฐัและเอกชนภ�ยใน

จังหวัด ปลูกฝังอุดมก�รณ์และค่�นิยม เริ่มต้นจ�กช�วร�ชบุรีเป็นเป้�หม�ยลำ�ดับแรกเพ่ือให้เกิด 

คว�มรูส้กึคล้อยต�ม อย�กศึกษ�ประวตัศิ�สตรซ์ึง่จะเปน็จุดน�่สนใจของจังหวดัในโอก�สตอ่ไป โดยเมือ่ 

ช�วจงัหวดัร�ชบรุนีัน้มคีว�มสนใจแลว้กจ็ะเกิดคว�มเขม้แขง็ คว�มส�มคัคร่ีวมมอืร่วมใจภ�ยในจงัหวดั 

และส�ม�รถผลักดันไปสู่ประช�กรทั้งประเทศและน�น�ประเทศต่อไป

ขอ้เสนอแนะจ�กก�รวเิคร�ะหด์งักล�่ว แสดงใหเ้หน็ว่�แนวคว�มคดิในก�รดำ�เนนิก�รโครงก�ร

ย้อนรอยท�งรถไฟส�ยประวัติศ�สตร์จังหวัดร�ชบุรี (ปฏิบัติก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้�) มีคว�มเป็นไปได้

และมีประโยชน์อย่�งม�กม�ย ท่ีจะนำ�จังหวัดร�ชบุรีไปสู่คว�มเป็นจังหวัดชั้นนำ�ของประเทศ ทั้งนี้ 

เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยจำ�เป็นที่จะต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกฝ่�ยจึงเห็น

ควรดำ�เนินก�รดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นว�งแผน 

1. ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะทำ�ง�น ซ่ึงควรจะประกอบไปด้วยส่วนต่�งๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

2. ว�งแผนก�รดำ�เนินก�ร “โครงก�รย้อนรอยท�งรถไฟส�ยประวัติศ�สตร์จังหวัดร�ชบุรี 

(ปฏิบัติก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้�) โดยคณะทำ�ง�น

3. ประชุมแบ่งมอบคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รให้กับส่วนร�ชก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ระดมคว�มคิดห�แนวท�งก�รจัดห�งบประม�ณเพื่อใช้โดยก�รระดมทุนทั้งภ�ครัฐและ

เอกชน
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ขั้นตอนที่ 2 เตรียมก�ร

1. ศึกษ�และห�ข้อมลูประวัตศิ�สตรเ์พือ่ประกอบก�รปรบัปรงุเรือ่งร�ว สร�้ง จดุสนใจให้เปน็

ตำ�น�นที่จดจำ�ได้ในระดับส�กล

2. จัดห�งบประม�ณเพื่อใช้โดยก�รระดมทุนทั้งภ�ครัฐและเอกชน

3. ประช�สัมพันธ์ในวงกว้�งท่ัวท้ังประเทศ ไม่จำ�กัดแค่ในจังหวัดและสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดี 

ในก�รดำ�เนนิก�รให ้โดยตอ้งเริม่จ�กเป�้หม�ย คอื พ่ีนอ้งช�วจังหวดัร�ชบรีุใหเ้กดิคว�มรู้สึกมส่ีวนร่วม

กับมรดกเรื่องร�วในประวัติศ�สตร์ของจังหวัด

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติก�ร

1. ก�รดำ�เนินก�รกู้หัวรถจักรขึ้นเหนือนำ้�

2. ก�รจัดเตรียมง�นแสดง แสง สี เสียง เพื่อใช้ในก�รประกอบง�นประจำ�ปีจังหวัดร�ชบุรี

ขั้นตอนที่ 4 ขย�ยผลก�รปฏิบัติ

1. ก�รสรุปผลก�รปฏิบัติ และปัญห�ข้อขัดข้องของก�รดำ�เนินก�รในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ

2. รวบรวม เรือ่งร�วของปฏบิตักิ�ร ปญัห�ขอ้ขดัขอ้งพร้อมห�แนวท�งแก้ไข เพ่ือจัดเก็บเปน็

บันทึกเหตุก�รณ์ก�รดำ�เนินก�รซึ่งจะเป็นประวัติศ�สตร์ในโอก�สต่อไป

3. ทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

4. ผลักดันให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร�ชบุรีในก�รแสดง แสง สี เสียง เส้นท�งรถไฟ 

ส�ยประวัติศ�สตร์ ประกอบง�นประจำ�ปีจังหวัดร�ชบุรีในทุกๆ ปี
ก�รพสิจูนท์ร�บขอ้มลูเบือ้งตน้

ของหวัรถจักรไอนำ�้ ว�่มลีกัษณะก�รจม 

อย่�งไร และเป็นหัวรถจักรรุ่นใด ได้

เขียนไว้โดยละเอียดแล้วในหัวข้อต่อไป 

โดยในคร้ังนั้นมีก�รดำ�นำ้�ลงไปสำ�รวจ

จรงิถงึ 4 ครัง้ ก�รดำ�นำ�้ครัง้สดุท�้ยเกดิ

ขึ้นในวันสงกร�นต์ของ ปี พ.ศ. 2548 

(13 เมษ�ยน 2548) สรุปผลก�รสำ�รวจ

ก็ยังไม่ทร�บข้อมูลที่ชัดเจนแต่อย่�งใด 

โครงก�รล้มเลิกเสียก่อน รูปภาพ 95  แผนก�รจัดก�รแสดง แสง สี เสียง ประกอบง�นประจำ�
 จังหวัดร�ชบุรี (สืบส�นประเพณีร�ชบุรีสู่ส�กล)
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พ.ศ.2549-2550
จัดตั้งคณะทำางาน The Last Engine of The World War II

ต่อม�ในปี พ.ศ. 2549-2550 ช่วงที่ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ว่�ร�ชก�ร 

จังหวัดร�ชบุรี และนายพิชัย นันทชัยพร ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกเทศบ�ลมนตรีเมืองร�ชบุรี ได้มี 

ก�รจดัตัง้คณะทำ�ง�นโครงก�ร “The Last Engine of The World War II” เพือ่ศกึษ�คว�มเหม�ะสม  

ออกแบบ และก่อสร้�งช่องท�งชมรถจักรใต้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ 

รูปภาพ 96 
แผนก�รจัดก�รแสดง 
แสง สี เสียง ประกอบ
ง�นประจำ�จังหวัดร�ชบุรี 
(สืบส�นประเพณีร�ชบุรี
สู่ส�กล)

รูปภาพ 97 
แผนก�รจัดก�รแสดง 
แสง สี เสียง ประกอบ
ง�นประจำ�จังหวัดร�ชบุรี 
(สืบส�นประเพณีร�ชบุรี
สู่ส�กล)
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รูปภาพ 98 
ก�รว�งแผนก�รเก็บกู้สมัย 
น�ยวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพ�ณิชย์ 
เป็นผู้ว่�ร�ชก�ร จ.ร�ชบุรี 
น�ยพิชัย นันทชัยพร เป็นน�ยก
เทศบ�ลมนตรีเมืองร�ชบุรี 
น�ยไกรสร กลับทวี เป็น ผอ.
ท่องเที่ยวและกีฬ� จ.ร�ชบุรี
มีน�ยเอิบเปรม วัชร�งกูร 
ผู้อำ�นวยก�รกองโบร�ณคดีใต้นำ้� 
กรมศิลป�กร ม�ร่วมให้คำ�ปรึกษ�
ด้วย

รูปภาพ 99
ก�รสำ�รวจพื้นที่ นำ�โดย 
น�ยวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพ�ณิชย์ 
เป็นผู้ว่�ร�ชก�ร จ.ร�ชบุรี

รูปภาพ 100 
ก�รประชุมห�รือเรื่องแนวท�ง
ก�รชมหัวรถจักร ณ ห้องประชุมเล็ก 
ศ�ล�กล�งจังหวัดร�ชบุรี
โดยมี น�ยวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพ�ณิชย์ 
ผู้ว่�ร�ชก�ร จ.ร�ชบุรี เป็นประธ�น
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คณะทำ�ง�น The Last Engine of The World War II มีก�รประชุมกันหล�ยครั้ง โดยมี

คว�มเห็นว่�จะไม่กู้หัวรถจักรไอนำ้�ขึ้นม�จัดแสดงบนบก เพร�ะอ�จจะดูเป็นเรื่องธรรมด�ทั่วไป ควร

ปลอ่ยใหจ้มอยูใ่ตน้ำ�้เชน่นัน้ แลว้พย�ย�มห�ท�งออกแบบกอ่สร้�งห�ชอ่งท�งลงไปชมใตน้ำ�้ โดยเคยให ้

ข้อมูลเหล่�นี้แก่ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ม�ช่วยศึกษ�คว�มเป็นไปได้ และช่วย

ออกแบบช่องท�งก�รชมให้ 

เร่ืองก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้และออกแบบช่องท�งก�รชม เงียบห�ยไปเช่นกัน หลังจ�ก 

น�ยวงศศ์กัด์ิ สวสัดพิ�ณชิย ์ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวัดร�ชบรีุ ย�้ยออกจ�กตำ�แหนง่ และน�ยพิชยั นนัทชยัพร  

น�ยกเทศบ�ลมนตรีเมืองร�ชบุรี หมดว�ระ 

พ.ศ.2560
หลังจ�กเรื่องเงียบห�ยไปเป็นเวล�เกือบ 10 ปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ก�รรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงน�มในสัญญ�จ้�งก่อสร้�งโครงก�รรถไฟท�งคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นท�ง  

กับบริษัทผู้รับจ้�งที่ผ่�นก�รคัดเลือกด้�นร�ค�ทั้ง 9 สัญญ� ประกอบด้วย ช่วงลพบุรี-ป�กนำ้�โพ,  

ช่วงม�บกะเบ�-ชุมท�งถนนจิระ, ช่วงนครปฐม-หัวหิน, ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และช่วง

ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร รวมระยะท�ง 702 กม. มูลค่�ก�รก่อสร้�งทั้งสิ้น รวม 69,531,000,000 บ�ท 

แยกเป็น 

รูปภาพ 101
ก�รประชุมคณะทำ�ง�น The Last 
Engine of The World War II 
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุมเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี
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ก�รก่อสร้�งรถไฟท�งคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะท�ง 169 กม. แบ่งออกเป็น 2 สัญญ� คือ 

สัญญ�ที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปล�ไหล วงเงิน 8,198,000,000 บ�ท ระยะเวล�ก่อสร้�ง 36 เดือน 

ผู้รับจ้�งสัญญ�ง�นก่อสร้�ง บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอส เอนยิเนียริ่ง 1964 จำ�กัด และสัญญ�ที่ 2  

ช่วงหนองปล�ไหล-หัวหิน วงเงิน 7,520,000,000 บ�ท ระยะเวล�ก่อสร้�ง 36 เดือน โดย บมจ.  

ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้�งสัญญ�ง�นก่อสร้�ง

พ.ศ.2561
จ�กผลก�รสำ�รวจของ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง เมื่อกล�งปี พ.ศ.

2548 ซึ่งตั้งใจสำารวจเฉพาะหัวรถจักรเท่านั้น แต่กลับพบลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (Unexploded 

Ordnance คำายอ่ UXO) อกี 3 ลกู บรเิวณด้�นท�้ยนำ�้ของสะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ ์ซ่ึงเปน็แนวก�ร

ก่อสร้�งสะพ�นรถไฟร�งคู่ข้�มแม่นำ้�แม่กลองพอดี

รูปภาพ 102 
ก�รก่อสร้�งท�งรถไฟ

ร�งคู่ช่วง นครปฐม-
หนองปล�ไหล
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ด้วยเหตุนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ผู้รับจ้�ง ท�งรถไฟช่วงนครปฐม-หนองปล�ไหล จึงได้เข้�ห�รือกับ

ผู้เขียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม พ.ศ. 2561 ถึงตำ�แหน่งของลูกระเบิดที่จมอยู่ ข้�พเจ้�ให้คำ�ตอบว่� 

ตำ�แหน่งลูกระเบิดเมื่อตอนสำ�รวจในครั้งนั้น เคยผูกทุ่นลอยเอ�ไว้ แต่ปัจจุบันได้ชำ�รุดสูญห�ยไปแล้ว 

ซึ่งตอนนั้นว�งแผนว่�จะจัดนักดำ�นำ้�ลงไปสำ�รวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อบันทึกพิกัด และพิสูจน์

ทร�บว่�เป็นลูกระเบิดชนิดใดกันแน่ ใช่ GP Bomb หรือไม่ ขน�ดเท่�ใด และลูกระเบิดมีก�รว�งตัว

อย่�งไร รวมทั้งสภ�พโดยรวมของลูกระเบิด แต่ปร�กฏว่� ไม่ได้ทำ�ต่อ โครงก�รยุติไปก่อน 

ช่วงที่ต้องสร้�งท�งรถไฟท�งคู่ข้�มแม่นำ้�แม่กลอง ณ บริเวณ อ.เมือง จ.ร�ชบุรี นี่เองที่ทำ�ให้ 

บรษัิทฯ ผูร้บัจ�้งรูส้กึกงัวลว�่ แนวสะพ�นรถไฟท่ีสร�้งใหมคู่ข่น�นกบัสะพ�นจฬุ�ลงกรณเ์ดมินัน้ จะไป 

กระทบกับลูกระเบิดท่ีจมอยู่ใต้นำ้� อ�จจะเกิดอันตร�ยขึ้นในระหว่�งก�รก่อสร้�ง ทั้งต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินในบริเวณโดยรอบ ห�กเกิดระเบิดขึ้นม� 

ห�กจะให้แนใ่จ คงตอ้งใชน้กัดำ�นำ�้ลงไปสำ�รวจตำ�แหนง่ลกูระเบดิใหมอ่กีครัง้ รวมทัง้ชนดิและ

สภ�พโดยรวมของลูกระเบิด เมื่อได้ตำ�แหน่งและข้อมูลที่ค่อนข้�งชัดเจนแล้ว จึงค่อยนำ�ม�ว�งแผน 

ก�รก่อสร้�งกันอีกครั้ง ว่�จะมีผลกระทบกับลูกระเบิดดังกล่�วหรือไม่ 

รูปภาพ 103
ภ�พจำ�ลอง แนวสะพ�น
รถไฟร�งคู่ใหม่ (ไม่ได้
ม�ตร�ส่วน)
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เรื่องนี้ ท�งบริษัทฯ ผู้รับจ้�ง แจ้งว่�จะรีบนำ�ข้อมูลที่ได้รับ ไปปรึกษ�กับ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

ร�ชบุรี อีกครั้งว่�จะดำ�เนินก�รต่อไปอย่�งไร

สรุปท้ายเรื่อง

จ�กเรือ่งร�วท่ีไดก้ล�่วม� แสดงถงึคว�มพย�ย�มของผูน้ำ�สำ�คญัหล�ยท�่นของจงัหวดัร�ชบรีุ 

ตั้งแต่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร และแม้กระทั่งผู้นำ�

ท้องถิ่น เช่น น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี แต่คว�มพย�ย�มนั้นไม่เคยสำ�เร็จ อ�จจะติดขัด 

ในเรื่องงบประม�ณ คว�มร่วมมือ หรือปัจจัยอื่นๆ ม�ผสมปนเปกัน แต่ที่สำ�คัญผู้เขียนเห็นว่�คว�ม 

ไม่ต่อเนื่องของนโยบ�ยผู้นำ�ในแต่ละยุค แต่ละสมัยเป็นเรื่องสำ�คัญท่ีสุด ไม่มีก�รส�นต่อนโยบ�ย 

ซึ่งกันและกัน หลังจ�กย้�ยออกจ�กตำ�แหน่งไปแล้วเรื่องร�วก็เงียบห�ยไปทุกครั้ง 

สถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน จึงถือเป็นโอก�สสำ�คัญ ที่มีก�รก่อสร้�งท�งรถไฟร�งคู่ในครั้งนี้ สิ่งที่ 

ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ผู้รับจ้�งก่อสร้�งท�งรถไฟร�งคู่เป็นกังวล ก็คือ ลูกระเบิด 

ที่ยังไม่ระเบิด (UXO) บริเวณใต้สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ ซึ่งอ�จเกิดอันตร�ยระเบิดขึ้นในขณะที่ทำ� 

ก�รก่อสร้�งสะพ�น จึงต้องมีก�รเก็บกู้ลูกระเบิดดังกล่�วเสียก่อน ก่อนที่จะดำ�เนินก�รสร้�งสะพ�น

ข้�มแม่นำ้�แม่กลองต่อไป และในโอก�สที่จะมีก�รเก็บกู้ลูกระเบิดนี่เอง ช�วร�ชบุรีหล�ยคนจึงอย�ก

ถือโอก�สให้กู้หัวรถจักรฯ ขึ้นม�ให้ด้วยเลย เพื่อจัดสร้�งเป็น “พิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ 

จ.ร�ชบุรี” ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้ต่อไป
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พิสูจน์ทร�บหัวรถจักร
 

หวัรถจกัรไอนำ�้ ทีป่จัจบุนัจมอยูก่น้แมน่ำ�้แมก่ลองบริเวณใต้สะพ�นธนะรัชต์ นี ้จมลงเนือ่งจ�ก

สะพ�นรถไฟซึง่ทำ�ดว้ยโครงสร�้งไมท้ีท่ห�รญีปุ่น่สร�้งชัว่คร�ว แทนสะพ�นรถไฟจฬุ�ลงกรณท์ีถ่กูฝ�่ย

สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำ�ล�ยจนสะพ�นหัก และไม่ส�ม�รถซ่อมแซมกับคืนได้ทันเวล� เกิดรับนำ้�หนัก

ไม่ไหว โดยหักลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภ�คม พ.ศ. 2488 ในช่วงบ่�ย จึงทำ�ให้หัวรถจักรไอนำ้�คันดังกล่�ว

ที่กำ�ลังวิ่งข้�มจมลงสู่ก้นแม่นำ้�แม่กลอง ขณะท่ีผู้เขียน เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ยังคงจมอยู่ และที่สำ�คัญ

คือยังไม่ทร�บว่�เป็น หัวรถจักรฯ รุ่นใด 

ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้นของหัวรถจักรไอนำ้�ที่จมนี้ มีก�รระบุไว้อย่�งหล�กหล�ย พอสรุปได้ดังนี้

หนังสือกรมก�รทห�รช่�งที่ 11 (2535) ได้ประส�นขอข้อมูลของหัวรถจักรที่จมนำ้� จ�ก 

สำ�นกัง�น จ.ร�ชบรุ ี(ฝ�่ยอำ�นวยก�ร) น�ยประกติ ศรสุีทธิ ์น�ยสถ�นรีถไฟร�ชบรีุ กองประช�สัมพันธ์

ก�รรถไฟแหง่ประเทศไทย น�ยวรรณศกัด์ิ ทร�ยแกว้ วศิวกรกำ�กบัก�รเขตบำ�รงุท�งหวัหนิ น�ยสรรพสริ ิ 

วิริยะสิริ ประธ�นชมรมเร�รักรถไฟ สรุปข้อมูลที่ได้ดังนี้ 

1. นำ้�หนักหัวรถจักรไอนำ้� โดยประม�ณ 70-80 ตัน ไม่ทร�บขน�ดและมิติที่แน่นอน

2. ชั้นรับนำ้�หนักของสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ ประม�ณ 150 ตัน

3. ส�เหตุที่ไม่กู้ขึ้นม�เพร�ะไม่มีงบประม�ณ

จ�กเอกส�รประกอบร�ยง�นก�รประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนำ้� (2540) กล่�วว่� 

1. หัวรถจักรท่ีจม มีลักษณะขน�นกับสะพ�นท้ังสอง แต่สวนหัวจะหันม�ท�งด้�น สะพ�น

ธนะรัชต์ เล็กน้อย
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2. ระยะของหัวจักรห่�งจ�กตอม่อ สะพ�นธนะรัตช์ ประม�ณ 70 ซม.

3. ด้�นท้�ยของหัวรถจักร จะอยู่ระหว่�งกล�งช่องสะพ�น ลักษณะก�รว�งอยู่ใต้พื้นนำ้� จ�ก

ก�รสอบถ�มผู้ท่ีเคยไปงมกุ้งและห�ปล�บริเวณน้ัน จะอยู่ในลักษณะหัวเชิดข้ึนเล็กน้อย ท้�ยจะทรุดตำ�่ลง

4. มีทร�ยอยู่เฉพ�ะด้�นในของท้�ยรถจักรสูง ประม�ณ 60 ซม. ส่วนด้�นหัวทร�ยได้ถูกนำ้�

พัดพ�ไปจะเหลือน้อย

5. ในปัจจุบันนำ้�จะมีระดับสูงจ�กแนวปล้องของหัวรถจักร ประม�ณ 3-5 เมตร ถ้�นำ้�ลดลง

ม�กกว่�นี้ จะเห็นปล้องโผล่ขึ้นเหนือนำ้�

น�ยสมศักดิ์ สุวรรณไพบูลย์ วิศวกร อำ�นวยศูนย์ที่สะพ�น ฝ่�ยก�รช่�งโยธ� ผู้แทนก�รรถไฟ

แห่งประเทศไทย กล่�วว่� (ร�ยง�นก�รประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนำ้�. 2540) ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 

หัวรถจักรไอนำ้�ไว้ว่� ยังไม่ทร�บว่�เป็นหัวรถจักรชนิดใด ซึ่งมี 2 ชนิด ดังนี้

1. รุ่นท่ีทำ�ในประเทศอังกฤษ เป็นรถจักรขน�ดเล็ก เม่ือสมัยนั้นท�งส�ยใต้ใช้วิ่งเป็นประจำ�

รุ่นพีคล�ส นำ้�หนักตัวรถจักร และรถลำ�เลียง นำ้�หนักประม�ณ 77 ตัน

2. รุ่นที่สร้�งจ�กประเทศญี่ปุ่น เป็นรถจักรขน�ดเล็ก รุ่น ซี 56 นำ้�หนักตัวรถจักรและ 

รถลำ�เลียง นำ้�หนักประม�ณ 64.9 ตัน

จ�กข้อมูลท่ีทร�บอ�จจะเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เพร�ะสมัยนั้นหัวรถจักรฯ ชนิดนี้ นิยมใช้ในก�ร

ลำ�เลียงในท�งส�ยใต้ เพร�ะเส้นท�งส�ยใต้ ใช้คว�มกว้�งของร�ง 1 เมตร ซ่ึงในหัวรถจักร 1 หัว 

ประกอบไปด้วย ด้�นหัวรถจักร หรือเรียกว่�เอนยิ้น ส่วนรถลำ�เลียงก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซ่ึงส�ม�รถ

แยกออกจ�กกันได้ ร�ยละเอียดของแต่ละรุ่น สรุปได้ดังนี้ 

รุ่นพีคล�ส ของอังกฤษ 
หัวรถจักร จะมีนำ้�หนักประม�ณ 49 ตัน และรถลำ�เลียงรุ่นพีคล�ส ของประเทศอังกฤษ  

คว�มย�วประม�ณ 10.474 เมตร ส่วนคว�มสูงวัดจ�กร�งข้�งล่�งจนถึงปล่องไฟ 3.699 เมตร  

คว�มกว้�ง 2.36 เมตร ตัน ส่วนด้�นรถลำ�เลียง จะมีนำ้�หนักประม�ณ 27 ตัน คว�มย�ว 6 เมตร  

คว�มย�วประม�ณ 2.972 เมตร ส่วนหัวรถจักร ก็จะมีหม้อนำ้�กับชุดล้อส่งกำ�ลัง สองด้�นเรียบ ล้อเล็ก

ว่�ล้อนำ� ส�มล้อคือล้อกำ�ลัง ล้อหลังคือล้อต�ม 
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รุ่น ซี 56 ของญี่ปุ่น 
 หัวรถจักรรุ่น ซี 56 ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น ถ้�จะดูด้�นหัวรถจักรฯ จะหนัก 37.6 ตัน  

มีคว�มย�ว 9.324 เมตร ส่วนรถลำ�เลียงจะหนัก 27 ตัน คว�มย�ว 5.164 เมตร คว�มสูงจ�กล้อถึง

ปลอ่งไฟ 3.7 เมตร คว�มสงูจ�กล้อถึงชอ่งเหลก็รถไฟ 3.33 เมตร คว�มกว�้งของตัวรถ 2.46 เมตร สว่น

หวัรถจกัรและรถลำ�เลยีง 

ส�ม�รถตดัและแยกออก 

จ�กกันได้ โดยมีขอพ่วง  

สำ�หรบัลอ้รุน่นี ้มลีกัษณะ 

1 ล้อเล็ก 3 ล้อใหญ่ ด้�น

หน้�มี 4 ด้�น ด้�นหลังมี 

3 ด้�น และ 2 ด้�น

รูปภาพ 104 
หัวรถจักร รุ่น P-Class

รูปภาพ 105 
หัวรถจักร รุ่น C-56
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ดำ�น้ำ�พิสูจน์
วนัที ่18 กมุภ�พนัธ ์พ.ศ.2548 พลโทชัยยทุธ เทพยสวุรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง ในขณะนัน้  

(เบือ้งลกึประเดน็ข�่ว. 2548) ไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัว�่จ้�งให ้นายสทุธ ิพยคัฆ ์อ�ย ุ64 ปี นายดำารง พยคัฆ ์

อ�ยุ 32 ปี และนายสาโรจน์ พยัคฆ์ อ�ยุ 31 ปี ส�มพ่อลูก อยู่บ้�นเลขที่ 81/2 ถ.ท่�เส� เขตเทศบ�ล

เมืองร�ชบุรี ซึ่งเป็นนักดำ�นำ้�งมกุ้งและงมห�ของเก่�ในแม่นำ้�แม่กลอง ดำ�ลงไปว�งทุ่นลอยในแม่นำ้� 

แม่กลอง โดยจุดว�งทุ่นเป็นหัวรถจักร และลูกระเบิดย�ว 1.50 เมตร โดยว�งทุ่นลอยทั้งหมด จำ�นวน 

8 ลูก 

ทั้งส�มพ่อลูกกล่�วต่อว่� ก�รดำ�ลงไปครั้งนี้พบหัวรถจักรและลูกระเบิดหล�ยลูก พร้อมด้วย 

เศษเหลก็ทีถ่กูระเบิดสมยัสงคร�มโลกครัง้ที ่2 ทำ�ล�ย ยงัอยูใ่นสภ�พสมบรูณแ์ตม่สีนมิเก�ะ กอ่นหน�้นี้

นับสบิปี พวกตนม�ดำ�งมกุ้งและงมห�ของเก่� เมือ่ถงึบรเิวณนีไ้ดพ้บสว่นของหวัรถจกัรฯ จมอยูภ่�ยใน 

มีทร�ยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก พวกตนเล่�ให้กับช�วร�ชบุรีฟังหล�ยคน ส่วนระเบิดที่พบนั้นลูกใหญ่สูง

เท่�คนเกือบสิบลูก ยังอยู่ในสภ�พที่สมบูรณ์ ซ่ึงระดับคว�มลึกจ�กผิวนำ้�ลงไปถึงหัวรถจักรประม�ณ 

10 เมตร

นอกจ�กนัน้ ในก�รดำ�นำ�้ในครัง้นี ้พนัเอก คณติ แจม่จนัทรา ผู้บงัคบัก�รกรมทห�รช�่งที ่11  

ในขณะนัน้ (ชยัยทุธ เทพยสวุรรณ. 2548) ไดร้�ยง�นจดุทีติ่ดต้ังทุน่ลอยสสีม้ ไวจ้ำ�นวน 5 จดุ เพ่ือแสดง 

ตำ�แหน่งของซ�ก และสิ่งอุปกรณ์ต่�งๆ ดังนี้ 

1. หัวรถจักรไอนำ้� 1 คัน (จำ�นวน 4 ทุ่น)

2. ลูกระเบิด ขน�ด 1,000 ปอนด์ 3 ลูก 

3. กระจังหน้�รถจักร 1 ชิ้น

4. ร�งรถไฟ 2 ชิ้น

5. ล้อรถจักร 1 ชิ้น

รูปภาพ 106 
ตำ�แหน่งที่ผูกทุ่นลอย
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ทีมนักดำ�น้ำ�ลงสำ�รวจ ครั้งที่ 1
หลงัจ�กไดด้ำ�เนนิก�รผกูทุน่ลอยเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ตอ่ม�ในวนัศกุรท์ี ่25 มนี�คม พ.ศ. 2548  

พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ได้สั่งก�รให้ชุดประด�นำ้�ของกรมก�รทห�รช่�ง (กองกิจก�รพลเรือน. 

2548) ประกอบดว้ย จ.ส.อ.ยทุธน� ปภ�กรณ ์จ.ส.อ.ธรีวฒัน ์ไล้เลิศ จ.ส.อ.อนชุ� ลักษมรี�ต ส.อ.อภชิ�ต 

จงอริยตระกูล และ จ.ส.อ.สิทธิเดช เดชแพ ให้ดำ�นำ้�ลงไปถ่�ยภ�พหัวรถจักรใต้นำ้� เพื่อนำ�ขึ้นม�

ประกอบก�รประช�สมัพนัธ ์วันนัน้ 

ทีมดำ�นำ้�เริ่มดำ�นำ้�เวล� 12.00 น. 

ซึ่งเป็นเวล�ที่นำ้�นิ่ง และกระแสนำ้�

ลงตำ่�สุด ปร�กฏว่�ก�รปฏิบัติง�น

ในคร้ังน้ีล้มเหลว เนื่องจ�กนำ้�ขุ่น

ม�ก ทศันวิสยัใตน้ำ�้ คอื มองไมเ่หน็

 

รูปภาพ 107 
ตำ�แหน่งทุ่นลอยสีส้ม
ที่ผูกไว้ช่วงก�รสำ�รวจ

รูปภาพ 108 
ก�รดำ�นำ้�สำ�รวจของทีมงมห�ของเก่�
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ทีมนักดำ�น้ำ�ลงสำ�รวจ ครั้งที่ 2
วันที่ 12 เมษ�ยน พ.ศ. 2548 เวล�ประม�ณ 08.00 น. วันนี้ ผู้เขียนลงดำ�นำ้�ด้วย พร้อมกับ

ทีมง�นปฏิบัติง�นใต้นำ้�ของกรมก�รทห�รช่�งชุดเดิม พร้อมด้วยนักดำ�งมของเก่�จ�กบ้�นท่�เส�อีก 

3 คน ที่กล่�วม�แล้ว ภ�รกิจครั้งน้ี คือ ลงไปดำานำ้าเพื่อพิสูจน์ทราบรูปแบบของหัวรถจักร ลักษณะ

และสภาพการจม พร้อมกับถ่ายภาพหัวรถจักร ขึ้นมาเพื่อทำาการประชาสัมพันธ์และนำาข้อมูลที่ได้มา

ทำาการวิเคราะห์ขั้นต้นเพื่อวางแผนต่อไป และเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า หัวรถจักรที่จมอยู่นี้เป็นรุ่นใด 

รูปภาพ 109 
ผู้เขียนและทีมดำ�นำ้�
สำ�รวจ

รูปภาพ 110 
ก�รดำ�นำ้�สำ�รวจ
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กระบวนก�รก�รพสิจูนท์ร�บในครัง้นี ้คอื ก�รศกึษ�จ�กแบบแปลนของรถจักรท้ังสองรุ่น ต�ม

รูปที่ 112 ซึ่งจะมีลักษณะล้อขับ ล้อนำ� และปล่องไฟที่แตกต่�งกันอย่�งไร หลังจ�กนั้นจึงดำ�นำ้�ลงไป

พิสูจน์ทร�บลักษณะที่คล้�ยคลึง ซึ่งห�กยืนยันได้ว่�รุ่นใดจมอยู่แล้ว พวกเร�ก็จะได้ข้อมูลของขน�ด 

รูปร่�ง และนำ้�หนักที่แท้จริงของตัวรถจักรต�มม�ด้วย

รูปภาพ 111
ก�รดำ�นำ้�สำ�รวจ

รูปภาพ 112
แปลนหัวรถจักร

ทั้งสองรุ่น
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ก�รพสิจูนท์ร�บในวนันี ้ยงัล้มเหลวเร�แทบไมไ่ด้อะไรเลย นำ�้ไมลึ่กเท�่ใดนกั ประม�ณ 8-10 ม.  

กระแสนำ�้เอือ่ยๆ พืน้ทอ้งนำ�้เป็นทร�ย ทัศนวสิยัของนำ�้คอ่นข�้งจำ�กดัมองเหน็ได้ไมเ่กนิ 10 ซม. พวกเร� 

จะนำ�ไฟฉ�ยใต้นำ้�ลงไปหล�ยกระบอกก็ไม่ส�ม�รถช่วยอะไรได้ม�กนัก เหมือนดำ�นำ้�ในคว�มมืด แต่ก็

พย�ย�มถ่�ยรูปด้วยกล้องดิจิตอลใต้นำ้�ข้ึนม�ให้ได้ม�กที่สุด แล้วจึงค่อยนำ�ม�วิเคร�ะห์ นอกจ�กน้ัน

เร�ยังไปดำ�นำ้�พิสูจน์ทร�บลูกระเบิดที่ยังคงจมอยู่อีก 2 ลูก ก็เพียงแต่ได้ลูบคลำ�แล้วนำ�ลักษณะขึ้นม�

วิเคร�ะห์ เช่นกัน 

 

รูปภาพ 113
นักดำ�นำ้�กำ�ลังพ� พลโทชัยยุทธ 
เทพยสุวรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง 
ดำ�นำ้�ลงไปสัมผัสหัวรถจักรที่จม

รูปภาพ 114
นักดำ�นำ้�กำ�ลังพ� พลโทชัยยุทธ 
เทพยสุวรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง 
ดำ�นำ้�ลงไปสัมผัสหัวรถจักรที่จม
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ทีมนักดำ�น้ำ�ลงสำ�รวจ ครั้งที่ 3
เช้�วันรุ่งขึ้น ซึ่งตรงกับวันสงกร�นต์พอดี คือ วันที่ 13 เมษ�ยน พ.ศ. 2548 พวกเร�ลงดำ�นำ้�

กันอีกคร้ังประม�ณ 07.00 น. ซึ่งคำ�นวณแล้วว่�นำ้�จะค่อนข้�งนิ่งที่สุด จะได้ไม่มีกระแสนำ้� และ 

ฝุน่ตะกอนทีจ่ะรบกวนก�รมองเหน็ และเอือ้ตอ่ก�รถ�่ยภ�พของพวกเร� ผลยงัคงเหมอืนเดิม แต่ในคร้ังนี ้ 

เร�ส�ม�รถจำ�ลองลักษณะก�รจมต่�งๆ ว่�จมอยู่ในลักษณะใด ที่คว�มลึกเท่�ใด หัวรถจักรว�งตัว

รูปภาพ 115
นักดำ�นำ้�พ� พลโทชัยยุทธ 
เทพยสุวรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง 
ขึ้นจ�กใต้นำ้� หลังจ�กได้สัมผัส
หัวรถจักรที่จมแล้ว

รูปภาพ 116
พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ 
เจ้�กรมก�รทห�รช่�ง 
ผู้ริเริ่มก�รสำ�รวจหัวรถจักร



ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

169

อย่�งไร ดังภ�พที่แสดงไว้ แต่พวกเร�ก็ยังไม่กล้�ฟันธงระบุลงไปว่�เป็นหัวรถจักรรุ่นใด ในก�รดำ�นำ้�

ครั้งนี้ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ได้ขอให้พวกเร�พ�ท่�นดำ�นำ้�เพื่อลงไปสัมผัสหัวรถจักรคันนี้ด้วย 

รูปภาพ 117
ผังแสดงจุดที่พบ
ลูกระเบิด หัวรถจักร 
และชิ้นส่วนต่�งๆ 

รูปภาพ 118
จำ�ลองก�รจมของ
หัวรถจักร
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รูปภาพ 119
จำ�ลองก�รจมของ
หัวรถจักร

รูปภาพ 120
จำ�ลองก�รจมของ
หัวรถจักร 
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รูปภาพ 124
ภ�พถ่�ยหัวรถจักรไอนำ้�
ที่จมอยู่

รูปภาพ 121 ภ�พถ่�ยหัวรถจักร
 ไอนำ้�ที่จมอยู่

รูปภาพ 122 ภ�พถ่�ยหัวรถจักร
 ไอนำ้�ที่จมอยู่

รูปภาพ 123 ภ�พถ่�ยหัวรถจักร
 ไอนำ้�ที่จมอยู่
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ในก�รสำ�รวจในครัง้นี ้พลโทชยัยทุธ เทพยสวุรรณ เจ้�กรมก�รทห�รช�่ง ยงัได้เชิญ น�ยพลวตัร 

ชย�นุวัชร ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี น�งกอบกุล นพอมรบดี สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร จ.ร�ชบุรี  

เขต 1 น�ยสมศักดิ์ รัตนมุง น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดร�ชบุรี น�งศม�นันท์ เหล่�วณิชวิศิษฎ 

น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี กำ�นันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนโรจน์ ประธ�นหอก�รค้�ร�ชบุรี และ 

หวัหน�้สว่นร�ชก�รต�่งๆ ร่วมลงเรือสำ�รวจสถ�นทีบ่รเิวณทีห่วัรถจกัรไอนำ�้จมอยูใ่ตส้ะพ�นจฬุ�ลงกรณ์

ด้วย พร้อมได้นำ�เสนอโครงก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้� ให้แก่ น�ยพลวัตร ชย�นุวัตร ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

ร�ชบุรี และคณะ ได้รับทร�บ ซึ่งทั้งหมดมีคว�มเห็นชอบด้วยว่� จะแต่งตั้งคณะกรรมก�รของจังหวัด

และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจ�รณ�ต่อไป
 

รูปภาพ 125
ภ�พถ่�ยหัวรถจักรไอนำ้�
ที่จมอยู่
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รูปภาพ 126 
ผู้ร่วมสำ�รวจ 
เมื่อ 13 เม.ย. 2548

สรุปท้ายเรื่อง

ตัง้แต่ที ่พลโทชยัยุทธ เทพยสวุรรณ เจ�้กรมก�รทห�รช�่ง ในขณะนัน้ ไดพ้ย�ย�มสง่นกัดำ�นำ�้

ลงไปพสิจูนท์ร�บหวัรถจกัรทีจ่มอยู ่เพือ่เตรยีมว�งแผนทีจ่ะเสนอใหม้กี�รกูห้วัรถจักรขึน้ม�เพ่ือจัดทำ�

เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศ�สตร์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของร�ชบุรี ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้ เมื่อเดือน

เมษ�ยน 2548 ในครั้งนั้นแล้ว เรื่องทั้งหมดก็เงียบห�ยไป เพร�ะทุกคนต่�งต้องย้�ยออกจ�กตำ�แหน่ง

ไปรับร�ชก�รที่อื่นต�มว�ระ 

จ�กวันนั้นถึงวันนี้ เร�ยังไม่ทร�บเลยว่� หัวรถจักรไอนำ้�ที่จมอยู่ใต้ก้นแม่นำ้�แม่กลองนั้น เป็น

รุ่นใดกันแน่ และจะดำ�เนินก�รกันอย่�งไรต่อไป
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ก�รกู้ระเบิดใต้สะพ�นรถไฟ 
      จุฬ�ลงกรณ์

กระแสเรื่องก�รพบลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (Unexploded Ordnance : UXO) สมัย

สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2548 บริเวณใต้สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์ กล�ยเป็นกระแสข่�วดัง 

อกีคร้ัง หลงัจ�กทีม่กี�รกอ่สร�้งท�งรถไฟร�งคู่ชว่งนครปฐม-หวัหนิ ท่ีต้องสร้�งสะพ�นรถไฟข้�มแมน่ำ�้ 

แม่กลองคู่กับสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์เดิม ซ่ึงก�รก่อสร้�งอ�จมีผลกระทบต่อลูกระเบิดที่พบดังกล่�ว  

รูปภาพ 127 ผว�ระเบิดยักษ์สงคร�มโลกฯ 
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 155 
 วันที่ 27 สิงห�คม 2561

รูปภาพ 128 ผว�ระเบิดยักษ์บึ้มเมืองโอ่งฯ
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 155  
 วันจันทร์ที่ 27 สิงห�คม 2561
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รูปภาพ 129 
ผวจ.ร�ชบุรี พร้อมอพยพคน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 156 
วันอังค�รที่ 28 สิงห�คม 2561

รูปภาพ 130 
บิ๊กตู่สั่ง “ทบ.” ดำ�นำ้�ปลดชนวน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 157   
วันพุธที่ 29 สิงห�คม 2561

ซึง่อ�จเกดิระเบดิขึน้ได ้สือ่ต่�งๆ ทัง้ด�้นโทรทศัน ์วทิย ุ 

หนังสือพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย ต่�งออกข่�วกันครึกโครม

ตั้งแต่ประม�ณกล�งเดือน สิงห�คม พ.ศ. 2561 จน

คว�มทร�บถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ท่�นจึงได้สั่งก�รให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเร่ง

ดำ�เนินก�รเก็บกู้ลูกระเบิดน้ันเสีย เพื่อคว�มปลอดภัย

ของประช�ชน และไม่กีดขว�งต่อก�รสร้�งท�งรถไฟ

ร�งคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ที่กำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

อยู่ในขณะนั้น 
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จำ�นวนลูกระเบิดที่พบ มีร�ยง�นแตกต่�งกันไป บ�งสำ�นักข่�วฯ ก็ลงข่�วว่�มี 3 ลูกบ้�ง  

4 ลูกบ้�ง จนกระทั่งถึง 6 ลูก และชนิดของลูกระเบิดก็ยังไม่ชัดเจนว่�เป็นชนิดใด แต่เท่�ที่ผู้เขียน 

ได้พูดคุยกับ น�ยสุทธิ น�ยดำ�รง น�ยส�โรจน์ น�มสกุล พยัคฆ์ ส�มพ่อลูก นักดำ�นำ้�งมของเก่�ที่เป็น 

ผูพ้บและสมัผสัโดยตรง บอกว่�ท่ีพบแน่ๆ มี 4 ลกู พอถ�มถึงลกัษณะของลกูระเบดิ ขน�ด และมติติ�่งๆ 

อนุม�นต�มคำ�บอกเล่�แล้ว น่�จะเป็น ลูกระเบิดทั่วไป (GP Bomb) ตระกูล Mark แต่ห�กสืบค้น

ข้อมูลชนิดของลูกระเบิดที่ฝ่�ยสัมพันธมิตร นำ�ม�ทิ้งในช่วงเวล�นั้น เช่น ที่สะพ�นพระร�มหก สถ�นี

รถไฟบ�งซื่อ เส้นท�งรถไฟส�ยไทย-พม่� สะพ�นข้�มแม่นำ้�แคว และสะพ�นรถไฟต่�งๆ ต�มภ�คใต้ 

ประกอบกับชนิดของเครือ่งบินทีม่�ทิง้ คอื B-24 คดิว�่น�่จะเปน็ GP Bomb ชนดิ AN-M65 ม�กกว�่ 

รูปภาพ 131 ตำ�แหน่งที่ค�ดว่�จะมีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจมอยู่และตำ�แหน่งหัวรถจักรไอนำ้�ที่จมอยู่
 ใต้สะพ�นธนะรัชต์ ปรับปรุงจ�กคำ�บอกเล่�ของนำ้�ดำ�นำ้�ห�ของเก่�
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รูปภาพ 132
ภ�พที่เห็นชนิดของ
ลูกระเบิดที่ทิ้ง น่�จะเป็น
ชนิด AN-M65
ที่ม� (Hideto b1, 
2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 133
ภ�พที่เห็นชนิดของ
ลูกระเบิดที่ทิ้งน่�จะเป็น
ชนิด AN-M65
ปรับปรุงจ�ก Hideto 
b1 (2557 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 134
ภ�พที่เห็นชนิดของ
ลูกระเบิดที่ทิ้ง น่�จะเป็น
ชนิด AN-M65
ปรับปรุงจ�ก Hideto 
b1 (2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 135
GP Bomb : AN-M65
ปรับปรุงจ�ก War 
Relic Replicas. 
(2018 : ออนไลน์)
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ช�วร�ชบุรีพอได้ทร�บข่�วเรื่องท่ีม�จะมีก�รกู้ระเบิดสมัยสงคร�มโลก คร้ังที่ 2 บริเวณใต้

สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ ซึ่งถูกทิ้งอยู่ใต้นำ้�ม�เกือบ 73 ปีแล้ว ต่�งตื่นตระหนกและมีคว�มเห็นที่แตกต่�ง

กันไป กลุม่หนึง่กแ็ยง้ว�่ ทำ�ไมตอ้งกู ้มนัน�่จะด�้นไปแลว้ ไมค่วรไปยุง่กบัมนั แตอ่กีกลุม่หนึง่กเ็ข�้ใจว�่  

ลูกระเบิดนี้ ไม่ได้จัดว่�เป็นลูกระเบิดด้�น แต่มันแค่ยังไม่ทำ�ง�น วันดีคืนดีห�กถูกกระทบกระเทือน

หรือเกิดก�รเคลื่อนย้�ย มันอ�จจะเกิดระเบิดขึ้นก็ได้ ประกอบกับที่ต้องมีก�รสร้�งสะพ�นรถไฟใหม่

คู่ขน�นกับสะพ�นจุฬ�ลงกรณ์เดิมอีก ต้องมีก�รตอกเส�เข็มสร้�งตอม่อ ยิ่งอ�จเกิดอันตร�ยขึ้นได้ 

กลุ่มภ�คประช�สังคมร�ชบุรีท่ีติดต�มเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีเวทีเสวน�ขึ้นเพื่อแบ่งปันคว�มรู ้

เรื่อง “ร�ชบุรีในยุคสงคร�มโลก ครั้งที่ 2” เมื่อวันท่ี 2 ก.ย. 2561 บริเวณตล�ดโคยกี๊ ริมเข่ือน 

รัฐประช�พัฒน�แม่นำ้�แม่กลอง ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งก�รรับรู้

เก่ียวกับสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ทีเ่กดิขึน้ทีร่�ชบรุ ีและสร�้งคว�มเข�้ใจว�่เหตใุดทำ�ไมตอ้งมกี�รกูร้ะเบดิ 

และก�รเสวน�ในครัง้นี ้ยงัมวีตัถุประสงค ์ท่ีจะผลกัดันให้มกี�รกูห้วัรถจักรไอนำ�้ทีจ่มอยูข้ึ่นม�ด้วย เพือ่

จัดสร้�งเป็นพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี ต่อไป

รูปภาพ 136
GP Bomb ตระกูล 
MARK
ปรับปรุงจ�ก GICHD 
(2018 : ออนไลน์)
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ต่อม� เมื่อวันที่ 10 กันย�ยน 2561 จังหวัดร�ชบุรี ได้จัดประชุม “คณะทำางานร่วมเพื่อ

ประสานงานการดำาเนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี” และที่ประชุมได้มีมติ ให้ดำ�เนิน

ก�รเก็บกู้ลูกระเบิดสมัยสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ที่จมอยู่บริเวณโดยรอบใต้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ เพื่อคว�ม

ปลอดภยัของประช�ชน และไม่กดีขว�งก�รกอ่สร้�งสะพ�นรถไฟร�งคูช่ว่งข�้มแมน่ำ�้แมก่ลอง โดยจะ 

เริ่มดำ�เนินก�รหลังระดับนำ้�ในแม่นำ้�แม่กลองเข้�สู่ภ�วะปกติ ประม�ณปล�ยเดือนธันว�คม 2561  

ซึง่ค�ดว่�ใช้เวล�ในก�รเกบ็กูป้ระม�ณ 3-4 เดอืน สว่นก�รกูห้วัรถจกัรไอนำ�้จะตอ้งพจิ�รณ�กนัอกีครัง้

ว่�มีคว�มเป็นไปได้หรือไม่ หลังจ�กก�รกู้ระเบิดแล้วเสร็จ 

ส่วนร�ยชื่อ คณะทำางานที่จะดำาเนินการเก็บกู้ลูกระเบิดฯ โดยตรง จะตั้งขึ้นเป็นก�รเฉพ�ะ 

โดยทีป่ระชมุไดม้อบหม�ยให ้ก�รรถไฟแหง่ประเทศไทย เปน็ผูย้กร�่งฯ เสนอร�ยช่ือ ผ�่นไปยงักระทรวง

คมน�คม เพือ่ใหร้ฐับ�ลเป็นผูอ้อกคำ�สัง่ ทัง้นีเ้พือ่ใหส้�ม�รถใช้ง�นหนว่ยง�นต�่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งไดอ้ย�่ง

ถูกต้องต�มขอบข่�ยของอำ�น�จ 

ในระหว�่งทีร่อคำ�สัง่จ�กรฐับ�ล เพือ่แตง่ตัง้คณะทำ�ง�นทีจ่ะดำ�เนนิก�รเก็บกูล้กูระเบดิฯ อยูน่ี ้ 

จังหวัดร�ชบุรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รขึ้นม�ชุดหนึ่ง ชื่อว่� “อนุกรรมการคณะทำางานเก็บกู้  

รูปภาพ 137 ก�รเสวน� “ร�ชบุรีในยุคสงคร�มโลก ครั้งที่ 2” ณ ตล�ดโคยกี๊
 ที่ม� (Suchart Chantrawong, 2018 : ออนไลน์) 



ในยุคสงครามโลก   ครั้งที่  2

181

เคลื่อนย้าย และทำาลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่นำ้าแม่กลอง” ต�มคำ�สั่งจังหวัดร�ชบุรีที่ 3757/2561  

ลงวนัที ่10 ตลุ�คม 2561 โดยม ีรองผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัทีไ่ดร้บัมอบหม�ย เปน็ประธ�นคณะอนกุรรมก�ร 

มีอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้

1. ศึกษ�วิเคร�ะห์ เสนอแนะ ก�รกำ�หนดม�ตรก�ร แนวท�ง และแผนก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิด

จ�กก�รเกบ็กู ้เคลือ่นย�้ยและทำ�ล�ยวตัถรุะเบดิบรเิวณแมน่ำ�้แมก่ลอง รวมถงึบรเิวณบนบกเพือ่ไมใ่ห้

ส่งผลกระทบต่อประช�ชน

2. บูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนในก�รปฏิบัติง�นเพ่ือแก้ไขปัญห�จ�กก�รดำ�เนินง�นเก็บกู้วัตถุ

ระเบิด

3. ติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินโครงก�ร และก�รแก้ไขปัญห� ตลอดจนประเมิน 

ผลกระทบจ�กก�รเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อร�ยง�นให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี ผู้ว่�ก�รก�รรถไฟ 

แห่งประเทศไทย และคณะทำ�ง�นร่วมเพื่อประส�นก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งรถไฟร�งคู่ในพื้นที่จังหวัด

ร�ชบุรีทร�บ

สรุปท้ายเรื่อง

หนังสือเล่มน้ีปิดต้นฉบับในวันท่ี 30 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2561 ผู้เขียนจึงไม่ส�ม�รถบันทึก 

เรือ่งร�วก�รกูร้ะเบิดใตส้ะพ�นจฬุ�ลงกรณ์ได้จบ ว�่ลกูระเบดิท่ีตกค�้งอยูน่ัน้ เปน็ชนดิใด ก�รเกบ็กู้จะ

สำ�เร็จหรือไม่ หรือจำ�เป็นต้องทำ�ล�ย ณ จุดที่พบ ท่�นผู้อ่�นที่สนใจ คงต้องคอยติดต�มข้อมูลข่�วส�ร

กันอย่�งต่อเนื่องจ�กสื่อต่�งๆ ที่มีอยู่อย่�งใกล้ชิด
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บทส่งท้�ย
จ.ร�ชบุรี เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ในระหว่�งช่วงปี  

พ.ศ. 2485-2488 โดยเป็นที่ตั้งค่�ยของทห�รญี่ปุ่นถึง 3 ค่�ย และบริเวณสถ�นีรถไฟชุมท�ง 

หนองปล�ดุก อ.บ้�นโป่ง ยังถือจุดเริ่มต้นของเส้นท�งรถไฟส�ยมรณะไทย-พม่� อีกด้วย เชลยศึก 

ฝ�่ยสมัพนัธมติรทีถ่กูญีปุ่น่จับม�สร�้งท�งรถไฟ ลว้นต้องเดินท�งผ่�นสถ�นทีแ่ห่งนีท้กุคน และบ�งส่วน

ก็ตั้งแคมป์อยู่บริเวณนี้ด้วย และในช่วงท้�ยของสงคร�ม จ.ร�ชบุรี ยังเป็นเป้�หม�ยโจมตีท�งอ�ก�ศ 

ของฝ่�ยสัมพันธมิตรถึง 12 ครั้ง จนกระทั่ง “สะพ�นรถไฟจุฬ�ลงกรณ์” ต้องหักสะบั้นลง ญี่ปุ่นต้อง

สร้�งสะพ�นรถไฟข้ึนใหม่ด้วยไม้แทน เปิดใช้ง�นอย่�งหนักจนสะพ�นรับนำ้�หนักไม่ไหว ส่งผลให้ 

หัวรถจักรไอนำ้�ขณะที่วิ่งข้�ม หล่นจมอยู่ใต้แม่นำ้�แม่กลองจนถึงทุกวันนี้ วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของ 

ช�วร�ชบรุใีนชว่งสงคร�มอยูใ่นข้ันข้�วย�กหม�กแพง แต่กยั็งมีเร่ืองร�วดีดีระหว�่งมติรภ�พของทห�ร

ญี่ปุ่นกับช�วร�ชบุรีให้น่�บันทึกจดจำ�อีกด้วย 

แตเ่หตกุ�รณส์งคร�มโลก ครัง้ท่ี 2 ทีร่�ชบุรนีี ้กลบัไมไ่ดม้กี�รบนัทกึหรอืจดัแสดงไว้ให้เหน็เปน็

รปูธรรมแตอ่ย�่งใด แม้แตใ่นพพิธิภณัฑสถ�นแหง่ช�ต ิจ.ร�ชบรุ ีทีค่วรจะม ีกย็งัไมป่ร�กฏใหเ้หน็ม�กนกั 

หนงัสอืร�ชบรุใีนยคุสงคร�มโลก ครัง้ท่ี 2 เลม่นี ้จึงได้รวบรวมเหตุก�รณแ์ละเรือ่งร�วทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบั จ.ร�ชบรุ ีตัง้แตเ่ริม่เกดิสงคร�มโลก ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ. 2484 และปดิตน้ฉบบัในวนัท่ี 30 พฤศจกิ�ยน 

พ.ศ. 2561 ซึ่งเหตุก�รณ์และเรื่องร�วสำ�คัญที่ควรมีก�รบันทึกต่อไป ก็คือ ก�รเก็บกู้ลูกระเบิดที่ยัง

ไม่ระเบิด และก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้�บริเวณใต้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์ ซึ่งกำ�ลังจะมีก�รดำ�เนินก�รในร�ว 

ต้นเดือนธันว�คม พ.ศ. 2561 และหลังจ�กมีก�รกู้ลูกระเบิดและหัวรถจักรไอนำ้�ข้ึนม�ได้สำ�เร็จแล้ว 

จะส�ม�รถนำ�ม�จัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี ได้หรือไม่

อย่�งไร และที่สำ�คัญม�กกว่�นั้น ก็คือ “พิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี” จะเกิดขึ้น

จริงหรือไม่ และจะสร้�งขึ้นที่ไหน และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
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เมื่อวันที่ 10 กันย�ยน พ.ศ. 2561 คณะทำ�ง�นร่วมเพื่อประส�นง�นก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

รถไฟร�งคู่ในพื้นที่ จ.ร�ชบุรี ได้มีมติให้ดำ�เนินก�รเก็บกู้ลูกระเบิดสมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ที่จมอยู่

บริเวณโดยรอบใต้สะพ�นจุฬ�ลงกรณ์เพื่อคว�มปลอดภัยของประช�ชน และไม่กีดขว�งก�รสร้�ง

สะพ�นรถไฟร�งคู่ข้�มแม่นำ้�แม่กลอง โดยจะเริ่มดำ�เนินก�รหลังระดับนำ้�ในแม่นำ้�แม่กลองเข้�สู่ภ�วะ

ปกติ ประม�ณต้นเดือนธันว�คม พ.ศ. 2561 ซึ่งค�ดว่�ใช้เวล�ในก�รเก็บกู้ประม�ณ 3-4 เดือน ส่วน

ก�รกู้หัวรถจักรไอนำ้�จะต้องพิจ�รณ�กันอีกครั้งหลังจ�กก�รกู้ระเบิดแล้วเสร็จ 

ในโอก�สที่จะมีก�รเก็บกู้ลูกระเบิดและหัวรถจักรไอนำ้�สมัยสงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ที่จมอยู่ใต้

ลำ�นำ้�แม่กลองม�กกว่� 72 ปี ขึ้นม�ให้เร�เห็นในต้นปีหน้� (พ.ศ. 2562) คนร�ชบุรีจึงต้องช่วยกันคิด

ต่อว่�เมื่อเอ�ขึ้นม�แล้วจะทำ�อะไรต่อไป 

คว�มฝันที่จะมีพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของร�ชบุรี มีม�น�นแล้ว แต่ไม่เคยสำ�เร็จ 

จนกระทั่งบัดนี้ ถือเป็นโอก�สเหม�ะ ที่ทุกคนทุกฝ่�ยจะต้องช่วยกัน ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�ค

ประช�สังคม ควรจะร่วมมือกันห�ช่องท�งที่จะสร้�งให้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได้ศึกษ�

เรียนรู้ และยังส�ม�รถเป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์สงคร�มได้อีกแห่งหนึ่งเพ่ือเชื่อมโยงกับ  

จ.ก�ญจนบุรี รวมทั้งเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของเดิมที่ร�ชบุรีมีอยู่แล้ว เช่น เจ้�พ่อหลักเมือง 

พิพิธภัณฑ์ทห�รช่�ง กำ�แพงเมืองโบร�ณ ประตูเมืองเก่� พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ ร�ชบุรี ตล�ดเก่�

โคยกี๊ เป็นต้น 

โอก�สอีกประก�รหนึ่งจะสนับสนุนก�รสร้�งพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี  

ใหเ้ป็นจรงิขึน้ม�ได ้กค็อื ก�รทีค่ณะรฐัมนตรใีนรฐับ�ลของ พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อช� น�ยกรฐัมนตร ี

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษ�ยน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่� และกรอบแนวท�ง 

ก�รอนุรักษ์และพัฒน�เมืองเก่� เมืองเก่�ร�ชบุรี เมืองเก่�สุรินทร์ เมืองเก่�ภูเก็ต และเมืองเก่�ระนอง 

ซึ่งพอสรุปส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับร�ชบุรีบ้�นเร� ได้ดังนี้

1. ขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก�่ร�ชบรุ ีเปน็ไปต�มรูปภ�พท่ี 138 ซ่ึงเปน็ไปต�มระเบยีบสำ�นกัน�ยก

รัฐมนตรี “ว่�ด้วยก�รอนุรักษ์และพัฒน�กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่� พ.ศ. 2546” 

2. หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งจดัทำ�กรอบแนวท�งก�รอนรุกัษแ์ละพฒัน�เมอืงเก�่ จดัทำ�แผน

แม่บทและผังแม่บท กลไก และกระบวนก�รบริห�รจัดก�รอนุรักษ์และพัฒน�พ้ืนท่ีเมืองเก่� เพ่ือให้

บริเวณเมืองเก่�ได้รับก�รคุ้มครองดูแลอย่�งถูกต้องเหม�ะสม มีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นรูปธรรม 

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรมต่อไป 
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3. ค่�ใช้จ่�ยท่ีเกิดข้ึนให้กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยง�นที่

เก่ียวข้องปฏิบัติต�มข้ันตอนของกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ 

ถูกต้องครบถ้วน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของท�งร�ชก�รและประโยชน์ท่ีประช�ชนจะได้รับ  

พร้อมทั้งจัดทำ�แผนก�รปฏิบัติง�นและแผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณเพื่อเสนอขอต้ังงบประม�ณต�ม

คว�มจำ�เป็นและเหม�ะสมต่อไป 

4. ให้กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมรับคว�มเห็นของกระทรวงคมน�คม 

กระทรวงวัฒนธรรมและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ห�กมี

กรณีขอบเขตพื้นที่เมืองเก่�มีพื้นที่ค�บเกี่ยวหรืออยู่ในเส้นท�ง/เขตท�ง/พื้นที่ของกรมท�งหลวง  

กรมท�งหลวงชนบท ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมเจ้�ท่� ซึ่งห�กมีก�รดำ�เนินกิจกรรมใดๆ  

ท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เมืองเก่�ต้องมีก�รตรวจสอบร่วมกันและพิจ�รณ�แนวท�งก�รอนุรักษ์และ

พัฒน�เมืองเก่�และกรอบเวล�ให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยง�นส�ม�รถว�งแผนง�น/โครงก�รได้ 

5. ขย�ยขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่�ร�ชบุรอีอกไปใหค้รอบคลุมพ้ืนทีวั่ดสัตตน�รถปริวตัร เน่ืองจ�ก

พื้นที่ดังกล่�วเป็นโบร�ณสถ�น 

รูปภาพ 138  เขตเมืองเก่�ร�ชบุรี
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6. ก�รดำ�เนินก�รใดๆ กบัโบร�ณสถ�น ใหห้นว่ยง�นทีรั่บผดิชอบท้ังในสว่นกล�ง สว่นภมูภิ�ค 

และส่วนท้องถิ่นให้คว�มสำ�คัญต่อก�รนำ�กรอบแนวท�งก�รอนุรักษ์และพัฒน�พื้นที่เมืองเก่�ไปสู่ก�ร

ปฏิบัติอย่�งจริงจัง 

ปัจจุบัน จ.ร�ชบุรี ได้จัดต้ังคณะอนุกรรมก�รข้ึนม�ชุดหน่ึงเรียกว่� “คณะอนุกรรมก�รอนุรักษ์และ

พฒัน�เมอืงเก�่ร�ชบรุ”ี ประชุมกนัครัง้แรกเมือ่ 15 มิถนุ�ยน พ.ศ. 2561 โดยม ีสนง.ทรพัย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม จ.ร�ชบุรี เป็นหน่วยง�นเจ้�เรื่องในฐ�นะสำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะอนุกรรมก�รฯ ใน

ที่ประชุม ได้มอบหม�ยให้ คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร โดยกลุ่มวิจัยและปฏิบัติ

ก�รชุมชนเมือง (City Lab) จัดทำ�แผนแม่บทและผังแม่บท แนวท�ง แผนปฏิบัติ และม�ตรก�รต่�งๆ 

ในก�รอนุรักษ์และพัฒน�บริเวณเมืองเก่� โดยก�รมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�รอนุรักษ์

และพัฒน�ของทุกภ�คส่วนในพื้นที่ 

ก�รประก�ศ “เขตเมอืงเก�่ร�ชบุร”ี ในครัง้นี ้ถอืเปน็โอก�สสำ�คญัทีช่�วร�ชบรุ ีจะไดพ้ฒัน�เมอืง 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรมที่สำ�คัญ โดยเฉพ�ะนโยบ�ย ของ น�ยชย�วุธ  

จันทร ผูว้�่ร�ชก�ร จ.ร�ชบุรี ท�่นปัจจบัุน คือ ก�รจดัสร�้งหอศลิปวฒันธรรมหลวงยกกระบตัรร�ชบรุ ี 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้�นร�ชบุรี พิพิธภัณฑ์ตำ�รวจร�ชบุรี และท่ีสำ�คัญ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศ�สตร์

สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี 

แกนนำ�หลกัทีเ่ปน็กญุแจสำ�คญัในก�รสร้�งพิพิธภณัฑ์คร้ังนี ้กค็งเปน็ หวัหน�้พิพิธภณัฑสถ�น-

แห่งช�ติ ร�ชบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนภัณฑ�รักษ์คนสำ�คัญกับวัฒนธรรม จ.ร�ชบุรี ที่กำ�คว�มรู้เร่ือง

วัฒนธรรมร�ชบรุไีวม้�กทีส่ดุ และคง

ไม่พ้น ท่องเท่ียวและกีฬ� จ.ร�ชบุรี 

ที่จะต้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุน

ด�้นก�รทอ่งเทีย่วท�งประวัตศิ�สตร์

ของร�ชบุรีให้เป็นที่นิยมต่อไป 

รูปภาพ 139  ร่วมคิด ร่วมสร้�ง ร่วมทำ�
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สิง่สำ�คญัทีส่ดุทีท่�งร�ชก�รควรใหค้ว�มสนใจ คอื ก�รใหภ้�คเอกชนและภ�คประช�ชนเข้�ม�

มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เข�จะได้รู้สึกว่� ได้ร่วมคิด ร่วมสร้�ง ร่วมทำ� และเมื่อทำ�สำ�เร็จแล้ว เข�ก็จะรู้สึก

รกัและหวงแหน น่ีคือ กลยทุธส์ำ�คญัทีจ่ะทำ�ใหเ้มอืงร�ชบรุ ีเปน็เมอืงท�งประวตัศิ�สตรแ์ละวัฒนธรรม

ที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง 

ก�รสร้�งพิพิธภัณฑ์สงคร�มโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ร�ชบุรี ไม่ใช่เรื่องง่�ยเท่�ใดนัก ทั้งสถ�นที่  

รูปแบบ ก�รบริห�รจัดก�ร และงบประม�ณที่จะนำ�ม�ก่อสร้�ง แต่คิดว่�คงไม่เกินคว�มส�ม�รถ 

ห�กทุกภ�คส่วนมีคว�มตั้งใจจริง ออกม�ร่วมคิดร่วมทำ�กัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้�งตำ�น�นให ้

คนรุ่นหลังต่อไป

ในฐ�นะที่ สถ�บันร�ชบุรีศึกษ� ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงห�กำ�ไร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดก�ร

คว�มรู้ของ จ.ร�ชบุรี ให้เป็นระบบ จะขออ�ส�ทำ�หน้�ที่ในก�รบันทึก รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่

คว�มรู้ เรื่องร�วที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอน�คตให้สังคมได้รับทร�บต่อไป

สถาบันราชบุรีศึกษา
สถ�บันก�รจัดคว�มรู้ใน จ.ร�ชบุรี

20/24 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000

โทร. 081-434-8777

อีเมล sratchaburi@gmail.com

เว็บบล็อก http://r-edu-institute.blogspot.com/
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ 
เกิดวันที่ 26 มีน�คม พ.ศ. 2504 

สถ�นที่เกิด 10 บ้�นท่�เส� ซ.2 ถ.เข�งู ต.หน้�เมือง อ.เมือง 

จ.ร�ชบุรี

สถ�นะในก�รเขียน ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันร�ชบุรีศึกษ�

การศึกษา
 • พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ส�ข�วิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศคุณภ�พ  

  (QIT) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

 • พ.ศ. 2548 ปริญญ�ก�รศึกษ�มห�บัณฑิต (กศ.ม.) ส�ข�บริห�รก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ

 • พ.ศ. 2548 หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�ร รุ่นที่ 46 วิทย�ลัยเสน�ธิก�รทห�ร สถ�บันวิช� 

  ก�รป้องกันประเทศ 

 • พ.ศ. 2545 หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ ก�รบริห�รก�รตล�ดสมัยใหม่ (รุ่นที่ 1) มห�วิทย�ลัย 

  หอก�รค้�ไทย

 • พ.ศ. 2534 ร.ร.เสน�ธิก�รทห�รบก (หลักสูตรหลักประจำ�ชุดที่ 69) 

 • พ.ศ. 2532 หลักสูตรชั้นน�ยพันเหล่�ทห�รช่�ง (รุ่นที่ 30) ร.ร.ทห�รช่�ง

 • พ.ศ. 2526 หลักสูตรชั้นน�ยร้อยเหล่�ทห�รช่�ง (รุ่นที่ 52) ร.ร.ทห�รช่�ง

 • พ.ศ. 2526 ใบประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภ�คีวิศวกร ส�ข�วิศวกรรมโยธ�  

  เลขบัตร 29345 

 • พ.ศ. 2526 ปรญิญ�ตร ีวทิย�ศ�สตรบณัฑติ (วทบ.)  โรงเรยีนน�ยร้อยพระจุลจอมเกล�้ (จปร. 

  รุ่นที่ 30) 
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 • พ.ศ. 2520 โรงเรียนเตรียมทห�ร (รุ่นที่ 19)

 • พ.ศ. 2518 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 ร.ร.เบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี อ.เมือง จ.ร�ชบุรี

 • พ.ศ. 2515 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 7 ร.ร.เทศบ�ล 4 วัดมห�ธ�ตุวรวิห�ร อ.เมือง จ.ร�ชบุรี

 • พ.ศ. 2508 ร.ร.อนุบ�ล อ.เมือง จ.ยะล�

การศึกษาหลักสูตรพิเศษ
 • หลักสูตร “เสริมสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่” ด้วยระบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (NEClearning)  

  ภ�ยใต้โครงก�ร “เสริมสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่” (News Entrepreneurs Creation : NEC)  

  จ�กกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม ร่วมกับคณะครุศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์ 

  มห�วิทย�ลัย

 • หลักสูตรก�รสร้�งบทเรียนคณิตศ�สตร์โดยใช้ Macromedia Captivate โดยส�ข�วิช� 

  คณิตศ�สตร์และสถิติ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี 

 • อบรมเชงิปฏบิตักิ�ร “ก�รสร�้งสือ่บทเรียนออนไลน”์ ศนูย ์e-Learning มห�วทิย�ลัยร�ชภฎั 

  สวนดุสิต 

 • หลักสูตร “กระบวนก�รเรียนก�รสอน e-learning กับก�รใช้ง�นระบบ LMS

 • หลกัสตูร “ก�รสร�้งสือ่บทเรยีนอเิล็กทรอนกิส์แบบ Interactive โดยใชโ้ปรแกรม Captivate

 • หลักสูตร “เทคนิคก�รสร้�งสื่อบทเรียนแบบ e-book โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word

 • หลักสูตรผู้บังคับบัญช�ลูกเสือ ระดับผู้นำ� ขั้นคว�มรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 314 ณ ค่�ยหลวง 

  บ้�นไร่ อ.โพธ�ร�ม จ.ร�ชบุรี

 • หลักสูตรพัฒน�สัมพันธ์ระดับผู้บริห�ร รุ่นที่ 14 กรมกิจก�รพลเรือนทห�รบก 

 • หลักสูตรผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูง ศูนย์เทคโนโลยีท�งทห�ร กองทัพบก 

 • หลักสูตรภูมิส�รสนเทศ โดยกรมก�รทห�รช่�ง

 • หลักสูตรก�รปีนหน้�ผ�ส�กล จ�ก สถ�บัน Bangkok Rock Climbing 

 • หลักสูตรวิเคร�ะห์และออกแบบระบบ (รุ่นที่ 1) จ�ก ศูนย์เทคโนโลยีท�งทห�รกองทัพบก 

 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำ�หรับผู้บริห�ร รุ่นที่ 1 จ�ก ร.ร.ทห�รสื่อส�ร 

 • หลักสูตรก�รพัฒน�บุคล�กรต�มแผนก�รพัฒน�ฯ ฉบับที่ 8 ต�มแนวทฤษฎีธรีซ�วด์ 

 • หลักสูตรร่มบิน (PARAMOTOR) 
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 • หลักสูตรสงคร�มทุ่นระเบิด รุ่นที่ 13 ร.ร.ทห�รช่�ง

 • หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 65 ศูนย์สงคร�มพิเศษ

 • หลักสูตรกระโดดร่ม รุ่นที่ 132 ศูนย์สงคร�มพิเศษ

 • หลักสูตรดำ�นำ้�ส�กลของสถ�บัน Professional Association of Diving Instructor (PADI)  

  สหรัฐอเมริก� (ปัจจุบันมีสถ�นะเป็น “ครูสอนดำ�นำ้�ส�กล” ของสถ�บัน PADI)

การทำางานทางราชการ
 • พ.ศ. 2561 : นกัวชิ�ก�รประจำ�สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�ร กองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยใน 

  ร�ชอ�ณ�จักร (กอ.รมน.) – ปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2559 : น�ยทห�รปฏิบัติก�รประจำ�กรมก�รทห�รช่�ง 

 • พ.ศ. 2558 หวัหน�้สว่นนโยบ�ยและแผน ศนูยป์ฏบิตักิ�รทุน่ระเบดิแหง่ช�ต ิ(Thailand Mine  

  Action Center : TMAC) 

 • พ.ศ. 2555 หวัหน�้สว่นประส�นก�รปฏบิตัแิละประเมนิผล ศนูยป์ฏบิติัก�รทุน่ระเบดิแหง่ช�ติ  

  (Thailand Mine Action Center : TMAC) 

 • พ.ศ. 2553 ช่วยร�ชก�รกองก�รศึกษ� โรงเรียนทห�รช่�ง กรมก�รทห�รช่�ง

 • พ.ศ. 2551 น�ยทห�รปฏิบัติก�รประจำ�กรมก�รทห�รช่�ง 

 • พ.ศ. 2551 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทย� (ตำ�แหน่งพิเศษ)

 • พ.ศ. 2550 ครูใหญ่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทย� (ตำ�แหน่งพิเศษ)

 • พ.ศ. 2549 ประจำ�กรมก�รทห�รช่�ง

 • พ.ศ. 2549 ฝ่�ยเสน�ธิก�รประจำ�ผู้บังคับบัญช� (พันเอก (พิเศษ)) 

 • พ.ศ. 2548 รองผู้อำ�นวยก�รกองก�รศึกษ� โรงเรียนทห�รช่�ง กรมก�รทห�รช่�ง

 • พ.ศ. 2543 วิศวกร กองพลทห�รช่�ง (พันเอก)

 • พ.ศ. 2539 ผู้บังคับกองพันทห�รช่�งที่ 51

 • พ.ศ. 2536 หัวหน้�ฝ่�ยยุทธก�ร กองพลทห�รช่�ง (พันโท)

 • พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยหัวหน้�ฝ่�ยยุทธก�ร กองพลทห�รช่�ง (พันตรี)

 • พ.ศ. 2533 ประจำ�โรงเรียนเสน�ธิก�รทห�รบก

 • พ.ศ. 2533 น�ยทห�รยุทธก�รและก�รฝึก กองพันทห�รช่�งที่ 51
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 • พ.ศ. 2531 ผู้บังคับกองร้อย กองพันทห�รช่�งที่ 51 (ร้อยเอก)

 • พ.ศ. 2526 ผู้บังคับหมวดกองพันทห�รช่�งที่ 51 (ร้อยตรี)

ผลงานด้านวิชาการ
 • ก�รประเมินผลกระทบจ�กพ้ืนท่ีอันตร�ยท่ีได้รับก�รยืนยันว่�มีทุ่นระเบิดท่ีเหลือในประเทศไทย  

  เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น (พ.ศ. 2557-2558)

 • ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศคุณภ�พจัดก�รคว�มรู้ด้วยเว็บบล็อก (พ.ศ. 2556) 

 • แผนยุทธศ�สตร์ก�รท่องเที่ยว จ.อ่�งทอง พ.ศ. 2555-2559

 • แผนยุทธศ�สตร์พัฒน�ก�รกีฬ� จ.ร�ชบุรี พ.ศ. 2550-2554

 • แผนยุทธศ�สตร์พัฒน�ก�รท่องเที่ยว จ.ร�ชบุรี พ.ศ. 2550-2554

 • ศกึษ�คว�มพงึพอใจของผูเ้รยีนทีมี่ตอ่หลักสูตรดำ�นำ�้เบือ้งต้น จ�กชมรมกฬี�ท�งนำ�้ ศนูยก์ฬี� 

  กรมก�รทห�รช่�ง กองทัพบก (พ.ศ. 2548)

ผลงานด้านเขียนหนังสือ
 • หนังสือ : บันทึกคว�มทรงจำ�กับง�นด้�นทุ่นระเบิดเพ่ือมนุษยธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2559)

การร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่สำาคัญ
 • กรรมก�รผูท้รงคณุวุฒปิระจำ�สำ�นักศลิปะและวฒันธรรม มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัหมูบ่�้นจอมบงึ

 • คณะทำ�ง�นด้�นก�รจัดทำ�เอกส�รและสื่อประช�สัมพันธ์ โครงก�รก่อสร้�งอนุส�วรีย์สึน�มิ  

  (บนบก) จ.กระบี่ 

 • กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏหมู่บ้�นจอมบึง 

 • ผู้ช่วยเลข�นุก�รสม�คมกีฬ�ร�ชบุรี

 • ประธ�นรุ่นศิษย์เก่�เบญจมร�ชูทิศ รุ่น 1820 

 • คณะกรรมก�ร โครงก�รประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้�นคุณธรรมและจริยธรรม  

  ประจำ�ปี 2554 ระดับกลุ่มที่ 15 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์  

  เพชรบุรี สุมทรสงคร�ม และร�ชบุรี ) 
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 • คณะกรรมก�ร (ฐ�นะผู้แทนผู้สื่อข่�วท้องถิ่น) โครงก�รประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น 

  ด�้นคุณธรรมและจริยธรรม ประจำ�ป ี2554 ระดบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�ประถมศกึษ� 

  ร�ชบุรี เขต 1 

 • คณะกรรมก�รดำ�เนินง�น จัดง�นชุมนุมลูกเสือวิส�มัญแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่�ง 

  วันที่ 22-26 ต.ค. 2551 ณ ศูนย์พัฒน�นักเรียนและบุคล�กร อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 

 • กรรมก�รผูท้รงคณุวุฒปิระจำ�สำ�นักศลิปะและวฒันธรรม มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัหมูบ่�้นจอมบงึ

 • คณะทำ�ง�นโครงก�ร “The Last Engine of The World War II” 

 • คณะทำ�ง�นศึกษ�คว�มเหม�ะสม ออกแบบ และก่อสร้�งช่องท�งชมรถจักรใต้สะพ�น 

  จุฬ�ลงกรณ์ 

 • กรรม�ธกิ�รวสิ�มญัรับฟงัคว�มคดิเห็นและก�รมสีว่นรว่มของประช�ชนประจำ�จงัหวดัร�ชบรุ ี 

  (สภ�ร่�งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550) 

 • คณะกรรมก�รประช�สัมพันธ์ สม�คมผู้ปกครองและครู ร.ร.เบญจมร�ชูทิศร�ชบุรี 

 • ไดร้บัก�รเสนอชือ่เข�้รบัก�รคดัสรรเป็นสม�ชกิสมชัช�แหง่ช�ต ิจ.ร�ชบรุ ีผูแ้ทนภ�คเศรษฐกจิ  

  ส�ข�บริก�ร (2549)

 • เลข�นุก�รสม�คมผู้ปกครองและครู ร.ร.เบญจมร�ชูทิศร�ชบุรี (2547-2548)

 • ผู้ช่วยประช�สัมพันธ์ สม�คมศิษย์เก่� ร.ร.เบญจมร�ชูทิศร�ชบุรี (2547-2548)

 • คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ร.ร.เบญจมร�ชูทิศ ร�ชบุรี (2544)
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คณะผูจั้ดทำ�

ที่ปรึกษา :  น�ยชย�วุธ จันทร ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี

ภาพปก: น�งเพ็ญจันทร์ จันทร ประธ�นแม่บ้�นมห�ดไทยจังหวัดร�ชบุรี

บรรณาธิการ :  น�ยช�ติช�ย ไชยพิมล หัวหน้�สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

รองบรรณาธิการ :  น�งส�วอภิรด� เพ็งแสวง ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นอำ�นวยก�ร

  สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

กองบรรณาธิการ :  น�งนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดร�ชบุรี

 น�งผ่องศรี ชัยชนะ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นยุทธศ�สตร์

  และเฝ้�ระวังท�งวัฒนธรรม

  สำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัดร�ชบุรี

 น�ยกิตติศักดิ์ เล็กเซ็ง เจ้�พนักง�นธุรก�รอ�วุโส 

  สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

 น�ยนิพัฒน์ ศรียวง นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

  สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

 น�ยทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร 

  สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

 น�ยธีรพงษ์ ธัญญะรักษ์ เจ้�พนักง�นปกครองชำ�น�ญก�ร

  ที่ทำ�ก�รปกครองจังหวัดร�ชบุรี

 น�ยสัจจะ แสงจันทร์ น�ยช่�งไฟฟ้�ชำ�น�ญง�น 

  สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

 น�งรุ่งทิพย์ วิวัฒน์ เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น 

  สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

 น�งส�วปณิธี รงค์วร�โรจน์ พนักง�นวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

  สำ�นักง�นจังหวัดร�ชบุรี

ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้เขียน : พันเอก ดร.สุช�ต จันทรวงศ์
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จังหวัดราชบุรี


