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คำ�นำ�

การจัดพิมพ์หนังสือ “ราชบุรีในยุคสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2” เล่มนี้ สืบเนือ่ งมาจากผูเ้ ขียน คือ พันเอก ดร.สุชาต
จันทรวงศ์ ได้มีความตั้งใจที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ
จังหวัดราชบุรใี นยุคสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ สามารถนำ�ไปใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิง เป็นสือ่ เรียนรูท้ างประวัตศิ าสตร์สงคราม เป็นอนุสรณ์ให้แก่ผทู้ ไี่ ด้เสียชีวติ
ในสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ทัง้ ฝ่ายสัมพันธมิตร ฝ่ายอักษะ และประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ด้เสียสละ
ในการปกป้องประเทศไทยให้รอดพ้นจากการเป็นประเทศทีพ่ า่ ยแพ้สงครามในสมัยนัน้ ตลอดจน
นำ�เหตุการณ์และบทเรียนในอดีตมาปรับปรุงและพัฒนาเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งผู้เขียนต้องใช้ความพยายามในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ อยู่
นานหลายปี เพราะหลักฐานและข้อมูลค่อนข้างหายาก ไม่ค่อยมีใครเขียนบันทึกเหตุการณ์
ขณะนั้นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดราชบุรีไว้มากนัก
โดยส่วนตัวผมเองสนใจที่จะศึกษาประวัติศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้มาดำ�รง
ตำ�แหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี ได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือสอบถามผูร้ เู้ กีย่ วกับ
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ เหตุการณ์สำ�คัญๆ
หรือบุคคลสำ�คัญในอดีต เป็นต้น ซึ่งพอจะทราบเรื่องราวของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ท่านหนึง่ คือ หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำ�เนิดเพชร) ซึง่ ในสมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ขณะนัน้
เมืองราชบุรเี ป็นเส้นทางลำ�เลียงทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพญีป่ นุ่ ไปมลายูและพม่า

a

ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาโจมตีทิ้งระเบิดสะพานจุฬาลงกรณ์
ซึง่ เป็นสะพานข้ามแม่นาํ้ แม่กลองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี หลวงนิคมคณารักษ์ได้ออกไปบัญชาการ
บรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย ขณะที่ท่านออกตรวจพื้นที่ประสบภัยทางอากาศ ได้
ประสบอุบัติเหตุจากระเบิดแบบตั้งเวลาที่ทิ้งจากเครื่องบินของสัมพันธมิตร ได้เกิดระเบิดขึ้นทำ�ให้
ท่านเสียชีวิตทันที ราษฎรชาวราชบุรีต่างเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมาก ดังนั้น ในเดือนมกราคม 2562 นี้
จังหวัดราชบุรีกำ�หนดจัดงานรำ�ลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของท่าน ระหว่างวันอังคารที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมเขือ่ นรัฐประชาพัฒนา อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดยใช้ชอื่ งานว่า “งานเทศกาลแสงไฟ และ ย้อนรอยเล่าขาน ตำ�นานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้อง
ปฐพี”
ณ โอกาสนี้ ถื อ เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี จ ะได้ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ “ราชบุ รี ใ นยุ ค
สงครามโลก ครั้งที่ 2” ขึ้น ประกอบกับความตั้งใจและความพยายามของท่านผู้เขียนที่ต้องการสร้าง
คุณประโยชน์ให้กบั จังหวัดราชบุรี ผมหวังว่าทุกท่านทีไ่ ด้อา่ นหนังสือเล่มนีจ้ ะสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้ไม่มากก็น้อย
				
(นายชยาวุธ จันทร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
มกราคม 2562
b

คำ�นำ�ผู้เขียน
หนังสือราชบุรใี นยุคสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 เล่มนี้ ผูเ้ ขียนได้ใช้ความพยายามในการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากหลักฐาน เอกสาร และบันทึกต่างๆ นานอยู่หลายปี เพราะค่อนข้างหายาก ไม่ค่อยมีผู้ใดได้
เขียนบันทึกเหตุการณ์สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ทีเ่ กีย่ วข้องกับ จ.ราชบุรี ไว้มากนัก แม้แต่ในพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ ราชบุรี เองก็แทบไม่มีแสดงให้เห็น
เรื่องสภาพของบ้านเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ และการสู้รบต่างๆ ของกองทหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่
ในเมืองราชบุรี และที่ อ.บ้านโป่ง ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ผู้เขียนพอได้รับทราบอยู่บ้างก็มาจาก
คำ�บอกเล่าต่อๆ กันมาเป็นรุน่ ๆ สอดคล้องกันบ้าง และบางทีกข็ ดั แย้งกัน ยากทีจ่ ะหาบทสรุปทีช่ ดั เจน
ผูเ้ ขียนจึงมีความตัง้ ใจว่า ถ้ามีโอกาสจะเขียนหนังสือเกีย่ วกับเรือ่ งนีเ้ พือ่ ให้คนรุน่ หลังได้ใช้ศกึ ษาเรียนรู้
ต่อไป
ในตอนเริ่มต้น ผู้เขียนเริ่มค้นหาข้อมูลจากหนังสือที่เกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพา และ
เส้นทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า ที่ จ.กาญจนบุรี แล้วพยายามจินตนาการเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าจะ
เกี่ยวข้อง ขยายผลการค้นหาต่อไปเรื่อยๆ หลักฐานสำ�คัญ 3 ชิ้น ที่ค้นพบ ซึ่งทำ�ให้เรื่องราวเกี่ยวกับ
จ.ราชบุรใี นยุคสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ค่อนข้างกระจ่างชัดขึน้ คือ 1) บันทึกส่วนตัวเรือ่ งสรุปข่าวสงคราม
พ.ศ. 2484-2488 ด้านอาเซีย 2) บันทึกบรรยายชีวประวัติและเหตุการณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2470-2490
และ 3) แผนที่ตัวเมือง จ.ราชบุรีในยุคปี พ.ศ. 2484-2488 ซึ่งหลักฐานทั้ง 3 ชิ้น เป็นของนายสละ
จันทรวงศ์ อดีตเสรีไทย กองต่อต้านและวินาศกรรม สมรภูมิบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งท่านเป็นบิดาของ
ผู้เขียนเอง และได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้เขียนค้นพบด้วยความบังเอิญขณะที่กำ�ลังรื้อของเก่าภายในบ้าน
เพือ่ จะซ่อมแซมบ้านใหม่ ข้อมูลทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือ คำ�บอกเล่าจากผูท้ อ่ี ยูใ่ นเหตุการณ์โดยตรง
ซึ่งยังมีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่คนนัก ได้กรุณาเล่าให้ฟัง
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ จ.ราชบุรีในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2 ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
สามารถนำ�ไปใช้ในการศึกษาและเป็นหลักฐานอ้างอิงได้
2. เป็นสื่อเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สงครามเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ทีส่ นใจ ได้ศกึ ษาเรียนรู้ นำ�เหตุการณ์และบทเรียนในอดีต มาปรับปรุงและพัฒนาเหตุการณ์ในปัจจุบนั
และอนาคตเพื่อความก้าวหน้าต่อไป
c

3. เป็นอนุสรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้เสียชีวิตในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ทั้งฝ่ายสัมพันธมิตร ฝ่ายอักษะ
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ได้เสียสละในการปกป้องประเทศไทยให้รอดพ้นจากการเป็นประเทศ
ที่พ่ายแพ้สงครามในสมัยนั้น
หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อทำ�ลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ญีป่ นุ่ รวมทัง้ ประเทศทีเ่ ข้าร่วมสงครามทัง้ ฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตร และไม่ได้ระบุวา่ ประเทศใดผิด
ประเทศใดถูก เพราะสถานการณ์ทเี่ กิดสงครามในขณะนัน้ แต่ละประเทศล้วนมีบริบท วิธคี ดิ การเมือง
การเศรษฐกิจสังคม สภาพแวดล้อม และการดำ�เนินนโยบายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป
ขอเพียงให้ผู้ที่ได้อ่าน นำ�เรื่องราวที่ได้รับทราบมาถอดเป็นบทเรียน เพื่อที่จะหลีกเหลี่ยงไม่ให้เกิด
สงครามอย่างนี้ขึ้นอีกในอนาคต ขอให้ทุกชาติ ทุกภาษา อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ ด้วยความสงบ สันติ
แบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน
ผู้ เ ขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นช่ ว ยทำ � ให้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ต าม
วัตถุประสงค์ และขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ทกุ ท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรูต้ ลอดจน
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เขียน จนผู้เขียนมีทักษะและความรู้เพียงพอที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้
ขอขอบใจภรรยา บุตรชาย บุตรสาว และเพื่อนๆ ทุกคน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
อีกทั้งยังเป็นกำ�ลังใจแก่ผู้เขียนในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
คุณค่าและประโยชน์ของหนังสือราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบเป็น
เครื่องบูชาคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ของผู้เขียนที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน
พันเอก ดร. สุชาต จันทรวงศ์
พฤศจิกายน 2561
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ผู้สำ�เร็จราชการลงนามไม่ครบ
อังกฤษประกาศสงครามตอบ
ประชาชนไทยไม่พอใจ
องค์การต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทย
สรุปลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญของประเทศไทยในช่วงเริ่มต้นสงครามโลก ครั้งที่ 2
ราชบุรีในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
ค่ายทหารญี่ปุ่นบริเวณ อ.เมืองราชบุรี
ค่ายทหารญี่ปุ่นบริเวณสถานีหนองปลาดุก
ค่ายทหารญี่ปุ่นที่วัดดอนตูม
ลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญใน จ.ราชบุรี
ชีวิตชาวราชบุรี
ปัญหาการใช้เงินดอลลาร์ของทหารญี่ปุ่น
ปัญหาเครื่องอุปโภคบริโภคราคาสูง
ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาร
ปัญหา เรื่อง ผู้หญิงปลอบขวัญของทหารญี่ปุ่น
สภาพของเทศบาลเมืองราชบุรี
สภาพที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สถานีรถไฟหนองปลาดุก จุดเริ่มต้นทางรถไฟสายไทย-พม่า
เริ่มความคิดที่จะสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า	
แปดเส้นทางลำ�เลียงสู่พม่า
การเจรจาเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟกับฝ่ายไทย
กรมรถไฟไทยหนักใจ
รัฐบาลไทยตกลงลงนามสร้างทางรถไฟ
วางรางรถไฟรางแรกที่หนองปลาดุก
เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรลงรถไฟที่สถานีบ้านโป่ง
สถานีรถไฟหนองปลาดุก
สร้างทางรถไฟเข้าหากัน
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง เหลือแค่หนองปลาดุก-นํ้าตก
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หัวข้อ		

หน้า

เหตุการณ์ปะทะกันที่บ้านโป่ง
รายนามผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์
เหตุเกิดที่วัดดอนตูม
เหตุการณ์ต่อเนื่องที่สถานีตำ�รวจบ้านโป่ง
นํ้าผึ้งหยดเดียว
ญี่ปุ่นไม่ยอม..ให้ประหารชีวิตคนไทยในเหตุการณ์ทั้งหมด
ขึ้นศาลทหาร
คำ�พิพากษาคดีบ้านโป่ง
รัฐบาลสั่งย้ายข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเขตห้ามทางทหาร
ผลกระทบจากเหตุการณ์
สรุปการปฏิบัติของฝ่ายไทยเรื่องเหตุร้ายที่บ้านโป่ง
การโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ราชบุรี ในสงครามโลก ครั้งที่ 2
การโจมตีครั้งที่ 1 - 4 สถานีหนองปลาดุก พ.ศ. 2487
การโจมตีครั้งที่ 5 สะพานจุฬาลงกรณ์
การโจมตีครั้งที่ 6 สะพานจุฬาลงกรณ์
การโจมตีครั้งที่ 7 สะพานจุฬาลงกรณ์
อวสานสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์
การโจมตีครั้งที่ 8 ประตูนํ้าบางนกแขวก และประตูนํ้าบางยาง
เครื่องบินตกที่บางยาง
การโจมตีครั้งที่ 9 สถานีรถไฟราชบุรี
การโจมตีครั้งที่ 10 สถานีรถไฟราชบุรี
การโจมตีครั้งที่ 11 สถานีรถไฟราชบุรี
การโจมตีครั้งที่ 12 ท่าเรือญี่ปุ่นและสถานีรถไฟราชบุรี
บันทึกจากคำ�บอกเล่า
นายพิชัย เลาหชวลิต
มหาผ่อง ผลิตตธมโม เจ้าอาวาสวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม
นายจรูญ ศรีเพชร
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หัวข้อ		

หน้า

ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวัสดิ์ และภรรยา	
นายนิตย์-นางบัวไข ศรีประเสริฐ
นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี
บ้านโป่งที่พ่อเล่าให้ฟัง
สะพานจุฬาลงกรณ์หัก
เปิดทางรถไฟสายเพชรบุรี
สถานีรถไฟราชบุรี
สะพานจุฬาลงกรณ์
สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์หัก
หัวรถจักรไอนํ้าจม
หลากหลายตำ�นานการจม
ญี่ปุ่นสร้างสะพานรถไฟใหม่ด้วยไม้
สะพานหัก หัวรถจักรจม
ปริศนาที่รอการพิสูจน์
ความพยายามในการกู้หัวรถจักร
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะกู้
ความพยายามที่จะกู้หัวรถจักร
พิสูจน์ทราบหัวรถจักร
ข้อมูลเบื้องต้น
ดำ�นํ้าพิสูจน์
ทีมนักดำ�นํ้าลงสำ�รวจ ครั้งที่ 1
ทีมนักดำ�นํ้าลงสำ�รวจ ครั้งที่ 2
ทีมนักดำ�นํ้าลงสำ�รวจ ครั้งที่ 3
การกู้ระเบิดใต้สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์
บทส่งท้าย
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

114
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127
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134
139
139
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160
160
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174
182
187
192
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ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

สารบัญรูปภาพ
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50
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สภาพของเมืองไวรันของโปแลนด์หลังการทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศเยอรมัน
ยุทธนาวีอ่าวเลย์เต ทะเลฟิลิปปินส์
กลุ่มเมฆรูปดอกเห็ดของ “ลิตเติลบอย” และ “แฟตแมน”
แผนที่แสดงการยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่น
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา	
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม
แผนที่ตัวเมืองราชบุรี สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2
ทางรถไฟลำ�เลียงสัมภาระของทหารญี่ปุ่น ระหว่างท่าเรือ-สถานีรถไฟ
ริมแม่นํ้าแม่กลอง บริเวณ ถ.วรเดช อ.เมืองราชบุรี
เงินสเตรตส์เซ็ทเติลเมนท์ มูลค่า 1 เซนต์
ดอลลาร์ทหารญี่ปุ่น คือ ธนบัตรที่ญี่ปุ่นพิมพ์ใช้เอง
รัฐบาลไทยเปลี่ยนค่าของเงินจาก 10 บาท เป็น 50 สตางค์
บัตรปันส่วน
นํ้าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2485
ซอย 10 บาท (ถนนเชาว์ฉลาด) แหล่งหญิงงามเมืองโบราณ
ซากอาคาร หลังแรก ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่ถูกระเบิด
อาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับการดัดแปลงหลังสงคราม
แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ และมาเลเซีย
เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า	

รูปภาพ
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45.

สถานีรถไฟบ้านโป่ง ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน 2488
ภาพจำ�ลองการควบคุมเชลยศึกของกองทัพญี่ปุ่น
สภาพเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกขนย้ายจากสิงคโปร์
สถานีกองกุยตะ ถ่ายเมื่อ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2486
รถไฟขบวนแรกที่แล่นผ่านสถานีกองกุยตะ
แผนที่แสดงที่ตั้งวัดดอนตูม สถานีตำ�รวจบ้านโป่ง สถานีรถไฟบ้านโป่ง
และสถานีหนองปลาดุก สถานที่เกิดเหตุ
พระครูปัญญาธิการ (เต่า)
พระสมศักดิ์ ยโสธโร จันทร์เปรม
ป้ายเขตทหาร
พระราชกฤษฎีกากำ�หนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยในราชการ
ป้ายเขตทหาร ตรงหัวมุมตลาดหอนาฬิกา (สนามหญ้า)
ป้ายแสดงเขตทหาร ริมรั้ววัดสัตตนารถปริวัตร
ป้ายแสดงเขตทหาร ริมรั้ววัดสัตตนารถปริวัตร
ป้ายแสดงเขตทหาร ริมรั้ววัดสัตตนารถปริวัตร
เสาป้ายบริเวณริมทางรถไฟ สะพานดำ�
ป้ายเขตทหาร บริเวณริมทางรถไฟ สะพานดำ�
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยในราชการทหาร
จุดที่พบป้ายแสดงเขตทหาร จำ�นวน 3 จุด ในตัวเมืองราชบุรี
อดีตสามเณร เพิ่ม สิริพิบูล
ป้ายหน้าเจดีย์บรรจุอัฐิทหารญี่ปุ่นที่วัดดอนตูม
เจดีย์บรรจุอัฐิทหารญี่ปุ่นที่วัดดอนตูม
สภาพวัดดอนตูม ในปัจจุบัน
ใบปลิวจากฝ่ายสัมพันธมิตรแจ้งเตือนการปฏิบัติเมื่อถูกโจมตี
ภาพวาดแผนที่จังหวัดราชบุรีแสดงที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์และการโจมตีจุดสำ�คัญ
ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์
ภาพวาดพลุร่มชูชีพ ก่อนการทิ้งระเบิด
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46.
47.
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บริเวณสี่แยกสะพานดำ�ที่ หลวงนิคมคณารักษ์ ถูกระเบิดเสียชีวิต
ภาพวาดการโจมตีของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร
ภาพวาดแสดงลูกระเบิดที่พลาดเป้า	
ภาพวาดใบปลิวฝ่ายสัมพันธมิตร
ภาพวาดเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรที่มาทิ้งระเบิดที่ราชบุรี
ภาพวาดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์หัก
ประตูนํ้าบางนกแขวกก่อนการทิ้งระเบิด
การทิ้งระเบิดประตูนํ้าบางนกแขวก
ประตูนํ้าบางนกแขวกหลังการทิ้งระเบิด
ภาพการทิ้งระเบิดที่ประตูนํ้าบางยาง
จุดที่ถูกทิ้งระเบิด บริเวณตัวเมืองราชบุรี
จุดที่ถูกทิ้งระเบิด บริเวณสถานีรถไฟราชบุรี
นายพิชัย เลาหชวลิต
มหาผ่อง ผลิตตธมโม
นายจรูญ ศรีเพชร
ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวัสดิ์ และภรรยา	
นายนิตย์-นางบัวไข ศรีประเสริฐ
เหล็กรางรถไฟบางส่วนที่นายนิตย์ เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
จดหมายจากอดีตเชลยศึกที่เขียนถึงนายนิตย์
ภาพอดีตเชลยศึกที่เดินทางมาเยี่ยมนายนิตย์ ที่ชุมทางหนองปลาดุก
ภาพอดีตเชลยศึกที่เดินทางมาเยี่ยมนายนิตย์ ที่ชุมทางหนองปลาดุก
ภาพอดีตเชลยศึกที่เดินทางมาเยี่ยมนายนิตย์ ที่ชุมทางหนองปลาดุก
ศาลเพียงตา ที่นายนิตย์ และนางบัวไข ศรีประเสริฐ สร้างขึ้นเพื่อไว้กระดูก
ทหารญี่ปุ่นที่ขุดพบเจอในไร่
69. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระรูประหว่าง
ทรงแวะเปิดสถานีราชบุรี
70. เหล่าข้าราชการมณฑลราชบุรี ขณะรอรับเสด็จ
k
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สถานีราชบุรี พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช ผู้ตามเสด็จ
เหล่าข้าราชการมณฑลราชบุรี ขณะส่งเสด็จ
สะพานจุฬาลงกรณ์
สะพานจุฬาลงกรณ์
สะพานจุฬาลงกรณ์ ในวันพิธีเปิด
สะพานจุฬาลงกรณ์ ในวันพิธีเปิด
สะพานจุฬาลงกรณ์ ในวันพิธีเปิด
สถานีราชบุรี ที่เห็นไกลๆ คือสะพานจุฬาลงกรณ์ข้ามแม่นํ้าแม่กลอง
สะพานจุฬาลงกรณ์
สะพานจุฬาลงกรณ์
สะพานจุฬาลงกรณ์
สะพานจุฬาลงกรณ์มองจากเครื่องบิน
ภาพวาดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์หักช่วงแรก ทางฝั่งเมืองราชบุรี
ภาพวาดสะพานรถไฟใหม่ทำ�ด้วยโครงสร้างไม้
พิธีเปิดสะพานจุฬาลงกรณ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
พิธีเปิดสะพานจุฬาลงกรณ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
พิธีเปิดสะพานจุฬาลงกรณ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
สะพานรถไฟที่ทหารญี่ปุ่นสร้างใหม่
แผนที่แสดงแนวการสร้างสะพานรถไฟด้วยโครงสร้างไม้
อนุมานแนวสะพานรถไฟที่สร้างด้วยไม้ของญี่ปุ่น
ภาพจำ�ลองตำ�แหน่งการจมของหัวรถจักร
ลักษณะการจมของหัวรถจักร
เวลานํ้าลง จะมองเห็นหาดทราย เดินข้ามฝั่งแม่นํ้าแม่กลองได้
ภาพหัวรถจักรไอนํ้าที่จม แต่ยังไม่ทราบว่ารุ่นใด
แผนการจัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบงานประจำ�จังหวัดราชบุรี
แผนการจัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบงานประจำ�จังหวัดราชบุรี
แผนการจัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบงานประจำ�จังหวัดราชบุรี
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บทสรุปผู้บริหาร
หนังสือเล่มนี้ ได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ จ.ราชบุรี ในยุคสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 โดยได้ล�ำ ดับเหตุการณ์ส�ำ คัญและสภาพความเป็นอยูท่ เี่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา
หลังจากทีร่ ฐั บาล จอมพล ป.พิบลู สงคราม ได้อนุญาตให้กองทัพญีป่ นุ่ เคลือ่ นทัพผ่านไปยังประเทศพม่าได้
จนกระทัง่ สงครามได้ยตุ ลิ ง ในปี พ.ศ. 2488 ต่อจากนัน้ ได้รวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ของคนรุน่ ต่อมา
จนถึงคนรุน่ ปัจจุบนั ทีไ่ ด้พยายามช่วยกันรือ้ ฟืน้ เหตุการณ์เกีย่ วกับสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 เช่น ความพยายาม
ในการกู้หัวรถจักรไอนํ้าที่จมอยู่ และการเก็บกู้ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดบริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์
โดยมุ่งหวังที่จะนำ�มาจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี ให้
คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
กองทัพญี่ปุ่นได้เริ่มเข้ามาตั้งค่ายฯ ที่สถานีหนองปลาดุก,วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง และบริเวณ
ตัวอำ�เภอเมือง จ.ราชบุรี ประมาณกลางปี พ.ศ. 2485 เพือ่ ใช้เป็นฐานส่งกำ�ลังบำ�รุงหลักในการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ควบคุมดูแลเส้นทางรถไฟสายใต้และใช้เป็นค่ายพักเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร
ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า
ค่ายหนองปลาดุก เป็นฐานส่งกำ�ลังบำ�รุงสำ�คัญด้านการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า ซึง่ ถือ
เป็นจุดเริม่ ต้นของเส้นทางสายนี้ เป็นตำ�บลรวบรวม และผลิตชิน้ ส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง
ทางรถไฟ เช่น หัวรถจักรไอนํ้า โบกี้รถไฟ ไม้หมอน รางรถไฟ อุปกรณ์ประกอบการก่อสร้างต่างๆ
เป็นโรงซ่อมหัวรถจักรไอนํ้า และยังใช้เป็นค่ายพักเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรบางส่วน
กองทัพญีป่ นุ่ ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวมลายูและจีน มาจากประเทศ
สิงคโปร์ ในห้วงระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2485-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2486 โดยเดินทางด้วยรถไฟสายใต้
มาลงที่สถานีบ้านโป่ง จากนั้นเดินทางไปพักต่อยังค่ายวัดดอนตูม เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า
ในช่วงเริ่มต้น หน่วยทหารญี่ปุ่นที่คอยควบคุมเชลยศึกและการก่อสร้างทางรถไฟซึ่งตั้งอยู่ในค่าย
1
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วัดดอนตูม มีชื่อหน่วยว่า นารีฮิซ่า เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรที่พักอยู่จะถูกทยอยส่งตัว
เข้าไปก่อสร้างยัง จ.กาญจนบุรี ตามระยะการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ทีย่ าวขึน้ ค่ายวัดดอนตูมนี้
ถือเป็นค่ายทหารญี่ปุ่นขนาดใหญ่ เป็นที่พักของทหารญี่ปุ่น เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร กรรมกรชาว
ต่างชาติ และกรรมกรคนไทย
ค่ายทหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บริเวณเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นค่ายทหารญี่ปุ่นขนาดใหญ่เช่นกัน
ใช้พนื้ ทีท่ างทิศตะวันออกของเส้นทางรถไฟ ตัง้ แต่ จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี วัดสัตตนารถปริวตั ร
วัดศรีชมพู วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนการช่างสตรี (ปัจจุบัน คือ
วิทยาลัยสารพัดช่าง) และตลอดสองข้างทางรถไฟ ตั้งแต่สะพานจุฬาลงกรณ์ไปถึงสถานีรถไฟราชบุรี
เป็นบริเวณค่ายทหารญี่ปุ่นทั้งหมด
ค่ายทหารญีป่ นุ่ ทีร่ าชบุรแี ห่งนี้ มีหน้าทีจ่ ดั หาวัสดุอปุ กรณ์กอ่ สร้างทางรถไฟ และเสบียงอาหาร
แล้วส่งต่อไปยังค่ายที่หนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง เพื่อใช้สร้างทางรถไฟ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมสถานีรถไฟราชบุรี เส้นทางรถไฟสายใต้ และสะพานจุฬาลงกรณ์ข้ามแม่นํ้าแม่กลอง
ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ
พออนุมานได้ว่า สาเหตุที่กองทัพญี่ปุ่นเลือกตั้งค่ายฯ อยู่ที่เขต อ.เมืองราชบุรี ด้วยเหตุผล
2 ประการ คือ 1) เมืองราชบุรมี คี วามเจริญมากกว่า อ.บ้านโป่ง หาซือ้ วัสดุ อุปกรณ์กอ่ สร้าง และเสบียง
ได้งา่ ย โดยเฉพาะไม้ตา่ งๆ ทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟ เช่น ไม้หมอน และไม้คาํ้ ยัน 2) เมือง
ราชบุรเี ป็นปมคมนาคมทางยุทธศาสตร์ทสี่ �ำ คัญ ทัง้ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ และทางนํา้ โดยเฉพาะทางนํา้
สามารถเดินทางล่องเรือทวนแม่นํ้าแม่กลองขึ้นไปยัง จ.กาญจนบุรีได้ และล่องเรือตามแม่นํ้าไปออก
ทะเลได้ที่ปากแม่นํ้าแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม หากจะเข้ากรุงเทพฯ ก็สามารถเดินเรือผ่านคลอง
ดำ�เนินสะดวกไปยังแม่นํ้าท่าจีน ต่อไปยังคลองหมาหอน ไปออกยังแม่นํ้าเจ้าพระยาได้เช่นเดียวกัน
ทหารญี่ปุ่นเป็นมิตรกับคนราชบุรี ไม่ได้ทำ�ร้ายหรือกดขี่ข่มเหงใดๆ คนราชบุรีในสมัยนั้น จะมี
รายได้จากการรับจ้างทำ�งานในค่ายญี่ปุ่น เช่น เป็นกรรมกรรับจ้างสร้างทางรถไฟ งานรับจ้างทั่วไป
งานซักรีดเสื้อผ้า งานผู้ช่วยทำ�อาหาร เป็นต้น ส่วนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดราชบุรีและตลาดบ้านโป่ง
ก็มรี ายได้จากการขายสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุกอ่ สร้าง และไม้ ให้แก่ทหารญีป่ นุ่ บางพวกก็จะมีรายได้
จากการแอบขายอาหาร ขายบุหรีใ่ ห้เชลยศึกทีเ่ ดินทางผ่านสถานีรถไฟราชบุรี ไปยังสถานีบา้ นโป่ง และ
เชลยศึกที่ถูกกักกันอยู่ตามค่ายฯ ต่างๆ โดยแลกกับสมบัติของเชลยศึกที่ติดตัวมา เช่น สร้อย แหวน
นาฬิกา เสือ้ ผ้า รองเท้า เป็นต้น แต่กม็ ชี าวราชบุรบี างส่วนมีรายได้จากการขโมยสิง่ ของของทหารญีป่ นุ่
เช่น นํ้ามัน ยางรถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ แล้วนำ�ไปขายต่อ
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เหตุการณ์สำ�คัญใน จ.ราชบุรี จนเป็นกระแสให้เกิดความขัดแย้งไปทั่วประเทศ คือ เหตุการณ์
ปะทะกันระหว่างทหารญี่ปุ่น กับกรรมกร ทหารและตำ�รวจไทย ที่ อ.บ้านโป่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2485 ทำ�ให้ทหารญีป่ นุ่ เสียชีวติ 7 นาย และบาดเจ็บอีกหลายนาย โดยสาเหตุเกิดจากทหารญีป่ นุ่
ไปทำ�ร้ายสามเณรไทย ทีว่ ดั ดอนตูม เรือ่ งนีก้ อ่ ให้เกิดเป็นปัญหาระดับประเทศส่งผลกระทบให้ชาวไทย
เกิดกระแสความเกลียดชังทหารญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นไปอีก ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ส่อไปในทาง
เลวร้ายลง จนนายกรัฐมนตรีตอ้ งหันมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพือ่ ให้เป็นทีพ่ อใจของญีป่ นุ่
จนกระทัง่ ถึงขัน้ ลงโทษผูก้ อ่ เหตุ ย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของไทยออกจากพืน้ ที่ และการ
ประกาศเขตห้ามทางทหาร
ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับ จ.ราชบุรี คงเป็นปัญหาเดียวกับจังหวัด
อีกหลายจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของทหารญี่ปุ่น และอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟ ได้แก่ ปัญหาการใช้
เงินดอลลาร์ของทหารญี่ปุ่น ปัญหาเครื่องอุปโภคบริโภคราคาสูง ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาร และ
ปัญหาเรื่อง “ผู้หญิงหย่อนใจ”
ในช่วงปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประมาณปลายปี พ.ศ. 2487 ฝ่ายอักษะเริ่มแพ้ต่อฝ่าย
สัมพันธมิตร กองทัพญีป่ นุ่ เริม่ ถอยร่นจากประเทศอินเดียกลับออกมาทางประเทศพม่า ผ่านประเทศไทย
เพือ่ ลงไปทางภาคใต้ มุง่ ไปยังประเทศสิงคโปร์ซงึ่ เป็นฐานทัพใหญ่ โดยใช้เส้นทางรถไฟเป็นหลักในการ
เคลื่อนย้ายกำ�ลังพลและยุทโธปกรณ์ ฝ่ายสัมพันธมิตรมีแผนที่จะตัดเส้นทางถอยของกองทัพญี่ปุ่น
จึงเริ่มทิ้งระเบิดตามค่ายทหารญี่ปุ่น สะพานรถไฟ สถานีรถไฟ และเส้นทางรถไฟที่สำ�คัญ ตั้งแต่
เส้นทางรถไฟในประเทศพม่า เรือ่ ยลงมายังสะพานข้ามแม่นาํ้ แคว จ.กาญจนบุรี และสะพานรถไฟต่างๆ
ตามเส้นทางที่ลงไปยังภาคใต้
จังหวัดราชบุรี ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศถึง 12 ครั้ง โดยแยกเป็นการโจมตีสถานี
รถไฟหนองปลาดุก 4 ครั้ง การโจมตีในเขต อ.เมืองราชบุรี 7 ครั้ง และโจมตีประตูกั้นนํ้า หัวท้ายของ
คลองดำ�เนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่นํ้าแม่กลองกับแม่นํ้าท่าจีน จำ�นวน 1 ครั้ง คือ ประตูนํ้า
บางนกแขวก และประตูนํ้าบางยาง ในระหว่างการโจมตีทางอากาศ ฝ่ายสัมพันธมิตรจะโปรยใบปลิว
แจ้งเสมอว่า ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ได้โจมตีราษฎรและบ้านเรือนคนไทย แต่มงุ่ โจมตีทหารญีป่ นุ่ เพือ่ ขับไล่
ทหารญี่ปุ่นให้ออกจากประเทศไทย และนำ�เอกราชมาคืนให้แก่คนไทยดังเดิม
ในจำ�นวนการโจมตีดังกล่าว สะพานจุฬาลงกรณ์ ซึ่งถือเป็นสะพานรถไฟที่สำ�คัญ ทอดตัวข้าม
แม่นํ้าแม่กลอง ช่วงบริเวณ อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นสะพานที่ยาวมาก หากทำ�ลายได้แล้ว ยากที่จะซ่อม
กลับคืน สะพานจุฬาลงกรณ์ได้ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดถึง 3 ครั้ง เพื่อมุ่งทำ�ลายสะพานให้ขาด
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ป้องกันไม่ให้กองทัพญี่ปุ่นใช้เส้นทางรถไฟผ่านลงไปยังภาคใต้ได้ สะพานจุฬาลงกรณ์ ถูกทิ้งระเบิด
ครัง้ ที่ 3 ในคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ลูกระเบิดลูกหนึง่ ทีห่ น่วงเวลาไว้เกิดระเบิดขึน้ ในตอนเช้า
ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ทำ�ให้สะพานจุฬาลงกรณ์ช่วงแรกทางฝั่งเมืองหัก กองทัพญี่ปุ่น
ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพได้ จึงได้ตดั สินใจสร้างสะพานรถไฟใหม่แทน โดยใช้ไม้เป็นโครงสร้าง
ขนานกับแนวสะพานจุฬาลงกรณ์เดิม จ้างกรรมกรทำ�ก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืน หาซื้อไม้ต่างๆ
จากบริเวณบ้านท่าเสา จนแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
สะพานรถไฟใหม่นี้ ถูกใช้งานอย่างหนักจนกระทั่งวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ช่วงบ่าย
หัวรถจักรไอนํ้าคันหนึ่งวิ่งผ่านตามปกติ สะพานรับนํ้าหนักไม่ไหว ประกอบกับกระแสนํ้าเชี่ยวกราก
สะพานเกิดหักบริเวณช่วงกลางแม่นาํ้ ทำ�ให้หวั รถจักรคันดังกล่าวจมลงสูก่ น้ แม่นาํ้ แม่กลอง ตัง้ แต่บดั นัน้
เป็นต้นมา
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง สะพานจุฬาลงกรณ์ยังหักอยู่ และสะพานรถไฟชั่วคราวที่
กองทัพญี่ปุ่นสร้างขึ้นก็หักเช่นกัน การเดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ-ภาคใต้จึงไม่สามารถเชื่อมต่อ
กันได้ตามปกติ เมื่อรถไฟวิ่งมาถึงช่วงที่ต้องข้ามแม่นํ้าแม่กลอง ระหว่างฝั่งสถานีรถไฟราชบุรีกับฝั่ง
ค่ายทหาร ผู้โดยสารจึงต้องลงเดินเพื่อเปลี่ยนขบวนรถไฟที่นี่ ในห้วงดังกล่าวนี้เอง ชาวราชบุรีจึงมี
อาชีพใหม่เกิดขึ้น คือ การรับจ้างแบกของและสัมภาระของผู้โดยสารข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อ
เปลี่ยนขบวนรถไฟ
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้ยุติลง สะพานจุฬาลงกรณ์ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่ โดยกอง
ทหารจากประเทศอินเดีย จนสามารถเปิดใช้งานได้ใหม่อีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488
สำ�หรับหัวรถจักรไอนํา้ ทีจ่ มอยู่ มีความพยายามทีจ่ ะกูข้ น้ึ มาเพือ่ จัดทำ�เป็นพิพธิ ภัณฑ์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้กันหลายครั้ง โดยเริ่มในสมัยของ ม.ร.ว. กำ�ลูนเทพ เทวกุล
ขณะดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2535 แต่เรื่องก็เงียบหายไป จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2548 พลโท ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ในขณะดำ�รงตำ�แหน่ง เจ้ากรมการทหารช่าง ได้มกี ารจัดนักดำ�นาํ้
ลงไปสำ�รวจสภาพหัวรถจักรที่จมอยู่ เพื่อเตรียมวางแผนการเก็บกู้ และยังได้พบกับลูกระเบิดในสมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ระเบิดอยู่ถึง 3 ลูก การสำ�รวจในครั้งนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ท่านได้ย้ายจาก
ตำ�แหน่งไปก่อน
ต่อมาในระหว่าง พ.ศ. 2549-2550 ช่วงทีน่ ายวงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ดำ�รงตำ�แหน่ง ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดราชบุรี และนายพิชัย นันทชัยพร ดำ�รงตำ�แหน่งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้ร่วมกันจัดตั้ง
คณะทำ�งานโครงการ “The Last Engine of The World War II” เพือ่ ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
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และก่อสร้างช่องทางชมรถจักรใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ แต่กไ็ ม่มผี ลสรุปใดๆ เพราะทัง้ สองท่านก็ยา้ ยจาก
ตำ�แหน่งไปก่อนเช่นกัน เรื่องจึงเงียบหายไปอีกครั้ง
อีก 10 ปีตอ่ มา ประมาณปลายปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมตั ิ
ให้มกี ารก่อสร้างทางรถไฟรางคูส่ ายนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 169 กม. ซึง่ ในช่วงทีข่ า้ มแม่นาํ้ แม่กลอง
ที่ จ.ราชบุรี ต้องสร้างสะพานรถไฟใหม่คู่ขนานกับสะพานจุฬาลงกรณ์เดิม การรถไฟแห่งประเทศไทย
จึงมีความกังวลว่า อาจจะมีผลกระทบกับลูกระเบิดทีจ่ มอยูใ่ ต้นาํ้ ในบริเวณดังกล่าว หากเกิดระเบิดขึน้
ในระหว่างการก่อสร้าง จะส่งผลต่อการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน เรือ่ งนีเ้ ป็นความสนใจ
ของนักข่าวและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวราชบุรีที่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย จนความทราบถึง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านจึงได้สงั่ การให้หน่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการเก็บกู้
ลูกระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ส่วนหัวรถจักรไอนํ้าที่จม
อยู่นั้น ยังไม่มีใครกล่าวถึงว่าจะมีการกู้หรือไม่
ในโอกาสที่จะมีการเก็บกู้ลูกระเบิดนี่เอง ชาวราชบุรีจึงได้เสนอให้มีการกู้หัวรถจักรไอนํ้า
ขึ้นมาด้วย เพื่อนำ�มาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี
ซึง่ สอดคล้องกับการที่ คณะรัฐมนตรีมมี ติประกาศให้ จ.ราชบุรี เป็นเขตเมืองเก่า เมือ่ วันที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2560
การประกาศเขตเมืองเก่าราชบุรี เป็นโอกาสสำ�คัญทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาเมืองราชบุรใี ห้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบกับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี ได้มนี โยบาย ทีจ่ ะจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมหลวงยกกระบัตรราชบุรี พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้าน
ราชบุรี พิพิธภัณฑ์ตำ�รวจราชบุรี และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี ขึ้น
เพื่อให้ จ.ราชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญ
การเก็บกูล้ กู ระเบิดและหัวรถจักร ใต้สะพานจุฬาลงกรณ์นี้ มีแผนจะดำ�เนินการในช่วงประมาณ
ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนแผนการสร้างพิพธิ ภัณฑ์สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ของ จ.ราชบุรี ยังไม่รวู้ า่
จะก่อร่างสร้างตัวได้สำ�เร็จเมื่อใด หนังสือเล่มนี้ ปิดต้นฉบับในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ซึง่ หากผูอ้ า่ นท่านใดสนใจเรือ่ งราวต่อจากนี้ ขอให้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ ได้ในโอกาสต่อไป
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ลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญ
ในสงครามโลก ครั้งที่ 2

(พ.ศ. 2482-พ.ศ.2488)

มูลเหตุทเี่ กิดสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ผูเ้ ขียนขออนุญาตไม่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพราะสามารถ
หาอ่านได้จากหนังสือหรือบันทึกต่างๆ ที่มีผู้จัดพิมพ์ไว้แล้วจำ�นวนหลายเล่ม ซึ่งมีการบันทึกไว้อย่าง
ละเอียด ผู้เขียนจะขอสรุปเฉพาะ “ลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2” เพื่อให้
ผู้อ่านพึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการอ่านหนังสือเล่มนี้ ได้เข้าใจยิ่งขึ้น สรุปเหตุการณ์สำ�คัญที่ ดิเรก
ชัยนาม (2549 : 41-42, 173-175) ได้สรุปไว้ มีดังนี้

พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)

วันที่ 1 กันยายน เยอรมันนีเข้าตี
โปแลนด์ และในวันเดียวกันนี้ อังกฤษ
และฝรั่งเศสยื่นคำ�ขาดให้เยอรมันนีถอย
ออกจากโปแลนด์ มิฉะนั้น จะประกาศ
สงคราม
วันที่ 3 กันยายน อั ง กฤษและ
ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมันนี
วั น ที่ 27 กั น ยายน โปแลนด์
ยอมแพ้ต่อเยอรมันนี
วันที่ 28 กันยายน เยอรมันนี
และสหภาพโซเวียตตกลงแบ่งโปแลนด์
ระหว่างกัน
วันที่ 30 พฤศจิกายน สหภาพโซเวียตบุกฟินแลนด์
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

6

รูปภาพ 1 สภาพของเมืองไวรัน ของโปแลนด์หลัง
การทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศเยอรมัน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 1939
ที่มา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561 :
ออนไลน์).

พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940)

วันที่ 12 มีนาคม สหภาพโซเวียตกับฟินแลนด์ ทำ�สัญญาสันติภาพระหว่างกัน
วันที่ 9 เมษายน เยอรมันนีบุกเดนมาร์กและนอร์เวย์
วันที่ 12 พฤษภาคม กองทัพเยอรมันนี รุกเข้าดินแดนฝรั่งเศส
วันที่ 15 พฤษภาคม กองทัพฮอลแลนด์ยอมแพ้
วันที่ 28 พฤษภาคม พระเจ้าเลโอโปลด์แห่งเบลเยี่ยมยอมแพ้
วันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน กองทัพอังกฤษและสัมพันธมิตรถอยจากเมืองดันเคิร์กใน
ประเทศฝรั่งเศสกลับไปยังเกาะอังกฤษ
วันที่ 12 มิถุนายน ประเทศไทยลงนามในกติกาสัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศสและอังกฤษ
ที่วังสวนกุหลาบ ทำ�เนียบรัฐบาล และกับประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว
วันที่ 14 มิถุนายน กองทัพเยอรมันนีเข้ากรุงปารีส
วันที่ 22 มิถุนายน ฝรั่งเศสยอมเซ็นสัญญาสงบศึกกับเยอรมันนีที่ป่าเมืองคอมเปียน
วันที่ 27 กันยายน เยอรมันนี อิตาลี และญี่ปุ่น ทำ�สนธิสัญญาไตรภาคี
วันที่ 28 ตุลาคม อิตาลีบุกกรีซ

พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941)

วันที่ 11 เมษายน สหภาพโซเวียตกับญี่ปุ่นทำ�สัญญาความเป็นกลาง
วันที่ 14 มิถุนายน สหรัฐอเมริกา ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เข้าสงคราม กักเงินและสินทรัพย์ของฝ่าย
อักษะที่ฝากอยู่ในสหรัฐอเมริกา
วันที่ 22 มิถุนายน เยอรมันนีเข้าโจมตีสหภาพโซเวียต ทั้งๆ ที่ทำ�สัญญาไม่รุกรานกับสหภาพโซเวียต เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2483
วันที่ 12 กรกฎาคม อังกฤษทำ�สัญญา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับสหภาพโซเวียต
วันที่ 11 ตุลาคม พลเอก ฮิเดกิ โทโจ เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
วันที่ 7 ธันวาคม ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ และประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา
วันที่ 8 ธันวาคม ญี่ปุ่นส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทยและมลายู อังกฤษและอเมริกาประกาศ
สงครามตอบญี่ปุ่น
วันที่ 10 ธันวาคม เยอรมันนี และอิตาลี ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกา
ประกาศสงครามตอบ
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วันที่ 22 ธันวาคม ญี่ปุ่น โจมตี เกาะฟิลิปปินส์
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 กองทัพอากาศอเมริกัน ทิ้งระเบิดลงกรุงโตเกียว เป็นครั้งแรก
วันที่ 12 สิงหาคม การประชุมมอสโคว์ ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ กองทัพเยอรมันนี ยอมแพ้ที่เมืองสตาลินกราด รัสเซียเริ่มมีชัยเป็นครั้งแรก
วันที่ 9-10 กรกฎาคม สัมพันธมิตรขึ้นเกาะซิซีลีของอิตาลี
วันที่ 19 กรกฎาคม กรุงโรมถูกสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเป็นครั้งแรก
วันที่ 25 กรกฎาคม มุสโสลินี ผู้นำ�ของอิตาลี ถูกปลดจากตำ�แหน่งและจอมพลบาโดกลีโอเป็น
นายกรัฐมนตรีแทน
วันที่ 8 กันยายน อิตาลียอมจำ�นน
วันที่ 10 กันยายน กองทัพเยอรมันเข้ายึดครองกรุงโรม
วันที่ 13 ตุลาคม อิตาลีกลับประกาศสงครามกับเยอรมันนี
วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน การประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอเมริกนั อังกฤษและรัสเซีย
ที่กรุงมอสโคว์
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน การประชุมกรุงไคโร ระหว่างโรสเวลต์ เชอร์ชิล และเจียงไคเช็ค
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม การประชุมกรุงเตเฮราน ระหว่างโรสเวลต์ เชอร์ชิลล์ และ
สตาลิน

พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944)

วันที่ 4 มิถุนายน กองทัพอังกฤษและอเมริกันยึดกรุงโรมได้
วันที่ 6 มิถนุ ายน ฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึน้ บกทีน่ อร์มอ็ งดี ประเทศฝรัง่ เศส หรือทีเ่ รียกกันว่า
วัน D-day
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

8

วันที่ 15 มิถุนายน อเมริกันใช้เครื่องบินชนิดป้อมบินยักษ์ (Super fortresses) โจมตี
กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรก
วันที่ 21 สิงหาคม-29 กันยายน ฝ่ายสัมพันธมิตรประชุมที่ดัมบาร์ตันโอกส์ กรุงวอชิงตัน
วันที่ 25 สิงหาคม ฝ่ายสัมพันธมิตรช่วยให้กรุงปารีสกลับมีเสรี
วันที่ 9 ตุลาคม การประชุมกรุงมอสโคว์ ครั้งที่ 3
วันที่ 21-22 ตุลาคม การรบทางเรือ ที่อ่าวเลย์เต (Leyte Gulf) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งนับว่า
เป็นยุทธนาวีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติสงครามทางเรือของโลกระหว่างสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย กับ
กองทัพญี่ปุ่น โดยฝ่ายสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เป็นฝ่ายชนะ

รูปภาพ 2 ยุทธนาวีอ่าวเลย์เต ทะเลฟิลิปปินส์ เป็นยุทธนาวีครั้งใหญ่ที่สุด
ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 และใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ที่มา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561 : ออนไลน์).

พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ กองทัพอเมริกันเข้ากรุงมะนิลา
วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ การประชุมที่ยัลตา ภายในพระราชวังลีวาเดีย คาบสมุทรไครเมีย
วันที่ 12 เมษายน ประธานาธิบดีโรสเวลต์ถึงแก่อสัญกรรม
9
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วันที่ 25 เมษายน เปิดประชุมสหประชาชาติครั้งแรกที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 เมษายน มุสโสลินีถูกฆ่าตาย
วันที่ 30 เมษายน ฮิตเล่อร์ ทำ�อัตวินิบาตกรรม ในหลุมหลบภัยกรุงเบอร์ลิน เยอรมันนี
วันที่ 2 พฤษภาคม โซเวียต รัสเซียเข้ายึดกรุงเบอร์ลิน
วันที่ 7 พฤษภาคม เยอรมันนี ยอมแพ้แก่สัมพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไข
วันที่ 17 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม การประชุมพ็อทซ์ดัม ประเทศเยอรมันนี
วันที่ 6 สิงหาคม สหรัฐอเมริกาทิ้งลูกระเบิดปรมาณูลูกแรกลงเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 8 สิงหาคม โซเวียต รัสเซียประกาศสงครามกับญี่ปุ่น
วันที่ 9 สิงหาคม สหรัฐอเมริกาทิ้งลูกระเบิดปรมาณูลูกที่สองที่เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 15 สิงหาคม ญี่ปุ่นยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข
วันที่ 2 กันยายน ญี่ปุ่นเซ็นสัญญายอมแพ้บนเรือรบอเมริกัน “มิสสุรี” ในอ่าวโตเกียว

รูปภาพ 3
กลุ่มเมฆรูปดอกเห็ดของ
“ลิตเติลบอย” และ “แฟตแมน”
ที่ทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมะ (ซ้าย) และ
เหนือเมืองนางาซากิ (ขวา)
ที่มา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,
2561 : ออนไลน์).

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของไทยโดยตรง เริ่มขึ้นเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ที่
จ.ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และ
สมุทรปราการ ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เวลา 02.00 น. โดยเพียงขอนำ�กองทัพผ่านประเทศไทย
เพือ่ ลงไปตีมลายู สิงคโปร์ และขึน้ ตะวันตกไปตีพม่า ขออย่าให้ไทยขัดขวาง ทางกองทัพญีป่ นุ่ รับรองว่า
จะเคารพอธิปไตยของไทย (รายละเอียดอ่านต่อได้ในบทต่อไป)
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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ในประเทศไทย

สงครามมหาเอเชียบูรพา

สงครามมหาเอเชียบูรพา (The Greater East Asia War) เป็นคำ�ทีใ่ ช้กันในกองบัญชาการทัพ
แห่งจักรพรรดิญี่ปุ่น เริ่มใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 หมายถึง สงครามในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเกิดขึ้นจากการรุกรานของจักรวรรดิญี่ปุ่น ในช่วง พ.ศ. 2473-2483 และขยาย
ผลต่อมาจนสงครามมหาเอเชียบูรพาถือเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลก ครั้งที่ 2
ในทวีปเอเชีย ญี่ปุ่นเริ่มนโยบายชาตินิยมโดยใช้คำ�ขวัญที่ว่า “เอเชียเพื่อชาวเอเชีย” (Asia
for Asiatics) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ญีป่ ุ่นได้ประกาศนโยบาย “การจัดระเบียบใหม่
ในเอเชียตะวันออกและการสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา” (New order in East Asia
and Co-Prosperity Sphere of Greater East Asia) ยิ่งไปกว่านั้น ญี่ปุ่นยังได้ทำ�สัญญาร่วมมือกับ
เยอรมนีและอิตาลี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยมีเป้าหมายเข้ายึดครองประเทศจีนและ
ประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ ทั้งหมดในขณะนั้น
ในช่วงเริ่มแรก ประเทศไทยประกาศตัวเป็นกลาง พยายามรักษาสัมพันธไมตรีกับทุกฝ่าย
โดยมีการลงนามในสนธิสัญญาไม่รุกรานกับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2483 และในวันเดียวกันนี้ ประเทศไทยก็ยังได้ลงนามสนธิสัญญาการเจริญสัมพันธไมตรีและ
การเคารพต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขตของกันและกันกับญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว อีกด้วย
เมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามในทวีปยุโรป ญี่ปุ่นจึงส่งกำ�ลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่อาณานิคม
ของฝรั่งเศสในอินโดจีน อันประกอบด้วยเวียดนาม กัมพูชา และลาว การแผ่อำ�นาจครั้งนี้ทำ�ให้
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และเนเธอร์แลนด์ ผนึกกำ�ลังสกัดกั้นโดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
ด้วยการงดจำ�หน่ายสินค้าที่เป็นประโยชน์ในสงครามต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะนํ้ามัน ซึ่งทำ�ให้สถานการณ์
ตึงเครียด
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เช้ามืดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484)
ญี่ปุ่นเปิดแนวรบในเอเชียตะวันออก โดยโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในมลรัฐฮาวาย ซึ่งเป็นฐานทัพของ
สหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งเกาะฮ่องกงของอังกฤษ เกาะฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกา
เมืองโคตาบารูในแหลมมลายู และยกพลขึ้นบกในประเทศไทย โดยมิได้ประกาศสงครามล่วงหน้า

เหตุการณ์ในประทศไทย
ทูตอังกฤษแจ้งเตือน

คืนวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ขณะนั้น ที่กรุงเทพฯ กำ�ลังมีงานฉลองรัฐธรรมนูญ
ที่สวนอัมพร สถานีวิทยุบีบีซี รายงานว่ามีความเคลื่อนไหวของขบวนเรือญี่ปุ่น ในอ่าวไทย ทำ�ให้เกิด
ข่าวลือว่าญี่ปุ่นจะบุกไทย และคํ่าวันนั้นเอง เวลาประมาณ 19.00 น. เอกอัครราชทูตอังกฤษได้ขอ
เข้าพบ ศ.ดร.ดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ และรายงานว่าเครือ่ งบินตรวจการณ์
ของอังกฤษ เห็นกองเรือรบญี่ปุ่นเดินทางมาจากแหลมญวนและกำ�ลังอยู่ในบริเวณใกล้อ่าวไทย

ทูตญี่ปุ่นเข้าพบนายกรัฐมนตรีไทย ขอนำ�กำ�ลังทหารผ่าน

หลังจากนั้นอีกไม่นาน เวลาประมาณ 22.30 น. นายซูโบกามิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและคณะ
ได้ขอเข้าพบ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ที่วังสวนกุหลาบ ซึ่งขณะนั้นใช้เป็นทำ�เนียบ
นายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ ไปตรวจราชการชายแดน พลตำ�รวจเอกอดุลย์ อดุลยเดชจรัส
รองนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าพบแทน
ทูตญี่ปุ่นแจ้งว่า ญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาแล้ว และได้รับคำ�สั่งจาก
รัฐบาลญีป่ นุ่ ให้แจ้งต่อรัฐบาลไทยว่า กองทัพญีป่ นุ่ ขอผ่านประเทศไทยไปตีมลายูและสิงคโปร์ ขออย่าให้
ไทยขัดขวาง ทางรัฐบาลญีป่ นุ่ รับรองว่าจะเคารพอธิปไตยของไทย ขอให้ไทยตกลงยินยอม ภายในเวลา
01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484

ประชุมคณะรัฐมนตรีด่วน

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ อดุลยเดชจรัส รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วนใน
เวลา 23.00 น. แต่ไม่สามารถตกลงใจได้ ต้องรอนายกรัฐมนตรีเท่านั้น จึงนำ�ความไปแจ้งทูตญี่ปุ่นที่
รอฟังผลการพิจารณาอยู่ ให้กลับไปก่อน ให้กลับมาฟังผลใหม่เวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คือ วันที่
8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
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กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้าแผ่นดินไทย

ขณะที่รัฐบาลไทยยังไม่ได้ให้คำ�ตอบใดๆ เพราะต้องรอนายกรัฐมนตรี กองทัพญี่ปุ่น ไม่รอฟัง
คำ�ตอบบุกเข้าสู่แผ่นดินไทยทันที ในคืนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เวลา 02.00 น. จากชายแดน
ด้านทิศตะวันออก พร้อมกับส่งกองกำ�ลังในอ่าวไทย ยกพลขึน้ บกตามแนวชายฝัง่ ทะเลเข้าสูพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัด
ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรขี นั ธ์ และสมุทรปราการ โดยมีทหาร
ตำ�รวจ ยุวชนทหาร ลูกเสือ และอาสาสมัครต่างๆ ของไทย ต่อสู้ทัดทานการรุกรานในครั้งนี้ของญี่ปุ่น
บางแห่งเกิดรบกันรุนแรงถึงขั้นตะลุมบอน ต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำ�นวนมาก

นายกรัฐมนตรีเรียกประชุม

เช้ามืดวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 จอมพล
ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึง
กรุงเทพฯ จึงเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วน เมื่อ
เวลา 06.50 น. ที่ประชุมไม่ได้ข้อยุติว่าจะยอมหรือ
ไม่ยอม ในที่สุดนายกรัฐมนตรี ก็ประกาศว่า “ไม่มี
ประโยชน์อะไรที่จะต่อต้านญี่ปุ่น เพราะเราไม่มี
กำ�ลัง อังกฤษเอง อเมริกาเอง ก็เห็นว่าไม่มีอะไรจะ
ช่วยเรา”

ญี่ปุ่นเสนอแผนความร่วมมือ
สามแนวทางให้ประเทศไทยเลือก

ในคืนวันที่ 7 ธันวาคม 2584 ที่ นายซูโบกามิ
เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ พร้อมด้วยคณะ ซึง่ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ที่ปรึกษา
เลขานุการ และล่าม ได้ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีไทย
ที่วังสวนกุหลาบ เรื่องขอเดินทัพผ่านประเทศไทย
เพื่อไปทำ�ลายอาณานิคมของประเทศอังกฤษ (พม่า
อินเดีย) และอเมริกา (มลายู) นั้น ทางประเทศญี่ปุ่น
ได้ยนื่ แผนขอความร่วมมือกับประเทศไทย ไว้จ�ำ นวน
3 แนวทาง ดังนี้ (ดิเรก ชัยนาม. 2549 : 166-167)

รูปภาพ 4 แผนที่แสดงการยกพลขึ้นบกของ
กองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทย
เมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
ที่มา (ปวริศ ศิริขันแสง และคณะ,
2560 : ออนไลน์)
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แนวทางที่ 1 ญี่ปุ่นขอเดินทหารผ่านไทยไปเท่านั้น
แนวทางที่ 2 ไทยกับญี่ปุ่นทำ�สัญญาพันธมิตรกันเพื่อป้องกันประเทศไทย
แนวทางที่ 3 ไทยกับญี่ปุ่นเป็นสหายสงครามร่วมรุกร่วมรบต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาและ
ในการนี้ ญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ดินแดนที่ไทยเคยเสียให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสกลับคืนมาทั้งหมด
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นประธาน ได้หารือผลดีผลเสียกัน
อย่างกว้างขวาง โดยสรุปมีข้อพิจารณาที่สำ�คัญในการตัดสินใจ ดังนี้
ข้อแรก กองทัพของไทยสู้กองทัพญี่ปุ่นไม่ได้
ข้อสอง อังกฤษและอเมริกา ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้มากนัก
ข้อสาม ประเทศไทยเคยแถลงตัวว่าเป็นกลางโดยเคร่งครัด
ข้อสี่ หากเราเลือกแนวทางที่ 2 หรือแนวทางที่ 3 โลกจะต้องวิจารณ์ประเทศไทยอย่าง
เสียหาย
รัฐบาลไทยพิจารณาเห็นว่าไทยมิอาจต้านทานกองกำ�ลังญีป่ นุ่ ได้ จึงเลือกแนวทางที่ 1 ประกอบกับ
การที่ญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพเอกราช อธิปไตย และเกียรติภูมิของไทย รัฐบาลจึงมีคำ�สั่งหยุดยิง
และยุติการสู้รบเมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยตกลงยินยอมให้ญี่ปุ่น
เดินทัพผ่าน (แต่การสู้รบในภาคใต้ยังดำ�เนินอยู่จนถึงบ่ายโมง กว่าที่คำ�สั่งหยุดยิงจะไปถึง)
ต่อมาจึงมีการลงนามกันระหว่างเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น นายซูโบกามิ กับ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่างประเทศของไทย นายดิเรก ชัยนาม หลังจากนัน้ รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ให้แก่ประชาชน
ทราบ

ข้อตกลงระหว่างผู้แทนไทยและญี่ปุ่น

ข้อตกลงระหว่างผู้แทนไทยและญี่ปุ่น มีข้อความดังต่อไปนี้ (ทศ พันธุมเสน และจินตนา
ยศสุนทร. 2544 : 7-8)
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับมอบอำ�นาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตน ตกลงกันดังต่อไปนี้
1. เพือ่ จัดการกับสถานการณ์เร่งด่วนในเอเชียตะวันออก ประเทศไทยจะอนุญาตให้กองทหาร
ญี่ปุ่นผ่านดินแดนของประเทศไปได้ และจะให้ความสะดวกทุกอย่างเท่าที่จำ�เป็นเพื่อการผ่านดังกล่าว
ตลอดจนการดำ�เนินการต่างๆ โดยทันที เพื่อหลีกเหลี่ยงความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน อันจะเกิดขึ้นได้
ระหว่างกองกำ�ลังทหารญี่ปุ่นกับกองกำ�ลังทหารไทย
2. รายละเอียดเพือ่ การปฏิบตั ติ ามวรรคแรก จะต้องตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารของ
ทั้งสองประเทศ
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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3. ประเทศญี่ปุ่นให้ประกันว่า เอกราช อธิปไตย และเกียรติยศของประเทศไทยจะได้รับการ
			

ทำ�ไว้สองชุดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1941
(ลงชื่อ) ดิเรก ชัยนาม
รัฐมนตรีว่าการกกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายไทย
(ลงชื่อ) ท.ซูโบกามิ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย

คำ�แถลงการณ์ของรัฐบาลไทย

ต่อมาในวันเดียวกัน (8 ธันวาคม พ.ศ. 2484) รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ผา่ นทางวิทยุของกรม
โฆษณาการ ดังนี้ (ดิเรก ชัยนาม. 2549 : 167-168)
“ด้วยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น. กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่
ประเทศไทย โดยทางทะเลในเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี ประจวบคีรขี นั ธ์ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
(บ้านดอน) และบางปู ส่วนทางบกได้เข้ามาทางจังหวัดพระตะบองและพิบูลสงคราม เกือบทุกแห่ง
ทหารและตำ�รวจไทยได้ทำ�การต่อสู้อย่างเข้มแข็ง
อนึ่ง ในเวลาเดียวกันก็ได้มีข่าวจากต่างประเทศว่า กองทัพเรือญี่ปุ่น ได้เข้าโจมตีเกาะฮาวาย
และฟิลปิ ปินส์ ของสหรัฐอเมริกา ได้สง่ ทหารขึน้ บกทีโ่ กตาบารูในเขตมลายูของอังกฤษ และได้เข้าโจมตี
สิงคโปร์โดยเครื่องบินอย่างหนักด้วย
ในเรื่องนี้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้มาที่ทำ�เนียบนายกรัฐมนตรีในวันที่ 7 ธันวาคม 2484 เวลา
22.30 น. ได้ชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่า ได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาแล้ว แต่มิได้ถือว่าไทยเป็นศัตรู หากมีความจำ�เป็นต้องขอเดินทางผ่านอาณาเขตไทย
รัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พิจารณาปรึกษากันโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แม้ประเทศไทยได้พยายามโดยสุดกำ�ลังก็ไม่สามารถ
จะหนีเหตุการณ์นไี้ ด้พน้ และเนือ่ งจากสภาพเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ การทีจ่ ะต่อสูก้ นั ไปก็จะเป็นการเสียเลือด
เสียเนือ้ ชาวไทยโดยไม่ส�ำ เร็จประโยชน์ จึงจำ�เป็นต้องพิจารณาตามข้อเสนอของรัฐบาลญีป่ นุ่ และผ่อนผัน
ให้ทางเดินแก่กองทัพญีป่ นุ่ โดยได้รบั คำ�มัน่ จากรัฐบาลญีป่ นุ่ เป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า จะเคารพเอกราช
อธิปไตย และเกียรติศักดิ์ของไทย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ตกลงให้ทางเดินทัพแก่ญี่ปุ่น และการต่อสู้
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ได้หยุดลง
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ขอให้ประชาชนชาวไทย จงระงับความตืน่ เต้นและพยายามประกอบกิจการงานต่อไปตามเดิม
รัฐบาลจะทำ�ความพยายามอย่างสูงสุดในอันที่จะให้เหตุการณ์ทั้งหลายผ่อนจากหนักเป็นเบาให้
มากที่สุดที่จะทำ�ได้ ขอให้ประชาชนชาวไทยจงรักษาความสงบ และฟังคำ�สั่งคำ�ตักเตือนของรัฐบาล
ทุกประการ”

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตัดสินใจร่วมเป็นพันธไมตรีทางทหารกับญี่ปุ่น

ต่อมาวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทัพญีป่ นุ่ เข้ายึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ไว้ได้เกือบหมด นายกรัฐมนตรี จึงเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหารือบทบาทของ
ประเทศไทยที่ประชุมมีความเห็นแตกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายที่เห็นว่า ญี่ปุ่นจะชนะสงคราม ดังนั้น จึงควรเข้าข้างญี่ปุ่นเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
2. ฝ่ายที่เห็นว่า ไทยควรยืนยันความเป็นกลางไม่ขัดขวางหรือเข้ากับญี่ปุ่น อย่าทำ�ให้ฝ่าย
สัมพันธมิตรคิดว่าไทยเป็นศัตรูของเขา
นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจตามฝ่ายที่ 1 จึงลงนามทำ�กติกาพันธไมตรีทางทหารกับญี่ปุ่น เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ความว่า (ดิเรก ชัยนาม. 2549 : 170)
“ต่างฝ่ายต่างจะเคารพเอกราชและอธิปไตยซึ่งกันและกัน ภาคีแต่ละฝ่ายจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อย่างเต็มที่ในด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ ในกรณีภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดขัดกันขึ้น
กับประเทศที่สาม และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่แยกทำ�สัญญาสันติภาพหรือสงบศึก”
กติกานีม้ โี ปรโตคอลลับ ซึง่ ไม่เปิดเผยว่า ญีป่ นุ่ จะช่วยให้ไทยได้ดนิ แดนไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู
และปะลิส คืนจากอังกฤษ และไทยสัญญาจะช่วยญี่ปุ่นในกรณีสงครามซึ่งมีอยู่แล้วกับประเทศ
ฝ่ายตะวันตก
กติกาโปรโตคอลลับนี้ อ้างอิงมาจากคำ�ให้การของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย
นายซูโบกามิ เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2489 ในการสอบสวนของศาลชัน้ ต้นของศาลทหารระหว่างประเทศ
ณ กรุงโตเกียว (ดิเรก ชัยนาม. 2549 : 170)

ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา

ต่อมาในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 เวลา 12.00 น. รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา มีข้อความดังนี้ (ทศ พันธุมเสน และจินตนา ยศสุนทร. 2544 : 12-13)
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โดยทีฝ่ า่ ยอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้กระทำ�การรุกรานประเทศไทยมาเป็นลำ�ดับ โดยส่งทหาร
รุกลํา้ เขตแดนเข้ามาบ้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สง่ เครือ่ งบินลอบเข้ามาทิง้ ระเบิดบ้านเรือนราษฎร
ผูป้ ระกอบการหาเลีย้ งชีพอย่างปกติ ทัง้ ระดมยิงราษฎรสามัญไร้อาวุธอย่างทารุณ ผิดวิสยั ของอารยชน
ไม่กระทำ�การอย่างเปิดเผยตามประเพณีนยิ มระหว่างชาติ นับได้วา่ เป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่าง
ประเทศและมนุษยธรรม ประเทศไทยจึงไม่สามารถจะทนดูต่อไปอีกได้
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่าได้มีสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยฝ่ายหนึ่ง
กับบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน วันที่ 25 มกราคม 2485 เป็นต้นไป
ฉะนั้น จึงให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลปฏิบัติการเพื่อให้
ประเทศไทยประสบชัยชนะถึงที่สุด และพ้นจากการรุกรานอันไม่เป็นธรรมของฝ่ายอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา โดยกระทำ�การสนับสนุนกิจการของรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงและปฏิบัติตามคำ�สั่งของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด ทัง้ ประกอบอาชีพตามปกติของตนอย่างเต็มที่ ให้ได้ผลเพือ่ นำ�มาช่วยเหลือ
และเกื้อกูลเพื่อนร่วมชาติ และพันธมิตรของชาติอย่างมากที่สุด
ส่วนผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี้ที่มิได้เป็นคนไทย และมิได้เป็นชาติศัตรูนั้น ให้ตั้งอยู่ใน
ความสงบ และดำ�เนินอาชีพอย่างปกติ และให้กระทำ�กิจการให้สมกับที่ตนได้รับยกย่องว่าเป็นมิตร
ของประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2485 เป็นปีที่ 9 ในราชการปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

17

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

รูปภาพ 5
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสงคราม
ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา
ที่มา (Wutt T, 2018 : ออนไลน์).

ผู้สำ�เร็จราชการลงนามไม่ครบ

ประกาศสงคราม ณ วันที่ 25 มกราคม 2485 ข้างต้น ระบุนามคณะผู้สำ�เร็จราชการแทน
พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งขณะนั้นมี 3 ท่าน แต่มี
ผูส้ �ำ เร็จราชการแทนพระองค์ลงนามเพียง 2 ท่าน คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทพิ อาภา
และเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุม่ อินทรโยธิน) ส่วนหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) มิได้
ลงนามในประกาศด้วย เนื่องจากไปเยี่ยมมารดาที่บ้านในอยุธยา

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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อังกฤษประกาศสงครามตอบ

อังกฤษได้ประกาศสงครามตอบต่อประเทศไทย ส่วนสหรัฐอเมริกาถือว่าประเทศไทยถูกญีป่ นุ่
ยึดครอง จึงไม่ประกาศสงครามตอบ

ประชาชนไทยไม่พอใจ

การที่รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้น ถือเป็นการลบล้างการ
ประกาศความเป็นกลางของไทย เมื่อเดือนกันยายน 2482 จึงก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากบุคคล
ระดับผู้นำ�จำ�นวนมาก อีกทั้งประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ถือว่าญี่ปุ่นเป็นฝ่ายรุกรานไทยไม่ใช่อังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา จึงเกิดเรื่องราวกระทบกระทั่งระหว่างทหารญี่ปุ่นกับคนไทยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ�
ชาวไทยไม่แสดงอัธยาศัยไมตรีอนั ดีตอ่ ญีป่ นุ่ จนนายกรัฐมนตรีตอ้ งปราศรัยทางวิทยุให้ประชาชนทราบ
ความว่า (ทศ พันธุมเสน และจินตนา ยศสุนทร. 2544 : 14)
“เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ และเราเกิดมาเป็นชาติไทย เป็นชาตินักรบ เมื่อเรือของเรา
ถูกพายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่เราคนเดียว คนอื่นๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน ฉะนั้นเราจะต้อง
เสียสละ หรือจะต้องทำ�ทุกอย่าง ซึ่งฝืนหรือจะพอใจ หรือจะดีใจ หรือจะร้องไห้ ขอให้ชาวไทย ไม่ว่า
หน่วยงานราชการหรือเอกชนแสดงอัธยาศัยไมตรี จัดหาของรับประทาน รวมทั้งที่อยู่อาศัยแก่ทหาร
ญี่ปุ่นเท่าที่จะเอื้อเฟื้อได้”

องค์การต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทย

เหตุการณ์ในประเทศไทยขณะนั้น เริ่มระสํ่าระสาย รัฐบาลของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไม่สู้
จะได้รบั ความนิยมจากประชาชน เพราะได้มกี ารบังคับจิตใจต่างๆ นานา เช่น บังคับให้ผหู้ ญิงใส่หมวก
บังคับให้ตดั ต้นพลู ห้ามกินหมาก สัง่ ให้
ตัดต้นหมาก หากใครไม่ใส่หมวกก็จะ
ไปติดต่อกับราชการไม่ได้

รูปภาพ 6
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยในสมัย
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ที่มา (KeyArNuLive, 2557 : ออนไลน์).
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รัฐบาลกับสภาผูแ้ ทนราษฎรมีการขัดแย้งกันบ่อยขึน้ ประกอบกับรัฐบาลไทย ตัดสินใจประกาศ
สงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา หันมาร่วมรบกับญี่ปุ่น จึงทำ�ให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับ
รัฐบาล จัดตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทยขึ้น โดยการนำ�ของ นายปรีดี พนมยงค์ (ผู้สำ�เร็จ
ราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น และเป็นผู้แทนพระองค์ฯ ที่ไม่ได้ลงนามการประกาศสงครามกับ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในฉบับนั้น) เป็นหัวหน้าองค์การและวางแผนการปฏิบัติ นายปรีดีฯ ได้
กำ�หนดภารกิจขององค์การต่อต้านญีป่ นุ่ ในประเทศไทย ไว้ 2 ประการ คือ (ทศ พันธุมเสน และจินตนา
ยศสุนทร. 2544 : 18)
1. ต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกรานโดยพลังของคนไทยผู้รักชาติ และร่วมกับสัมพันธมิตร
2. ปฏิบัติการเพื่อให้สัมพันธมิตรรับรองว่า เจตนารมณ์แท้จริงของราษฎรไทยไม่เป็นศัตรูต่อ
สัมพันธมิตร
ทางฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ และผู้ร่วมงาน เชื่อว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะชนะสงคราม หากเรา
ไม่ท�ำ ความเข้าใจกับฝ่ายสัมพันธมิตรให้ดี ประเทศไทยอาจถูกฝ่ายสัมพันธมิตรถือว่าเป็นศัตรู หากฝ่าย
สัมพันธมิตรชนะสงคราม ไทยจะตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามตามไปด้วย
องค์การต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงพูดอย่างเดียว แล้วฝ่ายสัมพันธมิตรจะเชื่อ
ดังนั้นจึงต้องร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร ต่อต้านฝ่ายญี่ปุ่นด้วย
องค์การนี้ ก็คือ “ขบวนการเสรีไทย” นั่นเอง ท่านผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จากหนังสือที่เขียนเกี่ยวเรื่อง “เสรีไทย” ได้ ซึ่งมีบันทึกไว้จำ�นวนหลายเล่ม

สรุปลำ�ดับเหตุการณ์ส�ำ คัญของประเทศไทยในช่วงเริม่ ต้นสงครามโลก ครัง้ ที่ 2

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2483
• ประเทศไทยลงนามในกติกาสัญญาไม่รกุ รานกับฝรัง่ เศสและอังกฤษ ทีว่ งั สวนกุหลาบ ทำ�เนียบ
รัฐบาล และกับประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484
• เวลา 19.00 น. ทูตอังกฤษเข้าพบ ศ.ดร.ดิเรก ชัยนาม รมต.ต่างประเทศ แจ้งว่าเครื่องบิน
ตรวจการณ์ของอังกฤษ เห็นกองเรือญี่ปุ่นกำ�ลังเดินทางเข้ามาในอ่าวไทย
• เวลา 22.30 น. ญีป่ นุ่ ส่งเอกอัครราชทูต (นายซูโบกามิ) พร้อมคณะเข้าเจรจาขอเดินทัพผ่าน
ประเทศไทยที่วังสวนกุหลาบ แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ ไปอยู่ราชการที่อรัญประเทศ ผู้แทนไทย คือ นายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้เจรจาขอให้ญี่ปุ่นยับยั้งไว้ก่อน รอนายกรัฐมนตรีกลับมาเพื่อตัดสินใจ
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
• เวลา 02.00 น. ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ทางภาคใต้ของไทย และทางภาคตะวันออกที่จังหวัด
พิบูลสงคราม เกิดการปะทะกันระหว่างทหาร ตำ�รวจ และยุวชนทหาร ของไทยกับทหารญี่ปุ่น
• ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีกลับมาฯ ได้เรียกประชุมหารือคณะรัฐมนตรีเรื่องข้อเสนอของญี่ปุ่น
สรุปยอมให้กองทัพทหารญี่ปุ่นเดินผ่านประเทศไทย
• เวลา 07.30 น. สั่งหยุดยิง
• ลงนามข้อตกลงระหว่างผู้แทนไทยและญี่ปุ่น
• รัฐบาลออกคำ�แถลงการณ์
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484
• จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เชื่อว่าญี่ปุ่นจะเป็นฝ่ายชนะ จึงลงนามกับ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกติกาพันธไมตรีทางทหารกับญี่ปุ่น ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485
• รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
• พลเอกโตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พบกับ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่กรุงเทพฯ แถลงข่าว
ความร่วมมือกัน และตกลงจะให้ดินแดนทางเชียงตุงและ 4 รัฐในสหรัฐมลายู คืนแก่ประเทศไทย
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2485
• ไทยและญี่ปุ่นลงนามในสัญญาวัฒนธรรมระหว่างกัน

21

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

ราชบุในยุ
รี คสงครามโลก ครั้งที่ 2
จ.ราชบุรี เป็นจังหวัดหนึง่ ทีเ่ ป็นยุทธศาสตร์ส�ำ คัญ ทีก่ องทัพญีป่ นุ่ เลือกเป็นทีต่ งั้ ค่ายทหารของ
ตนเอง ถึง 3 แห่ง กองทัพญี่ปุ่นมีแผนที่จะขนย้ายกำ�ลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และรวบรวมเสบียง
อาหาร ไปโจมตีประเทศพม่า จีน และรุกต่อเข้าไปยังประเทศอินเดีย กองทัพญี่ปุ่นใช้การเคลื่อนย้าย
ด้วยทางรถไฟเป็นเส้นทางหลัก จากฐานทัพใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ผ่านมาเลเซีย เข้าสูท่ างภาคใต้ของ
ประเทศไทย ขึน้ มาจนกระทัง่ ถึงสถานีหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แล้วแยกไปทาง จ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ประเทศพม่าต่อไป
กองทัพญี่ปุ่นพยายามที่จะควบคุมและบริหารจัดการการเดินรถไฟสายหลักในประเทศไทย
เพื่อเป็นหลักประกันในการเคลื่อนย้ายกำ�ลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงอาหาร ส่งกำ�ลังไปยัง
กองทัพของตนเองที่กำ�ลังเดินทางรุกเข้าไปสู่พม่า อินเดีย และจีน
เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า เป็นเส้นทางที่กองทัพญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างขึ้นใหม่ โดยเริ่มสร้าง
ที่สถานีหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แยกเข้าไปทาง จ.กาญจนบุรี เข้าสู่ประเทศพม่า ดังนั้น
จึงกล่าวได้วา่ สถานีหนองปลาดุก เป็นจุดเริม่ ต้นของเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ซึง่ ปัจจุบนั เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สงครามที่สำ�คัญในระดับชาติ ที่ได้รับการขนานนามว่า “เส้นทางรถไฟ
สายมรณะ”
กองทัพญี่ปุ่น ได้ตั้งค่ายในพื้นที่ จ.ราชบุรี จำ�นวน 3 แห่ง คือ
1. บริเวณ อ.เมืองราชบุรี
2. บริเวณสถานีหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง และ
3. บริเวณวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง
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ค่ายทหารญี่ปุ่นบริเวณ อ.เมืองราชบุรี

ไม่ปรากฏหลักฐานว่ากองทัพญี่ปุ่นเริ่มตั้งค่ายที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่เมื่อใด แต่คาดว่า
น่าจะเป็นราวประมาณปลายปี พ.ศ. 2485 หลังจากที่ตั้งค่ายที่ อ.บ้านโป่ง แล้วเสร็จ โดยใช้บริเวณ
จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี (สมัยนัน้ เรียกว่าจวนข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุร)ี เป็นกองบัญชาการ
ใช้พนื้ ทีค่ ลอบคลุมตลอดแนวริมนาํ้ แม่กลองฝัง่ ขวาด้านใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ไปตลอด ตัง้ แต่ วิทยาลัย
สารพัดช่าง ราชบุรี (เมื่อก่อนเรียกว่าโรงเรียนการช่างสตรี) เป็นคลังเก็บเสบียงอาหาร พื้นที่ด้านหลัง
จวนผู้ว่าฯ เป็นคลังสรรพาวุธ เรื่อยไปจนถึงวัดสัตตนารถปริวัตร ส่วนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ใช้เป็นทีพ่ กั แรมของทหารญีป่ นุ่ ทุง่ นาหน้าวัดศรีชมภู และวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม เป็นทีส่ ถาน
กักกันเชลยศึกสงครามฝ่ายสัมพันธมิตร คลังนํ้ามันตั้งอยู่ในแนวเขตทางรถไฟตั้งแต่สถานีรถไฟราชบุรี
เรื่อยมาจนถึงริมฝั่งแม่นํ้าแม่กลอง มีเส้นทางรถไฟย่อยสำ�หรับลำ�เลียง และขนย้ายสัมภาระระหว่าง
ท่าเรือที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นใหม่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ กับสถานีรถไฟ (ดูรูปภาพ 7 ประกอบ)
ตามรูปภาพที่ 7
เป็นแผนทีท่ จี่ ดั ทำ�ขึน้ โดย
นายสละ จันทรวงศ์ เมื่อ
ปี 2485-2488 ซึง่ เป็นอดีต
เสรีไทย กองต่อต้านและ
วินาศกรรม สมรภูมบิ า้ นโป่ง
จ.ราชบุรี ท่านได้วาดภาพ
จุดสำ�คัญต่างๆ ของเมือง
ราชบุรี ไว้พอให้เห็นภาพ
ได้ดังนี้

รูปภาพ 7 แผนที่ตัวเมืองราชบุรี สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2
ที่มา (นายสละ จันทรวงศ์, 2485-2488)
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สมัยนั้นตัว อ.เมืองราชบุรี ใช้การคมนาคมขนส่งทางเรือ และทางรถไฟเป็นหลัก บริเวณ
ริมแม่นํ้าแม่กลองคลาคลํ่าเป็นด้วยเรือกระแชง (เรือเอี้ยมจุ๊น) เรือสำ�ปั้น แพที่พักอาศัย จอดอยู่
เรียงรายสองข้างตลิง่ บ้างก็น�ำ สินค้ามาส่ง บ้างก็จอดรอเพือ่ เตรียมส่งสินค้าไปขาย สินค้าทีซ่ อื้ -ขายกัน
อาทิ โอ่ง อ่าง กระถาง ดิน เครือ่ งปัน้ ดินเผา ปูนขาว เกลือ เป็นต้น ท่าเรือทีใ่ ช้กนั อยูม่ หี ลายท่า ทีส่ �ำ คัญ
คือ ท่าเรือเทศบาล 2 ท่า ท่าเรือแดง ท่าเรือเขียว ท่าเรือฝั่งทหาร 2 ท่า ท่าเรือขนหินของเรือนจำ�
ในช่วงสงครามนัน้ ทหารญีป่ นุ่ ยังสร้างท่าเรือของตนเองอีก 1 ท่าบริเวณหน้าจวนผูว้ า่ ราชการ จ.ราชบุรี
(หลังเก่า) ในปัจจุบัน เพื่อใช้ลำ�เลียงสัมภาระระหว่างแม่นํ้ากับสถานีรถไฟ

รูปภาพ 8
ทางรถไฟลำ�เลียงสัมภาระ
ของทหารญี่ปุ่น ระหว่าง
ท่าเรือ-สถานีรถไฟ
ที่มา (นายสละ จันทรวงศ์,
2485-2488)

รูปภาพ 9
ริมแม่นํ้าแม่กลอง บริเวณ
ถ.วรเดช อ.เมืองราชบุรี
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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สมัยนั้น ยังไม่มี ถ.สมบูรณ์กุล มีแต่ ถ.คฑาธร ไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลราชบุรี แล้วเลี้ยวซ้าย
ไปสุดสถานีรถไฟ โรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนนารีวิทยา ยังไม่ได้ก่อตั้ง พื้นที่แถวนั้นยังคงเป็น
ทุง่ นา รวมทัง้ ริมสองข้างทาง ถ.ราษฎรยินดีดว้ ย คลองระบายนํา้ หลักกลางเมืองราชบุรี เรียกว่า คลองอูท่ อง
หอทะเบียน เทศบาลเมืองราชบุรี บ้านพักนายอำ�เภอ ล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองราชบุรี ริม ถ.อัมรินทร์
สถานีตำ�รวจราชบุรี ที่ทำ�การไปรษณีย์ ยังคงตั้งอยู่ที่เดิม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อยู่ด้านข้าง
ไปรษณีย์ (ปัจจุบันคือที่ตั้งสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1) ศาลากลาง
จ.ราชบุรี เดิมตั้งอยู่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ในปัจจุบัน หอนาฬิกาสมัยนั้นยังไม่มี
มีแต่สนามหญ้าโล่งกว้าง ไว้ใช้ทำ�กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด
สถานบันเทิงทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ วิกลิเกธุวสถาน วิกหนังสำ�ราญอารมณ์ วิกนิยมทัศนา วิกสวนบุรสี ขุ
และวิกหนังตลาดทรัพย์สนิ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง เรือนจำ�ยังอยูใ่ จกลางเมือง (บริเวณโรงยิม 4,000 ทีน่ งั่ ใน
ปัจจุบัน) วิทยาลัยสารพัดช่างปัจจุบัน ในสมัยนั้นเรียกว่า โรงเรียนการช่างสตรี บริเวณด้านข้างไปทาง
ต.บ้านไร่ เขตติดต่อวัดศรีชมภู และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นทุ่งนาทั้งหมด ริมถนนศรีสุริยวงศ์
ทัง้ สองข้างทางยังเป็นทุง่ นาเช่นกัน ไม่มวี ทิ ยาลัยเทคนิคราชบุรี แถวนัน้ เป็นสนามบินขนาดเล็ก และยัง
ไม่มีส่วนราชการใดๆ ตั้งอยู่ โรงผลิตไฟฟ้าของเทศบาลเมืองราชบุรี (สมัยนั้นเทศบาลเมืองราชบุรี
ปั่นไฟฟ้าใช้ เปิด-ปิด เป็นเวลา) ตั้งอยู่ริมทางรถไฟตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีในปัจจุบัน
นายวิชยั มณีรตั น์ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี (เทศบาลเมืองราชบุร,ี 2500 : 197) ได้บรรยาย
สภาพอาคารบ้านเรือนในตัวเมืองราชบุรีช่วงก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้เพิ่มเติมดังนี้
“ริมทางรถไฟ นับตัง้ แต่บริษทั ส่งเสริมการเกษตรไปจนถึงเชิงสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ มีอาคาร
บ้านเรือนตั้งอยู่ดังนี้ คือ มีตึกแถวของนายวัฒนพงศ์ อุดมศิริ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพิมพ์ศิริวัฒนา และ
แบ่งให้ประชาชนเช่าด้วย ต่อมาเป็นสถานมหรสพชื่อ “สวนบุรีสุข” ของนายตุ๊ มณีกุล ซึ่งก่อนจะถูก
ลูกระเบิดเป็นโรงเรียนราษฎร์ ข้ามฟากถนนไกรเพชรมาเป็นโรงเรียนสุรยิ วงศ์ และบ้านขุนราชเรืองระบิน
อดีตนายกเทศมนตรี ถัดมาเป็นบ้านเช่าของ หลวงสรรค์เทพกิจ รวม 6 หลัง จนถึงตึกแถวถนนอัมรินทร์
ทางด้านเหนือของถนนอัมรินทร์ เป็นตึกแถวของคุณหญิงน้อย เทพหัศดินทร์ หลังตึกแถวด้าน
ถนนรถไฟเป็นบ้านของนายเทียม จินต์แสวง สมาชิกสภาเทศบาลปัจจุบนั และถัดไปเป็นสถานมหรสพ
ชื่อ “ธุวสถาน” เป็นวิกแสดงลิเกของคุณหญิงน้อย เทพหัศดินทร์ ได้เปิดแสดงนาฏดนตรีเป็นประจำ�
ส่วนทางด้านถนนอัมรินทร์ ตรงบริเวณทีเ่ ป็นโกดังเก็บเป๊ปซีโ่ คล่า ในปัจจุบนั นี้ เป็นโรงภาพยนตร์ส�ำ ราญ
อารมณ์ของหลวงสรรค์เทพกิจ ทำ�การฉายภาพยนตร์เป็นปกติ อาคารบ้านเรือนดังกล่าวมาทั้งหมดนี้
ได้ถูกแรงสะเทือนจากลูกระเบิดทำ�ลายหักพังจนหมดสิ้น”
25
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ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ จ.ราชบรี ในปัจจุบนั ต้องย้ายไปทีต่ งั้ ชัว่ คราว บริเวณวัดศาลเจ้า ต.คุง้ กระถิน เนือ่ งจากเกรงว่า
จะเกิดอันตรายจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตร สำ�นักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ตอนนัน้
อยู่บริเวณใจกลางเมืองริมถนนอัมรินทร์ ย้ายไปตั้งสำ�นักงานชั่วคราวที่วัดช่องลม
ในสมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ฝัง่ ค่ายภาณุรงั ษี ซึง่ ชาวบ้านเรียกว่า ฝัง่ ทหาร นัน้ ยังไม่มกี ารจัดตัง้
เป็นกรมการทหารช่าง เช่นปัจจุบนั เป็นแค่แผนกทหารเล็กๆ ทีเ่ รียกว่า แผนกทหารช่าง ซึง่ ย้ายมาจาก
กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2484 แผนกทหารช่าง นี้ ขึน้ ตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก และพอหลังสงคราม
จบลงในปี พ.ศ. 2488 แผนกทหารช่างก็แปรสภาพเป็น กรมจเรทหารช่าง ขึ้นตรงต่อกรมจเรทหารบก

ค่ายทหารญี่ปุ่นบริเวณสถานีหนองปลาดุก

ค่ายทหารญี่ปุ่นที่สถานีหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง เป็นตำ�บลส่งกำ�ลังบำ�รุงหลักในการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายไทย-พม่า เป็นที่รวบรวมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟที่สำ�คัญ ได้แก่ ราง ไม้หมอน
หมุดเหล็ก หิน ดิน ทราย ไม้คาํ้ ยันต่างๆ และยังเป็นศูนย์ซอ่ มบำ�รุงหัวรถจักร โบกีร้ ถไฟอีกด้วย เชลยศึก
ฝ่ายสัมพันธมิตรบางส่วนถูกกักกันไว้ที่นี้ เพื่อทำ�การก่อสร้างทางรถไฟในช่วงเริ่มต้น จากสถานี
หนองปลาดุกเรื่อยเข้าไปยัง จ.กาญจนบุรี โดยมีงานถากถางป่า พูนคันดิน ยกคันทาง วางไม้หมอน
และวางทางรางรถไฟ
กรรมกรชาวจีน อินเดีย ชวา และมลายู ทีท่ �ำ งานรับจ้างสร้างทางรถไฟ จะปลูกเพิงพักชัว่ คราว
อาศัยอยูบ่ ริเวณรอบค่ายหนองปลาดุกเป็นจำ�นวนมาก ส่วนเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรไทย
ส่วนใหญ่จะพักอยู่ที่ค่ายวัดดอนตูม เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร พร้อมด้วยกรรมกรชาวจีน อินเดีย ชวา
และมลายู เหล่านี้ ต้องย้ายที่พักไปเรื่อยๆ ตามเส้นทางรถไฟที่ยาวขึ้นเข้าสู่ จ.กาญจนบุรี ส่วนกรรมกร
ชาวไทยจะรับจ้างทำ�งานก่อสร้างแค่สถานีรถไฟกาญจนบุรี เท่านั้น
สละ จันทรวงศ์ (2488 :79-80) ได้พรรณนาถึงลักษณะค่ายฯ ไว้ดังนี้ สถานีหนองปลาดุก
ห่างจากสถานีบ้านโป่งเพียง 5 กิโลเมตร เป็นจุดรวมของสงครามด้านพม่า ชุมทางรถยนต์และรถไฟ
สายพม่า ที่นี่ถูกใช้เป็นฐานทัพที่สำ�คัญทางบก มีกองทหารเต็ม มีคลังอาวุธยุทธภัณฑ์ คลังนํ้ามัน และ
เครื่องอะไหล่ พร้อมทั้งสัมภาระสงคราม ค่ายอันเหยียดยาวถูกสร้างขึ้นมองดูสุดลูกหูลูกตา อุปกรณ์
สงครามมีพร้อมมูล ค่ายคู เครือ่ งกีดขวาง และขวากหนาม มีอยูร่ อบด้านเรียงรายมายันบ้านโป่ง บริเวณป่า
ถูกดัดแปลงมาเป็นค่าย เป็นกองบัญชาการฯ ทางรถไฟถูกสร้างไว้ตามพุม่ ไม้ตดั เข้าสูท่ ม่ี ดื ทึบเพือ่ ประโยชน์
สำ�หรับพรางตา และซ่อนฐานทัพ ทุกอย่างถูกเปลีย่ นมือมาเป็นของญีป่ นุ่ ถนนถูกตัดมาเป็นทางรถยนต์
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ข้ามทุง่ ไร่ทงุ่ นา ญีป่ นุ่ ทำ�ได้ตามใจชอบ กรรมกรนับพันๆ ทีม่ าทำ�งานด้วยดัดแปลงภูมปิ ระเทศ สร้างโรงเก็บ
นํา้ มัน โรงเก็บเสบียง หอบังคับการ โรงเก็บอาวุธ อุปกรณ์สงคราม ดูเหมือนว่า หนองปลาดุก เป็นเมือง
ญีป่ นุ่ และเป็นฐานทัพทีส่ �ำ คัญด้านพม่า ทีน่ เี่ ต็มไปด้วยเหล่าทหารซามูไร วันทัง้ วันคงได้แต่ฟงั เสียงรถยนต์
ของลูกพระอาทิตย์ผพู้ ชิ ติ สิงคโปร์ และต้อนเชลยศึกมารวมไว้ทนี่ ี้ ชีวติ ของเหล่าเชลยศึกดำ�เนินไปด้วย
ข่มขืนและยากแค้น ซึ่งถูกเตะถีบจากญี่ปุ่น และเหล่าเชลยศึกก็เพิ่มจำ�นวนทวีมากขึ้นทุกที จากมลายู
และนอกนั้นมาจากชวา และสุมาตรา ตามมาเรื่อยๆ ค่ายหนองปลาดุกจึงกลายเป็นค่ายฐานทัพใหม่
ของญี่ปุ่น ยวดยานและพวกทหารญี่ปุ่นวิ่งกันไปวิ่งกันมา ฝุ่นตลบไปทั่วบริเวณ ที่นี่ ญี่ปุ่นจัดการสร้าง
ทางรถไฟสายมะระแหม่งทันที หลังจากตีได้มะระแหม่งและกำ�ลังจะเข้าพิชิตย่างกุ้งอยู่

ค่ายทหารญี่ปุ่นที่วัดดอนตูม

ค่ายทหารญี่ปุ่นที่วัดดอนตูมนี้ เป็นค่ายทหารขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของหน่วยทหารญี่ปุ่นชื่อ
หน่วยนารีฮซิ า่ และยังเป็นทีพ่ กั ของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรทีถ่ กู ญีป่ นุ่ นำ�มาจากสิงคโปร์เพือ่ ก่อสร้าง
ทางรถไฟสายไทย-พม่า โดยเดินทางด้วยรถไฟมาลงทีส่ ถานีรถไฟบ้านโป่ง แล้วเดินทางด้วยเท้าต่อมายัง
ค่ายพักที่วัดดอนตูม ค่ายแห่งนี้ มีหน้าที่จัดส่งเชลยศึกสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวมลายูและชวาไป
สนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่าที่ จ.กาญจนบุรี และคอยจัดซื้อเสบียงอาหาร และ
วัสดุก่อสร้าง จากบริเวณ อ.บ้านโป่ง ส่งไปยังค่ายหนองปลาดุก
จากบันทึกการสนทนาโต้ตอบ ระหว่างเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2486 นายแม้น อรจันทร์ นายอำ�เภอบ้านโป่ง ได้กล่าวถึงเรือ่ งค่ายทหารญีป่ นุ่ ทีบ่ า้ นโป่ง
ไว้ว่า (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 477-478)
กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาอยู่ในท้องที่ อ.บ้านโป่ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2485 ทางอำ�เภอ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้ช่วยเหลืออำ�นวยความสะดวกแก่กองทหารญี่ปุ่นทุกอย่าง เช่น การจัดหา
สถานที่พัก การจัดการเรื่องที่ดินที่จะปลูกสร้างที่พักทหาร ค่ายเชลยศึก การซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภค จัดจ้างกรรมกรให้ และอื่นๆ ตามที่ฝ่ายญี่ปุ่นขอร้อง กรรมกรที่มาทำ�งานกับญี่ปุ่นก็จัดให้พัก
ตามโรงเรือนของเจ้าหน้าทีท่ างรถไฟทีไ่ ด้ปลูกไว้ พักอยูบ่ ริเวณข้างทีว่ า่ การอำ�เภอ และศาลาวัดบ้านโป่ง
ลูกหลานบ้านโป่ง (2547 : ออนไลน์) กล่าวถึงค่ายทีว่ ดั ดอนตูมไว้วา่ ทหารญีป่ นุ่ ได้กอ่ สร้างโรงเรือน
ที่พักทหารญี่ปุ่น และค่ายพักเชลยศึกบริเวณวัดดอนตูม มีจำ�นวนเชลยศึกเป็นชาวผิวขาวจำ�นวนกว่า
3,175 คน ตามหลักฐานหนังสือ บก.สูงสุด 1.13/20 ที่ คณะกรรมการ จ.ราชบุรี ได้ทำ�หนังสือถึงปลัด
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเคลื่อนไหวของทหารญี่ปุ่น แจ้งว่าได้รับโทรศัพท์นายอำ�เภอบ้านโป่ง
27
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ที่ 2463 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ว่า เวลา 08.50 น. ทหารญี่ปุ่น 15 นาย ได้ควบคุมเชลย
ผิวขาวมาเพิ่มอีกประมาณ 675 คน (เดิมมี 2,500 คน) โดยเดินทางด้วยรถไฟมาจากแหลมมลายู
มาลงทีส่ ถานีรถไฟบ้านโป่ง และได้น�ำ ไปพักทีค่ า่ ยพักบริเวณวัดดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง รวมขณะนี้
จึงมีเชลยผิวขาวที่ อ.บ้านโป่ง รวมจำ�นวน 3,175 คน
สละ จันทรวงศ์ (2488 : 80-81) กล่าวว่าตลาดบ้านโป่งเป็นสถานที่ป้อนเสบียงอาหารให้กับ
กองทัพญี่ปุ่น ซึ่งมาซื้อที่ตลาดนี้เป็นประจำ� บ้านโป่ง (ซึ่งน่าจะหมายถึง ค่ายฯ ที่วัดดอนตูม-ผู้เขียน)
เป็นที่กักขังเชลยศึกอังกฤษ ภายใต้ดาบปลายปืนและคมซามูไร ผู้บุกรุกมาพิชิตเกาะสิงคโปร์ ชีวิตของ
เชลยศึกจึงเป็นชีวิตซึ่งนับอยู่ในภาวะอันสุดแสนจะทนทานได้ ถูกเขาทุบตีและถีบเตะ
กรรมกรคนไทยที่มารับจ้างก่อสร้างเส้นทางรถไฟไทย-พม่า ในช่วงเริ่มแรก ก็อาศัยศาลา
วัดดอนตูมพักอยู่ด้วย ที่ค่ายวัดดอนตูมนี้ จึงเกิดมีเรื่องราวปะทะกันระหว่างทหารญี่ปุ่นกับกรรมกร
ทหารและตำ�รวจของไทย จากสาเหตุที่ทหารญี่ปุ่นได้ไปทำ�ร้ายสามเณรในวัดดอนตูม จนเป็นเรื่องราว
ลุกลามใหญ่โตจนถึงระดับชาติ กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ให้เสื่อมทราม
ลงไปอีก จนรัฐบาลต้องออกมาแก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลามบานปลายออกไปและประกาศให้เป็น
เขตห้ามทางทหาร
เรื่องเกี่ยวกับค่ายทหารญี่ปุ่น ยังมีอีกหลายท่านกล่าวถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ดังนี้
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2544 : 13) กล่าวว่าก่อนที่จะเริ่มสร้างทางสะพานและทางรถไฟ เชลยศึก
ถูกสั่งให้สร้างค่ายที่กาญจนบุรี และบ้านโป่ง โดยในค่ายจะประกอบด้วย บ้านพักของนายทหารญี่ปุ่น
โรงครัว และกระท่อมสำ�หรับเชลยศึก คนงาน
นายแสวง ครุฑธานนท์ (อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 129) กล่าวว่า “ญี่ปุ่นสร้าง
ค่ายพักขึ้นมาโดยจ้างคนไทยตัดไม้ไผ่ และจ้างปลูกเพิงเป็นหลังคามุงแฝก มีลวดหนามกั้นด้านนอก
บริเวณค่าย มีทหารยามคอยดูแลไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ค่าย”
นายเหรียญ มงคล (อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 148-149) เมื่อญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟ
มาถึงเมืองกาญจนบุรี จึงได้สมัครเข้าทำ�งานกับญี่ปุ่น เป็นกุลีคอยรับใช้ ได้รับเงินค่าแรงวันละ 1 บาท
จนต่อมาได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ายให้กับญี่ปุ่น โดยมีเพื่อนๆ ประมาณ 4-5 คน คิดค่าแรงหลังละ
400-500 บาท “...ผมเริ่มทำ�งานรับเหมาก่อสร้างกับญี่ปุ่นโดยสร้างบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจาก ฝากรุ
ด้วยไม้ไผ่....”
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นายแม้น อรจันทร์ นายอำ�เภอบ้านโป่ง (อ้างถึงใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 482-2489)
กล่าวว่า ข้าราชการอำ�เภอและตำ�รวจบ้านโป่ง ตลอดจนประชาชน มีความเป็นมิตรกับทหารญี่ปุ่น
เพียงแต่ไม่เข้าใจภาษาซึ่งกันและกัน การวิสาสะจึงไม่ค่อยมี เมื่อพบกันก็ไม่รู้จะทักทายกันว่าอย่างไร
จึงดูเหมือนเฉยเมยต่อกัน การช่วยเหลือให้ความปลอดภัยแก่ทหารญี่ปุ่น ทางอำ�เภอและตำ�รวจได้
ร่วมมือกันตลอดมา มีการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ห้ามปรามราษฎรไม่ให้เข้าไปทำ�ความ
ยุ่งยากแก่หน่วยทหารญี่ปุ่น และห้ามติดต่อกับเชลยศึก ทรัพย์สินของทหารญี่ปุ่นที่ถูกคนร้ายลักขโมย
ก็ได้พยายามสืบสวนจนจับตัวคนร้าย และได้ของกลางคืนแทบทุกราย
ในเรือ่ งภาษาทีใ่ ช้สอื่ สารระหว่างทหารญีป่ นุ่ กับคนไทยนัน้ นายแม้นฯ กล่าวต่อว่า มีนายทหาร
ญีป่ นุ่ ผูห้ นึง่ ชือ่ ร้อยโท อิโนเว อยูท่ สี่ ถานีหนองปลาดุก ได้คดิ จะให้คนไทยรูภ้ าษาญีป่ นุ่ เพือ่ สะดวกในการ
ติดต่อ ได้ขอให้นายแม้นฯ หาเด็กไทยให้ราว 30 คน แล้วจัดหาครูสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้นที่หนองปลาดุก
สอนอยู่ราว 2 เดือน พอพูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้าง พอร้อยโท อิโนเว ย้ายไปอยู่ทางมลายู ก็ไม่มีการสอน
อีกเลย

ลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญใน จ.ราชบุรี
พ.ศ.2485 (ค.ศ.1942)
พฤษภาคม

กองทัพญีป่ นุ่ ตัง้ ค่ายบริเวณสถานีรถไฟหนองปลาดุก ค่ายวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง และ
บริเวณ อ.เมือง จ.ราชบุรี
13 ตุลาคม
กองทัพญีป่ ุ่นเริม่ ขนส่งเชลยศึกสัมพันธมิตรจากสิงคโปร์ โดยใช้เส้นทางรถไฟสายใต้
มาลงที่สถานีบ้านโป่ง (การขนส่งเชลยศึกนี้ มีการทยอยขนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2486)
23 ตุลาคม
เริ่มก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ที่สถานีหนองปลาดุก
7 พฤศจิกายน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีคำ�สั่ง ห้ามประชาชนคนไทยทั้งหลายติดต่อโดยตรงกับ
เชลยศึก เช่น ให้สง่ิ ของต่างๆ เป็นต้น นอกจากจะได้รบั อนุญาตจากผูค้ วบคุมเชลยศึก
8 ธันวาคม
ญี่ปุ่นได้เริ่มวางรางรถไฟสายไทย-พม่า เป็นรางแรกที่สถานีหนองปลาดุก
18 ธันวาคม เกิดการปะทะกันระหว่างทหารญี่ปุ่น กับกรรมกรไทย ตำ�รวจ และทหารไทย ที่
อ.บ้านโป่ง
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26 ธันวาคม
28 ธันวาคม

31 ธันวาคม

รัฐบาลสัง่ ถอนทหารไทยบริเวณโดยรอบ อ.บ้านโป่ง และย้ายข้าหลวงประจำ� จ.ราชบุรี
และ จ.กาญจนบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลายคน
จอมพล ป.พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรีและผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด สัง่ ตัง้ กรรมการ
สอบสวนเหตุการณ์ที่บ้านโป่ง และกรมตำ�รวจออกประกาศให้คนต่างด้าวที่อยู่ใน
พื้นที่ทุกอำ�เภอใน จ.กาญจนบุรี และ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ออกจากเขตห้ามทาง
ทหารภายในกำ�หนด 10 วัน และห้ามออกจากบ้านในเวลาคํ่าคืน ตั้งแต่ 20.00 น.08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
รัฐบาลประกาศเขตห้ามทางทหาร ในพื้นที่ต่างๆ ของ อ.เมือง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
และอีกหลายอำ�เภอใน จ.กาญจนบุรี

พ.ศ.2486 (ค.ศ.1943)
7 มกราคม

20 มกราคม
25 มกราคม
16 เมษายน
พฤษภาคม
16 ตุลาคม
25 ตุลาคม

พันเอก ไชย ประทีปะเสน กองอำ�นวยการคณะกรรมการผสม มีหนังสือถึงพลตรี
ช.โมริยา ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย เรื่อง การสะสางกรณีที่เกิดขึ้น
ของทหารญี่ปุ่น เรื่อง เหตุร้ายที่บ้านโป่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2485
กองกำ�ลังดันลอป (Donlop Force) เคลื่อนย้ายมาจากค่ายเชลยศึกที่ประเทศ
อินโดนีเซีย มาขึ้นเกาะสิงคโปร์ เดินทางโดยรถไฟต่อมาลงยังสถานีบ้านโป่ง
งานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและทหารญี่ปุ่น ณ บ้านพัก
นายอำ�เภอบ้านโป่ง (นายพรหม สุตรสุคนธ์)
กองกำ�ลังเอฟ (F Force) ออกเดินทางจากค่ายทหารเชลยศึกเมืองชางจี โดยใช้รถไฟ
ถึง 13 ขบวน มาลงที่สถานีรถไฟบ้านโป่ง
กองกำ�ลังเฮช (H Force) ถูกจัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2486
เดินทางด้วยรถไฟมาถึงสถานีบ้านโป่ง
การเชื่อมต่อทางรถไฟสายไทย-พม่าเป็นผลสำ�เร็จ
พิธีเปิดใช้งานเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ที่สถานีกองกุยตะ

พ.ศ.2487 (ค.ศ.1944)
3 พฤษภาคม
7 กันยายน
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ฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศสถานีหนองปลาดุก
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถานีหนองปลาดุกและทางรถไฟ
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15 ตุลาตม
3 ธันวาคม

ฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศสถานีหนองปลาดุก
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถานีหนองปลาดุก

พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945)
14 มกราคม
15 มกราคม

30 มกราคม
11 กุมภาพันธ์
12 กุมภาพันธ์
3 เมษายน
18 เมษายน
2 พฤษภาคม
20 พฤษภาคม
30 พฤษภาคม
1 มิถุนายน
10 กรกฎาคม
14 กรกฎาคม
6 สิงหาคม
9 สิงหาคม
15 สิงหาคม
20 ตุลาคม
5 ธันวาคม

ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 1
ช่วงเช้าหลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำ�เนิดเพชร) ข้าหลวงประจำ� จ.ราชบุรี ถูกระเบิด
ที่หน่วงเวลาไว้เสียชีวิต บริเวณสี่แยกสะพานดำ� ตัวเมืองราชบุรี
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 3
เกิดระเบิดขึน้ จากลูกระเบิดทีห่ น่วงเวลาไว้ บนสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ทำ�ให้สะพาน
จุฬาลงกรณ์ช่วงแรกทางฝั่งเมืองราชบุรีหัก ไม่สามารถใช้งานได้
ทหารญีป่ นุ่ ก่อสร้างสะพานรถไฟใหม่ดว้ ยโครงสร้างไม้แทนสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์เดิม
ฝ่ายสัมพันธมิตรตัดการขนส่งบริเวณคลองดำ�เนินสะดวก โดยทิ้งระเบิดบริเวณ
ประตูนํ้าบางนกแขวก และประตูนํ้าบางยาง
เปิดใช้งานสะพานรถไฟที่ญี่ปุ่นสร้างใหม่
สะพานรถไฟทีส่ ร้างใหม่ หักเนือ่ งจากรับนาํ้ หนักไม่ไหว หัวรถจักรไอนาํ้ จมลงใต้แม่นาํ้ แม่กลอง
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถานีรถไฟราชบุรี
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถานีรถไฟราชบุรี
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถานีรถไฟราชบุรี
ฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศบริเวณท่าเรือของญีป่ นุ่ ริมแม่นาํ้ แม่กลองและสถานี
รถไฟราชบุรี
สหรัฐอเมริกาทิ้งลูกระเบิดปรมาณูลูกแรกลงเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกาทิ้งลูกระเบิดปรมาณูลูกที่สองที่เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข
สะพานจุฬาลงกรณ์ถูกซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่ โดยกองทหารจากประเทศอินเดีย
ใช้แรงงานของทหารญี่ปุ่นผู้พ่ายแพ้สงครามเป็นกรรมกร
เปิดใช้สะพานจุฬาลงกรณ์ตามปกติ
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ชีวิตชาวราชบุรี

ในช่วงปี พ.ศ. 2485-2488 การขนย้ายเชลยศึกของญีป่ นุ่ ทีจ่ บั ได้จากยุทธภูมติ า่ งๆ แถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จะขนย้ายโดยทางรถไฟจากทางใต้ของประเทศไทย เพื่อไปก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
สายไทย-พม่า รถไฟจะต้องมาหยุดแวะพักเพือ่ เติมนํา้ และฝืนทีส่ ถานีรถไฟราชบุรกี อ่ นทีจ่ ะเดินทางต่อไป
ยังสถานีบ้านโป่ง แล้วเดินทางต่อด้วยเท้าไปยังสถานีหนองปลาดุกจุดเริ่มต้นการก่อสร้าง ในตอนนั้น
ชาวเมืองราชบุรมี รี ายได้ดจี ากการขายของให้เชลยศึกทีผ่ า่ นมาแวะยังสถานีรถไฟราชบุรี โดยชาวราชบุรี
จะนำ�ข้าว ปลา อาหาร และผลไม้ มาแลกเปลี่ยน กับเงินทอง ข้าวของ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ
ของเชลยศึกที่ติดตัวมา แล้วนำ�ไปขายต่ออีกทีหนึ่ง
ต่อมาเมื่อทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งค่ายทหารอยู่ที่สถานีหนองปลาดุก วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง และ
ตัวเมืองราชบุรี แล้ว ชาวราชบุรกี ม็ รี ายได้เพิม่ ขึน้ จากการไปรับจ้างทำ�งานในค่ายญีป่ นุ่ และเป็นกรรมกร
รับจ้างสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า อีกทางหนึ่งด้วย
ชีวติ ชาวราชบุรี โดยทัว่ ไปคงมีผลกระทบคล้ายกับจังหวัดอืน่ ๆ ทีม่ ที หารญีป่ นุ่ เข้ามาตัง้ ค่ายอยู่
แต่ที่ จ.ราชบุรี นี้ มีลักษณะพิเศษกว่าเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า
จึงทำ�ให้มีกรรมกรรับจ้างซึ่งเป็นคนไทยที่มาจากจังหวัดอื่นๆ และกรรมกรชาวต่างด้าว ได้แก่ คนจีน
คนมลายู คนอินเดีย มาอยูอ่ าศัยอีกเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ดังที่ พวงทิพย์
เกียรติสหกุล (2553) ได้ศึกษาเอาไว้ว่า
การก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า และทางรถไฟสายคอคอดกระของกองทัพญี่ปุ่น มีผล
ทำ�ให้ทหารญี่ปุ่น เชลยศึกสัมพันธมิตร กรรมกรมลายูและจีนจำ�นวนมากเข้ามาพักอาศัยอยู่ในท้องที่
อันเป็นทีต่ งั้ ของการสร้างเส้นทางรถไฟ รวมทัง้ ในจังหวัดทีต่ งั้ อยูบ่ นทางรถไฟสายใต้ ทีส่ �ำ คัญ อันได้แก่
ราชบุรี กาญจนบุรี สงขลา ชุมพร และระนอง มีผลกระทบ 4 ประการที่สำ�คัญ คือ ปัญหาการใช้เงิน
ดอลลาร์ของทหารญีป่ นุ่ ปัญหาเครือ่ งอุปโภคบริโภคราคาสูง ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาร และปัญหา
เรื่อง “ผู้หญิงหย่อนใจ”
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล (2553 : 120-134) ) ได้ศึกษาผลกระทบ 4 ประการที่สำ�คัญไว้ สรุปได้
ดังนี้
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ปัญหาการใช้เงินดอลลาร์ของทหารญี่ปุ่น

นับตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 หลังจากญีป่ นุ่ ยกพลขึน้ บกทีป่ ระเทศไทยแล้ว กองทัพญีป่ นุ่
ได้น�ำ เงินทีพ่ มิ พ์ขนึ้ เองเพือ่ ไว้ส�ำ หรับใช้จา่ ยในดินแดนทีต่ วั เองยึดครองได้ เพือ่ นำ�ไปใช้จา่ ยซือ้ ขายสินค้า
ในประเทศนัน้ ๆ เพราะธนบัตรของแต่ละประเทศทีย่ ดึ ครองได้ขาดแคลน เงินทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ พิมพ์เองนี้
เรียกว่า “เงินดอลลาร์ทหารญีป่ นุ่ ” (เงินเยนทหาร) ส่วนใหญ่คา่ ของเงิน 1 ดอลลาร์ญปี่ นุ่ จะเท่ากับ 1 สกุล
ของเงินนั้นๆ เช่น ในประเทศไทย 1 ดอลลาร์=1 บาท ในฟิลิปปินส์ 1 ดอลลาร์=1 เปโซ ในพม่า
1 ดอลลาร์=1 รูปี เป็นต้น
นอกจากนัน้ ญีป่ นุ่ ก็จะนำ�เงินตระกูลสเตรตส์เซ็ทเติลเมนท์ทยี่ ดึ ได้ (เงินตระกูลสเตรตส์เซ็ทเติลเมนท์ คือ เงินทีอ่ งั กฤษผลิตขึน้ เพือ่ ใช้ในอาณานิคมของตนเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ รัฐปีนงั
ดินดิง (ส่วนหนึ่งของรัฐเประ) รัฐมะละกา สิงคโปร์ และลาบวน) มาใช้ประกอบด้วย

รูปภาพ 10 เงินสเตรตส์เซ็ทเติลเมนท์ มูลค่า 1 เซนต์
ที่มา (Colnect, 2018 : ออนไลน์).

เงินดอลลาร์ทหารญี่ปุ่นที่นำ�มาซื้อสินค้าของคนไทย เมื่อคนไทยได้รับเงินดอลลาร์จากทหาร
ญีป่ นุ่ แล้ว ต้องนำ�ไปแลกเป็นเงินบาทไทยเอาเอง และก็หาแลกยากมากเนือ่ งจากธนบัตรไทยขาดแคลน
อัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์ญี่ปุ่นกับเงินไทยนั้น กองทัพญี่ปุ่นเป็นผู้กำ�หนดเองเป็น
ครัง้ คราวไป รัฐบาลขณะนัน้ พยายามแก้ไขปัญหาอัตราแลกเปลีย่ นให้เกิดความยุตธิ รรมต่อประเทศไทย
แต่ไม่ได้ผล กองทัพญี่ปุ่นคิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ญี่ปุ่น ต่อ 1 บาท เนื่องจากราคาที่ไม่สม
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ความเป็นจริงนี้เอง และการแลกเงินดอลลาร์ญี่ปุ่นเป็นเงินไทยก็หาแลกยาก ทำ�ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า
คนไทยและคนจีน ต่างได้รับความเดือดร้อน

รูปภาพ 11 ดอลลาร์ทหารญี่ปุ่น คือ ธนบัตรที่ญี่ปุ่นพิมพ์
ใช้เอง เพื่อจับจ่ายใช้สอยประเทศที่ยึดครองได้
ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 อัตรา 1 ดอลลาร์
จะเท่ากับ 1 สกุลเงินของชาตินั้นๆ ใช้ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2485-2487 รวมทั้งใช้ใน
ประเทศไทยด้วย
ที่มา (หนูน้อยเหล็กดัดฟัน, 2561 : ออนไลน์).

จั ง หวั ด ที่ มี ท หารญี่ ปุ่ น ตั้ ง ค่ า ยอยู่
หลายจังหวัด รวมทั้ง จ.ราชบุรีด้วย จะเกิด
เหตุการณ์ ดังเช่น เมื่อมีทหารญี่ปุ่นนำ�เงิน
ดอลลาร์ ม าซื้ อ ของ เจ้ า ของร้ า นค้ า ที่ เ ป็ น
คนไทยและคนจีน จะไม่ยอมขายสินค้าให้
เพราะต้องการรับเงินบาทไทย แต่ผลที่เกิด
ตามมาก็คือ หากเจ้าของร้านใดไม่ขายก็อาจ
มีเรื่องเกิดขึ้น ทหารญี่ปุ่นจะบังคับให้เจ้าของ
ร้ า นขาย หรื อ ไม่ ก็ เ อาสิ น ค้ า ไปแล้ ว ทิ้ ง เงิ น
ดอลลาร์เอาไว้ให้ เอาไม่เอาไม่รู้ หรือบางที
ก็เอาสินค้าไปเฉยๆ โดยไม่จ่ายเงินก็มี ด้วย
เหตุนี้ พ่อค้ารายย่อยและราษฎรไทยจึงได้รับ
ความเดือดร้อนถ้วนหน้ากัน ที่ต้องสูญเสีย
ของไปเปล่าๆ ถ้าจะฟ้องร้องกันก็จ�ำ หน้าไม่ได้
บางร้านหาวิธแี ก้ไขด้วยตนเอง คือ การปิดร้าน
ในช่วงที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาซื้อของ
ต่ อ มาธนบั ต รไทยเกิ ด ขาดแคลน
บริษัทฯ สัญชาติอังกฤษที่เคยพิมพ์ให้กต็ ิดต่อ
ไม่ได้ รัฐบาลจึงตัดสินใจพิมพ์ธนบัตรขึ้นเอง
แต่มีคุณภาพตํ่า ไม่ได้มาตรฐาน จึงขอให้ทาง
ญี่ปุ่นช่วยจัดพิมพ์ธนบัตรไทยให้แทน และ

รูปภาพ 12 รัฐบาลไทยเปลีย่ นค่าของเงินจาก 10 บาท
เป็น 50 สตางค์
ที่มา (สรศัลย์ แพ่งสภา, 2558).
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

34

ช่วยจัดส่งมาให้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีเงินบาทไทยแลกคืนกับเงินดอลลาร์ญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นก็จะซื้อ
สินค้าจากคนไทยไม่ได้ การขอความร่วมมือในการจัดหาเงินบาทให้กบั กองทัพญีป่ นุ่ เพือ่ ใช้ในราชการ
ทหารเป็นจำ�นวนมากอย่างเร่งด่วนและกะทันหัน เกิดขึน้ อยูเ่ สมอตลอดเวลาในช่วงสงครามโลก ครัง้ ที่ 2
ต่อมาได้กอ่ ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินบาทหมุนเวียนในท้องตลาด ซึง่ สร้างความปัน่ ป่วนทางการเงิน
ให้รัฐบาลไทยอย่างมาก ประกอบกับการสั่งพิมพ์ธนบัตรไทยเพิ่มขึ้นจำ�นวนมากส่งผลให้เกิดสภาวะ
เงินเฟ้อ สินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงขึน้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อค่าครองชีพของราษฎรไทยถีบตัว
สูงขึ้นในขณะนั้น

ปัญหาเครื่องอุปโภคบริโภคราคาสูง

โรม บุนนาค (2551 : 88-89) ได้กล่าวไว้ว่า ความอดอยากยากแค้นของคนไทยในสมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 2 เนื่องมาจากสินค้าต่างประเทศไม่สามารถนำ�เข้ามาขายยังประเทศไทยได้
นอกจากนัน้ แล้ว กองทัพญีป่ นุ่ ก็ยงั กว้านซือ้ สินค้าต่างๆ ภายในประเทศไทยส่งไปเลีย้ งกองทัพตัวเองที่
มลายู พม่าและอินเดีย และยังส่งกลับไปยังประเทศตัวเองอีกด้วย สินค้าทีญ
่ ปี่ นุ่ กว้านซือ้ ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
ยารักษาโรค นํา้ มันหมู สบู่ แป้งข้าวเจ้า ผักสด และยังมีความต้องการวัวและควาย อีกปีละ 600,000 ตัว
พวกพ่อค้าเองก็กกั ตุนสินค้าไม่ขายให้คนไทย เอาไปขายให้ญปี่ นุ่ เพราะได้ก�ำ ไรมากกว่าจนเกิด “เศรษฐี
สงคราม” ขึน้ หลายคน การขนส่งสินค้าก็เป็นไปด้วยความยากลำ�บากเพราะญีป่ นุ่ ยึดรถไฟขนส่งทหาร
ทำ�ให้สินค้าจังหวัดหนึ่งกับอีกจังหวัดหนึ่งราคาต่างกันมาก
ของจำ�เป็นทีข่ าดแคลนมากในยามสงครามก็คอื นาํ้ มันเชือ้ เพลิงทุกประเภทรวมทัง้ นาํ้ มันก๊าด
นํ้าตาลทราย สบู่ ผ้า ไม้ขีดไฟ ตะปู ยารักษาโรค กระดาษ เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี ในบาง
จังหวัดประชาชนที่ต้องการสินค้าจำ�เป็นในครัวเรือน ต้องนำ�ทะเบียนสำ�มะโนประชากรไปขอรับบัตร
ปันส่วนที่อำ�เภอ แต่ก็ได้นํ้าตาลทรายเพียงครึ่งกิโล ไม้ขีด 1 กลัก และนํ้ามันก๊าด 1 ลิตรเท่านั้น
การกว้านซื้อเสบียงอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำ�เป็นสำ�หรับทหารญี่ปุ่นทั้งที่ประจำ�การ
ในพม่า มลายู และประเทศไทย ส่งผลให้เครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทยราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของทหารญี่ปุ่น เชลยศึกสัมพันธมิตร กรรมกรมลายูและจีนจำ�นวนมาก ได้แก่
จ.กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
กองทัพญีป่ นุ่ จัดหาอาหารและสิง่ ของเครือ่ งใช้ ผ่านพ่อค้าคนกลางสัญชาติญปี่ นุ่ ทีเ่ คยทำ�การค้า
อยูใ่ นประเทศไทย พ่อค้าคนกลางจึงกว้านซือ้ สินค้าจำ�นวนมากจากทัง้ ร้านค้าและผูข้ ายปลีกรายย่อย ใน
ราคาทีส่ ูงกว่าท้องตลาด เมือ่ สินค้าในท้องตลาดเหลือน้อยราษฎรไทย ก็จำ�เป็นต้องซือ้ สินค้าราคาแพง
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ในช่วงสงคราม ราคาสินค้าบริโภคราคาสูงขึน้ เฉลีย่ 170% ได้แก่ ข้าวสาร ปลา ผักและพืชผล เนือ้ สัตว์
ของชำ� แป้ง ส่วนสินค้าอุปโภคราคาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 1,226% ได้แก่ ของใช้เบ็ดเตล็ด ตามด้วย
เครื่องนุ่งห่ม
ในปลายปี พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้พยายามหาวิธแี ก้ไขให้แก่ราษฎร โดยออกระเบียบการปันส่วน
เครื่องอุปโภคบริโภคบางอย่างให้แก่ราษฎรให้ได้ใช้ตามสัดส่วนที่สำ�คัญ และแบ่งปันให้ร้านค้าของ
คนไทยทีเ่ ป็นผูจ้ �ำ หน่ายบ้าง เกณฑ์การปันส่วนสินค้าทีจ่ �ำ เป็นขัน้ ต้น 3 ชนิด คือ นาํ้ ตาลทรายขาว ไม้ขดี ไฟ
และนํ้ามันก๊าด แต่ในทางปฏิบัติเกิดปัญหาและความยุ่งยากหลายประการ ไม่สามารถพิสูจน์ทราบ
ราษฎรทีย่ า้ ยออกไปจากภูมลิ �ำ เนาเดิมเพราะกลัวภัยสงครามได้ โควตาบางส่วนจึงตกไปอยูท่ พี่ อ่ ค้าแทน
และยังมีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเกี่ยวกับการกักตุนสินค้าเกิดขึ้นอีกด้วย ราษฎรทั่วไปได้รับบัตรปันส่วน
ไม่ทั่วถึง ครอบครัวที่ได้รับบัตรปันส่วน
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ราษฎรบางคน
ที่ได้รับบัตรปันส่วน พอนำ�ไปซื้อสินค้า
กับพ่อค้าร้านจำ�หน่าย พ่อค้าก็อ้างว่า
ไม่มสี นิ ค้าขาย เพราะพ่อค้าตัง้ ใจกักตุน
สินค้าไว้ขายให้ญี่ปุ่นและเก็งกำ�ไร
ราษฎรไทยต้องแก้ปัญหาโดย
ใช้นํ้ามันมะพร้าวหรือนํ้ามันยางแทน
นํ้ามันก๊าด ใช้แท่งเหล็กหรือหิน 2 ชิ้น
ตีกันให้เกิดประกายไฟแล้วเอาเปลือก
ต้นเต่าร้าง (คล้ายๆ เปลือกต้นหมาก)
หรือเศษนุน่ รองไว้ดา้ นล่างเพือ่ ให้ตดิ ไฟ
แทนการใช้ไม้ขีดไฟ จากนั้นใช้เศษไม้
หรือคบเพลิงที่ทำ�ขึ้นคอยสุมไฟไว้ใช้
ตลอดทั้งวัน

รูปภาพ 13 บัตรปันส่วน
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ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาร

ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 พื้นที่การทำ�นาในประเทศไทยลดน้อยลง ได้รับปริมาณข้าวที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากราษฎรย้ายหนีออกจากพื้นที่ทำ�นา เพราะเสี่ยงต่ออันตรายจาก
การสูร้ บ ยิง่ ในปี พ.ศ. 2485 ยังเกิดอุทกภัยอย่างหนักขึน้ ในประเทศไทย นํา้ ท่วมหลายจังหวัดในภาคต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบริเวณลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา ปิง วัง ยม น่าน ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง และ
ทางภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีนํ้าท่วมรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีการ
ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ คือ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ซํ้าเติมให้นาข้าวเสียหาย ผลผลิตข้าวลดลง
หนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่เพียงพอให้คนไทยได้กินตามปกติ ประกอบกับกองทัพญี่ปุ่น ยังได้กว้านซื้อข้าว
เพื่อเป็นเสบียงอาหารเลี้ยงทหารญี่ปุ่นที่ตั้งค่ายอยู่ในประเทศไทย เชลยศึกสัมพันธมิตร และกรรมกร
ชาวมลายูและจีน ทีก่ �ำ ลังสร้างทางรถไฟ และยังต้องส่งไปเลีย้ งทหารญีป่ นุ่ ทีอ่ ยูใ่ นมลายู และพม่าอีกด้วย
ความต้องการข้าวจึงมีเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก แต่กำ�ลังการผลิตน้อยลง ข้าวส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในมือของ
กองทัพญี่ปุ่น ส่งผลให้ราษฎรประสบปัญหาการขาดแคลนข้าวสารสำ�หรับบริโภคมากยิ่งขึ้น

รูปภาพ 14 นํ้าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2485
ที่มา (บก.ข่าวว๊าว, 2558 : ออนไลน์).
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ปัญหา เรื่อง ผู้หญิงปลอบขวัญ ของทหารญี่ปุ่น

เมือ่ ญีป่ นุ่ ไปทำ�สงครามทีใ่ ด กองทัพญีป่ นุ่ จะจัดให้มี “ผูห้ ญิงปลอบขวัญ” (Comfort Woman)
ในไทยเรียกกันว่า “หญิงหย่อนใจ” บ้าง “นางบำ�เรอ” บ้าง เพื่อให้บริการทางเพศให้กับทหารญี่ปุ่น
ในแนวหน้าเพื่อการปลอบขวัญทหาร มีการออกกฎให้ทหารญี่ปุ่นใช้ถุงยางอนามัย และจัดให้มีการ
ตรวจโรคอย่างถูกต้อง วิธีการจัดหาผู้หญิงปลอบขวัญของกองทัพญี่ปุ่นมี 2 วิธี คือ
1. ขอความร่วมมือจากผูน้ �ำ และเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ให้จดั หาผูห้ ญิงชาวพืน้ เมืองมาให้บริการแก่
ทหารญี่ปุ่น
2. ทหารญีป่ นุ่ คัดเลือกผูห้ ญิงทีป่ ระกอบอาชีพโสเภณีอยูแ่ ล้วมาจากสถานบริการทีเ่ ป็นเอกชน
โดยเจ้าของสถานบริการเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองจากตำ�รวจลับของญี่ปุ่น และตำ�รวจประจำ�
ท้องที่นั้นๆ ด้วย
เมื่อกองทัพญี่ปุ่นทำ�สงครามที่ใด จะมีการจัดสถานที่ให้บริการผู้หญิงปลอบขวัญ (Comfort
Station) ไว้คอยบริการ ที่เห็นมีมากก็ในประเทศไต้หวัน จีน และฮ่องกง โดยมีทั้งการเกณฑ์ บังคับ
และการจ้างผูห้ ญิงปลอบขวัญชนชาตินนั้ ๆ ในพืน้ ทีม่ าให้บริการ ส่วนในประเทศไทยไม่คอ่ ยมีขา่ วคราว
เพราะประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ไม่ใช่คู่สงคราม จึงไม่ค่อยกล้ารุ่มร่ามกับหญิงไทย แต่ก็พอมี
หลักฐานการบันทึกรายงานอยู่บ้าง เช่น ที่ จ.ลำ�ปาง คณะกรรมการผสมไทย-ญี่ปุ่น จำ�เป็นต้องให้
ความร่วมมือในการจัดหา “หญิงหย่อนใจ” หรือ “ผู้หญิงปลอบขวัญ” โดยเช่าโฮเต็ลยุงฮิงในจังหวัด
เปิดเป็นสถานบริการ กำ�หนดค่าบริการชัดเจน คือ พลทหารค่าบริการ 1 บาทต่อ 1 ชัว่ โมง นายสิบ 1.50 บาท
ต่อ 1 ชัว่ โมง นายทหาร 2.50 บาทต่อ 1 ชัว่ โมง พลทหารค้างคืนไม่ได้ นายสิบและนายทหารค้างคืนได้
คืนละ 4.50 และ 7.50 บาท ตามลำ�ดับ หญิงหย่อนใจจะได้ 30% แบ่งให้ผู้จัดการ 70%
หลักฐานในจังหวัดอืน่ ๆ ของประเทศไทยยังไม่พบ แต่สนั นิษฐานว่าน่าจะมีการบังคับ ขอความ
ร่วมมือเช่นนี้ในอีกหลายจังหวัด โดยเฉพาะ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง และชุมพร โดยเฉพาะที่
จ.กาญจนบุรี มีการบันทึก และบอกเล่าให้เห็นกันอย่างชัดเจน ดังเช่น ผิน ทุ่งคา (2560 : ออนไลน์)
กล่าวไว้วา่ จากการค้นคว้าของคุณโสภิดา วีรกุลเทวัญ พบว่าในเมืองไทยก็มสี ถานบริการทางเพศจำ�เพาะ
สำ�หรับบรรดาทหารญี่ปุ่นเหมือนกัน บรรดาหญิงบริการเหล่านี้จำ�นวนหนึ่งถูกส่งมาจากต่างประเทศ
โดยจะพักอยู่รวมกันในบ้านหลังหนึ่งกลาง อ.เมืองกาญจนบุรี มีผู้หญิงอยู่ราว 10-20 คน ส่วนด้าน
คุณนิทัศน์ ถนอมทรัพย์ อดีตนายกเทศมนตรีและคนที่อยู่ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ในขณะเกิดเหตุ
อีกรายเล่าว่า ผูห้ ญิงบริการเหล่านีม้ ที งั้ เกาหลี ไต้หวัน และญีป่ นุ่ โดยเมือ่ ทหารญีป่ นุ่ เข้ามาตัง้ ค่ายเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งผู้หญิงตามมา โดยต้องเดินเท้ากันมาจาก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
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ภัทรกร ภูท่ อง (อ้างถึง ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ 2553 : 537-538) กล่าวว่า จากเอกสารลับเฉพาะ
ของกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทย สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 รวมทั้ง คำ�บอกเล่าของคนท้องถิ่น
พบว่า ในประเทศไทยนัน้ มีคอมฟอร์ทสเตชัน่ อยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จ.สงขลา กาญจนบุรี ราชบุรี
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง ชุมพร แม่ฮอ่ งสอน และ จ.เชียงใหม่ ซึง่ พืน้ ทีเ่ หล่านีเ้ ป็นจุดยุทธศาสตร์
ทีส่ �ำ คัญของกองทัพญีป่ นุ่ เพราะเป็นจังหวัดชายแดน และสามารถพัฒนาเส้นทางคมนาคมไปยังดินแดน
ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี และจากแฟ้มเอกสารของกองบัญชาการทหารสูงสุดอีกเช่นกัน ที่ยืนยัน
หลักฐานว่า รัฐบาลไทยเองให้การสนับสนุนระบบทาสรับใช้ทางเพศของทหารญี่ปุ่น ทางการไทยได้
จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งอำ�นวยความสะดวกในการจัดตั้งคอมฟอร์ทสเตชั่น
ดังที่ปรากฏในหลายพื้นที่ อย่างกรณีของบ้านโป่ง ที่ทางการไทยช่วยเป็นธุระในการเจรจากับเจ้าของ
ที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงพักผ่อนของญี่ปุ่น
ผู้หญิงในคอมฟอร์ทสเตชั่นในเมืองไทยส่วนใหญ่ เป็นชาวเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิบปินส์
รวมทั้งผู้หญิงไทยเอง พวกเธอถูกส่งตัวไปทั่วประเทศ รวมทั้งถูกส่งไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างพม่า
เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ผ่านทางรถยนต์ รถไฟ หรือในบางกรณี คือ การเดินเท้าตามหลัง
ทหาร เช่น มีผพู้ บเห็นหญิงชาวเอเชียนับสิบ เดินเท้าจาก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ไปยังกาญจนบุรี ซึง่ เป็น
ระยะทางกว่าเจ็ดสิบกิโลเมตร
ทีมวาไรตี้ (2557 : ออนไลน์) ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงปลอบขวัญที่ อ.บ้านโป่งว่า
ช่วงทีท่ หารญีป่ นุ่ เข้ามาคนในบ้านโป่งก็มเี ศรษฐีใหม่เกิดขึน้ เพราะต้องมีการขายผ้าและเครือ่ งใช้ให้กบั
ทหารญีป่ นุ่ แต่กลุม่ คนพวกนีไ้ ม่คอ่ ยเปิดเผยตัวเท่าไหร่ ทำ�ให้การสืบค้นประวัตศิ าสตร์ชว่ งนัน้ ขาดหาย
เช่นเดียวกับผูห้ ญิงทีเ่ ป็นนางบำ�เรอให้กบั ทหาร ซึง่ ทหารญีป่ นุ่ จับมาจากจีน เกาหลี แต่กอ่ นคนในบ้านโป่ง
เรียกซอยที่ผู้หญิงพวกนี้อาศัยอยู่ว่า “ซอย 10 บาท” เพราะเก็บค่าตัวครั้งละ 10 บาท ที่น่าสนใจคือ
ซอยนีเ้ ป็นศูนย์กลางห่างจากเมืองกาญจนบุรี 40 กิโลเมตร และมาวัดดอนตูมทีเ่ ป็นค่ายกักกันได้ไม่ไกลนัก
ตลอดจนสามารถเดินกลับหนองปลาดุกได้ 7 กิโลเมตร หลังจากจบสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ผูห้ ญิงเหล่านี้
บางส่วนได้กลับประเทศ ขณะที่อีกส่วนยังอยู่ในซอยนี้และทำ�อาชีพเดิม ต่อมาสถานบริการในซอยนี้
หายไปจนปัจจุบันประวัติศาสตร์เหล่านี้ที่บ้านโป่งก็ค่อยๆ เลือนราง
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รูปภาพ 15 ซอย 10 บาท (ถนนเชาว์ฉลาด) แหล่งหญิงงามเมือง (โบราณ) ริมแม่นํ้าแม่กลอง
แถบนี้เคยเป็นค่ายทหารญี่ปุ่นในสมัยสงคราม มีการกวาดต้อนเชลยศึกสาว
ชาวเอเชียมาบังคับเป็น Comfort Woman
ที่มา (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 538)

ความตอนหนึ่งในช่วงการก่อสร้างที่ยากลำ�บากของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า
แล้วเสร็จ มีการบันทึกไว้ว่า ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2486 กองทัพญี่ปุ่นจัดให้มีการเฉลิมฉลอง
ความสำ�เร็จและให้รางวัลแก่ทหารญี่ปุ่นที่ทำ�งานหนัก กองทัพญี่ปุ่นได้จัดส่งหญิงปลอบขวัญชาว
เกาหลีใต้ 6-7 คน โดยทางรถไฟ และหยุดให้บริการทางเพศแก่ทหารญี่ปุ่นตามสถานีต่างๆ สถานีละ
1 คืน ที่สถานีมีทหารญี่ปุ่นรอใช้บริการประมาณ 60 นาย
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สภาพของเทศบาลเมืองราชบุรี

เทศบาลเมืองราชบุรใี นช่วงสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 นัน้ มีนายกเทศมนตรีด�ำ รงตำ�แหน่งต่อเนือ่ งกัน
3 ท่าน ได้แก่ ขุนราชเรืองระบิน (เตี้ยม มณีวรรณ) ระหว่าง 1 เมษายน พ.ศ. 2483 - 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2487 ต่อด้วย ขุนช่วงบุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) ระหว่าง 3 มกราคม พ.ศ. 2488-25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2488 ต่อด้วย นายประยูร โมนยกุล ระหว่าง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2488-10 มีนาคม พ.ศ. 2489
ในหนังสือเทศบาลเมืองราชบุรี (2500 : 201) วิชัย มณีรัตน์ บันทึกไว้ว่า
“ในช่วงของสงครามโลก ครั้งที่ 2 กิจการของเทศบาลเมืองราชบุรีในขณะนั้นมิได้มีการทำ�นุ
บำ�รุงใดๆ นอกจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติ เช่น การเก็บเงินผลประโยชน์รายได้ตา่ งๆ การอยูเ่ วรเฝ้า
ดูแลทรัพย์สินของเทศบาล พอตกเย็นก็รีบกลับไปที่พัก ซึ่งอพยพไปอยู่นอกเมืองทั้งสิ้น สภาพภายใน
ตัวเมืองจึงเงียบสงัด ขณะนั้นศาลากลางจังหวัดได้โยกย้ายไปอยู่ที่วัดศาลเจ้า ตำ�บลคุ้งกระถิน ก่อน
การโจมตีทงิ้ ระเบิด เงินผลประโยชน์รายได้ของเทศบาลต้องนำ�ส่งฝากคลังซึง่ ตัง้ อยูใ่ นโบสถ์วดั ศาลเจ้า
เป็นประจำ�แทบทุกวัน ทรัพย์สินที่สำ�คัญๆ ของเทศบาล เช่น เครื่องไฟฟ้า และรถยนต์ได้นำ�ไปเก็บ
รักษาไว้ ณ โรงสีเขาวัง ส่วนเอกสารหลักฐานใบสำ�คัญเกีย่ วกับการเงินได้ขนย้ายไปเก็บรักษาไว้ทใี่ ต้กฏุ ิ
วัดเทพอาวาส ส่วนสายไฟฟ้าและหม้อมิเตอร์ก็ได้ปลดมาเก็บรักษาไว้เช่นเดียวกันและได้นำ�ออกใช้
เมื่อสงครามสงบแล้ว แต่ในขณะที่ทำ�การเก็บสายไฟฟ้านั้น ไม่สามารถทำ�เสร็จได้ในวันเดียว พอตก
กลางคืนก็มคี นนอกมาช่วยเก็บไปแปรธาตุเป็นเงินไปบ้าง เพราะเวลานัน้ ทองแดงมีราคาราวกับทองคำ�
เวลานี้ แต่กน็ บั ว่าส่วนน้อย การโจรกรรมขณะนัน้ มีอยูช่ กุ ชุม ส่วนใหญ่จดั เป็นกระบวนการ มุง่ โจมตีเฉพาะ
ทรัพย์สนิ ของญีป่ นุ่ กระบวนการเหล่านีด้ �ำ เนินการแบบใต้ดนิ ซึง่ เราเรียกว่า หน่วยงัดบ้าง หน่วยแงะบ้าง
แล้วแต่โอกาสจะอำ�นวย
นับว่ากองทัพญีป่ นุ่ ในระหว่างสงครามได้มสี ว่ นเปลีย่ นแปลงฐานะคนไทยบางจำ�พวกให้รงุ่ เรือง
ขึน้ ได้ชวั่ ระยะหนึง่ มีพฤติการณ์บางอย่างทีส่ มควรจะบันทึกไว้ดว้ ย คือ ในการจัดเวรยามเฝ้าดูแลรักษา
ทรัพย์สินที่เขาวัง ได้ใช้คนงานกวาดถนนและคนงานล้างท่อเป็นคนเฝ้า ปรากฏว่าเคยมีนักฉวยโอกาส
ขอซือ้ ยางรถยนต์กบั คนงานเหล่านี้ เพือ่ จะนำ�ไปจำ�หน่ายในราคาแพง แต่คนงานเหล่านี้ ได้รกั ษาหน้าที่
ของตนโดยการรักษารถยนต์พร้อมทั้งอุปกรณ์ตลอดมาจนกระทั่งสงครามสงบ...
พนักงานของเทศบาลทุกคนในขณะนัน้ จึงเป็นเหมือนปูโ่ สมเฝ้าทรัพย์ ต้องถูกทอดทิง้ อยูใ่ นเมือง
พร้อมด้วยพนักงานโรงพยาบาลและตำ�รวจเท่านั้น หน่วยราชการอื่นๆ ได้อพยพตาม ศาลากลาง
จังหวัดไปจนหมดสิน้ ทรัพย์สนิ ของเทศบาลทีส่ ญ
ู หายในขณะนัน้ นอกจากการลักตัดสายไฟฟ้าในเวลา
กลางคืนแล้ว ได้มีการขโมยมอเตอร์สูบนํ้าของโรงไฟฟ้า 2 ลูก ซึ่งนายโอ๋ ฤทธิ์นุ่ม หัวหน้าช่างเครื่อง
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ถอดไปฝากไว้ทสี่ �ำ นักงานเทศบาลชัว่ คราววัดช่องลม พร้อมด้วยจักรยาน 1 คัน ขณะนัน้ ขุนช่วงบุรการ
ซึ่งเคยเป็นกำ�นันตำ�บลหน้าเมืองมาเป็นเวลานาน ดำ�รงตำ�แหน่ง นายกเทศมนตรี ท่านผู้นี้ ขณะที่รับ
ตำ�แหน่งกำ�ลังป่วยอยู่ แต่กไ็ ด้พยายามสัง่ การให้ถอดเครือ่ งไฟฟ้ารวมทัง้ ขนทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ไปเก็บรักษาไว้
ที่โรงสีเขาวัง ซึ่งเป็นที่ปลอดภัยจนกระทั่งสงครามสงบ แต่ท่านได้ถึงแก่กรรมเสียก่อนสงครามสงบ
ตลอดเวลาที่ท่านผู้นี้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกเทศมนตรีไม่เคยรับเงินค่าป่วยจากเทศบาลเลย
เมือ่ สงครามสงบลงใหม่ๆ ทหารสหประชาชาติได้เข้ามาปลดอาวุธทหารญีป่ นุ่ และจับเป็นเชลย
และยังได้ชว่ ยเหลือจัดสร้างสะพานไม้ให้รถไฟข้ามแม่นาํ้ ได้ชวั่ คราว โดยใช้เชลยศึกญีป่ นุ่ เป็นแรงสำ�คัญ
อีกด้วย ในขณะนัน้ นายประยูร โมนยกุล ดำ�รงตำ�แหน่งนายกเทศมนตรี ท่านผูน้ เี้ ป็นผูท้ สี่ นิทสนมคุน้ เคย
กับนายทหารสหประชาชาติ ชือ่ พันตรี กอตติง้ และ พันตรี จอนสัน ได้เป็นผูต้ ดิ ต่อประสานงานระหว่าง
จังหวัดกับนายทหารสหประชาชาติ ให้ดำ�เนินไปโดยความเรียบร้อยเป็นที่เข้าใจกันเป็นอย่างดี”

สภาพที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ในหนังสือครบรอบ 111 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี (เบญจมราชูทศิ ราชบุร,ี 2542 : 7)
ได้กล่าวเหตุการณ์ตอนสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไว้ ดังนี้
พ.ศ. 2485 ทหารญีป่ นุ่ พร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ทีเ่ คลือ่ นกำ�ลัง
เข้ามาตั้งค่ายในเขตเทศบาลเมืองราชุบรีหลายแห่ง เป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรส่งเครื่องบิน B-24
มาทิง้ ระเบิดจุดสำ�คัญต่างๆ เช่น สะพานจุฬาลงกรณ์ สถานีรถไฟ โรงไฟฟ้า และอาคารสองข้างทางรถไฟ
โรงเรียนก็ได้เตรียมการขนย้ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ออกไปเก็บไว้ในทีป่ ลอดภัยเท่าทีจ่ ะทำ�ได้ แต่โรงเรียน
ก็คงได้รับความเสียหายจากภัยสงครามอยู่หลายคราว เช่น ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2488 เวลา
24.00 น. สัมพันธมิตรได้สง่ เครือ่ งบิน B-24 มาทิง้ ระเบิดเวลาตามจุดยุทธศาสตร์ตา่ งๆ เป็นจำ�นวนมาก
มีระเบิดหลายลูกที่พลาดเป้ามาตกในบริเวณโรงเรียนและเมื่อชนวนระเบิดทำ�งานตามเวลาที่ตั้งไว้
อาคารต่างๆ รวมทัง้ บ้านพักครูเกือบทุกหลังก็พงั ทลาย คงเหลือแต่โครงสร้างของอาคารของตึกหลังแรก
และอาคารไม้ “เรือนแก้วสุวรรณดิษฐ์” ซึ่งก็ใช้การไม่ได้ และต่อมาในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2488
ก็มกี ารทิง้ ระเบิดเวลาลงมาซํา้ อีกจำ�นวนหนึง่ แม้วา่ ไม่มรี ะเบิดตกในบริเวณโรงเรียนก็จริง แรงสะเทือน
ทำ�ให้เกิดความเสียหายซํ้าเติมลงไปอีก ทำ�ให้อาคารทั้งหมดใช้การไม่ได้
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ทหารญีป่ นุ่ กองร้อยแรกก็เข้ามาพักในบริเวณโรงเรียน เพือ่ จะ
ซ่อมแซมอาคารเตรียมรับกองกำ�ลังทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายเข้ามาทีหลัง เมือ่ มีการเคลือ่ นกำ�ลังเข้ามาเต็มอัตรา
ก็มีการยกป้ายหน้าประตูโรงเรียนเรียกว่า “หน่วยเอตัง”
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ความเสียหายของโรงเรียนระยะนีน้ บั ว่ามากทีส่ ดุ ซากปรักหักพังของอาคารถูกใช้เป็นเชือ้ เพลิง
สนามถูกขุดเป็นสนามเพลาะ หลุมหลบภัย รังปืนกล พืน้ ถนนและสนามถูกรถถัง รถหุม้ เกราะ ตลอดจน
ยานยนต์ต่างๆ แล่นทับจนเป็นหลุมเป็นบ่อโคลนตมทั่วไป
พ.ศ. 2490 เมื่อภาวะหลัง
สงครามสิ้นสุดลง รัฐบาลได้อนุมัติ
งบประมาณเพื่ อ บู ร ณะโรงเรี ย น
เป็นเงิน 270,000 บาท จึงได้รื้อ
โครงหลังคาตึกหลังแรกออก ดัดแปลง
เป็ น ตึ ก หลั ง คาโดยก่ อ อิ ฐ โดยรอบ
บังหลังคา (แต่ก็พอมองเห็นหลังคา)
ต่อมุขออกไปอีก 1 ห้อง กลายเป็นตึก
ขนาด 10 ห้อง มีมุขขยายกว่าเดิม
8 เมตร หมดเงินไป 164,000 บาท
เงิ น ที่ เ หลื อ นำ � ไปสร้ า งบ้ า นพั ก รูปภาพ 16 ซากอาคาร หลังแรก ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ที่ถูกระเบิด
อาจารย์ใหญ่และผูช้ ว่ ยอาจารย์ใหญ่
ที่มา (เบญจมราชูทิศ ราชบุรี, 2542 : 7)
ได้อีก 2 หลัง
ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ
ราชบุรี ได้แก่ นายสังข์ อิศรางกูร
ณ อยุธยา ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2484-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487
ต่อด้วย นายผาด วัฒนพงศ์ ระหว่าง
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2487-30 กันยายน
พ.ศ. 2507
รูปภาพ 17 อาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับการดัดแปลงหลังสงคราม
ที่มา (เบญจมราชูทิศ ราชบุรี, 2542 : 7)
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สรุปท้ายเรื่อง
จ.ราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลก ครั้งที่ 2
โดยตรง เป็นเวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2485-2488 โดยเป็นจังหวัดที่ตั้ง
ของเส้นทางรถไฟสายหลักลงสู่ภาคใต้และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง
รถไฟสายไทย-พม่า ที่สถานีหนองปลาดุก และยังเป็นที่ตั้งค่ายของ
ทหารญี่ปุ่นถึง 3 ค่าย เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกส่งไปสร้างทางรถไฟ
สายไทย-พม่า ที่ จ.กาญจนบุรี ล้วนต้องเดินทางผ่านสถานีรถไฟราชบุรี
มาลงที่สถานีบ้านโป่ง และสถานีหนองปลาดุกเกือบทุกคน ในช่วงท้าย
สงครามฯ จ.ราชบุรี ยังเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของฝ่าย
สัมพันธมิตรถึง 12 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
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สถานีรถไฟหนองปลาดุก

จุดเริ่มต้นทางรถไฟสายไทย-พม่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทำ�เลที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเป็นประเทศเดียวที่มิได้ตกเป็นอาณานิคมของมหาอำ�นาจตะวันตก กองทัพญี่ปุ่นเล็งเห็น
ความสำ�คัญของไทยในฐานะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ สามารถใช้เป็นฐานการขนส่งลำ�เลียงกำ�ลัง
ทหาร เสบียงอาหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อส่งกำ�ลังบำ�รุงให้กับกองทัพญี่ปุ่น ในประเทศพม่าและ
มลายูได้เป็นอย่างดี กองทัพญีป่ นุ่ จึงได้พยายามเข้าควบคุมเส้นทางคมนาคมทีส่ �ำ คัญของไทย ทัง้ ทางนาํ้
ทางถนน และทางรถไฟ โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟทั้ง 3 สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออก และสายใต้
และมุ่งเน้นการควบคุมทางรถไฟสายใต้เป็นสำ�คัญ
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล (2553) กล่าวว่า การเข้ามาควบคุมเส้นทางรถไฟสายใต้ของกองทัพ
ญี่ปุ่น จะกระทำ�ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการจัดขบวนรถไฟพิเศษเพื่อการขนส่งในราชการ
ทหารของกองทัพญี่ปุ่นบนทางรถไฟสายใต้ จนกองทัพญี่ปุ่นสามารถส่งกำ�ลังทหารและอาวุธเข้าไป
ยึดครองมลายูและสิงคโปร์ได้สำ�เร็จ ลักษณะที่สองเป็นการสร้างทางรถไฟทหารสายใหม่เพื่อเชื่อมต่อ
จากสถานีรถไฟสายใต้ทมี่ อี ยูเ่ ดิมไปยังประเทศพม่า 2 เส้นทาง สายแรก คือ ทางรถไฟสายหนองปลาดุกกาญจนบุร-ี ทันบูซายัต (ทางรถไฟสายไทย-พม่า) สายทีส่ อง คือ ทางรถไฟสายชุมพร-กระบุรี (ทางรถไฟ
สายคอคอดกระ)
การสร้างทางรถไฟทหารสายไทย-พม่า และทางรถไฟสายทหารคอคอดกระ ของกองทัพญีป่ นุ่
มีผลให้ทหารญี่ปุ่น เชลยศึกสัมพันธมิตร กรรมกรชาวมลายูและจีน จำ�นวนมากเข้ามาพักอาศัยอยู่ใน
บริเวณท้องที่อันเป็นที่ตั้งของเส้นทางรถไฟสายใหม่ และในบริเวณจังหวัด ที่ตั้งอยู่บนแนวเส้นทาง
การก่อสร้าง อันได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สงขลา ชุมพร และระนอง การเข้ามาของทหารและกรรมกร
ชาวต่างด้าวนี้ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ปัญหาการใช้เงินดอลลาร์ของทหารญีป่ นุ่ ปัญหาเครือ่ ง
อุปโภคบริโภคราคาสูง ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาร และปัญหา เรื่อง “ผู้หญิงหย่อนใจ” เป็นต้น
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รูปภาพ 18 แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟ 		
จากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์
และมาเลเซีย และเส้นทาง
รถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นสร้างใหม่

เริ่มความคิดที่จะสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า

จุดมุ่งหมายของกองทัพญี่ปุ่นในส่วนยุทธการทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ การทำ�ลาย
กองกำ�ลังของกองทัพอังกฤษที่มลายู สิงคโปร์ สุมาตรา บอร์เนียว หมู่เกาะเซลีเบส กองทัพญี่ปุ่นได้ส่ง
กองพลที่ 15 เข้าควบคุมสถานการณ์ในประเทศไทย และหาโอกาสบุกเข้าไปใน เมืองมะละแหม่งของ
ประเทศพม่า เพื่อทำ�การยึดพม่าทางตอนใต้ แล้วเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดีย
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2544 : 6-10) ระบุว่าจากบันทึกภายหลังสงครามของพันโท ฮิโรฮิเกะ
หัวหน้าที่ปรึกษากองบัญชาการเสนาธิการรถไฟ หน่วยที่ 2 ได้บันทึกไว้ว่า “ความคิดที่จะสร้างทาง
รถไฟสายนี้ เกิดขึ้นในคืนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2484 โดยจะใช้เป็นเส้นทางในการลำ�เลียงกองกำ�ลัง
ของญี่ปุ่น อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงอาหารในแนวหลัง เพื่อเข้ายึดครองประเทศพม่า และเพื่อ
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ทีจ่ ะช่วยแบ่งเบาภาระการลำ�เลียงทางทะเล จากย่างกุง้ ไปยังสิงคโปร์ และช่องแคบมะละกาอีกทางหนึง่
เนื่องจากเส้นทางลำ�เลียงทางทะเลล่อแหลมต่อการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร”
ต่อมา พลตรี โช อิซามุ สังกัดกองบัญชาการกองทัพใหญ่แห่งภาคพืน้ ทิศใต้ในขณะนัน้ ได้รายงาน
ข้อพิจารณาดังกล่าวไปยังกองบัญชาการสูงสุดเหล่าทัพที่โตเกียว เพื่อให้รับทราบเรื่องความคิดของ
การสร้างทางรถไฟ ซึง่ ต่างก็มคี วามเห็นว่า เป็นการสร้างทางรถไฟทีย่ ากลำ�บาก เพราะมีภเู ขาลูกมหึมา
ขวางอยูถ่ งึ 2 ลูก ทำ�ให้มปี ญ
ั หาว่าไม่นา่ จะสร้างทันใช้ในยามสงคราม บางคนยังเห็นว่าการขุดคอคอดกระ
น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า

แปดเส้นทางลำ�เลียงสู่พม่า

ต่อมา พันโท อีวา ฮาชิ เสนาธิการของกองทัพญี่ปุ่น ได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องเส้นทาง พบว่ามีชาวอังกฤษได้เคยทำ�การสำ�รวจ และเขียนแผนที่เส้นทางจากไทย
ไปสูพ่ ม่าไว้แล้ว จำ�นวน 8 เส้นทางด้วยกัน แยกเป็นทางบก 7 เส้นทาง และ ทางทะเล 1 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางลำ�เลียงทางบก
1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงตุง-มัณฑะเลย์
2. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ตองอู
3. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-แม่สอด-มะละแหม่ง
4. บ้านโป่ง-กาญจนบุรี-ด่านพระเจดีย์สามองค์-ทันบูซายัต
5. บ้านโป่ง-กาญจนบุรี-ทวาย
6. ประจวบคีรีขันธ์-ตะนาวศรี-มะริด
7. ชุมพร-ระนอง-ย่างกุ้ง
เส้นทางลำ�เลียงทางทะเล
1. ไซ่ง่อน-สิงคโปร์-ปีนัง-ย่างกุ้ง
ผลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และความเป็นไปได้ของเส้นทางลำ�เลียงทางบกในแต่ละเส้นทาง
มีดังนี้ (Dawoo2530-ข : ออนไลน์)
เส้นทางที่ 1 เป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในบรรดาทางบก สามารถใช้ทางรถไฟสายเหนือ จาก
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ได้อยูแ่ ล้ว ผ่านทีร่ าบรัฐฉานทีไ่ ม่สงู ชันมากนัก เป็นเส้นทางเดินทัพของทหารญีป่ นุ่
และยังเป็นเส้นทางถอยร่นตอนแพ้สงคราม แต่เวลาลำ�เลียงนั้น ไม่ได้ใช้ถึงเชียงใหม่ ลงรถไฟที่สถานี
นครลำ�ปาง แล้วผ่านไปเชียงรายแทน
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เส้นทางที่ 2 ยังไม่มถี นนระหว่างเชียงใหม่และแม่ฮอ่ งสอน ในราวเดือนพฤศจิกายน ต่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2486 ทหารญี่ปุ่นกองพันหนึ่งของกองพลที่ 15 ได้รับมอบหมายให้สร้างเส้นทางสายนี้
แต่ญี่ปุ่นได้แพ้สงครามเสียก่อน จึงทำ�ให้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
เส้นทางที่ 3 เป็นเส้นทางพาณิชย์ เป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นเขาลงห้วยมากมาย เป็นเส้นทาง
ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า การขนส่งต้องใช้รถบรรทุก
จำ�นวนมาก ทำ�ให้สิ้นเปลืองมากแต่ได้ผลน้อย
เส้นทางที่ 4 เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ไทยกับพม่าเคยใช้เส้นทางนี้บ่อยครั้งในประวัติศาสตร์
การทำ�สงครามระหว่างกัน โดยใช้ถึงจำ�นวน 16 ครั้ง จากการรบ 44 ครั้ง
เส้นทางที่ 5 -ไม่มีข้อมูลเส้นทางที่ 6 จากประจวบคีรขี นั ธ์ ผ่านตะนาวศรีของพม่านัน้ เป็นเส้นทางก่อสร้างโดยทหาร
ราบอิสระที่ 161 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2487 เป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการถอยร่นออกจากพม่า
มากกว่าลำ�เลียงกำ�ลังพลเข้าไปในพม่า
เส้นทางที่ 7 -ไม่มีข้อมูลกองทัพญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า ในเส้นทางที่ 4 เนื่องจากมี
ระยะทางสั้นที่สุด ได้แก่ บ้านโป่ง-กาญจนบุรี-ด่านพระเจดีย์สามองค์-ทันบูซายัต

การเจรจาเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟกับฝ่ายไทย

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2485 เสนาธิการใหญ่ สุริยาม่า ฮาจิเมะ ไปเยือนกองบัญชาการภาคพื้น
ทิศใต้ ได้รบั ทราบเรือ่ ง โครงการการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่าเป็นครัง้ แรก โดยการรายงานของ
พันโทอีวา ฮาชิ ฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นจึงได้ยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายไทยช่วยดำ�เนินการ ดังนี้ (Dawoo2530-ข :
ออนไลน์)
1. ขอให้ฝา่ ยไทยสร้างทางรถไฟจากบ้านโป่ง-กาญจนบุร-ี แควน้อย จนถึงจุดหนึง่ ใต้มะละแหม่ง
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
2. การสร้างทางรถไฟจากไทยไปพม่าเป็นทางตรงประมาณ 330 กม. ถ้ารวมทางหลีกประมาณ
430 กม. ขอให้ฝ่ายไทย ช่วยหารางรถไฟให้เป็นระยะทางประมาณ 60 กม.
3. ขอให้ฝา่ ยไทย จัดกุลแี ละนายงานประมาณ 3,000 คน ทีเ่ หลือนอกจากนัน้ ทางญีป่ นุ่ จะใช้
เชลยศึกและทหารช่างของญี่ปุ่น
4. กำ�หนดเวลาสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
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กรมรถไฟไทยหนักใจ

จอมพล ป.พิบลู สงคราม ได้แสดงท่าทีชดั เจนต่อข้อเสนอของฝ่ายทหารญีป่ นุ่ เกีย่ วกับการก่อสร้าง
ทางรถไฟว่า ฝ่ายไทยจะเป็นผู้สร้าง ขณะเดียวกันได้แจ้งข้อเสนอของฝ่ายญี่ปุ่น ให้กรมรถไฟทราบ
กรมรถไฟได้มีหนังสือแสดงความคิดเห็นลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2485 ถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่า
“มีความเห็นเป็นทีห่ นักใจมาก เกรงว่าจะสร้างเสร็จไม่ทนั ” โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ (Dawoo2530-ข :
ออนไลน์)
1. ระยะทางเกือบ 400 กิโลเมตร นับว่ายาวมาก ถ้าเป็นทางรถไฟถาวร แม้อยูใ่ นทีร่ าบต้องใช้
เวลาสร้างไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ภูมปิ ระเทศทีท่ างรถไฟนีผ้ า่ น พิเคราะห์ดตู ามแผนทีแ่ ล้วออกจากบ้านโป่งไป จะเป็นภูเขา
เกือบหาที่ราบไม่ได้ การสร้างทางรถไฟบนเขาจะต้องใช้เวลามากกว่าทางราบ
3. สิง่ ของทีใ่ ช้ในการสร้าง หัวประแจ และเครือ่ งประกอบต่างๆ กับวัตถุหนุนราง เช่น ไม้หมอน
และหิน เหล่านี้ สำ�หรับทางรถไฟที่ยาวมาก เช่นนี้ ความต้องการใช้มีจำ�นวนมาก และต้องขนส่ง
โดยทางรถไฟทั้งสิ้น เวลานี้ ล้อเลื่อนของการรถไฟที่มีอยู่ก็ได้ถูกไปใช้ในการลำ�เลียงทหารทั้งไทยและ
ญี่ปุ่นเกือบหมด จะแบ่งไปใช้ในการสร้างทางรถไฟสายนี้ได้บ้างก็น้อยเต็มที
4. เครือ่ งมือสำ�หรับงานดินและถางป่า เช่น จอบ เสียม ขวาน เลือ่ ย เหล่านี้ หาซือ้ ในท้องตลาด
กรุงเทพฯ เกือบไม่ได้เลย เพราะทหารญี่ปุ่นกว้านซื้อไปหมด
5. แรงงานสำ�หรับสร้างทางรถไฟสายนี้ แม้จะเกณฑ์จากราษฎรได้ แต่กย็ งั สงสัยถึงสมรรถภาพ
ว่าจะทำ�งานได้รวดเร็วหรือไม่ นอกจากนัน้ ความไข้ในภูมปิ ระเทศตอนเขาชุกชุม ถ้าเวชภัณฑ์จะบำ�บัด
โรคก็ขาดแคลน อาจทำ�ให้สมรรถภาพของงานที่จะดำ�เนินน้อยลงอีก
6. การซ่อมทางรถไฟของกรมรถไฟนี้เต็มมือ เนื่องจากมีการเดินรถมากกว่าปกติ การถอน
เจ้าหน้าที่ไปใช้ในการสร้างทางสายนี้ จึงคงแบ่งไปได้จำ�นวนน้อย
กรมรถไฟเข้าใจถูกต้องแล้วว่าเป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาถึง 8 ปี จึงจะสร้างเสร็จได้
ฝ่ายไทยหนักใจเรือ่ งระยะเวลาและภูมปิ ระเทศ สมรรถภาพของรถไฟไทยน้อยลงไปมากเพราะต้องเอา
รถไฟส่วนหนึง่ ลำ�เลียงทหารญีป่ นุ่ รถด่วนสายใต้จากกรุงเทพฯ-ปีนงั นัน้ มีสปั ดาห์ละ 2 ขบวน มีรางรถไฟ
เชือ่ มต่อทีเ่ ปไร ตรงข้ามเกาะปีนงั และเชือ่ มลงไปยังสิงคโปร์ ใช้เวลาแล่นจากกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ 50 ชม.
และจะมีขบวนรถไฟพิเศษ สำ�หรับทหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะ วันละ 3 เที่ยว แสดงให้เห็นว่าทหารญี่ปุ่น
ใช้รถไฟของไทยถี่มาก
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รัฐบาลไทยตกลงลงนามสร้างทางรถไฟ

แต่ในที่สุด รัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น จึงได้ลงนามในข้อตกลงไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟ
เชือ่ มระหว่างประเทศไทยกับพม่า เมือ่ คืนวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2485 ระหว่าง จอมพล ป.พิบลู สงคราม
นายกรัฐมนตรี กับ พลตรี เซจิ โมริยา ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย
ทางรถไฟสายนี้ เริ่มจุดแรก
โดยแยกจากทางรถไฟสายใต้ที่บ้าน
หนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่
กิโลเมตร 64+196 โดยสร้างเป็นทาง
รถไฟสายเดี่ยวความกว้างของราง
1.00 เมตร เลียบตามลำ�นํ้าแม่กลอง
ตรงไปยัง จ.กาญจนบุรี แล้วตัดขึ้น
เหนือที่บ้านท่ามะขาม เลียบตาม
ลำ�นํา้ แควน้อย ไปจนสุดชายแดนไทย
ทีด่ า่ นพระเจดียส์ ามองค์ จนถึงสถานี
ธันบีอูซายัด อยู่ระหว่างเมืองมะละแหม่ง กับเมืองตองยี ในประเทศพม่า
รวมระยะทางยาว 415 กิโลเมตร
อยูใ่ นเขตไทย 303.95 กิโลเมตร อยูใ่ น
เขตพม่า 101.05 กิโลเมตร โดยมี
แผนว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง จำ�นวน
14 เดือน
รูปภาพ 19 เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า
ที่มา (เจ พี, ม.ป.ป.)
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ตารางที่ 1 รายชื่อสถานีรถไฟสายไทย-พม่า (เฉพาะในเขตประเทศไทย)
ลำ�ดับ
กิโลเมตร
ชื่อสถานี (ภาษาไทย)
ชื่อสถานี (ภาษาอังกฤษ)
1
000
หนองปลาดุก
Nongpladuk
2
005
บ้านโป่งใหม่
Ban Pong Mai
3
013
ลูกแก
Luk Kal
4
026
ท่าเรือน้อย
Tha Rua Noi
5
039
ท่าม่วง
Tha Muang
6
047
เขาดิน
Khao Din
7
048
ปากแพรก
Pak Prage
8
051
กาญจนบุรี
Kanchanaburi
9
055
ท่ามะขาม
Tha Makham
10
057
เขาปูน ช่องไก่
Chungkai, Kao Poon
11
069
วังลาน
Wanglan
12
078
ท่าโป่ง วังเย็น
Tapong Wangyen
13
088
บ้านเก่า	
Ban Kao
14
098
ท่ากิเลน
Tha Kilen
15
108
อ้ายหิด
Aruhiru
16
110
ลุ่มสุ่ม
Lum Sum
17
114
วังโพ
Wang Po
18
121
ช่องแคบ
Chong Cap
19
125
วังใหญ่
Wang Yai
20
130
ท่าเสา	
Tha Soe
21
139
ท้องช้าง
Tong Chang
22
147
ถํ้าผี
Tam pi
23
155
หินตก
Hin Tok
24
166
หาดงิ้ว
Kanyu
25
168
ไทรโยค
Sai Yok
26
172
กิ่งไทรโยค
Kingsaiyok
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ลำ�ดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

กิโลเมตร
181
190
197
208
216
229
236
244
250
257
262
278
281
294
301

ชื่อสถานี (ภาษาไทย)
ริ่นถิ่น
กุยแหย่
หินดาด
ปรังกาสี
ท่าขนุน
นํ้าโจนใหญ่
ท่ามะยอ
ทำ�รงผาโห้
เกริงไกร
กุลีกอนด้า	
แก่งคอยท่า	
ทิมองด้า	
นิเกะ
ซองกาเลีย
จันการายา (สุดชายแดนไทย)

วางรางรถไฟรางแรกที่หนองปลาดุก

ชื่อสถานี (ภาษาอังกฤษ)
Lin Tin
Kuei Ye
Hin Dad
Brang Kasi
Tha Khanun
Nam Chon Yai
Tha Mayioeo
Tam Ronpato
Kroeng Khai
Kuri Konta
Kang Koi Tha
Thi Mong Tha
Nike
Song Kalia
Changaraya

สถานีรถไฟหนองปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ญีป่ นุ่ เริม่ ดำ�เนินการก่อสร้างในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2485
ได้สร้างค่ายที่พักที่สถานีหนองปลาดุก และได้นำ�เชลยศึกมาจากสิงคโปร์เข้าสู่ประเทศไทยไปยัง
จ.กาญจนบุรี เพือ่ เป็นกำ�ลังในการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ ต่อจากนัน้ ไม่นาน กองทัพญีป่ นุ่ ก็ได้เริม่ วาง
รางรถไฟที่หนองปลาดุกเป็นรางแรก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2485
เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่านี้ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำ�คัญของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งจะใช้เป็น
เส้นทางลำ�เลียงทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ เสบียงอาหาร นาํ้ มัน จากสิงคโปร์ ผ่านมลายู เข้าสูท่ างตอนใต้
ของประเทศไทย เพือ่ ส่งกำ�ลังบำ�รุงไปยังกองทัพของตนเองในประเทศพม่า และประเทศอินเดีย ดังนัน้
ในระหว่างการก่อสร้าง จึงถูกต่อต้านจากกำ�ลังกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนัก และในช่วงปลาย
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สงครามโลก กำ�ลังทางอากาศของสหรัฐอเมริกาได้มาตั้งฐานบินใหม่อยู่ที่เมืองจุงกิง ประเทศจีน ได้ส่ง
เครือ่ งบินแบบบี 24 และบี 29 บินมาทิง้ ระเบิดบริเวณเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่าเพือ่ ขัดขวางการถอย
ของกองทัพญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2487 และโจมตีเป็นระยะๆ ตลอดเวลา ซึ่งทางรถไฟ
สายนี้ถูกโจมตีรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง

เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรลงรถไฟที่สถานีบ้านโป่ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2485-2486 เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกจับจากยุทธภูมิต่างๆ ใน ย่านเอเชีย
แปซิฟิก ได้ถูกส่งมายังประเทศไทยและประเทศพม่า เพื่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า เป็นเชลยศึก
ชาวอังกฤษ ฮอลันดา (ดัตช์) ออสเตรเลีย และชาวอเมริกนั โดยได้ถกู ส่งตัวมาจากหลายแห่งด้วยกัน คือ
จากอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ และฮ่องกง บางคนก็เป็นวิศวกร เป็นแพทย์ เป็นนักโบราณคดี ฯลฯ
นอกจากนัน้ ยังมีแรงงานกรรมกรชาวเอเชีย ทีญ
่ ปี่ นุ่ จ้างเพิม่ เติมด้วย ได้แก่ พวกแขกมลายู หรือเรียกกันว่า
แขกลิงค์ จีน ญวน อินเดีย พม่า ฯลฯ ส่วนกรรมกรที่เป็นชาวไทย ส่วนใหญ่มาจาก จ.สุพรรณบุรี
หากนัง่ รถไฟมาจากทางใต้จะถึงสถานีบา้ นโป่งก่อน แล้วจึงไปสถานีหนองปลาดุก ทัง้ 2 สถานี
ห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร นักโทษเชลยศึกสงครามทีถ่ กู กองทัพญีป่ นุ่ เกณฑ์มาสร้างทางรถไฟในสมัยนัน้
ส่วนใหญ่จะถูกขนย้ายมาจากค่ายเชลยศึกเมืองชางจี (Changi) ประเทศสิงคโปร์ เดินทางด้วยรถไฟ
ขึ้นมายังประเทศมาเลเซีย เข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย และมาลงรถไฟจุดสุดท้ายที่ สถานีบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี แล้วเข้าพักทีค่ า่ ยวัดดอนตูมเป็นหลัก มีบางส่วนถูกส่งไปทีค่ า่ ยหนองปลาดุกบ้างแต่ไม่มากนัก
การขนเชลยศึก และกรรมกรชาว
มลายู ม าช่ ว ยสร้ า งทางรถไฟสาย
ไทย-พม่า จะอยูป่ ระมาณเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2485-เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2486 ในช่ ว งแรกๆ เชลยศึ ก และ
กรรมกรจะช่วยสร้างทางรถไฟช่วง
เริม่ ต้นจากสถานีหนองปลาดุกไปก่อน
เมื่อทางรถไฟยาวขึ้นก็จะถูกทยอย
รูปภาพ 20 สถานีรถไฟบ้านโป่ง สถานที่ลงรถไฟของเชลยศึก
ฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรจากมลายูที่ถูกเกณฑ์
ส่งต่อไปยัง จ.กาญจนบุรี ด้วยการ
มาสร้างทางรถสายไทย-พม่า ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน
เดินเท้าต่อมาก็ใช้รถยนต์ และรถไฟ
2488
ทหาร ตามลำ�ดับ
ที่มา (เจ พี, ม.ป.ป. : 11)
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เจ.พี. (ม.ป.ป. : 29-47) บันทึกเรื่องเกี่ยวกับกองกำ�ลังของเชลยศึกไว้ว่า กองกำ�ลังเชลยศึก
ที่มาลงรถไฟที่สถานีบ้านโป่ง มีจำ�นวน 3 กองกำ�ลัง ดังนี้
1. กองกำ�ลังดันลอป (Donlop Force) กำ�เนิดมาจากกองพลทหารออสเตรเลีย ที่ 878
ประกอบด้วย ทหารชาวอังกฤษ จำ�นวน 3,000 คน และทหารชาวดัตช์ประมาณ 600 คน มี พันโท
ดันลอป เป็นผูบ้ งั คับบัญชา เคลือ่ นย้ายมาจากค่ายเชลยศึกทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย มาขึน้ เกาะสิงคโปร์ใน
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2486 จากนั้นเดินทางโดยรถไฟต่อมาลงยังสถานีบ้านโป่งในวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2486 จากนัน้ เดินเท้าต่อเป็นเวลา 4 วัน เพือ่ ไปยังค่ายเชลยศึกคอนยู (Konyu) (ในปัจจุบนั เรียกว่า
ช่องเขาขาด) เขต จ.กาญจนบุรี
2. กองกำ�ลังเอฟ (F Force) ประกอบไปด้วยทหารออสเตรเลีย 3,600 คน และทหารอังกฤษ
3,400 คน ภายใต้การบังคับบัญชาของ พันโท แอริส แห่งกองพลที่ 18 ของอังกฤษ เดินทางออกจาก
ค่ายทหารเชลยศึกเมืองชางจี ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2486 โดยใช้รถไฟถึง 13 ขบวน มาลงที่สถานี
รถไฟบ้านโป่ง และเดินเท้าต่อไปเป็นระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร ในป่าเมืองกาญจนบุรี ไปยังค่าย
เชลยศึกที่ อ.สังขละ เขต จ.กาญจนบุรี
3. กองกำ�ลังเฮช (H Force) ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในสิงคโปร์ เมือ่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2486 ประกอบด้วย
นักโทษเชลยศึกสงครามจำ�นวน 3,270 คน เป็นทหารชาวอังกฤษ ดัทช์ อเมริกันและออสเตรเลีย
มีพนั โท แฮมเชียร์ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา และพันโท โอ๊ก เป็นรองผูบ้ งั คับบัญชา กองกำ�ลังเฮช เดินทางด้วย
รถไฟมาถึงสถานีบ้านโป่งใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2486
ลงเดินเท้าต่อไปยัง บ้านต้นจันทน์ หินตก (นาํ้ ตก) และไป
ตัง้ ค่ายเชลยศึกอยูท่ บี่ า้ นถาํ้ ผี
เขต จ.กาญจนบุรี ระยะทาง
ประมาณ 147 กิโลเมตร จาก
สถานีหนองปลาดุก

รูปภาพ 21 ภาพจำ�ลองการควบคุมเชลยศึกของกองทัพญี่ปุ่น
ที่มา (ปวริศ ศิริขันแสง และคณะ, 2560 : ออนไลน์)
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แต่จากการค้นคว้าของ พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2554 : 262-266) พบว่าจำ�นวนเชลยศึก
สัมพันธมิตรทีก่ องทัพญีป่ นุ่ ขนจากสิงคโปร์เข้ามาโดยใช้เส้นทางสายใต้ มาลงทีส่ ถานีบา้ นโป่ง ระหว่าง
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2485-1 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 มีจำ�นวน 37,457 คน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนเชลยศึกสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นขนส่งจากสิงคโปร์เข้ามาโดยใช้เส้นทาง
รถไฟสายใต้ลงที่สถานีบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2485-1 พฤษภาคม พ.ศ. 2486
วัน เดือน ปี
จำ�นวน จำ�นวน สัญชาติเชลยศึก สถานีรถไฟ
ค่ายพัก
		
ทหารญี่ปุ่น เชลยศึก สัมพันธมิตรที่ถูก
ที่ลง
		
ที่ควบคุม		
ควบคุม
13 ตุลาคม 2485
25
600
อังกฤษ
บ้านโป่ง
วัดดอนตูม
14 ตุลาคม 2485
10
650			
15 ตุลาคม 2485
13
650			
16 ตุลาคม 2485
10
700			
17 ตุลาคม 2485
10
650		
หนองปลาดุก หลังสถานีหนองปลาดุก
18 ตุลาคม 2485
8
400		
บ้านโป่ง
วัดดอนตูม
19 ตุลาคม 2485
13
600			
21 ตุลาคม 2485
12
675			
25 ตุลาคม 2485
13
550			
26 ตุลาคม 2485
13
650			
27 ตุลาคม 2485
13
630			
28 ตุลาคม 2485
14
400			
29 ตุลาคม 2485
13
650			
30 ตุลาคม 2485
14
650			
31 ตุลาคม 2485
12
600			
1 พฤศจิกายน 2485
14
650			
2 พฤศจิกายน 2485
14
675			
3 พฤศจิกายน 2485
14
600			
4 พฤศจิกายน 2485
11
650			
5 พฤศจิกายน 2485
11
650			
6 พฤศจิกายน 2485
17
650			
7 พฤศจิกายน 2485
19
620
55

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

วัน เดือน ปี
จำ�นวน จำ�นวน สัญชาติเชลยศึก สถานีรถไฟ
ค่ายพัก
		
ทหารญี่ปุ่น เชลยศึก สัมพันธมิตรที่ถูก
ที่ลง
		
ที่ควบคุม		
ควบคุม
		
8 พฤศจิกายน 2485
19
650			
9 พฤศจิกายน 2485
19
600			
10 พฤศจิกายน 2485
19
700			
3 ธันวาคม 2485
30
1,500			
20 มกราคม 2486
13
600
ออสเตรเลีย		
โดยสารรถยนต์ต่อไป
21 มกราคม 2486
28
600			
ยัง จ.กาญจนบุรี
23 มกราคม 2486
21
625
อังกฤษ		
25 มกราคม 2486
25
625			
26 มกราคม 2486
40
532			
			
100
แขกพื้นเมืองจาก
				
ชวาและมลายู		
27 มกราคม 2486
21
625
ฮอลันดา		
31 มกราคม 2486
20
625 ฮอลันดาและทหาร
				
พื้นเมืองจากชวา		
2 กุมภาพันธ์ 2486
25
625 ฮอลันดาและทหาร
3 กุมภาพันธ์ 2486
25
625 พื้นเมืองเนเธอแลนด์
7 กุมภาพันธ์ 2486
35
1,250
อิสต์อินเดีย		
8 กุมภาพันธ์ 2486
15
625			
9 กุมภาพันธ์ 2486
20
625			
		
25
625			
18-24 มีนาคม 2486
25
3,920
เชลยศึกผิวขาว หนองปลาดุก โดยสารรถไฟทหาร
(รวม 7 วัน)					
พักที่ ต.บ้านเหนือ
						
และ ต.ปากแพรก
						
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12 เมษายน 2486 ไม่ระบุจำ�นวน 750 กรรมกรชาวมลายู
บ้านโป่ง
เดินเท้าทยอยเข้าไป
						
ในท้องที่ อ.เมือง
						
จ.กาญจนบุรี
19 เมษายน 2486
30
500
ไม่ระบุสัญชาติ		
วัดดอนตูม แล้วเดินเท้า
						
ไปยัง จ.กาญจนบุรี
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วัน เดือน ปี
จำ�นวน จำ�นวน สัญชาติเชลยศึก สถานีรถไฟ
ค่ายพัก
		
ทหารญี่ปุ่น เชลยศึก สัมพันธมิตรที่ถูก
ที่ลง
		
ที่ควบคุม		
ควบคุม
		
20 เมษายน 2486
25
500			
21 เมษายน 2486
27
500			
22 เมษายน 2486
30
600			
23 เมษายน 2486
30
600			
24 เมษายน 2486
30
600			
25 เมษายน 2486
25
580			
26 เมษายน 2486
30
600			
27 เมษายน 2486
25
500			
28 เมษายน 2486
25
600			
29 เมษายน 2486
25
600			
30 เมษายน 2486
25
500			
1 พฤษภาคม 2486
25
500			
รวม		
37,457 			
ปรับปรุงจาก (พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, อ2554 : 262-266)

เรื่องเชลยศึกนี้ ยังมีอีกหลายท่าน ได้กล่าวไว้ดังนี้
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2544 : 12) กล่าวว่า เชลยศึกถูกลำ�เลียงมาจากค่ายแซงงีที่สิงคโปร์
ประมาณเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2485 เชลยศึกบางกลุ่มเดินทางไปพม่าโดยทางเรือ และเชลยศึก
บางกลุ่มเดินทางโดยรถไฟมายังบ้านโป่ง แล้วเดินทางไปยังสถานที่สร้างทางรถไฟที่ จ.กาญจนบุรี
จอร์จ โวกส์ (Geroge Voges) อดีตเชลยศึกชาวฮอลแลนด์ ได้เล่าความทรงจำ�เกี่ยวกับ
การสร้างทางรถไฟไว้วา่ (อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ.์ 2544 : 16) “ผมและเพือ่ นทหารถูกควบคุมตัวไว้
ชั่วคราวก่อนถูกส่งไปลงเรือไปยังค่ายคุมขังที่สิงคโปร์ และจากนั้นก็นั่งรถบรรทุกสินค้าอีก 5 วัน จึงถึง
ประเทศไทย แล้วเดินทางต่อไปยังบ้านโป่ง ซึง่ อยูท่ างใต้ของกาญจนบุรี ประมาณ 34 กิโลเมตร พวกเรา
ถูกขังไว้ที่บ้านโป่ง และถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 800 คน จากนั้นต้องเดินด้วยเท้า
ต่อไป 12 วัน การเดินทางนั้นเราเดินทางในตอนกลางคืน พักตอนกลางวัน....”
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พลโทรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ (อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 123) กล่าวว่า “กลางปี
พ.ศ. 2485 เมื่อญี่ปุ่นโจมตีสิงคโปร์ได้แล้ว จึงเกณฑ์บรรดาเชลยศึกชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลันดา
ขึ้นรถไฟมาลงที่บ้านโป่งและเดินทางมายังกาญจนบุรี จากนั้นก็ต้องเดินทางต่อมาเมืองกาญจนบุรี
แบกข้าวของเครือ่ งใช้ของทหาร และเครือ่ งอำ�นวยความสะดวก เช่น เครือ่ งดนตรี มีกตี า้ ร์ เครือ่ งพิมพ์ดดี
ระยะทางเกือบ 50 กิโลเมตร ทำ�ให้เชลยศึกอยู่ในสภาพที่น่าสงสาร บางคนรองเท้ากัด เท้าชํ้าบวม
เดินโขยกเขยก มาถึงเมืองกาญจนบุรีก็ไม่มีที่พัก ทหารญี่ปุ่นให้ไปนอนที่โรงเรียน ศาลาวัดบ้าง และ
ต่อมาก็มพี วกกรรมกร พวกแขกมลายู หรือเรียกกันว่าแขกลิงค์ จีน ญวน อินเดีย พม่า กรรมกรพวกนัน้
ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟ........”
นายแสวง ครุฑธานนท์ (อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544 : 128-129) กล่าวว่า
“ผมยังจำ�ได้ วันนั้นได้ประมาณต้นเดือนมกราคม 2485 กองทัพญี่ปุ่นได้เดินทางเข้ามา
เมืองกาญจนบุรี และควบคุมเชลยเดินทางจากบ้านโป่งมาตามถนนเป็นแถว เชลยส่วนมากไม่รวู้ า่ ญีป่ นุ่
พามาเมืองกาญจนบุรีเพื่อมาทำ�อะไร รู้ว่าถูกควบคุมไว้ที่นี่เท่านั้น พวกฝรั่งส่วนมากหอบสัมภาระ
เต็มไปหมด บางคนถอดเสื้อตัวแดง เพราะอากาศที่นี่ร้อนอบอ้าวมากในตอนกลางวัน....”
นายประพฤติ สิทธิสังข์ (อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ .2544: 158) กล่าวว่า
“พวกเชลยศึกเดินทางมาทางรถไฟมาลงที่บ้านโป่ง แล้วเดินทางมาเมืองกาญจนบุรีด้วยเท้า
มาตั้งพักอยู่แถว 2 ฝากริมถนนแสงชูโต ไม่มีค่ายแต่อย่างใด นอนกัน 2 ข้างทาง”
เรื่องการเกณฑ์เชลยศึกนี้ โรม บุนนาค (2551 : 121-122) กล่าวว่า ทหารญี่ปุ่นจะใช้วิธีหลอก
เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกคุมขังอยู่ในค่ายกักกันต่างๆ เช่น ที่สิงคโปร์ที่สภาพเลวร้ายอยู่แล้ว ว่ามี
การสร้างค่ายเชลยศึกใหม่ขนึ้ ในประเทศไทย มีความเป็นอยูท่ ดี่ กี ว่าสิงคโปร์มาก อาหารการกินสมบูรณ์
กว่า ฝ่ายเชลยศึกไม่เชื่อญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่ก็ยังหวังว่าถ้าดีกว่าที่สิงคโปร์หน่อยก็ยังดีเพราะที่สิงคโปร์ให้
อาหารวันละ 2 มือ้ ข้าวแต่ละมือ้ ก็ไม่พอกิน ซํา้ ยังถูกเหยียดหยามรังแก บ้างก็ฝนั ว่าค่ายใหม่อาจจะอยู่
ในความดูแลของกาชาดสากล เหล่าเชลยศึกจึงเต็มใจที่จะมาเมืองไทยกัน
บาทหลวงในกองทัพอังกฤษคนหนึ่งชื่อดักลาส ได้เล่าให้เห็นภาพการหลอกเชลยศึกจาก
สิงคโปร์มาทำ�งานสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า เพิ่มเติมไว้ว่า
“ทหารญี่ปุ่นบอกเราว่าจะไปสถานพักฟื้น พวกเราดีใจ เขาบอกว่าพวกเราจะได้เล่นเปียโน
ฟังเพลงจากแผ่นเสียง เขาจะจัดหาแผ่นเสียงให้เรา เราทำ�ตามด้วยความยินดี จำ�นวนอาหารที่น้อยลง
และจำ�นวนคนเพิ่มที่สิงคโปร์ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและกังวล พวกเขาบอกว่าไปนี่จะเป็น
การฟืน้ ฟูรา่ งกายทีอ่ อ่ นแอ และเป็นการปลดปล่อยจากความเป็นอยูท่ จี่ �ำ เจภายในรัว้ ลวดหนาม พวกเขา
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พูดว่า จะขับไล่โรคร้ายและจะดีขนึ้ พวกเราเชือ่ ตาม แต่การเริม่ ต้นของการเดินทางไปสูส่ วรรค์ทที่ หาร
ญี่ปุ่นบอกไม่มีเค้าเช่นนั้นเลย พวกเขาได้จับพวกเราใส่เข้าไปในตู้รถสินค้าเหล็ก รถไฟ 1 ตู้บรรทุกคน
35 คน ไปยังประเทศไทย ประเทศเสรี โดยใช้เวลา 5 วัน 5 คืน ฝ่าความร้อนจากแสงอาทิตย์ของมลายู
ซึง่ แผดเผาอย่างไร้เมตตา ได้รบั อาหารเพียงแค่ขา้ วกับซุปทีเ่ รียกว่าสตูว์ แต่ทจี่ ริงไม่ใช่ ถึงกระนัน้ ก็ตาม
พวกเราก็ยังมีความหวัง แต่พอถึงบ้านโป่ง พวกเขาพูดว่า “ทุกคนเดินหน้า เดิน เดิน” พวกเราคนหนึ่ง
ถามขึ้นว่า “พวกเราไม่ได้มาพักผ่อนเหรอ” ทันใดนั้น ทหารญี่ปุ่นก็เปล่งเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วย
การเยาะเย้ยและการดูถูก ซึ่งเชลยศึกในกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ พวกเรารู้ได้ทันทีว่านี่คือ
การหักหลัง แก่นอีกอย่างหนึ่งของทหารญี่ปุ่น”

รูปภาพ 22
สภาพเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร
ที่ถูกขนย้ายจากสิงคโปร์
มาสถานีบ้านโป่ง ราชบุรี
ใช้เวลา 5 วัน 5 คืน
ที่มา (โรม บุนนาค, 2551 : 121)

โรม บุนนาค (2551 : 125-12) ยังกล่าวต่อว่า การก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า นอกจาก
ญี่ปุ่นจะใช้แรงงานจากเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วยังใช้กรรมกรร่วมด้วย อาทิ ชาวจีน ทมิฬ อินเดีย
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม แต่ก็ยังไม่พอ ญี่ปุ่นยังขอร้องให้ไทยหาให้อีกจำ�นวน
13,000 คน โดยเสนอค่าแรงให้วันละ 2 บาท ค่าเดินทางอีก 1 บาท และหาคนงานระดับฝีมือให้อีก
2,000 คน แต่ไทยปฏิเสธว่าหาไม่ได้ ญีป่ นุ่ จึงบังคับให้สมาคมพาณิชย์จนี ให้สง่ กรรมกรจีนให้ ไทยก็อา้ งว่า
ไม่มีอำ�นาจบังคับสมาคม แต่ในที่สุดสมาคมพาณิชย์จีนก็ติดต่อกับญี่ปุ่นเองรับจะจัดหากรรมกรให้
โดยขอค่าแรงวันละ 3 บาท ถ้าตายขอค่าทำ�ศพ 200 บาท และขออนุญาตขายเหล้าขายฝิน่ ด้วย เพราะ
คนจีนเชื่อว่าสูบฝิ่นแล้วจะไม่เป็นไข้มาลาเรีย
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แม้จะส่งกรรมกรไปให้ตามคำ�ขอแล้ว ก็ยังไม่พอ ญี่ปุ่นก็ขอมาเรื่อยๆ สมาคมพาณิชย์จีนได้ไป
หาคนจีนมาจากจังหวัดยะลา โดยบอกว่าจะจ้างไปทำ�งานที่ จ.ชุมพร แต่กลับพามาถึง อ.บ้านโป่ง ทำ�ให้
กรรมกรเหล่านัน้ แสดงความไม่พอใจจนเกือบจะมีเรือ่ ง จนสารวัตรผสมไทย-ญีป่ นุ่ พร้อมด้วยข้าหลวง
ประจำ�จังหวัดกาญจนบุรีต้องเขาไประงับเหตุ
ส่วนกรรมกรไทยที่ไปต้อนมาจากราชบุรี โดนขู่ว่าถ้าใครไม่ไปจะถูกจับไปส่งนิคม ซึ่งตอนนั้น
นิคมสร้างตนเองของ จอมพล ป.พิบลู สงคราม เป็นทีห่ วาดกลัวของคนทีถ่ กู ต้อนไปมาก แต่ความจริงแล้ว
ดีกว่าการไปรับจ้างเป็นกุลีสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า หลายร้อยเท่านัก
เรื่องเชลยศึกนี้ พวงทิพย์ เกียรติสหกุล (2554 : 120-121) กล่าวว่า หลังจากการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายไทย-พม่า ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2486 แล้วเสร็จ ต่อมาได้มีรายงานจาก ร้อยเอก สุรจิต
อินทรกำ�แหง ข้าหลวงประจำ�จังหวัดกาญจนบุรี ถึงเจ้ากรมประสานงานพันธมิตร แจ้งบัญชีแสดงจำ�นวน
ชาวต่างชาติทกี่ องทัพญีป่ นุ่ นำ�เข้ามาเป็นแรงงานในการสร้างทางรถไฟฯ ทีย่ งั คงพักอยูใ่ น จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำ�นวนเชลยศึกพันธมิตร กรรมกรแขก (มลายู) และกรรมกรจีน ที่อยู่ในเขต จ.กาญจนบุรี
เมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (ค.ศ.1943)
ลำ�ดับที		
่
อำ�เภอ		 ตำ�บล
เชลยผิวขาว		 กรรมกรแขก		 กรรมกรจีน
1
เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ		 2,600		 2,400		 300
				
บ้านใต้			 500		 500		 300
				
ปากแพรก		 1,200		 1,800		 400
				
ท่ามะขาม		 300		 -		 				
เกาะสำ�โรง		 9,000		 4		 35
				
จระเข้เผือก		
-		 -		 220
				
ลุ่มสุ่ม			 1,590		 1,450		1,200
				
ไทรโยค			 1,030		 3,100		1,630
				
สิงห์			
-		 -		 150
2
ท่าม่วง		
ท่าม่วง			
-		 -		 				
ท่าล้อ			
-		 -		 3
ท่ามะกา		
ดอนขมิ้น			
-		 -		 				
ท่าเรือ			
-		 -		 -
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ลำ�ดับที		
่
อำ�เภอ		 ตำ�บล
เชลยผิวขาว		 กรรมกรแขก		 กรรมกรจีน
4
บ้านโป่ง		
หนองอ้อ			
-		 -		 800
				
หนองกบ			 1,300		 -		 300
				
ปากแรต			 250		 8,900		 900
				
บ้านโป่ง			 50		 -		 5
ทองผาภูมิ
ลิ่นถิ่น			 200		 300		 200
				
หินดาด			 700		 600		 200
				
ท่าขนุน			 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.บ้านโป่ง เดิมอยู่ใน จ.ราชบุรี ถูกย้ายให้ไปรวมกับ จ.กาญจนบุรี หลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่บ้านโป่ง
เมื่อ 18 ธันวาคม พ.ศ.2485
ปรับปรุงจาก (พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, 2554: 121)

สถานีรถไฟหนองปลาดุก

สถานีหนองปลาดุก เป็นทีต่ งั้ ค่ายของทหารญีป่ นุ่ ทีส่ �ำ คัญซึง่ ใช้เป็นฐานในการส่งกำ�ลังบำ�รุงหลัก
เพือ่ สนับสนุนการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า และเป็นจุดทีส่ ง่ ต่อเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร รวมทัง้
กรรมกรชาวจีน ไทย อินเดีย อีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากค่ายวัดดอนตูม เข้าไปก่อสร้างทางรถไฟ
ที่ จ.กาญจนบุรี ต่อไป
หากนัง่ รถไฟมาจากทางใต้ จะถึงสถานีบา้ นโป่งก่อน แล้วจึงไปทีส่ ถานีหนองปลาดุก ทัง้ 2 สถานี
ห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร นักโทษเชลยศึกสงครามที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟ ส่วนใหญ่ จะมาลง
รถไฟสถานีสดุ ท้ายทีส่ ถานีบา้ นโป่ง จ.ราชบุรี แล้วเข้าพักทีค่ า่ ยวัดดอนตูม และบางส่วนก็เดินเท้าเข้าไป
พักยังค่ายหนองปลาดุก
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2544. 42-34) ยังกล่าวอีกว่า กองทหารญีป่ นุ่ ได้เตรียมงานดินคันทางเสร็จ
และเริ่มวางรางรถไฟที่หนองปลาดุกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2485 โดยใช้เชลยศึก
ชาวอังกฤษวันละประมาณ 300 คน วางรางได้วันละประมาณ 1,500 เมตร สถานีหนองปลาดุก
จึงเป็นสถานีสำ�คัญที่กองทหารญี่ปุ่นจะต้องสำ�รองรางรถไฟหลักให้เพียงพอ จนกระทั่งถึงประมาณ
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เดือนมีนาคม 2486 จึงได้เริ่มใช้รถจักรลากจูงรถตู้บรรทุกสัมภาระสู่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป กองทัพ
ญีป่ นุ่ ได้สร้างค่ายบริเวณบ้านหนองปลาดุกเป็นค่ายแห่งหนึง่ ทีต่ งั้ อยูใ่ กล้กบั สถานีหนองปลาดุก เพือ่ เป็น
ที่พักของเชลยศึก และกรรมกรชาวต่างด้าวที่ลำ�เลียงมาจากประเทศสิงคโปร์และที่อื่นๆ
เมื่อสงครามยุติลง ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ที่เคยเป็นเชลย ได้ควบคุมตัวทหารญี่ปุ่น ซึ่งบัดนี้
ถือว่าเป็นเชลยศึก โดยควบคุมตัวเชลยศึกญีป่ นุ่ มาขึน้ รถไฟทีส่ ถานีหนองปลาดุก เพือ่ ส่งกลับไปสิงคโปร์
ในวันนั้น ทหารญี่ปุ่นได้มีการเผาเอกสารสำ�คัญที่สถานีรถไฟหนองปลาดุก และสถานีบ้านโป่งทิ้ง เพื่อ
ปิดบังข้อมูลบางอย่าง โดยน่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2488 เพราะจากบันทึกของ นายนากาเซ่
ตากาชิ อดีตนายทหารญี่ปุ่นผู้ควบคุมเชลยศึกในการสร้างทางรถไฟ (อ้างถึงใน วรวุธ สุวรรณฤทธิ์.
2544 : 110) กล่าวว่า “วันที่ 15 สิงหาคม 2488 เป็นวันอัปยศวันแห่งความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่น
ที่สถานีรถไฟบ้านโป่งเกิดไฟไหม้ขึ้น ทราบว่าเป็นการเผาทำ�ลายเอกสารของทางราชการ”

สร้างทางรถไฟเข้าหากัน

เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า นี้มีระยะทางรวม 415 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างอย่างจริงจังใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2485 แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 เป็นการก่อสร้างในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย เริ่มจากสถานีหนองปลาดุก-สถานี
กองกุยตะ ระยะทาง 263 กิโลเมตร อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการก่อสร้างรถไฟที่ 9 ของญี่ปุ่น
ภายใต้การสั่งงานของกองพันทหารช่างที่ 1 แห่งกองทัพญี่ปุ่น ตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 2 เป็นการก่อสร้างในช่วงที่อยู่ในประเทศพม่า เริ่มจากสถานีทันบูซายัต-สถานี
กองกุยตะ ระยะทาง 152 กิโลเมตร อยู่ในความควบคุมของกรมการก่อสร้างรถไฟที่ 5 ของญี่ปุ่น
ตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่เมืองทันบูยูซายัท
กองทัพญี่ปุ่น ใช้ทหารช่างจำ�นวนกว่า 12,000 คนในการควบคุมการก่อสร้าง และใช้แรงงาน
ในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 261,000 คน± แยกเป็นนักโทษเชลยศึกสงคราม ชาวอังกฤษ
ออสเตรเลีย อเมริกนั แคนาดา นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก และฮอลแลนด์ (ดัทซ์) ประมาณ 61,000± คน และ
แรงงานชาวเอเชียจาก อินเดีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่าและไทย ประมาณ 200,000± คน
ซึ่งทหารญี่ปุ่นเรียกแรงงานชาวเอเชีย เหล่านี้ว่า “โรมูซา” (romusha)
การก่อสร้างทางรถไฟเริม่ สร้างพร้อมกันทัง้ ในประเทศไทยและประเทศพม่า โดยในประเทศไทย
เริ่มสร้างจากสถานีหนองปลาดุกไปจรดชายแดนไทย (ช่วงสถานีหนองปลาดุก-สถานีกาญจนบุรี
ระยะทาง 51 กิโลเมตร รัฐบาลไทยช่วยสร้าง) ส่วนในประเทศพม่าก็สร้างจากสถานีทันบูซายัต ลงมา
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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ยังประเทศไทยผ่านทางด่านเจดียส์ ามองค์ ทัง้ สองเส้นจะมาเชือ่ มต่อกันที่ สถานีกองกุยตะ (Konkuita)
ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ห่างจากด่านเจดีย์สามองค์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร การเชื่อมต่อ
เป็นผลสำ�เร็จ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2486 รวมระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้างประมาณ 13 เดือน และ
มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2486

รูปภาพ 23
สถานีกองกุยตะ ถ่ายเมื่อ
25 ตุลาคม พ.ศ. 2486
ที่มา (เจ พี, ม.ป.ป.)

รูปภาพ 24
รถไฟขบวนแรกที่แล่น
ผ่านสถานีกองกุยตะ
ที่มา (เจ พี, ม.ป.ป.)
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หลังสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง เหลือแค่หนองปลาดุก-น้�ำ ตก

ข้อมูลจากรถไฟไทยดอทคอม (CivilSpice, 2545 : ออนไลน์) ระบุว่ากองทัพญี่ปุ่นได้ก่อสร้าง
ทางรถไฟจากประเทศไทยเพื่อลำ�เลียงกำ�ลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ เสบียงอาหาร นํ้ามัน และ
ยุทธภัณฑ์สงคราม ไปยังประเทศพม่า จำ�นวนทั้งสิ้น 2 เส้นทาง คือ
1. จากสถานีหนองปลาดุกไปกาญจนบุรี ข้ามแม่นาํ้ แควใหญ่ และเลียบแม่นาํ้ แควน้อยไปจนถึง
พรมแดนไทย-พม่า ที่ด่านเจดีย์สามองค์ จากนั้นสร้างเลยเข้าไปในเขตประเทศพม่า โดยไปบรรจบกับ
ทางรถไฟสายมะละแหม่ง-เย ที่สถานีทันบูซายัต
2. จากสถานีชุมพร ไประนอง (ตำ�บลละอุ่น) ระยะทางยาว 91 กิโลเมตร แต่สร้างได้เพียง
68 กิโลเมตร พอถึงกระบุรี ก็หยุด เพราะสงครามสิ้นสุดลงก่อน จากนั้นกองทัพสัมพันธมิตร ก็สั่งให้
รื้อถอนเอารางรถไฟและเครื่องประกอบทั้งหมดกลับไปมลายูตามเดิม
การสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2485 โดยเริ่มจาก สถานี หนองปลาดุกถึง
สถานีกาญจนบุรี ระยะทาง 50 กม. ซึ่งเป็นทางราบตลอด ต่อจากสถานีกาญจนบุรีไปยังสถานีนํ้าตก
เริ่มมีภูมิประเทศเป็นเนินสูงมีภูเขาเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับชันมากนัก ต่อจากสถานีนํ้าตกขึ้นไป เป็นทาง
ขึ้นเขามีความลาดชันสูงจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่า “ถํ้าผี” จากนั้นทางรถไฟจะลาดลงผ่านหมู่บ้านและ
ตัวนํ้าตกไทรโยค ไปจนถึงท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ ระยะทางรวม 88 กิโลเมตร จากสถานีท่าขนุนไปทาง
รถไฟจะเลียบแม่นาํ้ แควน้อยขึน้ ไป จนถึงสถานีนเิ กะ อ.สังขละบุรี และไปถึงพรมแดนไทย-พม่า ทีด่ า่ น
เจดีย์สามองค์เป็นระยะทาง 303 กิโลเมตร
กองทัพญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟเข้าไปในเขตประเทศพม่าอีก 112 กิโลเมตร ไปบรรจบกับทาง
รถไฟของพม่าสายมะละแหม่ง-เย ที่สถานีทันบูซายัต การก่อสร้างใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร
ทีม่ ที งั้ ชาวอังกฤษ ฮอลันดา ออสเตรเลีย โดยกองทัพญีป่ นุ่ ต้องการเร่งรัดให้สร้างเสร็จโดยเร็ว เพือ่ จะใช้
ลำ�เลียงกำ�ลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ จึงต้องดำ�เนินการก่อสร้างหลายๆ จุดพร้อมกันแล้วจึงมา
เชื่อมต่อกัน การก่อสร้างครั้งนั้น เชลยศึกต่างล้มตายเป็นจำ�นวนมากเนื่องจากเส้นทางผ่านช่วงป่าเขา
เต็มไปด้วยอันตรายและไข้ป่าชุกชุม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางรถไฟสายมรณะ”
เส้นทางสายนี้ ก่อสร้างเสร็จจากสถานีหนองปลาดุก ในประเทศไทย จนถึงสถานี ทันบูซายัต
ในประเทศพม่า รวมระยะทาง 415 กิโลเมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 1 ปีเศษ
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เมือ่ สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ยุตลิ งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 โดยญีป่ นุ่ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคราม
เส้นทางสายนี้จึงตกเป็นสมบัติของฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งก็ได้ทำ�การรื้อถอนทางในช่วงพรมแดนของ
ทั้งสองประเทศออกเสียส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือในประเทศไทยประมาณ 300 กิโลเมตรนั้น ทางฝ่าย
สัมพันธมิตรได้เสนอขายทางรถไฟ รวมทั้งล้อเลื่อน และเครื่องประกอบต่างๆ ให้รัฐบาลไทย ในราคา
50 ล้านบาท
หลังรับมอบเส้นทางดังกล่าวแล้ว กรมรถไฟหลวงจึงได้ปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้า และการโดยสาร แต่ได้ปรับปรุงสภาพทางให้ใช้การได้เฉพาะช่วงชุมทางหนองปลาดุก-นํ้าตก
เท่านั้น เป็นระยะทาง 130 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางต่อจากนั้นไป เป็นอันตรายต่อการเดินรถ เนื่องจาก
ก่อสร้างด้วยความเร่งรีบ ไม่มั่นคงแข็งแรง และไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงดูแลรักษา จึงได้
ทำ�การรื้อถอนรางออกทั้งหมด โดยรางที่ยังมีคุณภาพดีได้นำ�ไปเปลี่ยนใช้ในเส้นทางสายชุมทาง
หนองปลาดุก-สุพรรณบุรี ตลอดสาย ตลอดจนนำ�ไปวางในเส้นทางสุราษฎร์ธานี-คีรรี ฐั นิคม ตลอดสาย
และเส้นทางสายแก่งคอย-ชัยบาดาล อีกส่วนหนึ่งด้วย
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เหตุการณ์ปะทะกันที่บ้านโป่ง
หลังจากที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งค่ายต่างๆ ในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาต่อต้าน
ญีป่ นุ่ เพราะถือว่าญีป่ นุ่ เป็นผูร้ กุ รานไทย จึงเกิดเรือ่ งกระทบกระทัง่ ระหว่างคนไทยกับทหารญีป่ นุ่ ขึน้ อยู่
เนืองๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์ทรี่ า้ ยแรงจนบานปลายเป็นเรือ่ งราวใหญ่โต ทำ�ลายความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น ให้เสื่อมทรามลง จนถึงระดับรัฐบาลต้องลงมาแก้ไขปัญหา คือ เหตุการณ์ปะทะกันของ
ทหารญีป่ นุ่ กับกรรมกร ตำ�รวจและทหารไทยที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2485
โดยมีจุดเกิดเหตุ 2 แห่ง คือ บริเวณวัดดอนตูม และสถานีตำ�รวจบ้านโป่ง

รูปภาพ 25 แผนที่แสดงที่ตั้งวัดดอนตูม สถานีตำ�รวจบ้านโป่ง
สถานีรถไฟบ้านโป่ง และสถานีหนองปลาดุก สถานที่เกิดเหตุ
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เรื่องเหตุการณ์ปะทะกันที่บ้านโป่งนี้ มีผู้บันทึกเรื่องราวไว้จำ�นวนมาก อาทิ ศนิโรจน์ ธรรมยศ
(2561 : 123-124), นายสละ จันทรวงศ์ (2484-2488 : 59-60), ทศ พันธุมเสน และจินตนา ยศสุนทร
(2544 : 14-15), ดำ�ริห์ เรือสุธรรม (2544 : 106-107), Giselle Studios (2013 : ออนไลน์),
โรม บุนนาค (2551 : 133-143) และ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2553 : 447-539) ผู้เขียนได้ศึกษาและ
ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงพอสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้

รายนามผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์

เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้น จึงขอแนะนำ�รายนามผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ที่สำ�คัญว่า ใครเป็นใครบ้าง ดังนี้
ผู้ก่อเหตุฝ่ายไทยที่ตกเป็นจำ�เลย ในการฟ้องศาลทหาร (พระนคร)
1. นายเพิ่ม สิริพิบูล (สามเณร) จำ�เลยที่ 1
2. นายเปะ นุ่มชินวงส์ (กรรมกร) จำ�เลยที่ 2
3. พลทหารจาหรือสุดจา โสมทัต จำ�เลยที่ 3 (เป็นพลทหารสังกัดกองพาหนะมณฑล
ทหารบกที่ 5 และเป็นพลทหารประจำ�ตัวของ ร.ต.เกษม ลิขิตวงศ์ หัวหน้าสารวัตรผสมบ้านโป่งกาญจนบุรี)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
1. พลตำ�รวจโท อดุลย์ อดุลเดชจรัส อธิบดีกรมตำ�รวจ
2. พลตรี ไชย ประทีปะเสน เจ้ากรมประสานงานพันธมิตร
3. พันโท หม่อมเจ้า พิสิถดิสพงส์ ดิสกุล รองเจ้ากรมประสานงานพันธมิตร
4. นายจอน สาลิกานนท์ ข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี (ขณะเกิดเหตุการณ์)
5. นายธรรมรัตน์ โรจนสุนทร ข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี (หลังจากเหตุการณ์ นายจอน
สาลิกานนท์ ถูกย้าย)
6. พระมหาสนิท เขมะจารี ทั่งจันท์ เจ้าคณะ อ.บ้านโป่ง
7. นายแม้น อรจันทร์ นายอำ�เภอบ้านโป่ง (ขณะเกิดเหตุการณ์)
8. นายพรหม สูตรสุคนธ์ นายอำ�เภอบ้านโป่ง (หลังจากเหตุการณ์ นายแม้น อรจันทร์
ถูกย้ายไปเป็นปลัดจังหวัดนครปฐม)
9. ร้อยตำ�รวจเอก เล็ก กำ�เนิดงาม ผู้บังคับกองตำ�รวจบ้านโป่ง
10. ร้อยตำ�รวจโท ศรีสุข อุ่นคำ� เจ้าหน้าที่ตำ�รวจบ้านโป่ง
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11. นายเชิน เกษตรศิริ เทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง
12. ร้อยตรี เกษม ลิขิตวงศ์ หัวหน้าสารวัตรผสมบ้านโป่ง-กาญจนบุรี
13. นายบันจง เสาวพรึกส์ ล่ามประจำ�กองอำ�นวยการคณะกรรมการผสม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายญี่ปุ่น
1. พลตรี ช. โมริยา ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย
2. พันโท อิชิอิ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายญี่ปุ่น ประจำ�บ้านโป่ง
3. พันโท ฮาชิโมโต หัวหน้าหน่วยคลังพัสดุสร้างทางรถไฟหนองปลาดุก
4. พันโท นาคาอิ หัวหน้าหน่วยพลาธิการฝ่ายรถไฟ
5. พันตรี โยชิดา หัวหน้ากองจ่ายพัสดุสร้างทางรถไฟ
6. ร้อยโท ไคนูม่า นายทหารประจำ�ทูตทหารบกญี่ปุ่น
7. สิบเอก โคะอิเกะ หัวหน้าหน่วยสารวัตรทหารญี่ปุ่น
ทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิต รวม 7 คน
1. พันตรี โดนูมา โกชิโร
2. สิบเอก เนโนโต โทโมชิโร
3. สิบโท โคชิคิริซุนยิ
4. สิบตรี อิงาฮาชิ ทาเคชิ
5. พลทหาร พเสส คามัดซุ ซูซูบุ
6. ไม่ทราบชื่อ 2 คน

เหตุเกิดที่วัดดอนตูม

ราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2485 กองทัพญีป่ นุ่ เริม่ เข้ามาตัง้ ค่ายทหารที่ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี เป็นค่ายทหารญี่ปุ่นขนาดใหญ่ ชื่อว่าหน่วยนารีฮิซ่า เป็นที่พักของทหารญี่ปุ่น และเป็น
ค่ายพักเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรทีถ่ กู ญีป่ นุ่ จับมาสิงคโปร์และลงรถไฟทีส่ ถานีบา้ นโป่งมาพักเพือ่ เตรียม
ก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า และบริเวณศาลาวัดดอนตูม ก็ยงั ใช้เป็นทีพ่ กั อาศัยของกรรมกรคนไทย
ที่มารับจ้างทางรถไฟเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์เกิดขึน้ ทีว่ ดั ดอนตูม ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2485 เวลาประมาณ 17.00 น. สามเณร
เพิ่ม สิริพิบูล อายุ 34 ปี อยู่วัดศาลาตึก บ้านห้วยกระบอก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
ได้เดินมาตามถนนทรงพล ถึงบริเวณหน้าวัดดอนตูม ได้พบเชลยศึกอยู่ตามถนน เชลยศึกได้แสดง
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กริยาท่าทางขอบุหรี่สูบ สามเณรเพิ่มฯ จึงให้บุหรี่แก่เชลยศึก 1 ซอง ทหารญี่ปุ่นมาพบเข้าจึงเอามือ
ตบศีรษะสามเณรเพิ่ม 3 ที จนสามเณรเพิ่มฯ ล้มลง ต่อมามีผู้ห้ามสามเณรเพิ่มฯ ไปที่ร้านขายของใกล้
วัดดอนตูม และหายาดมมาให้ดม ต่อจากนั้นสามเณรเพิ่มฯ ก็เข้าไปในวัดดอนตูมเพื่อขอยาลมกิน
พวกกรรมกรไทยที่อาศัยอยู่ในวัดเข้ามาสอบถาม จึงเล่าเรื่องให้ฟัง พวกกรรมกรไทยแสดงอาการ
ไม่พอใจต่อการกระทำ�ของทหารญี่ปุ่น
ต่อมาเวลาประมาณ 19.00 น. เศษ มีทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งถือไม้กระบองยาวประมาณ 2 ศอก
เดินมาทีบ่ นั ไดศาลาวัด ซึง่ เป็นทีพ่ กั ของกรรมกรไทย พวกกรรมกรทีน่ อนอยูใ่ กล้บนั ไดลุกขึน้ ทหารญีป่ นุ่
ผู้นั้นก็กลับไป หลังจากนั้นอีกประมาณ 15 นาที ก็มีทหารญี่ปุ่น 2 คน ถือไม้กระบอง และคาดดาบ
ปลายปืน กลับมาใหม่ เดินขึน้ บันไดศาลาวัดทางด้านทิศตะวันตก พวกกรรมกรก็ลกุ ฮือขึน้ ทหารญีป่ นุ่
คนหนึง่ เงือ้ ไม้ท�ำ ท่าจะตี แต่ยงั ไม่ทนั ตี ก็มกี รรมกรคนหนึง่ เอาไม้ขว้างใส่ทหารญีป่ นุ่ แต่ไม่ถกู ใคร ทหาร
ญี่ปุ่นเหล่านั้นก็กลับไปหลังจากนั้นอีกประมาณ 5 นาที ก็มีทหารญี่ปุ่น 4 คน ถือปืนเดินมาที่ศาลาวัด
ด้านทิศตะวันออก และอีก 7-8 คน มีปนื พร้อมติดดาบปลายปืนเรียบร้อย เดินออกจากค่ายทหารญีป่ นุ่
ตรงมาทางศาลา คนหน้าถือตะเกียงรั้วมาด้วย แล้วขึ้นบันไดศาลาด้านทิศตะวันตก
ทันใดนั้น มีเสียงปืนดังขึ้นทางด้านทิศตะวันออกของศาลา 4-5 นัด บรรดาเหล่ากรรมกร
ที่อาศัยอยู่ในวัดประมาณ 1,000 คน ก็แตกหนีกันชุลมุนวุ่นวายไปหมด กรรมกรทุกคนไม่มีอาวุธ
จึงใช้ จอบ เสียม และไม้ตะบองเป็นอาวุธ เข้าต่อสูท้ �ำ ร้ายญีป่ นุ่ นายเปะ นุม่ ชินวงส์ เป็นกรรมกรคนหนึง่
ที่ถือไม้กระบองเข้าต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นด้วย ทหารญี่ปุ่นกับกรรมกรไทยต่อสู้กันอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง
เสียงปืนจึงสงบลง โดยมี นายแม้น อรจันทร์ นายอำ�เภอบ้านโป่ง ร.ต.อ.เล็ก กำ�เนิดงาม ผู้บังคับกอง
ตำ�รวจบ้านโป่ง พ.ต.โยชิดา หัวหน้ากองจ่ายพัสดุสร้างทางรถไฟ ส.อ.โคอิเกะ หัวหน้าสารวัตรทหาร
ญี่ปุ่นประจำ�บ้านโป่ง นายปรีดา บูรณสิริ ล่ามฝ่ายญี่ปุ่น และนายบันจง เสาวพรึกส์ ล่ามประจำ�กอง
อำ�นวยการคณะกรรมการผสม เข้าไประงับเหตุ ปรากฏว่า ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บสาหัส
1 คน ส่วนการบาดเจ็บของกรรมกรไทย ไม่ทราบได้ เพราะเจ้าหน้าทีไ่ ทยไม่สามารถเข้าไปสอบสวนได้
เพราะเป็นพื้นที่ของค่ายทหารญี่ปุ่น
แต่จากบันทึกของนายบันจง เสาวพรึกส์ ล่ามประจำ�กองอำ�นวยการคณะกรรมการผสม (อ้างถึง
ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2553 : 452-446) ได้บันทึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บของกรรมกรไทย ไว้ว่า
“พอเดินเข้าไปในค่ายหน่วยนารีฮซิ า่ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นวัดดอนตูม และเป็นหน่วยทีเ่ กิดเหตุ..เห็นทหาร
ญี่ปุ่นได้มัดมือเท้ากรรมกรไทยไว้ 4-5 คน ทุกๆ คน ล้วนแต่มีบาดเจ็บแผลและโลหิตอาบร่างกาย...”
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“ขณะนั้นพวกเราซึ่งยังอยู่ ณ ที่นั้น ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด พร้อมได้ยินเสียงโห่ร้อง
และเสียงตะโกนของเหล่าทหารญี่ปุ่นดังแซ่ไปหมดทั่วบริเวณวัดดอนตูม พวกเราจึงได้รีบออกจากที่
บัญชาการเดินตรงไปยังลานวัด ตอนใกล้ศาลา ซึง่ กรรมกรไทยพักนอนกันอยู่ พวกเราได้พบกรรมกรไทย
คนหนึ่งนอนอยู่บนดิน เสียงร้องคราญครางว่า ตัวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไปตลาดเพิ่งกลับมานอน
ตะกี้นี้เอง ก็พอดีถูกทหารญี่ปุ่นฟันเอาร้องครวญครางขอความช่วยเหลือ”
“พวกทหารญี่ปุ่นที่ออกวิ่งไล่จับกรรมกรไทยนั้น ทุกคนถือปืนและติดหอกปลายปืน พอเห็น
เงาตะคุม่ ๆ ทีต่ รงไหนก็วงิ่ ไล่ไปจับทันที ทหารบางคนใช้ดาบแกว่งไล่หลังกรรมกรไปก็มี ตอนนีพ้ วกเรา
ได้เดินต่อไปอีก ประมาณ 10 กว่าก้าว พบกรรมกรไทยอีกคนหนึง่ นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด
อยูใ่ กล้บริเวณนัน้ ด้วยเสียงอ้อแอ้ ร้องออกมาว่า ตนได้ถกู ทหารญีป่ นุ่ ฟันเอาโดยทีต่ นไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
อะไรเลย...มีใครคนหนึ่งในหมู่พวกเรา ได้ส่องไฟฉายไปที่กรรมกรคนนั้น ได้เห็นโลหิตแดงอาบ
เปรอะเปื้อนไปทั้งกาย และเห็นทหารญี่ปุ่นกำ�ลังลากตัวไปยังที่บัญชาการ”
“ทหารญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บนั้น เขาได้พาไปส่งโรงพยาบาลสนามของเขาเสียแล้ว ขณะนี้
ฉันเห็นกรรมกรทีถ่ กู ฟันและถูกแทง โดยทหารญีป่ นุ่ ถูกมัดมือและเท้า นอนกลิง้ อยูต่ ามพืน้ ก็มี บางคน
ได้รับบาดเจ็บที่แขน ที่ศีรษะ ถูกมัดมือไพล่หลังนั่งก้มหน้าก็มีกรรมกรไทยที่ได้รับบาดเจ็บมีจำ�นวน
5 คน กับอีก 1 คน ไม่ได้รบั บาดเจ็บประการใด แต่ถกู มัดให้นงั่ ยองๆ อยูใ่ กล้ๆ กับพวกนัน้ ...พวกทีไ่ ด้รบั
บาดเจ็บล้วนมีโลหิตอาบตามหน้าและตามตัว เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดไม่ขาดระยะ
ขณะนั้นฉันเข้าใจว่าเป็นเวลาประมาณ 22.00 น. เห็นจะได้ ทางหน่วยนารีฮิซ่า ได้โทรศัพท์รายงาน
การเกิดเหตุไปทาง จ.กาญจนบุรี โดยทหารคนหนึ่ง....”
เรื่องการเสียชีวิตและบาดเจ็บของทหารญี่ปุ่น นายบันจง เสาวพรึกส์ ได้บันทึกต่อไว้ว่า
“...พวกเราได้เดินทางจากค่ายหน่วยนารีฮิซ่ามุ่งไปโรงพยาบาล...ได้เห็นทหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง
ได้สนิ้ ชีวติ ไปแล้ว และตัวของทหารผูน้ มี้ บี าดแผลรอยแทงสาหัสมาก ข้างหลังมีรอยแทงทะลุถงึ ข้างหน้า
สองรู นอกนั้นไม่ทะลุอีก 8 รู กระดูกคิ้วข้างซ้ายหัก เหนือคิ้วมีรอยถูกแทงสองรู ลึกประมาณหนึ่งคืบ
กระดูกโหนกแก้มใต้ตาและลูกคางหัก สังเกตเห็นบาดแผลล้วนเป็นอาการปางตายทัง้ สิน้ ...ขณะทีพ่ วกฉัน
เข้าไปนัน้ เห็นทหารแพทย์ชว่ ยกันเย็บแผลทุกๆ แผลของทหารญีป่ นุ่ พวกนีอ้ ยู่ ถึงแม้จะสิน้ ชีวติ ไปแล้ว
ก็ตาม ทหารอีกคนหนึง่ กำ�ลังถูกเย็บแผลทีท่ อ้ ง แผลโตเท่าเกือบฝ่ามือ นายแพทย์ก�ำ ลังจัดการทำ�แผลอยู่
ส่วนทหารอีกคนหนึง่ ถูกทำ�แผลอยูน่ อกห้องผ่าตัด เพราะทหารคนนัน้ เขาบอกว่าได้รบั บาดเจ็บเพียงเป็น
แผลขูดไปเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สาหัสเท่าไรนัก”
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เหตุการณ์ทคี่ า่ ยวัดดอนตูมนี้ ทหารญีป่ นุ่ ได้จบั กรรมกรไทยไว้จ�ำ นวน 50 คนเศษ และพระภิกษุ
14 รูป โดยตอนแรกฝ่ายญี่ปุ่นจะมอบตัวให้ฝ่ายไทย แต่กลับคำ�โดยอ้างว่าเพราะมีทหารของเขา
เสียชีวิตแล้ว จึงไม่ขอบมอบตัวให้ฝ่ายไทย

เหตุการณ์ต่อเนื่องที่สถานีตำ�รวจบ้านโป่ง

เวลา 21.00 น. ยังมีเสียงปืนดังอยู่ที่บริเวณค่ายวัดดอนตูม ระหว่างนี้ไฟฟ้าดับทั่วบริเวณ
บ้านโป่ง ทางสถานีต�ำ รวจบ้านโป่งได้จา่ ยปืนและกระสุนให้ต�ำ รวจและสารวัตรทหาร เพือ่ เตรียมพร้อม
จนกระทัง่ เวลา 22.00 น. ไฟฟ้าก็ใช้ได้ แต่ ร.ต.ท.สรีสขุ ยังคงสัง่ ไม่ให้เปิดไฟฟ้าทีส่ ถานีต�ำ รวจ จนเวลา
ประมาณ 22.30 น. เสียงปืนที่วัดดอนตูมก็เงียบสงบลง ขณะเดียวกันก็มีรถยนต์ของทหารวิ่งมาจอด
ที่สถานีตำ�รวจ จำ�นวน 2 คัน เป็นรถบรรทุกและรถเก๋ง และมีเสียงปืนดังขึ้นจากรถบรรทุก พวกที่อยู่
ในสถานีตำ�รวจก็ยิงออกไปสู้ สารวัตรทหารไทยซึ่งหลบอยู่ฟากตรงข้ามกับสถานีตำ�รวจ ก็ยิงสู้เช่นกัน
ยิงกันอยูป่ ระมาณ 2 นาที พ.ต.โยชิดา ร.ต.อ.เล็ก กำ�เนิดงาม ร.ต.เกษม ลิขติ วงศ์ และนายแม้น อรจันทร์
นายอำ�เภอบ้านโป่งก็มาถึง แล้วช่วยกันระงับเหตุ เหตุการณ์จึงได้สงบลง
ปรากฏว่า พลทหารจาด ปลุกปลื้ม สารวัตรทหารไทย ถูกยิงที่ก้นริมทวารหนักด้ายขวาทะลุ
ไข่ดันซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ในขณะที่หลบอยู่ที่ขอนไม้ริมถนนชิดกับรั้วที่ทำ�การไปรษณีย์ ซึ่งตั้งอยู่
คนละฟากของสถานีตำ�รวจ ฝ่ายญี่ปุ่นเสียชีวิต 4 คน ในจำ�นวนนั้น มีร้อยเอก คูโนมา นายแพทย์
สารวัตรทหาร 1 คน และพลทหาร 2 คน กับบาดเจ็บอีก 4 คน กระสุนทีไ่ ปถูกนายแพทย์เสียชีวติ นัน้ เป็น
กระสุนของพลทหารจาหรือสุดจา โสมทัต เป็นผู้ยิง
ระหว่างนี้ ก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกที่บริเวณโรงไฟฟ้าของเทศบาลบ้านโป่ง ซึ่งอยู่ห่างจากสถานี
ตำ�รวจประมาณ 1 กิโลเมตร ที่โรงไฟฟ้านั้นมีรถปั้นจั่นของทหารญี่ปุ่นจำ�นวน 1 คัน ตั้งอยู่ เพื่อทำ�งาน
ยกสิ่งของขึ้นจากแม่นํ้าแม่กลองและมีทหารญี่ปุ่นเฝ้าอยู่ ผลการสอบสวนพบว่าไม่มีใครยิงใคร และ
ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบแล้ว นายแม้น อรจันทร์ นายอำ�เภอบ้านโป่งได้เขียนประกาศ
แล้วมอบให้นายเชิน เกษตรศิริ เทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ช่วยประกาศทางเครื่องกระจายเสียงของทาง
เทศบาลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่า เป็นเรื่องเข้าใจผิดระหว่างกรรมกรกับทหารญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อย
และบัดนีเ้ จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยไทยและญีป่ นุ่ ได้ระงับเหตุการณ์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนอย่าตกใจ
ขอให้ตงั้ อยูใ่ นความสงบทัว่ กัน ต่อจากนัน้ ก็โทรศัพท์รายงานเหตุการณ์ทงั้ หมดไปยัง นายจอน สาลิกานนท์
ข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี เพือ่ ทราบ ส่วน ร.ต.อ.เล็กฯ ก็โทรศัพท์รายงานผูก้ �ำ กับการตำ�รวจราชบุรี
ร.ต.เกษมฯ ก็รายงานต่อ พ.อ.ไชย ประทีปปะเสน
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น้ำ�ผึ้งหยดเดียว

ศนิโรจน์ ธรรมยศ (2561 : 123-124) กล่าวว่า กรณีทหารญี่ปุ่นตบหน้าสามเณรคนไทยที่
มอบบุหรี่ให้กับเชลยศึกสัมพันธมิตรที่ อ.บ้านโป่ง จนบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์นํ้าผึ้งหยดเดียว
สร้างความตึงเครียดมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทำ�ให้ทหารญีป่ นุ่ ต้องพกอาวุธติดตัวตลอดเวลาและมีการขุดสนาม
เลาะรอบบริเวณที่ตั้งของตน เพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีจากฝ่ายไทย ในที่สุดญี่ปุ่นต้องส่งพลโท
อาเกโตะ นากามูระ มาเป็นผู้บัญชาการในไทย เพื่อหาหนทางประนีประนอมความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ดำ�ริห์ เรือสุธรรม (2544 : 106-107) ได้กล่าวถึงเหตุการณ์กรณีบ้านโป่ง ไว้ว่า
หนังสือพิมพ์มหาชนและเจินฮว่าเป้าฉบับใต้ดนิ ได้รายงานเหตุการณ์ปะทะครัง้ นีไ้ ว้วา่ ในวันที่
18 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ทหารญีป่ นุ่ ทีค่ มุ สร้างทางอยูท่ วี่ ดั ดอนตูม ได้ใช้ฝา่ มือตบหน้าภิกษุไทยรูปหนึง่
อย่างป่าเถือ่ น คนงานไทยกำ�ลังสร้างทางอยู่ ณ บริเวณนัน้ ได้เข้าห้ามปรามต่อว่าทหารญีป่ นุ่ ก็ถกู ทหาร
ญี่ปุ่นใช้ดาบปลายปืนไล่ทิ่มแทง และไล่ยิงคนงานจนได้รับบาดเจ็บล้มตายหลายคน เมื่อนายอำ�เภอ
กับหัวหน้าสถานีตำ�รวจบ้านโป่งและหัวหน้าสารวัตรทหารไทยทราบเหตุ ก็พากันไปห้ามปราม และ
หยุดยั้งการใช้อำ�นาจป่าเถื่อนของทหารญี่ปุ่นเหล่านั้น ก็กลับถูกทหารญี่ปุ่นใช้ปืนยิงกราดเข้าใส่
ต่อมากองทหารญีป่ นุ่ ทีป่ ระจำ�อยูใ่ นค่ายทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรที ราบข่าวก็เคลือ่ นกำ�ลัง 3 คันรถ
ไปล้อมสถานีต�ำ รวจ อ.บ้านโป่ง จึงเกิดการยิงต่อสูก้ นั ขึน้ ทหารญีป่ นุ่ ใช้ปนื กลยิงกราดอย่างดุเดือด เป็น
เหตุให้ต�ำ รวจและชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกว่าร้อยคน ฝ่ายญีป่ นุ่ ตายและบาดเจ็บ 4 คน เมือ่ นายอำ�เภอ
กับหัวหน้าสถานีตำ�รวจ พร้อมกับนายทหารญี่ปุ่น ยศนายพันไปช่วยกันระงับการปะทะ เหตุการณ์
จึงสงบลง ทางการญี่ปุ่นได้กล่าวร้ายป้ายสีว่า กรณีนี้เกิดจากการยุแหย่ของชาวจีนที่เกลียดชังญี่ปุ่น
ด้าน โรม บุนนาค (2551 : 133-143) ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ที่บ้านโป่ง นี้ไว้ค่อนข้างละเอียด
ดังนี้
เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2485 เวลาประมาณ 5 โมงเย็น ที่วัดดอนตูม ในตัว
อ.บ้านโป่ง ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ค่ายทหารญีป่ นุ่ ขณะที่ สามเณรเพิม่ สิรพิ บิ ลู อายุ 37 ปีแล้ว เป็นคนสติไม่คอ่ ย
สมประกอบ กำ�ลังเดินอยู่ในวัด ได้มีเชลยศึกผิวขาวคนหนึ่งเดินเข้าไปขอบุหรี่ สามเณรเพิ่มก็ส่งให้
ด้วยความเมตตา ทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งเห็นเข้าก็ตรงรี่เข้ามาดึงบุหรี่ในมือเชลยศึกขยํ้าทิ้ง และตบหน้า
สามเณรจนล้มควํ่า
การตบหน้าเป็นมาตรการลงโทษขั้นพื้นฐานในกองทัพญี่ปุ่น นายทหารจะตบหน้าผู้ใต้บังคับ
บัญชาอยู่เป็นประจำ� และถือว่าเป็นเรื่องลงโทษธรรมดาในความผิดขั้นตํ่า แต่สำ�หรับคนไทยแล้ว
การตบหน้าเป็นเรือ่ งร้ายแรงทีจ่ ะต้องปกป้องศักดิศ์ รีดว้ ยชีวติ ชกหน้าเสียยังดีกว่า ยิง่ ตบหน้าพระหรือ
เณรที่อยู่ในผ้าเหลืองด้วยแล้ว ความโกรธแค้นยิ่งเพิ่มทวีคูณ
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คนไทยทีเ่ ห็นเหตุการณ์ได้เข้าพยุงสามเณรเพิม่ ไปปฐมพยาบาล เมือ่ กรรมกรไทยทีไ่ ปสร้างทาง
รถไฟให้ญี่ปุ่นกลับมาพักที่วัดในตอนคํ่า พอรู้เรื่องนี้เข้าต่างพากันโกรธมาก ได้พาสามเณรเพิ่มไปพบ
ล่ามญี่ปุ่นเพื่อประท้วง ล่ามญี่ปุ่นรับว่าจะรายงานผู้ใหญ่ฝ่ายญี่ปุ่นให้ทราบ เพื่อพิจารณาจัดการต่อไป
เมื่อสามเณรเพิ่มและกรรมกรกลับมาถึงวัดในเวลา 20.00 น. ทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งไม่พอใจ
คนไทยที่ไปประท้วง ก็ขึ้นไปบนศาลาวัดที่พักของกรรมกร เอะอะโวยวายแสดงอำ�นาจข่มขู่ ต่อมา
ก็มีทหารญี่ปุ่นอีก 2 คน ถือปืนขึ้นไปบนศาลาวัด ทำ�เอากรรมกรพากันตกใจกลัว พอทหารญี่ปุ่นทั้ง 3
กลับไป ราว 5 นาที ก็มีทหารญี่ปุ่นราว 10 คน มีอาวุธบุกขึ้นไปบนศาลาและยิงปืนขู่ เหล่ากรรมกร
พากันเผ่นหนีลงจากศาลาวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุน ทหารญี่ปุ่นยังยิงปืนไล่ตามหลัง เคราะห์ดีที่ไม่ถูกใคร
แม้คนไทยจะหนีไปซ่อนกันหมดแล้ว ทหารญี่ปุ่นก็ยังยิงข่มขู่อยู่อีก ทำ�ให้บางคนเหลืออด คว้าจอบ
เสียม เครื่องมือทำ�งานเตรียมสู้ ก็พอดีนายทหารญี่ปุ่นยศร้อยตรีกับนายอำ�เภอบ้านโป่งมาระงับเหตุ
ไล่ทหารญี่ปุ่นกลับไป
ต่อมาเกือบเทีย่ งคืน ทหารญีป่ นุ่ จากเมืองกาญจน์มา 5 คันรถ ยกกันมาทีบ่ า้ นโป่ง 2 คัน ตรงไป
ที่วัดดอนตูม อีก 1 คัน ไปทางริมแม่กลองอีก 2 คัน เป็นรถบรรทุกมาจอดที่หน้าสถานีตำ�รวจบ้านโป่ง
กระจายกำ�ลังยึดแนวถนนหน้าสถานี จากนั้นทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งมีอาวุธเดินตรงไปที่สถานี ทันใด
ก็มีสียงปืนดังขึ้น ตอบโต้กันเพียง 2-3 นาทีก็ยุติ มีนายทหารญี่ปุ่น 1 คนและพลทหาร 4 คน เสียชีวิต
ส่วนที่วัดดอนตูมก็มีเสียงปืนเช่นกัน ทหารญี่ปุ่นได้จับคนไทยไป 31 คน และจับพระเณร
ทัง้ วัดไปสอบสวนตลอดคืน แต่ได้ปล่อยพระไปในตอนเช้า นอกจากสามเณรเพิม่ รูปเดียว ส่วนกรรมกร
31 คน ถูกขังต่อไปจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม หลังจากสอบสวนแล้ว
ก็ปล่อยตัวไป 20 คน อีก 11 คน ถูกขังต่อไป ส่วนสามเณรเพิ่มนั้น
มอบให้ฝ่ายไทยเป็นผู้ควบคุม
ความขุ่นเคืองของคนไทยได้ลุกโชนขึ้นอีกในตอนสายของ
วันที่ 19 ธันวาคม เมื่อทหารญี่ปุ่นได้จับ พระครูปัญญาธิการ (เต่า)
เจ้าอาวาสวัดดอนตูมไปนั่งตากแดด โทษฐานไม่ควบคุมดูแลวัด

รูปภาพ 26
พระครูปัญญาธิการ (เต่า)
ที่มา (Giselle Studios, 2013 : ออนไลน์).
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โรม บุนนาค (2551 : 138-140) กล่าวต่อว่า
พระสมศักดิ์ ยโสธโร จันทร์เปรม วัย 81 ปี พระลูกวัด
ดอนตูม ได้เล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ฟังเมื่อปี พ.ศ.
2546 ว่า ตอนนั้น อาตมาเป็นพลทหารสังกัดแผนก
ทหารช่าง ที่ราชบุรี เรื่องที่ทหารญี่ปุ่นตบหน้าเณรนั้น
ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ บางคนก็พูดกันว่าเป็นเณรปลอม
เข้ามารับของแจก แต่เรื่องจับเจ้าอาวาสไปนั่งตากแดด
นั้น โกรธแค้นมาก ตอนนั้น พันเอกหม่อมหลวงโอสถ
ทินกร เป็นหัวหน้าแผนกทหารช่าง (จริงๆ แล้วในช่วงนัน้
มีพนั โท หลวงประเสริฐ ยงยุทธ (ประเสริฐ ชิโนทัย) เป็น
หัวหน้าแผนกทหารช่าง ผู้เขียน) ได้นำ�ทหารมาซุ่มอยู่
กดิ์ ยโสธโร จันทร์เปรม
ทีห่ มูบ่ า้ นหลังวัดดอนตูม ใช้คนั ทางรถไฟเป็นแนวกำ�บัง รูปภาพ 27 ทีพระสมศั
่มา (โรม บุนนาค, 2551 : 132)
ตั้งปืนกลหนักกันเลย กะถล่มค่ายญี่ปุ่นที่วัดดอนตูม
อาตมาเป็นทหารที่มาด้วย จำ�ได้ว่ามานอนอยู่ 2 คืน
อาหารการกินของพวกทหารสมบูรณ์มาก ชาวบ้าน
เลี้ยงกันไม่อั้น
ญี่ ปุ่ น ก็ รู้ ว่ า ไทยไม่ พ อใจเรื่ อ งนี้ ม าก ชุ ม นุ ม กั น อยู่ ห ลายแห่ ง แถวนครปฐมและโพธาราม
เตรียมถล่มญี่ปุ่น พันตรีอิริเอะ นายทหารญี่ปุ่น ได้ถาม พันโท ม.จ.พิศิฐดิศพงษ์ ดิศกุล ผู้อำ�นวยการ
คณะกรรมการผสมว่า “ไทยต้องการรบกับญี่ปุ่นหรือ ถ้าประสงค์เช่นนั้น ญี่ปุ่นจะได้เตรียมรบ”
ซึ่ง ม.จ.พิสิฐดิสพงษ์ฯ ได้ตอบตามนโยบาย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปว่า
“ไทยไม่มีความประสงค์เช่นนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก มีกำ�ลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จะไปสู้รบกับญี่ปุ่นอันเป็นเสมือนพี่ชายได้อย่างไร เพื่อให้เป็นที่บริสุทธิ์ใจ อยากจะไปดูด้วยกันก็ไม่
ขัดข้อง”
ญีป่ นุ่ ได้สง่ ทหาร 2 คน ร่วมไปดูการชุมนุมพลของทหารไทยตามข่าวลือ ซึง่ อาจเป็นเพราะเหตุนี้
ทำ�ให้ทหารช่างราชบุรีที่มาซุ่มอยู่ในหมู่บ้านหลังวัดดอนตูมต้องถอนกำ�ลังออกไป พระสมศักดิ์ฯ
เล่าต่อว่า
“พอมีขา่ วว่าคนไทยไม่พอใจเรือ่ งนีม้ าก ก็มนี ายทหารใหญ่ของญีป่ นุ่ คนหนึง่ มาทีค่ า่ ยวัดดอนตูม
คนนี้คงจะระดับนายพล อาตมายังจำ�ได้ดี รูปร่างเตี้ยลํ่าเป็นมะขามข้อเดียว พอมาถึงก็เรียกทหาร
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ทัง้ ค่ายมาเข้าแถวแล้วถามหาคนทีจ่ บั พระไปนัง่ ตากแดด พอได้ตวั ก็ตรงเข้าไปตบควาํ่ แล้วเข้าไปกราบ
ขอโทษเจ้าอาวาส ตอนนั้นท่านกำ�ลังจะออกไปเทศน์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขาก็ขอตามไปด้วยทั้งๆ ที่พูด
ภาษาไทยได้ไม่กี่คำ� เข้าไปคุยกับชาวบ้าน เป็นที่หัวเราะกันสนุกสนาน เรื่องก็เลยคลี่คลายไปด้วยดี”
แต่ทว่าคลีค่ ลายเฉพาะทีว่ ดั ดอนตูมเท่านัน้ ความโกรธเคืองเคียดแค้นทหารญีป่ นุ่ ได้กระจายไปทัว่
โดยเฉพาะทีก่ าญจนบุรแี ละบ้านโป่ง ซึง่ เป็นฐานกำ�ลังในการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า กรรมกรไทย
500 คน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากนครปฐมและราชบุรี ได้หนีกลับบ้านหมด น๊อตยึดหัวรางรถไฟถูกมือดีแอบ
ถอดไปเกือบพันตัว ญี่ปุ่นเข้าไปซื้ออาหารในตลาดก็ถูกชาวบ้านตะโกนด่าต่างๆ นานา บางทีได้จังหวะ
ตำ�รวจไทยก็เอาปืนจี้ทหารญี่ปุ่นขอค้นตัวให้หายซ่าเล่น
“ทหารญีป่ นุ่ ทีไ่ ปเดินตรวจการณ์คนเดียวในทีเ่ ปลีย่ วๆ ถูกแอบตีหวั เอาปืนไปก็ม”ี พระสมศักดิฯ์
เล่า

ญี่ปุ่นไม่ยอม..ให้ประหารชีวิตคนไทยในเหตุการณ์ทั้งหมด

ญีป่ นุ่ ยังไม่ยอมจบเหตุการณ์ทบี่ า้ นโป่ง เพราะทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ สียชีวติ เป็นนายทหารยศร้อยเอก
ตำ�แหน่งนายแพทย์ กองทัพญีป่ นุ่ ต้องการให้ผรู้ ว่ มก่อเหตุทบี่ า้ นโป่งถูกประหารชีวติ ทัง้ หมดเพือ่ ศักดิศ์ รี
ของกองทัพญีป่ นุ่ แต่ฝา่ ยไทยก็ยอมไม่ได้ทจี่ ะให้ญปี่ นุ่ มาบงการจับผูก้ อ่ เหตุทงั้ หมดไปประหาร เพราะไทย
มีอธิปไตยและญี่ปุ่นก็ลงนามรับรองที่จะเคารพอธิปไตยของไทยอยู่แล้ว
จากการสอบสวนร่วมกัน ญี่ปุ่นยืนยันว่าไทยเป็นฝ่ายลงมือก่อน ฝ่ายไทยจึงได้ส่ง พลโทจรูญ
เสรีเริงฤทธิ์ เป็นหัวหน้าคณะ ไปขอขมาต่อผู้บัญชาการรถไฟของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2485 ส่วนในด้านคดีนั้น ญี่ปุ่นยังเรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้ก่อเรื่องทั้งหมด
ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2485 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นสอบสวนกรณีเหตุการณ์บ้านโป่งขึ้นโดยเฉพาะประกอบด้วย นายตำ�รวจและ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ 5 คน ซึ่งรายงานของคณะกรรมการชุดนี้ แตกต่างตรงกันข้ามกับผลสอบสวน
ของญี่ปุ่น จอมพล ป.ฯ บันทึกความเห็นลงไปด้วยว่า “การที่ทะเลาะกันนั้น ตามเสียงมาจากญี่ปุ่น
ฝ่ายเดียวอย่างท่านว่า มีการตบหน้า ชักดาบขู่ เมา และเข้าไปพาลเกเรต่างๆ ถ้าเขาทำ�ให้หายไปได้
คงไม่มีเรื่องอะไร”
เหตุการณ์ที่บ้านโป่ง ทำ�ให้กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นมาก อาจจะเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า กำ�หนดแล้วเสร็จก็ใกล้เข้ามา นายพลฮิเดกิ โตโจ นายก
รัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นห่วงเรื่องนี้มาก จึงได้เปลี่ยนตัวส่ง พลโทอาเคโตะ นากามูระ เข้ามา รับตำ�แหน่ง
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ผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2486 ซึ่งก่อนมา นายพลนา
กามูระ ได้รบั คำ�เตือนจาก นายดิเรก ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจำ�กรุงโตเกียวว่า การตบหน้าเป็น
จุดบอดของความสัมพันธ์ไทย-ญีป่ นุ่ คนเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะคนไทย ถือว่าการตบหน้าเป็นการหลู่
เกียรติอย่างรุนแรง จะยอมสู้ถึงตาย
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2486 ได้มีการยกฐานะ “กองอำ�นวยการคณะกรรมการผสม” เป็น
“กรมประสานงานพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่น โดยมี พันเอกไชย ประทีปะเสน เป็นเจ้ากรม ซึ่งได้รายงานถึง
การดำ�เนินคดีเหตุการณ์บ้านโป่งต่อ จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีข้อความตอนท้ายว่า
“อนึ่ง มีทางที่จะช่วยเหลืออยู่ก็คือ ไม่ให้คนพวกนี้ต้องถูกประหารชีวิต เพราะกฎหมายเรา
ไม่อำ�นวย และแม้จะถูกตัดสินจำ�ขังตลอดชีวิตก็ตาม สภาพการจำ�ขังหรือระยะเวลาย่อมอยู่ที่เรา และ
โยงถึงชะตากรรมของประเทศเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น..”
จอมพล ป. ได้บันทึกต่อท้ายไว้ในรายงาน ชี้แจงแก้ตัวให้ด้วยว่า “ทราบแล้ว ให้เอามาขึ้นศาล
ทหารที่กรุงเทพฯ ขอไม่ให้ประหารเพราะเข้าใจผิด เวลาคํ่าคืน”

ขึ้นศาลทหาร

ในทีส่ ดุ ญีป่ นุ่ ก็ยอมให้ผตู้ อ้ งหาทัง้ หมดขึน้ ศาลไทย เพือ่ เคารพอธิปไตยของไทย แต่ได้เรียกร้อง
เงิน 80,000 บาท (บางหลักฐานระบุว่า 71,000 บาท) เป็นค่าชดใช้แก่ครอบครัวทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิต
จำ�เลยทั้ง 3 คน ถูกนำ�ขึ้นศาลทหาร ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2486 จำ�เลยที่ 1 ได้แก่ สามเณรเพิ่ม
สิริพิบูล ถูกฟ้องในข้อหาความผิดฐานมีการติดต่อกับเชลยศึกและยุยงกรรมกรให้ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น
จำ�เลยที่ 2 นายเปะ นุม่ ชินวงส์ กรรมกร ถูกฟ้องในข้อหา เป็นกรรมกรทีเ่ สพสุราจนมึนเมาและชักชวน
กรรมกรคนอื่นๆ ให้จับอาวุธเข้ากลุ้มรุมทำ�ร้ายทหารญี่ปุ่น จนถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส และ
จำ�เลยที่ 3 ได้แก่ พลทหารจา ถูกฟ้องในข้อหา มีความผิดฐานใช้ปืนสั้นยิงทหารญี่ปุ่นที่มาติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจบนโรงพักบ้านโป่ง เป็นเหตุให้ต�ำ รวจไทยกับทหารญีป่ นุ่ เกิดความเข้าใจผิดจนยิงต่อสูก้ นั
ทำ�ให้นายทหารและพลทหารญี่ปุ่นถึงแก่ความตายรวม 5 คน บาดเจ็บสาหัส 3 คน ฝ่ายไทยบาดเจ็บ
1 คน การกระทำ�ของจำ�เลยทัง้ 3 ทำ�ให้ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย-ญีป่ นุ่ ได้เสือ่ มทรามลงชัว่ ระยะ
เวลาหนึ่ง
ศาลทหารกรุงเทพฯ ได้พิจารณาอย่างเร่งด่วน และมีคำ�พิพากษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.
2486 ปรากฏว่าสามเณรเพิม่ ทีถ่ กู ทหารญีป่ นุ่ ตบหน้าจนล้มควาํ่ รับไปเต็มๆ คือ ประหารชีวติ แต่จ�ำ เลย
ให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดี ทั้งยังปรากฏว่าเป็นคนมีโรคจิตและไม่รู้หนังสือ จึงลดโทษให้เหลือจำ�คุก
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ตลอดชีวิต กรรมกรผู้เป็นจำ�เลยที่ 2 นั้นไร้การศึกษาและเสพสุราเป็นประจำ� จนเป็นเหตุให้ก่อคดีขึ้น
ถูกตัดสินให้จำ�คุกตลอดชีวิตเช่นกัน ส่วนจำ�เลยที่ 3 พลทหารผู้ยิงลงมาจากสถานีตำ�รวจขณะที่ทหาร
ญี่ปุ่นมีอาวุธตรงเข้าไปเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ ทำ�ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ให้จำ�คุกไว้ 10 ปี
ญีป่ นุ่ มีความพอใจในคำ�พิพากษา จึงได้มอบเงิน 80,000 บาท (บางหลักฐานระบุวา่ 71,000 บาท)
ค่าชดใช้คืนให้แก่ฝ่ายไทย เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือครอบครัวคนไทยที่เสียชีวิต ตอนเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่น
ยกพลขึ้นบกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484

คำ�พิพากษาคดีบ้านโป่ง

พันตรี อนัญญ์ อุนหเลขกะ ได้สรุปย่อคำ�พิพากษาคดีบา้ นโป่ง รายงานต่อเจ้ากรมประสานงาน
พันธมิตร ไว้ดังนี้ (อ้างถึงใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2553 : 502-503)
1. อัยการศาลทหารกรุงเทพฯ เป็นโจทย์
นายเพิ่ม สิริพิบูล			
จำ�เลยที่ 1
นายเปะ นุ่มชินวงส์			
จำ�เลยที่ 2
พลทหารจากหรือสุดจา โสมทัด		
จำ�เลยที่ 3
2. โจทย์ฟ้องว่า จำ�เลยที่ 1 ได้ติดต่อกับเชลยศึกโดยนำ�บุหรี่ไปให้ทหารญี่ปุ่นผู้ควบคุมได้
ห้ามปรามและตบหน้าจำ�เลย จำ�เลยโกรธ แล้วคิดวางแผนการตอบแทน โดยนำ�เรือ่ งทีถ่ กู ตบหน้าไปเล่า
ให้จำ�เลยที่ 2 และกรรมกรให้แก้แค้นแทนจำ�เลยที่ 1 ทั้งนี้จำ�เลยที่ 1 เจตนาจะให้เกิดเหตุทำ�ร้ายกัน
ระหว่างกรรมกรกับทหารญี่ปุ่น ซึ่งในที่สุดด้วยอุบายยุยงส่งเสริมของจำ�เลยที่ 1 นี้เอง จำ�เลยที่ 2 กับ
กรรมกรเข้าต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น เป็นเหตุให้ทหารญี่ปุ่นถึงแก่ความตาย 2 คน บาดเจ็บสาหัส 2 คน
3. โจทย์ฟ้องว่า ในวันเกิดเหตุ จำ�เลยที่ 2 เสพสุรามึนเมา เมื่อได้ฟังคำ�ยุยงของจำ�เลยที่ 1
ก็โกรธแค้น และชักชวนกรรมกรอืน่ ตระเตรียมอาวุธไว้ พอทหารญีป่ นุ่ เดินผ่านมา จำ�เลยที่ 2 ก็เข้ากลุม้
รุมทำ�ร้าย เป็นเหตุให้ทหารญี่ปุ่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บดังกล่าวแล้วในข้อ 2
4. โจทย์ฟ้องว่า ในเวลาต่อเนื่องกันกับที่จำ�เลยที่ 2 กับพวกทำ�ร้ายทหารญี่ปุ่นดังกล่าวแล้ว
ในข้อ 3 จำ�เลยที่ 3 มีเจตนาร้าย ใช้ปืนสั้นเป็นศาสตราวุธยิงทหารญี่ปุ่น ซึ่งมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจที่สถานีตำ�รวจบ้านโป่งถึงแก่ความตาย ด้วยการกระทำ�ของจำ�เลยที่ 3 นี้เอง เป็นเหตุให้ตำ�รวจ
และสารวัตรทหารไทยกับทหารญี่ปุ่นเข้าใจผิด จนถึงได้ยิงต่อสู้กัน เป็นผลให้นายทหาร นายสิบ และ
พลทหารญี่ปุ่น ถึงแก่ความตายรวม 5 คน บาดเจ็บสาหัส 3 คน ฝ่ายไทย พลทหารจาด ปลุกปลื้ม
สารวัตรทหารไทยบาดเจ็บสาหัส
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การกระทำ�ของจำ�เลยทัง้ 3 เป็นผลให้ความสัมพันธไมตรีอนั สนิทสนมระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศญีป่ นุ่ คลายลงชัว่ ระยะเวลาหนึง่ และรัฐบาลไทยได้รบั ข้อเรียกร้องจากฝ่ายญีป่ นุ่ หลายประการ
จึงพร้อมกันพิพากษาว่า
จำ�เลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นตัวการใช้ให้ผอู้ นื่ ฆ่าคนโดยเจตนา ตามกฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 249 และ 64 ให้วางโทษประหารชีวติ แต่จ�ำ เลยให้การรับสารภาพไม่ตอ่ สูค้ ดีอย่างใด ทัง้ ปรากฏ
ว่าเคยเป็นคนที่มีโรคจิตและไม่รู้หนังสือ จึงให้ลดโทษตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 59 ลงเสีย
1 ใน 3 คงให้จำ�คุกตลอดชีวิต
จำ�เลยที่ 2 มีความผิดฐานเป็นตัวการฆ่าคนตายโดยเจตนาตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา
249 และ 63 โทษนี้ ตามกฎหมายมีอยู่ 3 สถาน คือ ประหารชีวิต จำ�คุกตลอดชีวิต และจำ�คุก 15 ปี
ถึง 20 ปี แต่โดยที่จำ�เลยเป็นกรรมกรที่ไร้การศึกษา ยึดมั่นในพุทธศาสนา ปกติเป็นคนชอบเสพสุรา
ทุกเวลาเย็น เมื่อเห็นกรรมกรอื่นๆ กลุ้มรุมทำ�ร้ายทหารญี่ปุ่นก็เลยเข้าผสมทำ�ร้ายด้วย จึงควรวางโทษ
สถานกลาง คือ จำ�คุกตลอดชีวิต
จำ�เลยที่ 3 มีความผิดฐานกระทำ�การฆ่าคนตายเพื่อป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ ตามกฎหมาย
ลักษณะอาญามาตรา 249, 50 และ 53 ให้จำ�คุกไว้มีกำ�หนด 10 ปี นับโทษแต่วันควบคุมตัวเป็นต้นไป

รัฐบาลสั่งย้ายข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์กรณีบ้านโป่ง ได้ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายไทยกับกองทัพญี่ปุ่นอยู่ในสภาพที่
ตึงเครียดมาก ผูแ้ ทนกองทัพบกญีป่ นุ่ ประจำ�ประเทศไทย ได้สง่ หนังสือประท้วง จอมพล ป.พิบลู สงคราม
ด้วยความเห็นอันรุนแรง เรียกร้องให้รัฐบาลดำ�เนินคดีต่อคนไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ทำ�ให้ทหาร
ญี่ปุ่นบาดเจ็บล้มตายอย่างเฉียบขาด พร้อมทั้งขู่สำ�ทับด้วยว่า ญี่ปุ่นจะรอดูผลการปฏิบัติของฝ่ายไทย
แล้วจึงกำ�หนดท่าทีของฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นต่อประเทศไทยในภายหลัง ในอนาคต ถ้าหากมีคดีเช่นนี้
เกิดขึน้ อีก ฝ่ายญีป่ นุ่ จะถือว่าเป็นการขัดขวางต่อการดำ�เนินการยุทธ์ของกองทัพญีป่ นุ่ และจะดำ�เนินการ
โดยพลการในสถานที่นั้นๆ โดยประเทศไทยต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายใต้การคุกคามของญี่ปุ่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำ�สั่งแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาหาทางป้องกันเหตุแทรกแซงระหว่างไทย-ญีป่ นุ่ ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2485
และได้กำ�หนดมาตรการที่ฝ่ายไทยนำ�มาใช้เพื่อป้องกันเหตุแทรกแซงทางการเมือง คือ
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1. สั่งหน่วยทหารสารวัตรไทยที่ตั้งค่ายอยู่บริเวณใกล้เคียง อ.บ้านโป่ง ถอนกำ�ลังกลับเพื่อ
ป้องกันเหตุลุกลาม
2. ให้จัดการย้ายข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี นายอำ�เภอบ้านโป่ง ผู้กำ�กับการตำ�รวจภูธร
บ้านโป่ง นายตำ�รวจ ตลอดจนนายสิบและพลตำ�รวจจากสถานีบ้านโป่งประมาณครึ่งหนึ่งไปราชการ
ที่อื่น และให้โยกย้ายสับเปลี่ยนข้าหลวงประจำ�จังหวัดกาญจนบุรีและนายอำ�เภอต่างๆ ในจังหวัด
กาญจนบุรีด้วย
นอกจากนี้ ยังสั่งโยกย้าย ร.ต.ต.ศรีสุข อุ่นคำ� นายตำ�รวจผู้รับผิดชอบบังคับบัญชาที่สถานี
บ้านโป่ง ให้ไปอยู่ที่ อ.กาฬสินธ์ จ.มหาสารคาม
ข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรีในขณะที่เกิดเหตุ คือ พระนิกรบดี (จอน สาริกานนท์) ดำ�รง
ตำ�แหน่งตั้งแต่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ถูกย้ายโดยมาตรการของรัฐบาลที่ประกาศดังกล่าวในวันที่
20 มกราคม พ.ศ. 2486 ผู้ที่มาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่แทน คือ ขุนธรรมรัตนธุรทร (ธรรมรัตน์ โรจนสุนทร)
และนายแม้น อรจันทร์ นายอำ�เภอบ้านโป่งในขณะนั้น ก็ถูกย้ายเช่นกัน ไปเป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม
มีนายพรหม สูตรสุคนธ์ มาดำ�รงตำ�แหน่งนายอำ�เภอบ้านโป่งแทน

ประกาศเขตห้ามทางทหาร

ในกรณีเหตุการณ์ปะทะที่บ้านโป่งนี้ กองทัพญี่ปุ่นเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นการยุยงปลุกปั่นจาก
ชาวจีน (ซึ่งถือเป็นศัตรูกันในขณะนั้น) ที่มาทำ�มาหากินในประเทศไทย ต่อมาในวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2485 กองทัพญี่ปุ่นจึงขอให้รัฐบาลไทยมีการประกาศให้ อ.บ้านโป่ง อ.ลูกแก อ.ท่าเรือน้อย
อ.ท่าม่วง และทุกอำ�เภอใน จ.กาญจนบุรีเป็น “เขตห้ามทางทหาร” ให้ชาวต่างด้าว (ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชาวจีน) ย้ายออกจากเขตห้ามทางทหารภายใน 10 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำ�คุก หรืออาจมีโทษ
ถึงตายในข้อหาก่อความไม่สงบ
การประกาศเขตห้ามทางทหารเช่นนี้ อีก 2 เดือนต่อมายังได้ขยายไปใช้ในอีก 7 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นชาวต่างด้าวในเขตเหล่านี้นับจำ�นวนหลายแสนคนต้อง
อพยพลี้ภัย และได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความคิดชาตินิยมของ
รัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ร่วมกับญี่ปุ่นต่อต้านชาวจีนเป็นอย่างดี
การประกาศเขตห้ามทางทหาร นี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า รัฐบาลได้ประกาศบริเวณรอบค่าย
ทหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บริเวณ อ.เมืองราชบุรี เป็นเขตห้ามทางทหารหรือไม่ แต่ปัจจุบันในตัวเมืองราชบุรี
ยังคงมีรอ่ งรอยหลักฐาน “ป้ายเขตทหาร” หล่อด้วยปูน ปรากฏอยูใ่ ห้เห็น โดยบนป้ายมีตราสัญลักษณ์
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ของกองบัญชาการทหารสูงสุดอยูด่ ว้ ย จำ�นวน 3 จุด ได้แก่ 1) ตรงหัวมุมตลาดหอนาฬิกา (สนามหญ้า)
2) ริมรั้ววัดสัตนารถปริวัตร ด้านตรงข้ามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ 3) บริเวณริมทางรถไฟ
สะพานดำ� (ลงจากสะพานธนะรัชต์เลี้ยวซ้ายไปทางถนนมนตรีสุริยวงศ์) ตำ�แหน่งนี้เหลือแต่เสา
ป้ายหายไปแล้ว
แต่จากการสืบค้นพบว่า “ป้ายเขตทหาร” ดังกล่าวน่าจะสร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2483 หนึง่ ปีกอ่ น
ที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทย ไม่เกี่ยวกับการประกาศเขตห้ามทางทหาร ตามที่กล่าวมา
ข้างต้นแต่อย่างใด โดยสร้างขึ้นเพื่อระบุขอบเขตตามประกาศใน “พระราชกฤษฎีกากำ�หนดบริเวณ
เขตต์ปลอดภัยในราชการทหารแห่งมณฑลทหารบกที่ 5 ในท้องที่อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2483” ซึ่งตราไว้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2483
ในสมัยนั้น มณฑลทหารบกที่ 5 แต่เดิมตั้งอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นมณฑลทหารบกที่ 6 และได้ตั้งมณฑลทหารบกที่ 5 ขึ้นใหม่ที่ จ.ราชบุรี ตามคำ�สั่งทหารที่ 272/
22351 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2484 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร และระนอง
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมี พระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตปลอดภัยทางทหารฯ ให้แก่มณฑล
ทหารบกที่ 5 ดังกล่าว โดยครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของแม่นํ้าแม่กลองบริเวณตัวเมืองราชบุรีบางส่วน
เรื่อยไปจนถึงวัดสัตตนารถปริวัตร ข้ามฝั่งแม่นํ้าไปยังวัดท้ายเมือง จรดคลองขุดลัดเมืองราชบุรี
เรื่อยมาถึงวัดพญาไม้ ตามแสดงไว้ในรูปภาพที่ 36

รูปภาพ 28
ป้ายเขตทหาร
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รูปภาพ 29
พระราชกฤษฎีกากำ�หนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยใน
ราชการทหารแห่งมณฑลทหารบกที่ 5 ในท้องที่
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พ.ศ. 2483

รูปภาพ 30 ป้ายเขตทหาร ตรงหัวมุมตลาดหอนาฬิกา (สนามหญ้า) ฝั่งตรงข้ามสถานีตำ�รวจภูธร จ.ราชบุรี
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รูปภาพ 31 ป้ายแสดงเขตทหาร ริมรั้ววัดสัตตนารถปริวัตร

รูปภาพ 32
ป้ายแสดงเขตทหาร
ริมรั้ววัดสัตตนารถปริวัตร

รูปภาพ 33 ป้ายแสดงเขตทหาร ริมรั้ววัดสัตตนารถปริวัตร
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รูปภาพ 34 เสาป้ายบริเวณริมทางรถไฟ สะพานดำ�

รูปภาพ 35 ป้ายเขตทหาร บริเวณริมทางรถไฟ
สะพานดำ� เหลือแต่เสา ป้ายหายไปแล้ว
รูปภาพ 36
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยในราชการทหาร
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำ�หนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยใน
ราชการทหารแห่งมณฑลทหารบกที่ 5 ในท้องที่
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พ.ศ. 2483
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รูปภาพ 37 จุดที่พบป้ายแสดงเขตทหาร จำ�นวน 3 จุด ในตัวเมืองราชบุรี

ผลกระทบจากเหตุการณ์

จากคำ�พิพากษาของศาลทหารกรุงเทพฯ (พระนคร) เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2486 ได้กล่าวถึง
บางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ไว้น่าฟังดังนี้ (อ้างถึงใน ชาญวิทย์
เกษตรศิริ. 2553 : 524-530).
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ได้เกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่มใี ครนึกฝัน โดยทีต่ า่ งฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลชั้นกรรมกรจำ�นวนเล็กน้อยกับทหารญี่ปุ่น ซึ่งในการนี้เป็นเหตุให้คลายความ
สัมพันธ์อันดี ซึ่งมีต่อกันแล้วนั้นลงไปชั่วขณะหนึ่งจนถึงกับหน่วยทหารญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
ได้มีการเตรียมพร้อมและรัฐบาลไทยได้รับข้อเรียกร้องจากฝ่ายญี่ปุ่นหลายประการ อันเป็นผล
กระทบกระเทือนทางการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อได้ทำ�การเข้าใจอันดีต่อกันแล้ว
ความเคียดแค้นชังกัน ก็คลี่คลายหมดไป เหลืออยู่แต่ความรักใคร่ฉันท์พี่น้อง ดังประจักษ์อยู่ทุกวันนี้
ในการทีก่ องทัพญีป่ นุ่ ผ่านเข้ามาในประเทศไทยนี้ ทางฝ่ายญีป่ นุ่ ได้รอ้ งขอสร้างทางรถไฟทหาร
เชื่อมประเทศไทยกับพม่า แยกจากสถานีรถไฟสายใต้ที่สถานีหนองปลาดุก ผ่านทาง จ.กาญจนบุรี
ไปทางพระเจดีย์สามองค์ ในการสร้างทางรถไฟนี้ ทหารญี่ปุ่นเป็นผู้กำ�กับงานและอำ�นวยการก่อสร้าง
ทหารญีป่ นุ่ ไปตัง้ เรียงรายกันอยูต่ ามแนวทางและบริเวณทีใ่ กล้ชดิ กับการสร้างทางรถไฟนัน้ ที่ อ.บ้านโป่ง
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มีทหารญี่ปุ่นหน่วยสร้างทางรถไฟตั้งอยู่ และมีเชลยศึกที่ทหารญี่ปุ่นนำ�ไปใช้แรงงานอยู่ที่นั่นเป็น
จำ�นวนมาก นอกจากนี้ ทหารญี่ปุ่นยังได้จ้างกรรมกรคนไทยไปทำ�งานบางส่วนด้วย กรรมกรนั้น
เป็นส่วนที่ทางฝ่ายญี่ปุ่นจ้างก็มี ทางฝ่ายไทยจ้างก็มี เพื่อทำ�ทางรถไฟให้ประสานงานกันตามข้อที่ได้
ตกลงกันไว้ กรรมกรทั้งหมดมีจำ�นวนเรือนหมื่น กรมประสานงานพันธมิตรมีความรู้สึกว่า การที่มี
ทหารญีป่ นุ่ และกรรมกรคนไทยรวมกันเป็นจำ�นวนมากเช่นนี้ อาจกระทบกระเทือนถึงจิตใจระหว่างกัน
เพราะฝ่ายหนึ่งเป็นทหารมีอาวุธและอำ�นาจ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นกรรมกร ทั้งภาษาพูดก็ไม่เข้าใจกัน
ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยังแตกต่างกันไปบ้าง ด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามปรับความเข้าใจอันดีกับ
ฝ่ายญี่ปุ่นตลอดมา และได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนภูมิภาคหาทางป้องกันและแก้ไข หากมี
การเข้าใจผิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเกิดขึ้น
การปฏิบัติต่อเชลยศึก คนไทยมักไปติดต่อให้ปันหรือซื้อสิ่งของอยู่เนืองๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
ต่อระเบียบข้อบังคับของทหารญี่ปุ่น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงมีคำ�สั่งห้ามไม่ให้ราษฎรไทย ติดต่อ
กับเชลยศึก
…กรณีบา้ นโป่งได้บงั เกิดผลกระทบกระเทือนต่อสถานะการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
จนถึงกับทำ�ให้ความสัมพันธไมตรีอันสนิทสนมระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศต้องเสื่อมคลายลง....
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด จึงได้จดั ให้มกี ารแสดงการเสียใจในเหตุการณ์นขี้ นึ้ เป็น 2 สาย สายหนึง่ จัดให้
พลโท จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นหัวหน้าพร้อมด้วย พันเอก ฟ้อน ยอดอาวุธ และร้อยเอก อาด
เจริญศิลป์ ไปแสดงความเสียใจกับ พลตรี ชิโมดะ ผู้บัญชาการสร้างทางรถไฟทหารญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของทหารที่ตาย อีกสายหนึ่งจัดให้ พลตรี ประจนมหาดิลก ประจนปัจจนึก เป็นหัวหน้า
พร้อมด้วย พันเอก ไชย ประทีปะเสน ไปแสดงความเสียใจต่อ พลตรี นางาโน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ทหารญี่ปุ่นหน่วยรบในประเทศไทย และผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีสาส์นแสดงความเสียใจไปยัง
พลเอก เคาน์ เทราอุจิ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดกองทัพญีป่ นุ่ ภาคใต้ และพลเอก เคาน์ เทราอุจิ ได้ตอบมา
ด้วยไมตรีจิตอันสนิทสนมยิ่ง
เพือ่ เป็นการทดแทนความเสียหายของทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ สียชีวติ และบาดเจ็บในครัง้ นี้ รัฐบาลไทย
ได้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้และคิดค่าทำ�ขวัญให้เป็นเงิน 71,000 บาท นายทหารแพทย์ญี่ปุ่น
เมื่อก่อนตายมียศเพียงร้อยเอก เมื่อตายแล้วได้รับยศเป็นพันตรี
เงินค่าทำ�ขวัญ 71,000 บาท ซึ่งฝ่ายไทยนำ�ไปมอบให้นั้น ทางฝ่ายญี่ปุ่นคืนให้เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ต้องเคราะห์ร้ายเนื่องจากการเข้าใจผิด ตั้งแต่ครั้งกองทัพญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทางฝ่าย
ญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นทางหนึ่งที่สามารถบำ�รุงจิตใจ และส่งเสริมพันธไมตรีในด้านประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
85

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

สรุปการปฏิบัติของฝ่ายไทยเรื่องเหตุร้ายที่บ้านโป่ง

หนังสือกองอำ�นวยการคณะกรรมการผสม ที่ 131/2486 เรื่อง การสะสางกรณีที่เกิดขึ้น
ของทหารญี่ปุ่น ถึง พลตรี ช.โมริยา ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย ลงวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2486 ได้ระบุถึงเรื่องเหตุร้ายที่บ้านโป่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติ
ดังนี้ (อ้างถึงใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2553 : 492-496)
1. เมือ่ เกิดเหตุทวี่ ดั ดอนตูม นายอำ�เภอ ผูบ้ งั คับกองตำ�รวจ และหัวหน้าสารวัตรทหารได้รว่ มกัน
ระงับเหตุร่วมกับ พ.ต.โยชิดา ยังที่เกิดเหตุโดยทันทีทันใด
2. เมือ่ เกิดเหตุทหี่ น้าสถานีต�ำ รวจ บุคคลทีก่ ล่าวในหมายเลข 1 ทุกนายก็ได้รว่ มกันมาระงับเหตุ
ซึ่งในที่สุดก็ได้สงบลงด้วยการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวนี้
3. ในทันทีทเี่ หตุสงบลงแล้ว เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้นนีเ้ องได้จดั การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่นอย่างกวดขัน คือ ชี้แจงแก่ราษฎรโดยใช้เครื่องขยายเสียงไปตามถนน ห้ามราษฎรจับกลุ่ม
และห้ามออกนอกเคหะสถาน จำ�กัดเขตการไปมามิให้เกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นอีก
4. ในวันรุ่งขึ้นจากวันที่เกิดเหตุ ฝ่ายไทยได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่กรรมการผสมร่วมกับเจ้าหน้าที่
แห่งสถานทูตทหารบกญีป่ นุ่ ไปสอบสวนยังทีเ่ กิดเหตุ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2485 เป็นการสอบสวน
ในขั้นต้นขึ้น ได้ตกลงปัญหาบางประการกับรองทูตทหารบกญี่ปุ่น ตามที่ได้ทราบพฤติการณ์ดีแล้ว
5. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งประเทศไทย ได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ดำ�เนินการ
สอบสวนโดยรีบเร่งที่สุด การสอบสวนขณะนี้ทำ�ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารญี่ปุ่น ซึ่งขอร้องให้สอบสวน
เหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุหน้าสถานีตำ�รวจบ้านโป่งก่อน การสอบสวนคงจะสำ�เร็จลงในไม่ช้านี้ และ
เมื่อสำ�เร็จการสอบสวนแล้ว ก็จะได้ดำ�เนินคดียังศาลทหารต่อไปทันที
6. ฝ่ายไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางป้องกันเหตุแทรกแซง เนื่องด้วยได้มีเหตุ
บาดหมางระหว่างคนไทยกับทหารญี่ปุ่นอยู่เสมอ
7. ได้ยา้ ยข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี นายอำ�เภอบ้านโป่ง ผูบ้ งั คับการตำ�รวจ และนายตำ�รวจ
บางนาย แม้นายสิบหรือพลตำ�รวจ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปรับราชการแห่งอื่น ที่ยัง
ไม่ให้ไปในขณะนี้นั้น เพราะยังต้องการตัวไว้สอบสวน ส่วนผู้ซึ่งรับหน้าที่แทนนั้นกำ�ลังจะไป
8. การจัดการป้องกันเหตุได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
8.1. เขตหน่วยทหารทีญ
่ ปี่ นุ่ ตัง้ อยู่ ได้ก�ำ หนดเป็นเขตทหาร ห้ามมิให้ราษฎรล่วงลาํ้ เข้าไป
เป็นอันขาด
8.2. ได้สั่งเก็บอาวุธปืนจากราษฎรที่อยู่ในบริเวณใกล้ชิดกับที่ตั้งหน่วยทหารญี่ปุ่น
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8.3. ในยามคํ่าคืนได้กำ�หนดไม่ให้ราษฎรออกเที่ยวเตร่หรือผ่านไป
8.4. ถอนเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารไทย
8.5. ตำ�รวจที่เดินตรวจไม่ให้ถืออาวุธ เว้นแต่พวกยืนยาม
8.6. ให้คนต่างด้าวอพยพออกจากเขตท้องที่ จ.กาญจนบุรี และบ้านโป่ง ให้เสร็จภายใน
7 มกราคม พ.ศ. 2486
8.7. ให้มกี ารตรวจข่าวเอกสารของประชาชนทีม่ ไี ปมาและส่งออกให้เป็นการกวดขันยิง่ ขึน้
8.8. ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการสืบสวนตรวจค้น จับกุมผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุ
ระเบิดต่างๆ
9. เพื่อให้ประชาชนได้มีการติดต่อซาบซึ้งในนโยบายของรัฐบาลยิ่งขึ้น ได้ตั้งข้าราชการใน
จ.กาญจนบุรี เพิ่มขึ้น ทั้งได้จัดกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นข้าราชการด้วย
10. โอนอำ�เภอบ้านโป่ง มารวมกับ จ.กาญจนบุรี เพื่อสะดวกในการปกครองและปฏิบัติการ
11. ได้สั่งให้ผู้ไม่มีอาชีพและผู้มีประวัติไม่ดี ให้ออกไปนอกเขตเช่นเดียวกับคนต่างด้าว
12. ได้สั่งปิดโรงยาฝิ่นทุกแห่งในเขต จ.กาญจนบุรี และ อ.บ้านโป่ง
13. ฝ่ายไทยได้ส่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ มี พล.ท.ร.เสรีเริงริทธิ์ อดีตแม่ทัพพายัพ เป็นประธาน
กับ พล.ต.ประจนปัจนึก ผู้บัญชาการเขตหลังไปแสดงความเสียใจต่อนายพลนางาโง นายพลชิโมดา
และท่านพันเอกฮายาชิ
สรุปท้ายเรื่อง
เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารญี่ปุ่นกับกรรมกร ตำ�รวจและทหารไทย ที่วัดดอนตูม และ
ทีส่ ถานีต�ำ รวจภูธร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นี้ ถือเป็นเหตุการณ์ทรี่ นุ แรงก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านทหาร
ญี่ปุ่นไปทั่วประเทศ สังเกตได้จากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในประเทศไทยล้วนมี
การบันทึกไว้เกือบทุกเล่ม แต่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้าง สาเหตุเริ่มต้นก็คือ ทหารญี่ปุ่น
ได้หมิ่นประมาทพระสงฆ์ไทยโดยการตบหน้า จนคนไทยทนดูไม่ได้ เกิดการทะเลาะวิวาทกัน จนถึง
ขั้นปะทะกันด้วยอาวุธ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ มีทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บหลายนาย ทางญี่ปุ่นกล่าวหาว่า
ส่วนหนึ่งเกิดจากการยุแหย่ของชาวจีน (ซึ่งเกลียดชังญี่ปุ่นอยู่แล้ว) ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ฝ่ายทหารญีป่ นุ่ ยืนยันเรียกร้องให้รฐั บาลไทยลงโทษคนไทยทีก่ อ่ เหตุ คือ สามเณรเพิม่ สิรพิ บิ ลู
นายเปะ นุ่มชินวงส์ กรรมกร และพลทหารจา โดยการประหารชีวิต แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ใช้
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กุศโลบายให้คนไทยผู้ร่วมก่อเหตุมาขึ้นศาลทหารแทน โดย
ผลการตัดสินโทษสูงสุด คือ สามเณรเพิม่ ฯ และนายเปะฯ จำ�คุก
ตลอดชีวติ ส่วนพลทหารจา จำ�คุก 10 ปี หลังสงครามยุตลิ งแล้ว
ทราบว่า สามเณรเพิม่ ฯ ได้ถกู ปล่อยตัวและออกมาใช้ชวี ติ ฆราวาส
ตามปกติ อยูท่ บี่ า้ นของพีส่ าว ชือ่ นางปรางค์ วงศาโรจน์ จนกระทัง่
เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2516 รวมอายุได้ 74 ปี ส่วนจำ�เลยที่เหลือ
อีก 2 คน ไม่มีข้อมูลว่าได้รับการปล่อยตัวหรือไม่
เหตุการณ์ครั้งนั้น จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายก
รัฐมนตรี ยังได้สงั่ ย้ายข้าราชการ พลเรือน ตำ�รวจ ทหาร ในพืน้ ที่
จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี ออกจากพื้นที่ รวมทั้งประกาศให้
รูปภาพ 38
พืน้ ทีบ่ างส่วนเป็นเขตห้ามทางทหาร ห้ามทหารไทยไปตัง้ หน่วย
อดีตสามเณร เพิ่ม สิริพิบูล
ที่มา (Giselle Studios, 2013 :
อยู่ในพื้นที่เขตห้ามทางทหารนั้นๆ พื้นที่ที่ถูกประกาศเป็น
ออนไลน์)
เขตห้ามทางทหาร ได้แก่ อ.เมืองราชบุรี อ.บ้านโป่ง อ.ลูกแก
อ.ท่าเรือน้อย อ.ท่าม่วง และทุกอำ�เภอใน จ.กาญจนบุรี และ
ญีป่ นุ่ ยังเน้นยาํ้ ให้ชาวต่างด้าว (ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทีเ่ ข้ามาทำ�มาหากินในประเทศไทย ในขณะนัน้ )
ที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามทางทหารที่ประกาศ ให้อพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมี
โทษจำ�คุก หรืออาจมีโทษถึงตายในข้อหาก่อความไม่สงบ การประกาศเขตห้ามทางทหารนี้ ยังได้ขยายไป
ใช้ในอีก 7 จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ชาวจีนจำ�นวนหลายแสนคนต้องอพยพลี้ภัย
และได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
ปัจจุบัน ที่วัดดอนตูมมีการนำ�อัฐิทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตด้วยการอาพาธ ในเขต อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484-2486 มาบรรจุอยู่ในเจดีย์ที่วัดดอนตูม โดยการ
ริเริ่มของพระครูโสภณรัตนากร (เพิ่ม เขมกาโร) เจ้าอาวาสวัดดอนตูม เพื่อสร้างที่อยู่ให้กับวิญญาณ
ทหารญี่ปุ่นในสมัยนั้น ซึ่งชาวบ้านยังมีความเชื่อว่ายังคงสิงสถิตย์อยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นการอุทิศ
ส่วนกุศลผลบุญไปให้ด้วย การทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตนี้ มีการบำ�เพ็ญกุศลเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยมีญาติๆ ของทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ สียชีวติ เดินทางมาร่วมพิธดี ว้ ย การสร้างเจดียบ์ รรจุอฐั ทิ หาร
ญี่ปุ่นนี้ มาแล้วเสร็จในสมัยพระครูอินทคุณาวสัย (ตัน องฺกุโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนตูม โดยทำ�การ
บรรจุเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
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รูปภาพ 39
ป้ายหน้าเจดีย์บรรจุอัฐิทหารญี่ปุ่นที่
วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รูปภาพ 40
เจดีย์บรรจุอัฐิทหารญี่ปุ่น
ที่วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รูปภาพ 41 สภาพวัดดอนตูม ในปัจจุบัน ศาลาที่เห็นถูกสร้างขึ้นใหม่ ตำ�แหน่งเดียวกับศาลาเดิมสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ที่วัดดอนตูมแห่งนี้ เป็นที่ตั้งหน่วยทหารญี่ปุ่นชื่อนารีฮิซ่าและเป็นค่ายกักกันเชลยศึกสัมพันธมิตร
และที่พักกรรมการไทย มลายู และจีน ที่มาสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า ระหว่าง พ.ศ. 2485-2486
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การโจมตีทางอากาศ

ของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ราชบุรีในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2
กรมยุทธศึกษาทหาร (2540 : 247-256) ระบุว่า กองทัพญี่ปุ่นเป็นฝ่ายรุกได้ชัยชนะฝ่าย
สัมพันธมิตรในระยะ 6 เดือนแรกของสงครามมหาเอเชียบูรพาครั้นถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2485
กองทัพเรือญีป่ นุ่ เริม่ พ่ายแพ้เป็นครัง้ แรกในยุทธภูมมิ ดิ เวย์ (Midway) ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2487
ญี่ปุ่นเริ่มพ่ายแพ้กองทัพสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในยุทธภูมิเลย์เต (Leyte Gulf) ความพ่ายแพ้ทางทะเล
ทัง้ สองครัง้ มีผลกระทบต่อกองทัพญีป่ นุ่ ทุกแนวรบ กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบและ
ตอบโต้กองทัพญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวรบด้านพม่าและจีนตอนใต้ กองทัพญี่ปุ่นต้องเป็นฝ่าย
ล่าถอยเป็นผลให้ดินแดนไทยถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทิ้งระเบิดอย่างหนัก ตั้งแต่ปลายปี
พ.ศ. 2486 จนถึง พ.ศ. 2488 เนื่องจากญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพ เพื่อเข้าปฏิบัติการในพม่า
และมลายู ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายสำ�คัญทางยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจำ�ต้องทิ้งระเบิด
เพือ่ ทำ�ลายสนามบิน สถานีรถไฟ ทางรถไฟ ท่าเรือ สะพาน ฯลฯ เพือ่ ตัดเส้นทางถอยของกองทัพญีป่ นุ่
โดยเฉพาะทางรถไฟสายไทย-พม่า ซึง่ เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ถูกทิง้ ระเบิดได้รบั ความเสียหายหลายครัง้
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2487 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 ประเทศไทยถูกโจมตี
ทางอากาศจากฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ 245 ครั้ง ฝ่ายสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินเข้าปฏิบัติการใน
ประเทศไทยจำ�นวน 2,943 เที่ยวบิน ทิ้งลูกระเบิดทำ�ลาย18,583 ลูก ลูกระเบิดเพลิง 6,099 ลูก
ทุ่นระเบิด 224 ลูก มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,871 คน บาดเจ็บสาหัส 1,222 คน บาดเจ็บ 1,812 คน
สิ้นเนื้อประดาตัว 288 คน อาคารพังพินาศ 9,616 หลัง อาคารเสียหายบางส่วน 1,195 หลัง รถจักร
เสียหาย 73 คัน รถพ่วงเสียหาย 617 คัน รถยนต์เสียหาย 46 คัน เรือจักรกลเสียหาย 29 ลำ� เรืออื่นๆ
98 ลำ�ทรัพย์สินเสียหาย 78,568,376 บาท เครื่องบินสัมพันธมิตรทิ้งพลุส่องแสง 138 ลูก และ
ทิ้งพลร่มลงมา 11 คน
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รูปภาพ 42
ใบปลิวจากฝ่ายสัมพันธมิตร
แจ้งเตือนการปฏิบัติเมื่อถูกโจมตี
ที่มา (กรมยุทธศึกษาทหาร, 2540)

จากใบปลิวในรูปภาพ 42 แสดงให้เห็นว่า การโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตร ไม่ได้ตงั้ ใจ
ที่จะทำ�ลาย อาคารบ้าน เรือน สถานที่สำ�คัญ หรือราษฎรไทย แต่ตั้งใจทำ�ลายทางหนีและทางขนส่ง
ของญี่ปุ่น ด้วยการทิ้งระเบิดและยิงกราด ทางรถไฟ สะพาน ขบวนรถไฟ ยานยนต์ ตลอดจนเกวียน
และล้อเลื่อนต่างๆ ในดินแดนไทย นอกจากนั้นก็จะโจมตีหมู่บ้านที่ฝ่ายสัมพันธมิตรสงสัยว่าเป็นที่
หลบซ่อนของทหารญี่ปุ่น และทางฝ่ายสัมพันธมิตรยังแนะนำ�ราษฎรไทยให้ปฏิบัติตามด้วย คือ
1. เมื่อท่านได้ยินเสียงเครื่องบินครางกระหึ่มมาแต่ไกล จงรีบหลบหนีออกจากหมู่บ้านที่ท่าน
อาศัย เข้าป่าเข้าดงไปให้พน้ และอย่ากลับมาจนกว่าจะแน่ใจว่าเครือ่ งบิน บินพ้นหมูบ่ า้ นของท่านไปแล้ว
2. ถ้าไม่จำ�เป็นอย่างใช้ถนนหนทาง อยู่ให้ไกลจากสะพาน และทางรถไฟ อย่าเข้าใกล้ขบวน
รถไฟ
3. ถ้าหมูบ่ า้ นของท่านตัง้ อยูใ่ กล้สะพานหรือทางรถไฟ จงชวนกันอพยพย้ายไปยังทีป่ ลอดภัยกว่า
จ.ราชบุรี เป็นที่ตั้งค่ายญี่ปุ่นถึง 3 แห่ง คือบริเวณตัวเมืองราชบุรี สถานีหนองปลาดุก และ
วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง โดยเฉพาะที่สถานีหนองปลาดุกถือได้ว่าเป็นชุมทางบรรจบของทางรถไฟ
สายไทย-พม่า เพื่อแยกขึ้นไปสู่กรุงเทพฯ และแยกไปทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจุดยุทธศาสตร์
ทีส่ �ำ คัญแห่งหนึง่ ทีฝ่ า่ ยสัมพันธมิตรจำ�เป็นต้องทำ�ลายเพือ่ ตัดเส้นทางถอยทัพของกองทัพญีป่ นุ่ จากการ
ค้นคว้าจากหลักฐานต่างๆ พอจะสรุปได้วา่ ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ท�ำ การโจมตีทางอากาศในพืน้ ที่ จ.ราชบุรี
จำ�นวน 12 ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 เวลา 09.20 น. เครื่องบิน 2 ลำ� โจมตีสถานีรถไฟ
หนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2487 เวลา 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� ทิ้งระเบิดสถานี
หนองปลาดุกและทางรถไฟ ทำ�ให้ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตหลายร้อยคน
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ตุลาตม พ.ศ. 2487 เวลา 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� โจมตีสถานี
หนองปลาดุก
ครั้งที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ทิ้งระเบิดบริเวณสถานีหนองปลาดุก
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2488 เวลา 22.40 น. ทิง้ ระเบิดบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์
ครั้งที่ 6 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2488 เวลา 23.00 น. ทิง้ ระเบิดบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์
ครั้งที่ 7 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 เวลา 24.00 น. ทิ้งระเบิดบริเวณสะพาน
จุฬาลงกรณ์
ครั้งที่ 8 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2488 เวลา 16.00 น. ทิง้ ระเบิดบริเวณประตูนาํ้ บางนกแขวก
และประตูนํ้าบางยาง
ครั้งที่ 9 วันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2488 เวลา 16.30 น. ทิ้งระเบิด
สถานีรถไฟราชบุรี
ครั้งที่ 10 วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2488 เวลา 17.00 น. ทิ้งระเบิด
สถานีรถไฟราชบุรี
ครั้งที่ 11 วันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2488 เวลา 14.00 น. ทิ้งระเบิด
สถานีรถไฟราชบุรี
ครั้งที่ 12 วันที่ 14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2488 โจมตีทางอากาศบริเวณ
ท่าเรือของญี่ปุ่นและสถานีรถไฟราชบุรี
รูปภาพ 43
ภาพวาดแผนที่จังหวัดราชบุรีแสดงที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์
และการโจมตีจุดสำ�คัญในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2484-2488)
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การโจมตีครั้งที่ 1 - 4 สถานีหนองปลาดุก พ.ศ.2487

สถานีรถไฟหนองปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สถานีนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟบ้านโป่งประมาณ 5 กิโลเมตร
มีค่ายทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ของ พันตรี โยชิดา ที่นี่เป็นตำ�บลปลายทางที่เชลยศึก
ฝ่ายสัมพันธมิตรบางส่วนจะถูกเคลื่อนย้ายโดยทางรถไฟจากสิงคโปร์มาลงแล้วเดินทางต่อด้วยเท้า
ไปยัง จ.กาญจนบุรเี พือ่ ก่อสร้างทางรถไฟ การโจมตีครัง้ นี้ เกิดขึน้ ในช่วงปลายสงครามโลกแล้ว หลังจาก
ทางรถไฟสายไทย-พม่าเปิดใช้งานได้ปีเศษ กองทัพญี่ปุ่นกำ�ลังถอนกำ�ลังจากประเทศอินเดียและพม่า
จากการบันทึกมีการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร จำ�นวน 4 ครั้งด้วยกัน (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์. 2544:
22-23) ดังนี้
วันที่ 3 พฤษภาคม 2487 เวลา 09.20 น. เครื่องบิน 2 ลำ� โจมตีสถานีรถไฟหนองปลาดุก
อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 7 กันยายน 2487 เวลา 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� ทิ้งระเบิดสถานีหนองปลาดุกและ
ทางรถไฟ ทำ�ให้ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตหลายร้อยคน
วันที่ 15 ตุลาคม 2487 เวลา 00.20 น. เครื่องบิน 12 ลำ� โจมตีสถานีหนองปลาดุก
วันที่ 3 ธันวาคม 2487 เครื่องบินมาทิ้งระเบิดสถานีหนองปลาดุก
ส่วนในบันทึกสรุปข่าวฯ ช่วงหนึ่งของนายสละ จันทรวงศ์ (2484-2488, 100) ได้บันทึกเรื่อง
การโจมตีที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกความตอนหนึ่งว่า
“คืนเดือนมืดเดือนหนึ่งปี 1944 (พ.ศ. 2487) หนองปลาดุกย่านชุมนุมอาวุธ อุปกรณ์สงคราม
คลังนํ้ามันมหึมา เสบียงอาหาร เหล่าทหารญี่ปุ่น เชลยจำ�นวนมาก ถูกทิ้งระเบิดโจมตีโดยเครื่องบิน
ทิ้งระเบิดขนาดหนัก B-24 จำ�นวนมาก แสงเพลิงของโรงเก็บนํ้ามันลุกโชติช่วงจับท้องฟ้า เสียงระเบิด
ดังกึกก้องสนั่นหวั่นไหว ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) ของญี่ปุ่นยิงสกัดการโจมตี มองเห็นลูกปืน
วิ่งเป็นสายๆ ญี่ปุ่นพะว้าพะวัง คลังยางรถถูกไฟผลาญ ทางรถยนต์ถูกระเบิดขาด ตู้รถไฟถูกสะเก็ด
พรุนพลัดตกลง หัวรถจักรไฟไหม้ ถังนํ้ามันอันเรียงรายระเบิดไฟพุ่งขึ้นสาดท้องฟ้าสะเก็ดปลิวว่อนไป
ในอากาศ เพลิงไหม้อยู่หลายชั่วโมง นั่นเป็นคืนมหาวินาศของสถานีหนองปลาดุก ซึ่งเป็นค่ายรบอัน
สำ�คัญของญี่ปุ่นทีเดียว
ความพินาศของหนองปลาดุก ทำ�ให้ขวัญของญี่ปุ่นฝ่อลง ค่ายอันกว้างใหญ่ถูกเพลิง
เผาผลาญโชติช่วง และวอดวายไปทั่วทั้งสิ้น”
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รูปภาพ 44
ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณ
สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์

การโจมตีครั้งที่ 5 สะพานจุฬาลงกรณ์
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2488
เป็นการโจมตีสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 1

จากบันทึกสรุปข่าวฯ ของนายสละ จันทรวงศ์ (2488 : 104-114) ได้บันทึกเรื่องการโจมตี
ที่สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ สรุปได้ดังนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลากลางคืนของวันที่ 14 มกราคม 2488 ตรงกับวันอาทิตย์ เดือน 2
ปีระกา ขึ้น 1 คํ่า เวลาประมาณ 22.40 น. ขณะที่ชาวเมืองราชบุรีกำ�ลังนอนหลับพักผ่อน ก็มีสัญญาณ
แจ้งเตือนอันตรายดังขึน้ หลังจากนัน้ ประมาณ 10 นาที ก็ได้ยนิ เสียงเครือ่ งบิน บินมาจากทางทิศตะวันตก
ในระดับความสูง มองไม่เห็นตัวเครื่องบิน แล้วผ่านไปทางทิศตะวันออก
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หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที เครื่องบินบินกลับมาอีกครั้ง แล้วทิ้งพลุร่มชูชีพส่องสว่างลงมา
3 ดวง เหนือบริเวณกลางเมืองราชบุรี พลุนี้สว่างมาก ชาวเมืองราชบุรีเริ่มอพยพวิ่งหนีออกจากเมือง
ต่อมาเครื่องบิน B-24 จำ�นวน 5 ลำ� บินในระยะตํ่า ทิ้งพลุร่มชูชีพส่องสว่างลงมาอีก ลำ�ละ 3 ดวง
ยิ่งทำ�ให้เมืองราชบุรีสว่างไสว ดุจเวลากลางวัน

รูปภาพ 45
ภาพวาดพลุร่มชูชีพ
ก่อนการทิ้งระเบิด
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488:
106)

ชาวเมืองราชบุรี ทัง้ คนเฒ่า คนแก่ ลูกเด็กเล็กแดง บ้างก็วงิ่ จาก ถ.อัมรินทร์ ไป ถ.ก้อนทอง ออก
สู่ทุ่งนา บ้างก็วิ่งไปทาง ถ.มนตรีสุริยวงศ์ แล้วข้ามคูออกทุ่งนาข้างๆ บ้างก็วิ่งไปทาง ถ.ไกรเพขร ออก
ถ.ราษฎรยินดี ออก ถ.คฑาธร
เสียงปืนกลจากเครือ่ งบินยิงลงมาในบริเวณทีต่ งั้ ค่ายทหารญีป่ นุ่ ไม่ขาดสาย พร้อมกับลูกระเบิด
ก็ถูกปล่อยลงมาจากเครื่องบินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวทั่วไปหมด ลูกระเบิดบางลูกก็ไม่ระเบิด
เพราะถูกหน่วงเวลาไว้ การโจมตีครัง้ นัน้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง เมือ่ เครือ่ งบินไปหมดแล้ว เสียงสัญญาณ
หมดอันตรายที่เปิดมาจากโรงไฟฟ้าของเทศบาลเมืองราชบุรีก็ดังขึ้น
หลังจากเครือ่ งบินไปหมดแล้ว เวลาประมาณ 23.50 น. เกิดเสียงระเบิดขึน้ อีกครัง้ จากระเบิด
ทีห่ น่วงเวลาไว้บริเวณหลังโรงเรียนพรเพิม่ วุฒติ รงบ้านขุนพรรคพานิช ต่อจากนัน้ ก็มกี ารระเบิดต่อเนือ่ ง
อีกราว 4 ลูก
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คืนนี้ชาวเมืองราชบุรี ยังไม่กล้าอพยพกลับเข้าเมือง เนื่องจากกลัวลูกระเบิดแบบหน่วงเวลา
ที่ยังไม่ระเบิด อาจยังหลงเหลืออยู่อีก
เช้าวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2488 เวลา 06.05 น. เกิดระเบิดขึน้ อีก และก็ยงั มีระเบิดอยูเ่ รือ่ ยๆ
เป็นระยะอีกหลายลูก เมืองราชบุรีตอนนี้ว่างเปล่าจากผู้คน ถนนเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง เศษปูน
เศษไม้ เศษวัสดุต่างกระจายและทับถมกันเต็มไปหมด สายไฟขาด เสาไฟฟ้าหัก ตึกรามบ้านช่อง
พังเสียหาย
เรื่องของเช้าวันนี้ ทางเทศบาลเมืองราชบุรี (2500 : 199) บันทึกไว้ว่า หลวงนิคมคณารักษ์
(เทียน กำ�เนิดเพชร) ข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี ซึ่งเพิ่งย้ายมาดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
พ.ศ. 2487 ได้เดินมาดูเหตุการณ์ดว้ ยตนเองตรงตึกแถวสีแ่ ยกสะพานดำ� ห้องมุม ซึง่ เวลานัน้ เป็นโรงแรม
บ้วนเฮง เพื่อจะเข้าไปห้ามปรามคนขโมยสุราของโรงแรมในขณะที่เจ้าของไม่อยู่ ขณะที่ว่ากล่าว
คนขโมยสุราอยูน่ นั้ ลูกระเบิดเวลาทีต่ กอยูใ่ นบริเวณนัน้ ได้เกิดระเบิดขึน้ ตัวท่านได้ถกู แรงระเบิดเหวีย่ ง
กระเด็นไปตกถึงปากตรอกทางเข้าบ้านหลวงสรรค์เทพกิจ ระยะห่างกันเกือบ 20 เมตร และได้ถึง
แก่กรรมทีโ่ รงพยาบาลราชบุรี เวลา 07.00 น. หลวงนิคมคณารักษ์ นี้ ขณะทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งปลัดจังหวัด
ราชบุรี ท่านได้สร้างความเจริญไว้หลายอย่าง เป็นผู้มีนิสัยชอบสร้างทุกชนิด นับว่าจังหวัดราชบุรีได้
สูญเสียบุคคลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไปผู้หนึ่ง

รูปภาพ 46 บริเวณสี่แยกสะพานดำ�ที่ หลวงนิคมคณารักษ์ ถูกระเบิดเสียชีวิต
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จำ�นวนลูกระเบิดที่นับได้จากการโจมตีครั้งนี้ รวม 31 ลูก ได้แก่
• บริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์
5 ลูก (ลูกละ 100-150 กก.)
• ตั้งแต่วิกสวนบุรีสุขขนานคูนํ้า	
11 ลูก
• วิกตลาดทรัพย์สินฯ ถนนวรเดช
3 ลูก
• ถนนคฑาธร
4 ลูก
• ในแม่นํ้าแม่กลอง
4 ลูก
• ฝั่งค่ายทหาร
4 ลูก
• จำ�นวนพลุร่มชูชีพส่องสว่างที่นับได้ 38 ดวง
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ บ้านเรือนพังพินาศประมาณกว่า 50 หลังคาเรือน ห้องแถวตึกไม้รมิ ทาง
รถไฟพังราบ ไม่รวมที่ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดและแรงสั่นสะเทือน บริเวณที่ได้รับความ
เสียหายมากทีส่ ดุ ตัง้ แต่วกิ สวนบุรสี ขุ ขนานมาตามทางรถไฟ สิน้ สุดตรงริมตลิง่ บริเวณทีเ่ สียหายต่อมา
คือ บริเวณ ถ.วรเดช ตรงหน้าวิก
สร้างใหม่ของตลาดทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ต้นมะขามทัง้ หมด
ถูกถอนรากลอยไปตกที่เรือเกลือ
ลำ�หนึ่งบริเวณริมแม่นํ้า จมทันที
บริเวณต่อมาคือ ริม ถ.คฑาธร หลัง
โรงเรียนพรเพิม่ วุฒิ (โรงทอกระสอบ
ญีป่ นุ่ ) บ้านเรือนราว 10 หลัง พังพินาศ
แทบไม่เห็นซากบางแห่งเจ้าหน้าที่
ป้องกันสงสัยว่ายังมีลูกระเบิดที่
ยังไม่ระเบิดหลงอยู่ ก็นำ�ธงสีแดง
ไปปักไว้ป้องกันไม่ให้ประชาชน
เข้าไปในบริเวณนัน้ บริเวณริมตลิง่
ทุกแห่งบริเวณแม่นํ้า เรือโดยสาร
รูปภาพ 47
และเรือสินค้า ถูกห้ามไม่ให้จอด
ภาพวาดการโจมตีของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร
นานๆ
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 109)
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ทีส่ ะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ซึง่ เป็นเป้าหมายสำ�คัญ สะพานโค้งส่วนกลางเอียงเป็นมุม 60 องศา
กับพื้นนํ้า ไปทางทิศตะวันออก บางส่วนของเหล็กโครงสะพานฯ มีร่องรอยถูกตัดขาดโดยสะเก็ดของ
ลูกระเบิด
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 ชาวเมืองราชบุรี บางส่วนต่างขนของอพยพออกจากเมือง
ราชบุรีไปอยู่ที่อื่น เพราะเกรงว่าหากอยู่ในเมืองต่อก็จะไม่ปลอดภัย จนกระทั่งบ่ายตัวเมืองราชบุรี
เงียบเชียบ ร้านอาหารส่วนใหญ่ปิด มีค้าขายอยู่บ้างก็น้อยเต็มที สถานที่ราชการต่างๆ เคลื่อนย้าย
ไปยังที่ตั้งชั่วคราวนอกเมือง ไฟฟ้าเทศบาลเมืองราชบุรี ยังปั่นไฟฟ้าให้อยู่ จนถึง 24.00 น. ในเมือง
ราชบุรี มีแต่ทหารญีป่ นุ่ เดินเทีย่ วในเมือง หาความสำ�ราญกับผูห้ ญิงและเหลา ในขณะเดียวกันรถทหาร
ญี่ปุ่นก็รีบเร่งขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ลงไปยังภาคใต้ โรงเรียนในเมืองราชบุรีหยุดเรียน นักเรียนกว่า
2,000 คน ไม่มีที่เรียน บ้างก็ไม่มีบ้านอยู่เพราะพังเสียหายไปแล้ว

รูปภาพ 48
ภาพวาดแสดงลูกระเบิดที่พลาดเป้า
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 110)

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2488 เครือ่ งบิน B-24 ของฝ่ายสัมพันธมิตรมาบินตรวจการณ์ในระยะสูง
เพื่อถ่ายภาพผลการโจมตี และทิ้งไปปลิวให้ชาวราชบุรีได้เข้าใจความมุ่งหมายของฝ่ายสัมพันธมิตร
ที่ต้องทำ�การโจมตีในครั้งนี้ โดยมีใจความว่า (นายสละ จันทรวงศ์, 2488 : 117)
“สหายไทยทั้งหลาย เราทราบดีว่ายอดปรารถนาของท่าน, ไทยแท้ทั้งหลาย, ในขณะนี้ก็คือ
ความเป็นอิสระและเป็นเอกราชของชาติไทย, เราสรรเสริญท่าน ในปณิธานอันนี้

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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การที่เรานำ�เครื่องบินมาบิน
เหนื อ ดิ น แดนไทย และโจมตี ที่ ตั้ ง
อุปกรณ์สงครามของญีป่ นุ่ ก็เพือ่ ทีจ่ ะ
ขับไล่มนั ออกจากอาณาจักรไทย เพือ่
ว่าประเทศไทยจะได้กลับเป็นอิสระ
เป็นเอกราช”

รูปภาพ 49
ภาพวาดใบปลิวฝ่ายสัมพันธมิตร
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 117)

การโจมตีครั้งที่ 6 สะพานจุฬาลงกรณ์
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2488
เป็นการโจมตีสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2

จากบันทึกสรุปข่าวฯ ของนายสละ จันทรวงศ์ (2488 : 120-121) ได้บันทึกเรื่องการโจมตี
ที่สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2 สรุปได้ดังนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ของวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2488 ตรงกับวันพุธ เดือน 3
ปีระกา แรม 3 คํา่ เวลาประมาณ 23.00 น. เครือ่ งบินทิง้ ระเบิด B-24 ของฝ่ายสัมพันธมิตร จำ�นวน 5 ลำ�
บินมาทิง้ ระเบิดบริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ และเขตทีต่ งั้ ค่ายของทหารญีป่ นุ่ หลังจากกลับไปแล้ว
ลูกระเบิดชนิดถ่วงเวลาเริม่ ระเบิดขึน้ เศษของสิง่ ปลูกสร้างกระจายไปทุกทิศทุกทาง บ้านเรือนพังเสียหาย
เพลิงไหม้โรงเรียนช่างสตรีราชบุรี และลุกลามต่อไปยังบริเวณใกล้เคียง
ต่อมาในคืนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2488 ประมาณเทีย่ งคืน ลูกระเบิดหน่วงเวลา ขนาด 500 กก.
ซึง่ ทิง้ ลงมาตรงทางรถไฟในคลองฝรัง่ ใกล้กบั คลังสรรพาวุธของทหารญีป่ นุ่ ถึงเวลาระเบิดขึน้ การระเบิด
เป็นไปอย่างรุนแรง ขบวนรถไฟ และตู้โบกี้ที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหาย กระเด็นตกลงไปในคลองฝรั่ง
ลูกระเบิด ลูกกระสุนปืนเล็ก ลูกกระสุนปืนใหญ่ที่อยู่ในคลังสรรพาวุธของญี่ปุ่น เกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่อง
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เป็นระยะ จนกระทั่งสงบเอาตอน 04.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 บริเวณนี้เต็มไปด้วย
ซากรถไฟ โรงปั่นไฟฟ้าของเทศบาลเมืองราชบุรีพัง กำ�แพงเรือนจำ�พังยาว 50 เมตร ความเสียหาย
ครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่แล้ว สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ชำ�รุดยิ่งกว่าเก่า
มีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ตกอยู่ตรงใต้สะพานรถไฟ และข้างโรงสูบนํ้าอีกหลายลูก ตอนเที่ยง
กรมช่างแสงมาปลดชนวนออก จำ�นวน 2 ลูก เป็นชนิด 500 กก.
บริเวณที่ถูกโจมตีด้วยลูกระเบิด
• บริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ด้านฝั่งเมืองราชบุรี 5 ลูก มีขนาด 500 กก. จำ�นวน 2 ลูก
• บริเวณโรงสูบนํ้าเรือนจำ� 5 ลูก
• ตามทางรถไฟ 5 ลูก (ด้าน 1 ลูก)
• คลังสรรพาวุธของทหารญี่ปุ่น 3 ลูก (500 กก. 1 ลูก)
• บริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ด้านฝั่งค่ายทหาร 7 ลูก

การโจมตีครั้งที่ 7 สะพานจุฬาลงกรณ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488
เป็นการโจมตีสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 3 สะพานหัก

คืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 เวลาประมาณ 23.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 ของ
ฝ่ายสัมพันธมิตร จำ�นวน 5 เครื่อง บินมาจากทางทิศตะวันตก ร่อนลงทิ้งพลุไฟร่มชูชีพมาในระยะที่ตํ่า
บริเวณเหนือสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ทำ�ให้
บริเวณตัวเมืองราชบุรี สว่างไสวดุจเวลากลางวัน
เครือ่ งบินลำ�แรกทิง้ ระเบิดขนาด 150 กก.
หลังจากนั้นก็ตามด้วยลำ�อื่นๆ ไม่มีปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน (ปตอ.) ของฝ่ายญี่ปุ่นยิงต่อต้าน
สักกระบอก นักบินจากเครือ่ งบิน B-24 กราดปืนกล
ลงในค่ายของทหารญี่ปุ่นบริเวณจวนข้าหลวงฯ
รูปภาพ 50
ภาพวาดเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรที่มาทิ้งระเบิดที่ราชบุรี
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 123)
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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วัดศรีชมพู คลังนํ้ามันที่วัดพญาไม้และโคกหม้อ ใช้เวลาโจมตีประมาณ 30 นาที ผลการทิ้งระเบิด
ทุกอย่างพังพินาศสิ้น โรงสูบนํ้าของเทศบาลเมืองราชบุรีพังทลาย

อวสานสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์

เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ลูกระเบิดที่หน่วงเวลาที่ทิ้งลงมาเมื่อคืน ซึ่งตกอยู่บน
สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ช่วงแรกด้านฝั่งตลาดราชบุรี เกิดระเบิดขึ้นเมื่อเวลา 06.30 น. ส่งผลให้
สะพานฯ ช่วงแรกทางฝั่งเมืองราชบุรี หักกลางจมลงสู่แม่นํ้าแม่กลอง

รูปภาพ 51
ภาพวาดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์หัก
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 124)

บริเวณที่ถูกโจมตีด้วยลูกระเบิด
• บริเวณสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ด้านตัวเมือง 6 ลูก (250 กก.)
• ตามแนวสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ 6 ลูก
• ข้างตอม่อสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ในนํ้า 5 ลูก (ไม่ระเบิด 3 ลูก)
• ริมฝั่งตลอดสองข้างสะพานรถไฟ 4 ลูก
• พลุไฟร่มชูชีพ 80 ดวง 					
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การโจมตีครั้งที่ 8 ประตูนํ้าบางนกแขวก และประตูนํ้าบางยาง

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2488 เวลา 16.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 จำ�นวน 5 ลำ� บินมา
ทิ้งระเบิดบริเวณประตูนํ้าบางนกแขวก (อยู่ในเขต จ.สมุทรสงคราม) และประตูนํ้าบางยาง (อยู่ในเขต
จ.สมุทรสาคร) เพื่อตัดเส้นทางลำ�เลียงของทหารญี่ปุ่นทางนํ้าช่วงคลองดำ�เนินสะดวก

รูปภาพ 52 ประตูนํ้าบางนกแขวกก่อนการทิ้งระเบิด
ที่มา (MO Memoir, 2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 53 การทิ้งระเบิดประตูนํ้าบางนกแขวก
ที่มา (MO Memoir, 2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 54 ประตูนํ้าบางนกแขวกหลังการทิ้งระเบิด
ที่มา (MO Memoir, 2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 55 ภาพการทิ้งระเบิดที่ประตูนํ้าบางยาง
ที่มา (Hideto b1,2557 : ออนไลน์)

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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คลองดำ�เนินสะดวกเป็นคลองขุดเชื่อมต่อระหว่างแม่นํ้าแม่กลอง กับแม่นํ้าท่าจีนประตูนํ้า
บางนกแขวกกั้นนํ้าทางฝั่งแม่นํ้าแม่กลอง ส่วนประตูนํ้าบางยางกั้นนํ้าทางฝั่งแม่นํ้าท่าจีน การโจมตี
ครั้งนั้นเครื่องบินบินตํ่าเฉียดยอดมะพร้าวโดยเริ่มทิ้งระเบิดประตูนํ้าบางนกแขวกก่อนจึงไปทิ้งระเบิด
ต่อที่ประตูนํ้าบางยาง

เครื่องบินตกที่บางยาง

เครื่องบิน B-24 ลำ�หนึ่ง บินเตี้ยมาก ปีกข้างหนึ่งเอียงเฉียดหลังคาบ้านพนักงานของประตูนํ้า
ลูกระเบิดทีท่ งิ้ ลงไปเกิดระเบิดขึน้ แต่เครือ่ งบินบินขึน้ ไม่ทนั ถูกสะเก็ดระเบิด เครือ่ งบินตกโดยปักหัวลง
บริเวณริมประตูนํ้าเกิดระเบิดและไฟไหม้ทั้งลำ� นักบินคาดว่าจะเสียชีวิตเลิกโจมตีเวลาประมาณ
17.30 น.

การโจมตีครั้งที่ 9 สถานีรถไฟราชบุรี

เย็นวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เวลาประมาณ 16.30 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24
ของฝ่ายสัมพันธมิตร ทิ้งระเบิดใส่หัวรถจักรและโบกี้รถไฟ และกราดยิงด้วยปืนกล บริเวณสถานี
รถไฟราชบุรี ทิ้งระเบิดประมาณ 9 ลูก ผิดเป้าหมายหลายลูกไปตกในคู และในบริเวณที่ดินว่างเปล่า
เลิกโจมตีเวลา 17.00 น.

การโจมตีครั้งที่ 10 สถานีรถไฟราชบุรี

เย็นของวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2488 เวลาประมาณ 17.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24
ของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีสถานีรถไฟราชบุรี พร้อมกราดยิงด้วยปืนกลลงใส่ทหารญี่ปุ่น ลูกระเบิด
ที่ทิ้งเพื่อระเบิดรางรถไฟ แต่ไม่ถูกเป้าหมาย ตกข้างรางเป็นส่วนใหญ่ บางลูกตกบนถนนถูกบ้านพัก
เจ้าหน้าที่รถไฟ บางลูกหล่นลงในสระนํ้า

การโจมตีครั้งที่ 11สถานีรถไฟราชบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เวลาประมาณ 14.00 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 ของ
ฝ่ายสัมพันธมิตร จำ�นวน 5 ลำ� ทำ�การโจมตีสถานีรถไฟราชบุรี และสถานีรถไฟคูบัว ทำ�ให้ตู้โบกี้รถไฟ
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หลายตูต้ กราง พังเสียหาย และได้ทงิ้ ระเบิดจำ�นวน 18 ลูก บางลูกก็พลาดเป้า เลิกโจมตีและบินกลับไป
ทางทิศตะวันตก เวลา 16.00 น.

การโจมตีครั้งที่ 12 ท่าเรือญี่ปุ่นและสถานีรถไฟราชบุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เครื่องบิน B-24 ของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้าโจมตีด้วยปืนกล
บริเวณท่าเรือของญีป่ นุ่ ริมแม่นาํ้ แม่กลองหน้าจวนข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี และสถานีรถไฟราชบุรี
เสียหายเล็กน้อย

รูปภาพ 56
จุดที่ถูกทิ้งระเบิด
บริเวณตัวเมืองราชบุรี
ปรับปรุงจาก
(สละ จันทรวงศ์,
2484-2488)

รูปภาพ 57
จุดที่ถูกทิ้งระเบิด
บริเวณสถานีรถไฟราชบุรี
ปรับปรุงจาก
(สละ จันทรวงศ์,
2484-2488)
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การโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ราชบุรีนี้ ยังมีผู้กล่าวถึงไว้อีกหลายท่าน เช่น
เรือโทอากาศ มานะเลิศ (2547) ได้เขียนเกี่ยวกับราชบุรีในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ว่า
“ในปี 2488 ณ จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะบริเวณหน้าเมืองต้องพังพินาศย่อยยับ โดยเครื่องบิน บี-24
กับ บี-29 ทิง้ ระเบิดทำ�ลายทุกสิง่ ทุกอย่างทีข่ วางหน้า ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรใี นขณะนัน้ หลวงนิคม
คณารักษ์ ต้องเสียชีวิตใกล้สะพานดำ� ส่วนสะพานจุฬาลงกรณ์ หักเป็นท่อนๆ หัวรถไฟตกลงไปนอน
สงบนิ่งใต้สายนํ้าแม่กลอง จนถึงวันนี้ 59 ปีแล้ว”
เรือโทอากาศ มานะเลิศ (2548) เขียนเพิม่ เติมไว้วา่ ย้อนอดีต 60 ปี วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2488
ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเกือบ 6 ชั่วโมง ท่ามกลางความมืดปกคลุมท้องฟ้าเมืองราชบุรี ทันใดนั้น
มีเสียงหวูดจากโรงไฟฟ้าเทศบาลเมืองราชบุรี ดังขึ้น นั่นคือ สัญญาณแห่งการเตือนภัยทางอากาศ
ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 และแล้วสักเพียงชั่วครู่ ก็มีเสียงเครื่องบินค่อยๆ ดังขึ้นเป็นลำ�ดับ ในที่สุด
ก็ดังมากระหึ่มอยู่เหนือเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
ฟ้าเมืองราชบุรีท่ีมืดมิด ได้สว่างไสวขึ้นด้วยพลุส่องสว่างที่ทิ้งจากเครื่องบิน โดยกำ�หนดให้
ลอยอยูเ่ หนือสะพานจุฬาลงกรณ์ซงึ่ เป็นทางสัญจรสำ�คัญข้ามแม่นาํ้ แม่กลองของทหารญีป่ นุ่ ในขณะนัน้
ความสว่างของพลุทำ�ให้เห็น เครื่องบิน บี-24 ของฝ่ายสัมพันธมิตร (สหรัฐอเมริกา) บินวนเวียนอยู่
ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติ
ชาวราชบุรีที่หนีลงหลุมหลบภัยตั้งแต่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยต่างก็กลับเข้าบ้าน
วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ นาๆ เวลาผ่านไปใกล้ 24.00 น. เสียงกัมปนาทแห่งมัจจุราชก็ดังขึ้น นั่นคือ
ลูกระเบิดเวลาลูกแรกที่ บี-24 มาทิ้งไว้ ณ ข้างร้านอาหารใกล้สะพานดำ� หัวถนนอัมรินทร์ระเบิดขึ้น
ร้านรวงพินาศ หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำ�เนิดเพชร) ข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรีในขณะนั้น
ซึ่งออกไปตรวจราชการถึงแก่กรรมทันที ต่อจากนั้นลูกระเบิดเวลาที่เครื่องบินมาทิ้งไว้ก็ทยอยระเบิด
อยู่ครึ่งวัน ของวันที่ 15 มกราคม 2488
การทิ้งระเบิดบริเวณเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามที่คุณพ่อ (อ่อน มานะเลิศ)
บันทึกไว้ สรุปดังนี้
• ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2488 เวลา 24.00 น.
• ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2488 เวลา 23.00 น.
(ในบันทึกของนายสละ จันทรวงศ์ (2488) ไม่มีการบันทึกการโจมตีครั้งนี้ไว้)
• ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2488 เวลา 23.00 น.
• ครั้งที่ 4 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 เวลา 23.00 น.
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• ครั้งที่ 5 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เวลา 17.00 น.
• ครั้งที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2488 เวลา 15.00 น.
• ครั้งที่ 7 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เวลา 14.00 น.
การทิ้งครั้งที่ 7 ครั้งสุดท้ายนี้ ทางสัมพันธมิตรได้ใช้โซ่ผูกลูกระเบิดเป็นพวงแล้วทิ้งลงมา
คล้องสะพานรถไฟตัง้ เวลาให้ระเบิดพร้อมๆ กัน สะพานจุฬาลงกรณ์จงึ ขาดใช้การไม่ได้ ทำ�ให้ฝา่ ยญีป่ นุ่
ต้องสร้างสะพานรถไฟเบี่ยงด้วยไม้โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝรั่งตานํ้าข้าวต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488
สะพานรถไฟเบี่ยงเสร็จ เวลาประมาณ 10.00 น. ญี่ปุ่นนำ�หัวรถจักรไอนํ้าวิ่งข้ามสะพานจากฝั่งตลาด
ไปยังฝั่งทหารวิ่งไปได้ค่อนสะพานๆ ก็หักหัวรถจักรตกลงไปในแม่นํ้าแม่กลองและจมอยู่ถึงปัจจุบันนี้
(ในบันทึกของนายสละ จันทรวงศ์ (2488) บันทึกไว้ว่าสะพานจุฬาลงกรณ์หัก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2488 ญีป่ นุ่ เริม่ สร้างสะพานเบีย่ งไม้ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2488 หัวรถจักรจม วันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2488)
ในเอกสารประชาสัมพันธ์ของกรมการทหารช่าง เรื่อง โครงการย้อนรอยทางรถไฟสาย
ประวัตศิ าสตร์จงั หวัดราชบุรี (ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ. 2548) ระบุวา่ กำ�ลังทางอากาศของสหรัฐอเมริกา
ได้มาตัง้ ฐานใหม่อยูท่ เี่ มืองจุงกิง ประเทศจีน มีเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดทัง้ แบบบี 24 และ บี 29 เริม่ เปิดฉาก
โจมตีขัดขวางการก่อสร้างรถไฟสายไทย-พม่า (ซึ่งขณะนั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จ) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม
2487 และโจมตีเป็นระยะๆ ตลอดเวลา ซึ่งทางรถไฟสายนี้ถูกโจมตีรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยที่สถานี
หนองปลาดุก ซึง่ เป็นจุดทีเ่ รียกว่าชุมทางของเส้นทางเดินรถไฟสายใต้ ถูกโจมตีถงึ 4 ครัง้ เพราะถ้าหาก
โจมตีชุมทางหนองปลาดุกได้สำ�เร็จ สามารถตัดเส้นหลักส่งกำ�ลังของญี่ปุ่นได้โดยเด็ดขาด จะส่งผล
ต่อความสำ�เร็จหรือล้มเหลวของสงครามครั้งนี้ได้ทันที
ความพยายามในการโจมตีทางรถไฟสายนี้ ไม่เพียงแต่เจาะจงเฉพาะสถานีชมุ ทางหนองปลาดุก
เท่านัน้ หากแต่สะพานจุฬาลงกรณ์ซงึ่ เป็นสะพานรถไฟข้ามแม่นาํ้ แม่กลองในจังหวัดราชบุรเี องก็ตกเป็น
เป้าโจมตีเช่นกัน เนือ่ งจากรถไฟทีม่ าจากทางใต้ของประเทศไทยทุกสายจะต้องผ่านสะพานนีก้ อ่ นจะถึง
ชุมทางหนองปลาดุก และสะพานนีถ้ อื ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทสี่ �ำ คัญอันเป็นเป้าหมายของการโจมตีจาก
ฝ่ายพันธมิตรตลอดเวลา
ในหนังสือเทศบาลเมืองราชบุรี (2500 : 200) บันทึกไว้วา่ บ้านของขุนพรรคพานิช ในขณะนัน้
ดำ�รงตำ�แหน่งเทศมนตรีเมืองราชบุรี และทำ�หน้าทีผ่ อู้ �ำ นวยการป้องกันภัยทางอากาศส่วนท้องถิน่ ด้วย
เนือ่ งจาก ขุนช่วงบุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) นายกเทศมนตรีก�ำ ลังป่วย บ้านของขุนพรรคพานิช อยูร่ มิ ถนน
คฑาธร ห่างจากสะพานจุฬาลงกรณ์มาก ในการทิ้งระเบิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2488 มีระเบิด
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หน่วงเวลาลูกหนึง่ ผิดเป้า มาตรงกลางนอกชานบ้านจนพืน้ ทะลุ หลังจากเสร็จสิน้ การโจมตี หวูดสัญญาณ
ปลอดภัยเปิดแล้ว ขุนพรรคพานิช จึงได้เชิญ นายโพธิ์ ภมรพล ปลัดเทศบาลในเวลานั้น ไปนั่งดื่มสุรา
แก้หนาวบนบ้าน เมื่อเปิดไฟจึงได้พบว่ามีลูกระเบิดตกลงมากลางนอกชาน 1 ลูก จึงได้รีบพากันหนี
ออกจากบ้านได้ทันก่อนที่ลูกระเบิดลูกนั้นจะระเบิดเพียงเล็กน้อย และบ้านทั้งหลังได้หักพังลงอย่าง
ไม่มีชิ้นดี นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเรื่องหนึ่ง
สรุปท้ายเรื่อง
จั ง หวั ด ราชบุ รี นั บ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ ถู ก ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รโจมตี ท างอากาศหลายครั้ ง
โดยการโจมตีมุ่งการทำ�ลายสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์รางรถไฟ สถานีรถไฟ และที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น
เป็นสำ�คัญ โดยไม่ได้มงุ่ หวังทำ�ลายชีวติ และอาคารบ้านเรือนของราษฎรแต่กม็ กี ารทิง้ ระเบิดผิดเป้าหมาย
ไปบ้าง ฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี ถึง 12 ครัง้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีชาว
ราชบุรเี สียชีวติ ยกเว้นบุคคลสำ�คัญของชาวราชบุรี ท่านหนึง่ คือ หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำ�เนิดเพชร)
ข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี
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บันทึกจากคำ�บอกเล่า
เหตุการณ์เกี่ยวกับ จ.ราชบุรี ในยุคสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 นั้น นอกจากจะสืบค้นได้จาก
หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว คำ�บอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์ตรงนับว่า
เป็นข้อมูลที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง ที่ทำ�ให้เราสามารถที่จะอนุมานเหตุการณ์ในสมัยนั้นได้ ผู้เขียน
พร้อมด้วย พันโทหญิง นงนุช ขาวดารา และนายเทพนิมิตร อุทัยชิต ผู้ทำ�หน้าที่บันทึกภาพและเสียง
ได้มโี อกาสสัมภาษณ์บคุ คลต่างๆ ทีเ่ คยอยูใ่ นระหว่างเหตุการณ์สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ทีร่ าชบุรี ในสมัยนัน้
จำ�นวนหลายท่านซึ่งขณะนั้น ยังคงมีชีวิตอยู่ (ในวันเวลาที่สัมภาษณ์) ดังนี้

นายพิชัย เลาหชวลิต

รูปภาพ 58 นายพิชัย เลาหชวลิต
ที่มา (Suchart Chantrawomg,
2010 : ออนไลน์)
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(สัมภาษณ์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550
ขณะสัมภาษณ์ อายุ 81 ปี)
นายพิชยั ฯ เล่าให้ฟงั ว่า ในขณะเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ตนเรียนอยู่โรงเรียนสุริยวงศ์ ริมทางรถไฟ เตี่ย
มีอาชีพขายนํ้าแข็งใต้ต้นมะขามหน้าโรงพัก ตอนนั้น
พอตกเย็นทางราชการจะสัง่ ให้บา้ นเรือนทุกหลังทำ�การ
พรางไฟ โดยเอาผ้าดำ�มาคลุมโคมไฟ (สมัยก่อนเป็น
หลอดไฟสีส้มๆ มีโคมรูปจานควํ่า คลุมอยู่ด้านบน แล้ว
มีสายไฟห้อยลงมาจากเพดาน) ดังนั้น ตลาดราชบุรี
ตอนคํ่าคืนจึงมืดมิด เงียบสงัด แลดูวังเวง ใครที่ออก
มาเดินตลาดตอนกลางคืน จะต้องถือตะเกียงเพื่อให้
แสงสว่างด้วย ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกทหารญี่ปุ่นยิงตาย

หรือตำ�รวจไทยจับได้หาว่าเป็นพวกศัตรูหรือผู้ไม่หวังดี ส่วนบางพวก พอตกเย็นก็จะไปอาศัยอยู่บ้าน
ญาติ หรือเช่าบ้านอยู่ แถบทุ่งนานอกเมือง (ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนนารีวิทยา และโรงเรียนดรุณา
ราชบุร)ี และแถวเจดียห์ กั เป็นจำ�นวนมาก ซึง่ สมัยก่อนนัน้ ยังเป็นทุง่ นา เนือ่ งจากกลัวทีจ่ ะอยูใ่ นตลาด
เพราะมักจะโดนทิ้งระเบิดอยู่บ่อยๆ
ในสมัยนั้น ญี่ปุ่นทำ�การสร้างทางรถไฟไปพม่า โดยเริ่มต้นก่อสร้างที่สถานีหนองปลาดุก
อ.บ้านโป่ง กองทัพญี่ปุ่นจะขนเชลยศึกชาวต่างชาติที่ถูกจับมาจากทางใต้ และผ่านสถานีรถไฟราชบุรี
ประมาณตี 2 ถึงตี 3 เพือ่ หยุดแวะเติมนํา้ เติมฟืน คนราชบุรสี มัยนัน้ มีอาชีพเสริม โดยการนำ�อาหารแห้ง
และผลไม้ ประเภทกล้วยนํ้าหว้า กล้วยไข่ ไปแลกกับสิ่งของเครื่องใช้ของเชลยศึกที่แอบติดตัวมา เช่น
นาฬิกา แหวน ฯ แล้วนำ�ไปขายต่อให้พวกเศรษฐีนักสะสมอีกที ได้เงินทองจำ�นวนมาก เศรษฐกิจดี
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีพวกทีม่ รี ายได้ดี จากการขโมยนาํ้ มันเบนซิน จากค่ายทหารญีป่ นุ่ นำ�ไปขาย
ให้รถป่า (รถพวกที่ทำ�งานตัดไม้ ทำ�เหมือง) ขวดละ 10 บาท (ขวดแม่โขง) วันหนึ่งๆ ขโมย 4-5 ขวด
ก็ได้ 40-50 บาทแล้ว สมัยนั้นถือว่าเป็นเงินจำ�นวนเยอะมาก ในขณะที่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งยังขายเป็น
สตางค์อยู่เลย
ทหารญีป่ นุ่ มาตัง้ ค่ายบริเวณจวนผูว้ า่ ราชการราชบุรใี นปัจจุบนั ขนานกับทางรถไฟมายังสถานี
รถไฟ และลึกไปทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศ วัดสัตนารถ วัดศรีชมพู เลยไปแถบบ้านไร่ แถบนี้เป็น
ค่ายทหารญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด ค่ายทหารญี่ปุ่นสร้างเป็นเพิงหลังคามุงจากง่ายๆ มีคลังนํ้ามันบรรจุ
ด้วยถัง 200 ลิตร ตั้งอยู่เป็นแนวยาวเรียบทางรถไฟด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่แม่นํ้าไปจรดสถานีรถไฟ
ราชบุรี ล้อมรอบด้วยลวดหนาม เวลาแก๊งขโมยนาํ้ มันจะขโมย จะใช้เวลาตอนกลางคืนขณะทีย่ ามเผลอ
จะเจาะถังนํา้ มันด้วยตะปูให้นาํ้ มันไหลออกมาแล้วเอาขวดไปรอง คืนหนึง่ ไม่ขโมยมาก เอาแค่ 4-5 ขวด
เคยมีผู้ที่ขโมยนํ้ามัน ถูกทหารญี่ปุ่นจับได้ ทหารญี่ปุ่นจะใช้วิธีลงโทษ โดยการจับผู้ขโมยกรอกนํ้ามัน
เข้าปากจนตาย แล้วประจานให้ชาวบ้านรู้
ทหารญีป่ นุ่ ไม่ท�ำ ร้ายคนราชบุรี แต่มบี า้ งทีท่ ะเลาะกันเล็กๆ น้อยๆ กับกลุม่ วัยรุน่ เวลาออกมา
เที่ยวนอกค่าย ส่วนพวกโสเภณีสมัยก่อนก็มีบริการทหารญี่ปุ่นเหมือนกัน บริเวณหลังโรงพักและ
สะพานแดง จะอยู่ตามบ้านเป็นหลังๆ
เวลาทหารญีป่ นุ่ อาบนํา้ ก็จะอาบริมฝัง่ แม่นาํ้ แม่กลอง โดยแก้ผา้ บ้างนุง่ ผ้าเตีย่ วบ้าง มีคนราชบุรี
บางพวก ชอบแอบขโมยสิ่งของเสื้อผ้าที่ทหารญี่ปุ่นวางไว้ริมตลิ่งไปขาย รายได้ดีเหมือนกัน
เรือ่ งเกีย่ วกับการทิง้ ระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร นายพิชยั ฯ เล่าให้ฟงั ว่า ฝ่ายสัมพันธมิตรมักจะมา
ทิง้ ระเบิดเวลากลางคืน ด้วยเครือ่ งบิน บี 24 เวลาทิง้ ระเบิด จะมีพลุสว่างมาก เครือ่ งบินบินตาํ่ ๆ ไม่บนิ สูง
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ก่อนฝ่ายสัมพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิด ทางราชการจะเปิดสัญญาณหวูดให้ทราบ เพื่อที่คนราชบุรีจะได้
เตรียมลงหลุมหลบภัย และหนีออกไปนอกเมือง นายพิชัยฯ เล่าต่อว่า ระเบิดส่วนใหญ่จะเป็นชนิด
ตั้งเวลาไว้ แม้เครื่องบินจะไปแล้ว ก็ยังระเบิดได้ทั้งวันทั้งคืน ตามแต่จะตั้งเวลา
นายพิชัยฯ บอกว่า จุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการทำ�ลาย คือ สะพานรถไฟ
จุฬาลงกรณ์ เพื่อตัดการส่งกำ�ลังของทหารญี่ปุ่น เคยสอบถามทางราชการว่าทำ�ไมสะพานรถไฟอื่นๆ
ก็มีเช่น ที่ จ.เพชรบุรี ไม่ไปทำ�ลาย ทางราชการแจ้งว่า สะพานอื่นๆ เป็นสะพานขนาดเล็ก มีความยาว
ไม่มาก ทำ�ลายแล้วสร้างใหม่ได้งา่ ย แต่สะพานจุฬาลงกรณ์เป็นสะพานทีม่ คี วามยาวมาก และเป็นช่วงที่
ข้ามแม่นํ้าแม่กลองที่มีความกว้างมากที่สุด เมื่อทำ�ลายแล้วยากที่ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
การทิ้งระเบิดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ทิ้งอยู่หลายครั้ง แต่ไม่โดน กี่ครั้งก็จำ�ไม่ได้ จนกระทั่ง
ครั้งสุดท้าย ทิ้งด้วยลูกระเบิดแบบแขวน ซึ่งบางทีอาจเรียกว่าแบบพวงมาลัย สะพานจุฬาลงกรณ์
ถูกทำ�ลายด้วยระเบิดแขวนชนิดตั้งเวลา กำ�หนดให้ระเบิดในตอนเช้า หลังจากการทิ้งลูกระเบิด
เมื่อคืนที่ผ่านมา
สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ หักช่วงระหว่างตอม่อแรกนับจากฝัง่ ตลาดราชบุรี ใช้การไม่ได้ตลอด
ช่วงสงคราม มาสร้างกลับคืนใหม่หลังสงครามเลิกแล้ว การสัญจรระหว่างนัน้ ผูค้ นทีเ่ ดินทางโดยรถไฟ
ระหว่างกรุงเทพฯ ไปภาคใต้ ต้องมาจอดแล้วเปลี่ยนรถไฟกัน ระหว่างฝั่งตลาดราชบุรี กับฝั่งศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง โดยทางราชการได้ทอดสะพานคนเดินทดแทนเชื่อมระหว่างช่วงของสะพานรถไฟ
จุฬาลงกรณ์ที่ขาด คนราชบุรีจึงมีอาชีพเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพ คือรับจ้างแบกข้าวของของผู้โดยสาร
จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
สอบถามเรื่องหัวรถจักรฯ ที่จมอยู่ใต้สะพาน นั้น นายพิชัยฯ เล่าต่อให้ฟังว่า หลังจากสะพาน
รถไฟจุฬาลงกรณ์หักแล้ว ญี่ปุ่นได้สร้างสะพานเบี่ยงด้วยไม้ขึ้นทดแทน ซึ่งแนวสะพานเบี่ยงก็คือ
แนวสะพานธนะรัชต์ ในปัจจุบันนั่นเอง สะพานเบี่ยงทำ�ด้วยไม้มีตอม่อไม้ปักถี่ยิบ แล้วเอารางรถไฟ
วางไว้ข้างบน โดยทหารญี่ปุ่นได้จ้างคนราชบุรีเป็นคนงาน
หลังจากสร้างสะพานเบีย่ งไม้เสร็จเรียบร้อย ทหารญีป่ นุ่ จึงทดลองใช้งาน โดยการนำ�หัวรถจักร
มาวิ่งข้ามจากฝั่งตลาดไปยังฝั่งทหาร โดยมีเฉพาะหัวรถจักรและตู้ฝืน ไม่มีโบกี้สัมภาระแต่อย่างใด
ตอนนั้นเวลาประมาณสิบโมงเช้าเศษๆ ปรากฏว่าวิ่งข้ามมาได้เกือบครึ่งทาง สะพานเบี่ยงไม้เกิดหัก
เพราะรับนํ้าหนักไม่ไหว หัวรถจักรจึงจมดิ่งลงไปใต้นํ้า พร้อมมีกลุ่มควันขึ้นโขมง ทหารญี่ปุ่นซึ่งทำ�
หน้าทีพ่ นักงานขับรถไฟเสียชีวติ อยูใ่ ต้นาํ้ นัน้ จำ�นวน 2 คน และทหารญีป่ นุ่ ก็ไม่ได้น�ำ ศพผูเ้ สียชีวติ ขึน้ มา
กระทำ�พิธีแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

110

มหาผ่อง ผลิตตธมโม เจ้าอาวาส
วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม

รูปภาพ 59 มหาผ่อง ผลิตตธมโม
เจ้าอาวาสวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม
ที่มา (Suchart Chantrawomg,
2010 : ออนไลน์)

(สัมภาษณ์เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 : ขณะสัมภาษณ์
อายุ 80 ปี)
ท่านมหาผ่องฯ เล่าให้ฟงั ว่า สมัยนัน้ ยังเป็นเณร
จำ�วัดอยูว่ ดั เกาะนัมมทาฯ มีหลวงพ่อแทนเป็นเจ้าอาวาส
มีสนามบินขนาดเล็กอยู่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ในปัจจุบัน เห็นมีเครื่องบินของไทยอยู่ 9 ลำ� มีปีก
สองชั้นด้วย และเครื่องบินของญี่ปุ่น 2-3 ลำ� เคยมี
เครื่องบินไม่รู้ของประเทศไหน ตกแถวสนามบินด้วย
ผู้คนไปมุ่งกันเต็มไปหมด
ตอนทหารญีป่ นุ่ เข้ามาทีร่ าชบุรี เห็นทางราชการ
ประกาศว่า ทหารญี่ปุ่นไม่ได้มายึดประเทศไทยเป็น
เมืองขึ้น แต่จะขอเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น
ค่ายทหารญีป่ นุ่ ตัง้ กองบัญชาการอยูท่ วี่ ดั สัตตนารถปริวัตร วัดศรีชมพู เป็นที่เก็บเสบียงอาหาร จน
กระทั่งไปถึงบ้านท้ายเกาะ บ้านไร่ วัดเกาะนัมมทาฯ
เป็ น สถานที่ กั ก ขั ง เชลยศึ ก และยั ง มี ท หารญี่ ปุ่ น อี ก
กองหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณวัดท้ายเมือง
หลวงพ่อเล่าให้ฟงั ว่า ทีว่ ดั เกาะนัมมทาฯ แห่งนี้
ก็เป็นสุสานของบรรดาพวกเชลยศึกเช่นกัน เคยมี
ชาวออสเตรเลีย อังกฤษ และฮอลันดา มาตามหาทีฝ่ งั ศพ
ของบรรดาญาติๆ ยังบอกว่าสมัยก่อน ญาติบอกว่ามีกอไผ่
แต่เดี๋ยวนี้กอไผ่ไม่มีแล้ว ถูกนํ้ากัดเซาะไปหมด จึงหา
ตำ�แหน่งที่ฝังศพไม่พบ ในสมัยที่มีเชลยศึกอยู่ ไม้ฝา
ไม้พนื้ ตามกุฏิ ถูกงัดแงะนำ�ไปใช้กอ่ ไฟหุงข้าวเกือบหมด
ทหารญี่ปุ่นได้อาราธนาพระคุณเจ้าให้ออกจากวัด ไป
จำ�วัดอยู่ ณ วัดศาลเจ้า แทน
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การทิ้งระเบิดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามมาทิ้งระเบิดหลายครั้ง
แต่แคล้วคลาดไปทุกครั้ง คนราชบุรีในสมัยนั้นเชื่อกันว่า เป็นเพราะอำ�นาจบารมีและความศักดิ์สิทธิ์
ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง มาปัดเป่าให้แคล้วคลาด อาทิ หลวงพ่อวัดตาก้อง (นครปฐม) หลวงปู่
อินทเขมาจารย์ วัดช่องลม (ราชบุร)ี หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม (สมุทรสงคราม) และหลวงพ่อชุม่
วัดราชคาม (ราชบุร)ี จนกระทัง่ สุดท้ายต้องใช้ระเบิดคล้องโซ่ทงิ้ ลงมาทีส่ ะพาน การทิง้ ระเบิดแต่ละครัง้
ก่อนจะทิ้ง จะมีเครื่องบินจะปล่อยพลุสว่างมากเทียบเท่ากับตะเกียงเจ้าพายุหลายพันใบสว่างราวกับ
กลางวัน จนเห็นมดเห็นปลวกไปหมด
หลังจากสะพานรถไฟขาดแล้ว ญี่ปุ่นได้สร้างสะพานเบี่ยงทำ�ด้วยไม้ขึ้น โดยซื้อไม้เนื้อแข็ง
จากชาวราชบุรี ที่นำ�มาจากหมู่บ้านท่าเสา เขางู แต่ต่อมาไม้เนื้อแข็งเริ่มขาดแคลน ชาวราชบุรี จึงตัด
ไม้เนื้ออ่อนมาขายให้แทน เช่น ไม้มะกอกป่า ไม้นุ่น ไม้งิ้ว ไม้อ้อยช้าง
หลังจากสร้างสะพานเบี่ยงไม้เสร็จ ทหารญี่ปุ่นเริ่มทดลองนำ�หัวรถจักร วิ่งข้ามเที่ยวแรกไปได้
แต่เที่ยวสองสะพานเกิดหักกลาง จนทำ�ให้หัวรถจักรจมดิ่งลงสู่ใต้นํ้า
ญี่ปุ่นไม่สามารถสร้างสะพานขึ้นทดแทนได้ทัน จึงเปลี่ยนเส้นทางการเดินทัพไปตามแม่นํ้า
แม่กลอง ผ่านไปทางประตูนํ้าบางนกแขวก

นายจรูญ ศรีเพชร อายุ 80 ปี

รูปภาพ 60 นายจรูญ ศรีเพชร
ที่มา (Suchart Chantrawomg,
2010 : ออนไลน์)
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(สัมภาษณ์เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548)
ตอนปี พ.ศ. 2487 นายจรูญ ศรีเพชร เป็น
ข้าราชการปฏิบัติงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
(บริ เ วณพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ร าชบุ รี ปั จ จุ บั น )
ตำ�แหน่งเสมียน เล่าให้ฟังว่า ตอนปลายปี พ.ศ. 2487
ถึงต้นปี พ.ศ. 2488 ข้าราชการในศาลากลางต้องย้าย
สถานทีไ่ ปปฏิบตั ริ าชการชัว่ คราวทีว่ ดั ศาลเจ้า เนือ่ งจาก
ที่เดิมไม่ปลอดภัย

ตอนสมัยท่านอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่านเป็นยุวชนทหารด้วย ทำ�การฝึกทุกวันอาทิตย์
ในระหว่างสงคราม ยุวชนทหารมีหน้าที่เป็นลูกมือเจ้าพนักงานเทศบาลและพนักงานราชการ ออก
ตรวจตราบ้านเมืองในยามคํ่าคืนวันละ 20-30 คน คอยสอดส่องดูแลให้ทุกคนพรางไฟ ห้ามเปิดไฟ
การเดินทางไปไหนมาไหนในยามคํ่าคืนต้องมีไฟฉาย หรือมีตะเกียงติดตัว
ทหารญี่ปุ่น ตั้งค่ายอยู่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด วัดศรีชมพู วัดเกาะนัมมทาฯ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ สถานีรถไฟราชบุรี ตามวัดและโรงเรียน ประตู หน้าต่าง ไม้ฝา ไม้พื้น ถูกทหารญี่ปุ่น
งัดแงะเอาไปทำ�ฟืนหุงข้าว เสียหายเกือบหมด ทหารญี่ปุ่นไม่ทำ�ร้ายคนราชบุรี ยกเว้นคนที่ไปขโมย
ข้าวของของทหารญี่ปุ่น
แรกเริ่มตอนเกิดสงครามใหม่ ราชบุรีไม่ถูกทิ้งระเบิด มาโดนหนักในช่วงปี พ.ศ. 2487 และ
2488 การทิ้งระเบิดส่วนใหญ่ทิ้งในเวลากลางคืน แต่ก็มีในเวลากลางวันก่อนเที่ยงอยู่บ้างเหมือนกัน
ลูกระเบิดทีฝ่ า่ ยสัมพันธมิตร นำ�มาทิง้ ส่วนใหญ่เป็นลูกระเบิดชนิดตัง้ เวลาระเบิด มีอยูค่ รัง้ หนึง่
ท่านจรูญฯ เล่าให้ฟงั ว่า ทีศ่ าลากลางจังหวัด ต้องมีขา้ ราชการเข้าเวรคืนละ 2 คน คืนนัน้ ลุงเจิม บ้านอยู่
วัดอมรินทราราม (วัดตาล) มัวแต่เมาอยู่ นึกขึ้นได้อีกทีว่าต้องเข้าเวร ก็หลังจากเครื่องบินมาทิ้งระเบิด
ผ่านไปแล้ว ลุงเจิมจึงรีบเดินทางข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ มาเข้าเวรยังศาลากลางจังหวัด ระหว่างทางที่
เดินทางก็พบลูกระเบิดตกอยู่มากมายตามทาง ด้วยความเมามาย ลุงเจิมยังเอาไม้ เอาเท้าไปเขี่ยเล่นดู
ว่ามันเป็นอะไร พอลุงเจิมเดินทางมาถึงศาลากลางจังหวัด สักพัก ประมาณห้าทุ่ม ลูกระเบิดที่ลุงเจิม
เอาเท้าไปเขี่ยเล่นเมื่อสักครู่ ก็ระเบิดขึ้นติดต่อกันหลายลูก โชคดีของลุงเจิม
ส่วนหลวงนิคมคณารักษ์ ข้าหลวงเมืองราชบุรี นัน้ เสียชีวติ ก็เพราะลูกระเบิดชนิดตัง้ เวลานีเ้ อง
ท่านเสียชีวิตในตอนเช้า ขณะที่ไปตรวจความเสียหายจากการทิ้งระเบิดที่ผ่านมาเมื่อคืน บริเวณ
สี่แยกสะพานดำ�
ตัวอำ�เภอเมืองราชบุรี สมัยนัน้ มีวกิ หลายวิก วิกลิเก ได้แก่ วิกธุวสถาน (อยูแ่ ถวร้านยาธัญญะไทย
ในปัจจุบนั ) วิกฉายหนัง ได้แก่ วิกสวนบุรสี ขุ (อยูต่ รงข้ามโรงเรียนสุรยิ วงศ์) วิกนิยมทัศนา (ข้างโรงพัก)
และวิกสำ�ราญอารมณ์ (ถนนสายกลาง ตรง ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ในปัจจุบนั ) ท่านจำ�ได้วา่ วันที่
ทิ้งระเบิดแต่ไม่รู้ครั้งที่เท่าใด วิกสำ�ราญอารมณ์กำ�ลังฉายหนังฝรั่งเรื่อง “ตามนางรอบโลก”
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(สัมภาษณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2548)
ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวสัดิ์ ขณะสัมภาษณ์อายุ
82 ปี ในสมัยเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 ท่านอายุ 19 ปี
ทำ�งานเป็นเสมียนทำ�งานอยู่ที่ศากลางจังหวัดราชบุรี
เล่าว่า เริ่มแรกทหารญี่ปุ่น เข้ามาตั้งอยู่ที่วัดศรีชมพู
วัดเกาะ และสโมสรเสือป่า ซึ่งบริเวณนั้นเป็นสนามบิน
ด้ ว ย ส่ ว นเชลยถู ก ขั ง ไว้ บ ริ เ วณสถานี ร ถไฟ และที่
อ.บ้านโป่ง ก็ได้ตั้งค่ายที่วัดดอนตูม ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี ในขณะนั้นย้ายไปอยู่ที่วัดศาลเจ้า
ชาวราชบุรี สมัยนั้นมีอาชีพเพิ่มขึ้นคือ รับจ้าง
ทำ�งานในค่ายทหารญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นไม่ทำ�ร้ายคนไทย
มี แ ต่ ค นไทยชอบขโมยของญี่ ปุ่ น โดยเฉพาะนํ้ า มั น
ถูกขโมยจำ�นวนมาก หากทหารญีป่ นุ่ จับได้ จะเอานํา้ มัน
นั้ น กรอกปากคนขโมยเป็ น การลงโทษ สตางค์ แ ดง
เริ่มขาดแคลน เพราะนำ�สตางค์ไปขายให้ญี่ปุ่นเพื่อทำ�
ลูกปืน
เวลาที่ทหารญี่ปุ่น ใช้รถไฟขนสินค้าขึ้นมาจาก
ภาคใต้ ในช่วงก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟราชบุรี บริเวณ
สถานีรถไฟปากท่อ-คูบัว จะมีชาวราชบุรีแอบขึ้นไป
ขโมยสินค้าบนตูร้ ถไฟ เช่น นาํ้ มัน นาํ้ ตาล โดยถีบสินค้า
ลงระหว่างทางขณะที่รถไฟวิ่ง ซึ่งตอนนั้นเรียกการ
กระทำ�นี้ว่า บริษัทไทยถีบ
เรือ่ งหัวรถจักรไอนาํ้ ทีจ่ ม ก็เพราะสะพานรถไฟ
ที่ทหารญี่ปุ่นสร้างด้วยไม้นั้น ไม้มันผุ ใช้เชลยสร้าง
สะพานไม้ คนไทยนำ�ไม้เนื้ออ่อนไปขายให้ แล้วบอกว่า
เป็นไม้เนื้อแข็ง สะพานเลยหัก ทำ�ให้หัวรถจักรจมลง

ในแม่นํ้าแม่กลอง หัวรถจักรตกเวลากลางวัน รถยนต์ทหารญี่ปุ่นที่ใช้กันในสมัยนั้น สามารถถอดล้อ
และใช้วิ่งบนรางรถไฟได้
เวลาฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิด สัญญาณหวูดจากโรงไฟฟ้าของเทศบาล จะเตือนภัย
เมือ่ ได้ยนิ ต้องรีบดับไฟ แล้วค่อยฟังวิทยุจากกรมโฆษณาการ เวลาเครือ่ งบิน B-29 มาทิง้ ระเบิดอย่าไป
อยู่ใกล้ค่ายญี่ปุ่น ให้ออกมาไกลๆ บางทีทหารญี่ปุ่นเองก็แอบมาอยู่กับคนไทยด้วย ทหารญี่ปุ่นบางคน
จะถอดเครื่องแบบออก วิ่งหนีผสมปนเปไปกับชาวราชบุรี สะพานจุฬาลงกรณ์หัก ตอนสายๆ จาก
ระเบิดที่ทิ้งเมื่อคืน ระเบิดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งนี้ มีแบบหน่วงเวลา ระเบิด 3 วัน 3 คืนยังไม่หมดเลย
มีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดลูกหนึ่งที่ตกอยู่บริเวณตีนสะพานจุฬาลงกรณ์ แต่ทหารมาเก็บกู้เอาไปไว้
ที่ปลอดภัย
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง ทหารญี่ปุ่นต้องมาทำ�การซ่อมสะพานจุฬาลงกรณ์ที่หัก
ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
ปลัดเสน่ห์ ปัน้ สุขสวสัดิ์ เล่าต่อให้ฟงั ว่าทหารญีป่ นุ่ จะมาจากวัดดอนตูม เพือ่ มาหารือข้อราชการ
และพบปะสังสรรค์กับข้าหลวงประจำ�จังหวัดราชบุรี อยู่เป็นประจำ� ท่านจะถูกมอบหมายให้ทำ�หน้าที่
เป็นผู้เสิร์ฟอาหารให้แก่ทหารญี่ปุ่นเหล่านั้นเสมอ
เชลยศึกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ญี่ปุ่นจับมาสร้างทางรถไฟ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคคัน ชาวราชบุรี
ในสมัยนั้น มีอาชีพแลกอาหารกับสิ่งของที่เชลยศึกที่ติดตัวมา เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา เสื้อ สิ่งของ
ที่เชลยศึกอยากได้มากที่สุด คือ บุหรี่ เช่น ยี่ห้อพระจันทร์ บุหรี่ 3 ซอง จะแลกนาฬิกา ได้ 1 เรือน
การสื่อสารระหว่างชาวราชบุรีกับเชลยศึกจะใช้ภาษาใบ้และภาษามือเป็นหลัก ชาวราชบุรีหากขยัน
จะหาเงินจากทหารญี่ปุ่นได้ง่าย ทหารญี่ปุ่นพิมพ์แบ๊งค์ใช้เอง โดยเฉพาะแบ๊งค์ใบละ 1,000 บาท ใคร
ที่เป็นเมียเก็บญี่ปุ่นในสมัยนั้น หลังเลิกสงครามญี่ปุ่นเอาเงินแบ๊งค์ 1,000 บาทใส่ปี๊บให้คนละหลายใบ
เรื่อง วิกลิเกธุวสถาน นี้ก่อนจะเล่นลิเก จะโหมโรงนานมาก เพราะคณะลิเกยังไม่ได้กินข้าว
ต้องรอเงินจากผู้ชมตีตั๋วเข้ามาก่อนแล้วนำ�ไปซื้อข้าวกิน หลังจากอิ่มแล้วจึงค่อยเริ่มเล่นลิเก
ส่วนโรงหนังสำ�ราญอารมณ์ สมัยนั้นเป็นหนังเงียบ มีแตรเป่าประกอบเป็นเพลง หนังตอนนั้น
เรื่องที่ดังมาก คือ เรื่องตามนางรอบโลก และชีวิตพัง
ในสมัยนั้น เสื้อผ้า ไม้ขีดไฟกับนํ้าตาลทรายขาดแคลน เชลยศึกขายพวกเสื้อผ้าให้ชาวราชบุรี
ชุดละ 30 บาท เป็นพวกเสื้อผ้าเวสปอยท์ กางเกงสมัยนั้น หากปะก้นแบบใบโพธิ์จะเป็นที่นิยม สบู่ยัง
ไม่มีใช้ ผงซักฟอกยังไม่มี สมัยนั้นใช้ขี้เถ้าแช่นํ้าซักผ้าแทน
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(สัมภาษณ์เมื่อ 25 ตุลาคม 2549)
นายนิตย์ ศรีประเสริฐ เป็นชาวหนองปลาดุก
โดยแท้ สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นผู้หนึ่งที่คลุกคลี
อยู่กับทหารญี่ปุ่น ที่บริเวณค่ายหนองปลาดุก ตั้งแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2485 จนกระทั้งสงครามสงบ
นายนิตย์ มีต�ำ แหน่งเป็นหัวหน้าคนงาน (ญีป่ นุ่
เรียกว่า กุลโี ต้) อายุตอนนัน้ ประมาณ 16-17 ปี ก่อนมา
ทำ�งานกับญี่ปุ่น มีสถานะเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง และยังจำ�ได้ว่า ตอนนั้น
ทหารญี่ปุ่นก็เข้าไปยึดโรงเรียนสารสิทธิ์ จับโต๊ะเก้าอี้
ขว้างทิง้ แล้วยึดโรงเรียน โรงเรียนก็เลยปิดหมด ไม่มใี คร
ได้เรียน
นายนิตย์ฯ หยุดเรียน มาทำ�งานรับจ้างกับทหาร
ญี่ปุ่น จนได้เป็นหัวหน้างาน มีหน้าที่ หาคนงานตาม
หมู่ บ้ า นมาช่ ว ยสร้ า งแคมป์ ที่ พั ก ของญี่ ปุ่ น รั บ จ้ า ง
ถากถางป่าเพื่อสร้างที่พัก และโรงเรือนต่างๆ ญี่ปุ่น
หาซื้อไม้ไผ่จากตลาดบ้านโป่งมาเพื่อใช้สร้างที่พัก แล้ว
จ้างคนไทยให้สร้างตามแบบของคนไทยที่ถนัด ที่เรียก
กันว่า โรงเจ๊ก คือ สร้างเป็นหลังใหญ่ๆ ยาวๆ ยกพื้น
แล้วเอาไม้ไผ่มาซับเป็นฟากปูเป็นพื้น ตอนนั้นมีแคมป์
สำ�หรับเชลยศึกด้วย แต่แยกกันกับแคมป์ของทหาร
ญีป่ นุ่ ถึงตอนเช้า ทหารญีป่ นุ่ ก็เกณฑ์เชลยศึก ให้ออกมา
ทำ�งานด้วย
เครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตร แบบ B-52
มาบินตรวจการณ์เป็นประจำ� โดยบินสูงมาก แต่บางครัง้
ก็บนิ ลงมาโจมตีดว้ ยปืนกลและระเบิดเพลิง ทหารญีป่ นุ่

จะเป่าแตรสัญญาณอันตรายให้ได้ยินเพื่อแจ้งให้ทหารญี่ปุ่น คนงานและเชลยศึก หาที่หลบภัย ญี่ปุ่น
มักใช้การเป่าแตรส่งสัญญาณอืน่ ๆ อีกด้วย เช่น สัญญาณเริม่ ทำ�งาน สัญญาณกินข้าว สัญญาณเลิกงาน
พวกนายทหารญี่ปุ่นที่มียศนายร้อยนายพัน เราจะเรียกว่า ไทโจ้ ส่วนชื่ออะไรนั้น จำ�ไม่ได้
เพราะไม่ค่อยเรียกกัน หลังจากก่อสร้างแคมป์ที่พักเสร็จแล้ว ก็เริ่มก่อสร้างทางรถไฟเป็นงานต่อไป
ค่าแรงทีญ
่ ปี่ นุ่ จ่ายให้คนงานในขณะนัน้ ตำ�แหน่ง กุลโี ต้ (หัวหน้างาน) จะได้วนั ละ 1 บาท คนงาน
ได้วันละ 50 สตางค์ ญี่ปุ่นจ่ายเงินค่าแรงโดยใช้ ธนบัตรใบละสิบบาทของไทย แต่มีตราปั๊มว่า
ห้าสิบสตางค์ทุกใบ อย่างกุลีโต้นี้ ก็จะได้ 2 ใบ รวมเป็นหนึ่งบาท เวลาเย็น ทหารญี่ปุ่นจะเป่าแตร
เลิกงาน แล้วจ่ายเงินค่าจ้างคนละ 50 สตางค์ ธนบัตรพวกนี้ นายนิตย์เห็นกองอยู่บนตู้รถไฟเป็น
กระสอบๆ เลย เวลาทำ�งานตอนนั้นเริ่ม 08.00 น. เลิกเวลา 17.00 น.
นายนิตย์ พูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้าง เฉพาะประโยคที่เกี่ยวกับงาน เพราะในแคมป์ทหารญี่ปุ่น
มีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนงานด้วย นายนิตย์ กับเพื่อนอีกคนชื่อนายพูล เคยถูกญี่ปุ่นคัดเลือก
ส่งไปมาเลเซียเพื่อไปทำ�งาน ทั้งสองถูกส่งขึ้นรถไฟที่สถานีหนองปลาดุก แต่พอไปถึงสถานีบ้านโป่ง
ทัง้ สองแอบกระโดดลง หลังจากนัน้ ก็กลับมาทำ�งานกับญีป่ นุ่ อย่างเดิมอีก โดยทหารญีป่ นุ่ ไม่ได้วา่ กล่าว
แต่อย่างใดที่หนีลงระหว่างทาง
คนงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย มาจากต่างจังหวัดเยอะ มาทำ�งานรับจ้างก่อสร้างทางรถไฟ
นายนิตย์ฯ คุมคนงานประมาณ 40-50 คน เอาพลั่วแทงดินขุดขึ้นถมเป็นคันทาง หามไม้หมอนไปวาง
ตีตะปู วางราง ทำ�อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประมาณเกือบปี คนงานไทยทำ�ทางรถไฟถึงสะพานรถไฟข้าม
แม่นํ้าแคว ต่อจากนั้น ญี่ปุ่นก็ใช้เชลยศึกทำ�ต่อ
ที่บริเวณบ้านที่นายนิตย์ และนาง
บัวไข อาศัยอยู่ในปัจจุบัน แต่ก่อนเป็นที่
ฝั ง ศพทหารญี่ ปุ่ น ประมาณ 10 กว่ า คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไข้ตาย ส่วนเชลยศึกก็ตาย
ในค่ายเชลยศึกของตัวเอง เพราะเป็นไข้
เช่นเดียวกัน ระหว่างที่ไถไร่ที่ทำ�กิน ก็ยัง
พบโครงกระดูกทหารญี่ปุ่นอีกหลายศพอยู่
เรื่อยๆ จนกระทั่งต้องสร้างศาลเพียงตาไว้
ในบริเวณ และนำ�กระดูกที่พบมาเก็บไว้
รูปภาพ 63 เหล็กรางรถไฟบางส่วนที่นายนิตย์ เก็บเอาไว้
สมัยนั้นเวลาทหารญี่ปุ่นตาย ทหารญี่ปุ่นก็
เป็นที่ระลึก
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จะหามศพมาวางยังที่ที่เตรียมไว้เผาศพ ยืนเรียงแถว 4 คน ทำ�วันทยาหัต หลังจากนั้นก็เอานํ้ามันราด
และจุดไฟเผา เอาไม้ฝนื ใส่จนศพไหม้หมด หลังจากนัน้ เอาดินกลบให้เป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม เอาไม้มาปักและ
หาต้นไม้สวยๆ มาปลูกประดับ
คนไทยเห็นเชลยศึก น่าสงสารก็แอบให้อาหารกินบ้าง เช่น กล้วย ทหารญี่ปุ่นจับได้ก็ทำ�โทษ
เชลยศึก โดยให้ยนื ขาเดียวตากแดด แล้วมีแส้ท�ำ ด้วยลวดหนามทำ�ด้ามด้วยไม้ไผ่ คอยฟาด หากเชลยศึก
เอาขาลง เชลยศึกบางทีว่ิงลงทุ่งเพื่อกินนํ้า ก็โดนตีตะเพิดให้ขึ้นให้หมด เชลยศึก ชอบขายเสื้อผ้าให้
คนไทย เพื่อแลกกับเงินและอาหาร
พวกเชลยอินเดีย ที่มาลงรถไฟที่สถานีหนองปลาดุก บ้างก็เดินไป บ้างก็คลานไป เพื่อกินนํ้า
ที่หนอง ทหารญี่ปุ่นถึงกับเหยียบเชลยศึกบางคนถึงจมนํ้าตายก็มี
ที่นี่เป็นโรงซ่อมหัวรถจักร และตู้รถไฟด้วย ขุดเป็นรางลึกเพื่อให้คนเดินลงไปซ่อมใต้ท้องได้
นอกจากนั้น ค่ายฯ แห่งนี้ ยังมีการกักตุนถ่านหินไว้เป็นจำ�นวนมาก เพื่อเอาไว้ใช้ถลุงและหลอมโลหะ
ต่างๆ รวมทั้งการผลิตลูกปืนด้วย
ก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้ มีเครื่องบิน B-52 บินผ่านบริเวณสถานีหนองปลาดุก นานหลายชั่วโมง
พอทราบข่าวว่าญี่ปุ่นยอมแพ้ เชลยศึกลุกฮือขึ้น แต่งตัวเป็นทหาร บุกเอาปืนของตัวเองมายิงขู่ทหาร
ญี่ปุ่น ต้อนทหารญี่ปุ่นในค่ายฯ มารวมกัน ญี่ปุ่นคนไหนดื้อก็ตีเอา เอาปืนญี่ปุ่นรวมเป็นกระโจมแล้ว
เผาไฟ ต้อนทหารญี่ปุ่นขึ้นตู้รถไฟส่งกลับไปกรุงเทพฯ
สมัยนั้นเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิด ฝ่ายญี่ปุ่นจะนำ�หัวรถจักรไอนํ้าเข้าไปหลบไว้ใน
บังเกอร์ขนาดใหญ่ มีมูลดินมีผนัง 2 ข้างและมีหลังคาคล้ายถํ้า ซึ่งสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ
ทหารญี่ปุ่นเป็นมิตรกับคนไทย มีแต่คนไทยเองที่ชอบขโมยของทหารญี่ปุ่น ครั้งหนึ่งจำ�ได้ว่า
คนไทยจ้างผู้หญิงหากิน มาจากนครปฐม 2 คนๆ ละ 15 บาท มาบริเวณค่ายญี่ปุ่น แล้วหลอกให้ทหาร
ญีป่ นุ่ ออกมาจากค่ายเพือ่ มาจับแทะโลมรุมกัน เมือ่ ทหารญีป่ นุ่ ออกจากค่ายฯ หมด คนไทยก็ยอ่ งเข้าไป
ขโมยยางรถยนต์ขนาด 32x6 ใช้ไม้สอดเป็นคานช่วยกันแบกหามออกมา เอาไปทิ้งลงบ่อนํ้า แล้วลาก
ต่อไปขาย นอกจากนั้น ยังเคยมีคนไทยเข้าไปลักนํ้ามันถัง 200 ลิตร โดยใช้เชือกผูกที่ถังแล้วดึงลอยไป
ตามลํ้าคลองด้านข้างค่าย เอาไปขายต่อถังละ 400 บาท
ช่วงสงคราม ไม่มีไม้ขีดไฟใช้ ใช้ไฟชุดจุดแทน นำ�นุ่นมาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วตีด้วยชุดไฟ
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รูปภาพ 64
จดหมายจากอดีตเชลยศึกที่
เขียนถึงนายนิตย์

รูปภาพ 65
ภาพอดีตเชลยศึกที่เดินทาง
มาเยี่ยมนายนิตย์ ที่ชุมทาง
หนองปลาดุก
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รูปภาพ 66 ภาพอดีตเชลยศึกที่เดินทางมาเยี่ยม
นายนิตย์ ที่ชุมทางหนองปลาดุก

รูปภาพ 67 ภาพอดีตเชลยศึกที่เดินทางมาเยี่ยม
นายนิตย์ ที่ชุมทางหนองปลาดุก

ปัจจุบัน เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยนั้น ที่ยังมีชีวิตอยู่หลายคน ก็เดินทางมาเยี่ยม
นายนิตย์ฯ เพือ่ รำ�ลึกถึงความหลังอยูเ่ ป็นประจำ� รวมทัง้ ลูกหลานของทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ สียชีวติ ก็มาตามหา
ที่ฝังศพของบรรพบุรุษตนเอง ที่ด้านหลังบ้านของนายนิตย์ และนางบัวไข ศรีประเสริฐ ยังสร้างศาล
เพียงตาเพื่อไว้เป็นที่เก็บกระดูกของทหารญี่ปุ่น ที่ขุดเจอในระหว่างช่วงที่รถไถกำ�ลังไถไร่เพื่อเตรียม
ปลูกพืชอีกด้วย

รูปภาพ 68
ศาลเพียงตา ที่นายนิตย์ และนางบัวไข
ศรีประเสริฐ สร้างขึ้นเพื่อไว้กระดูกทหารญี่ปุ่น
ที่ขุดพบเจอในไร่
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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คำ�พูดบางตอนทีน่ ายนิตย์ฯ เล่าด้วยนํา้ เสียงสนุกสนาน พร้อมออกท่าออกทาง ทำ�ให้พอมองเห็น
สภาพในขณะนั้นได้ เช่น
“ทำ�งานให้ญปี่ นุ่ มัง่ ลักของมันออกมาขายมัง่ บางคนก็เอากะหรีม่ าล่อ ไปเช่ามาจากนครปฐม
สัก 15 บาทเห็นจะได้ แล้วเอาเข้าในค่าย พวกญี่ปุ่นเห็นก็ชอบนะสิ ไม่ได้เจอมานานนี่ พอไอ้พวกนี้อยู่
ข้างใน คนไทยข้างนอกก็ย่องมาลักยางรถ เอาไม้มาทำ�เป็นคานสอดแล้วห้ามไปทิ้งในคูก่อน ตอนหลัง
ก็มาทยอยเอา พอยางหาย นายมันก็เล่นงานไอ้พวกลูกน้อง ทีนี้จะเอาผู้หญิงไปล่ออีกไม่ได้แล้ว”
“บางทีพวกเชลยฝรัง่ ก็แอบเอาตะปูใส่กระป๋องชามา ทำ�เป็นจะไปให้เพือ่ นกิน แล้วแอบเอามา
ขายคนไทย...ประจำ�เลยเรื่องลักของ ไทยมั่ง ฝรั่งมั่ง บางทีมันเอาเสื้อผ้ามาแลกกล้วย แลกของกินเรา
ที่มีอยู่กินกันไม่อิ่มหรอก มีอยู่ครั้ง ฝรั่งคนหนึ่งเอากางเกงมาขาย คนไทยก็เอาแบงก์ครึ่งใบพับแล้ว
ส่งให้ ตอนแลกของกันมันต้องรีบๆ ทำ� ชักช้าไม่ได้ เดี๋ยวญี่ปุ่นเห็นเอาตาย ตอนหลังฝรั่งนี่มันแค้นนะสิ
มันเอาขี้ห่อใบตองมาอย่างดีเลยนะ ใส่กระป๋องมานี่แหละ นํ้าหนักก็ได้พอๆ กับตะปู เอาไปขายให้
“ตายัน” ที่เอาแบงก์ให้ครึ่งเดียวนั่นแหละ พอแกเปิดไปก็เจอแต่ขี้ เขาเลยล้อกัน...ตายันซื้อขี้-ตายัน
ซื้อขี้ ไอ้คู่นี้ตอนหลังเจอกันไม่ได้เลย”
“ญี่ปุ่นไม่ทันคนไทยหรอก เหลี่ยมไม่ทัน ญี่ปุ่นนั่งเฝ้ายามอยู่ บางทีก็หลับ คนไทยย่องเข้าไป
เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอก ตอนไหนมันเปลี่ยนยามเราก็รู้ เล่นเดินชักแถวร้องเย้วๆ มาแต่ไกล ได้ยินเสียงเรา
ก็เผ่น บางทีเข้าไปซ่อนกันในค่าย เอาถังนาํ้ มันครอบไว้ พอปลอดคนก็ออกจากถัง ฮูย้ ..วิธกี ารแอบมันมี
หลายอย่าง ไปซ่อนบนต้นไม้ก็มี อย่างบางทีพวกที่ทำ�งานในค่ายจะเอาแป๊บออกมาขาย เตรียมขน
เอามาวางใกล้รวั้ ไว้กอ่ น พอดึกๆ แอบมาลากไป อย่างโรงเรือนในค่ายนีม่ นั ปลูกติดดิน ไม่มพี นื้ เราก็ขดุ
จากข้างนอกเข้ามา เอาของที่มันเก็บไว้ พวกลวด พวกทองแดง...อะไรเอามา ขายได้ทั้งนั้น ของใหญ่
อย่างนํ้ามันกลิ้งไปทั้งถังนี้แหละ ทิ้งไว้ในคูนํ้าก่อน แล้วแอบมาเอาทีหลัง”
“กับคนไทย มันไม่ทำ�รุนแรง มันเล่นแปลกๆ เอาให้จำ�ไว้ว่าอย่าไปลักของมัน บางทีก็ให้ยืน
กลางแดดเป็นกระต่ายขาเดียว ให้หิ้วถังนํ้าด้วย ถ้าขาหย่อนเมื่อไหร่ก็ถูกฟาด แต่ที่เล่นเอาแย่ตอนที่มี
คนเมาเข้าไปทำ�เสียงดังในค่าย มันจับกรอกนํ้าสบู่เสียเลย”
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นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี

พันธ์ แก้วนุย้ . (2561) ได้กล่าวว่า คุณวลัยรัตน์ ทรัพย์คริ ี อายุ 84 ปี คหบดีชาวราชบุรี ได้เขียน
ด้วยลายมือตัวเองบอกเล่าเรือ่ งราว ถึงชีวติ ความเป็นอยูใ่ นวัยเด็กเมือ่ อายุได้ประมาณ 9-10 ปี ในช่วงเกิด
สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ว่า
“สมัยนั้นอายุเพียง 10 ขวบ อยู่กับคุณเตี่ย เปิดร้านขาย แป้ง ถั่ว และนํ้ามัน อยู่ริมแม่นํ้า
แม่กลอง หรือตลาดทรัพย์สินในปัจจุบัน เป็นอาหารที่ญี่ปุ่นมีความต้องการ ซึ่งทหารญี่ปุ่นสมัย
สงครามโลกต้องมาซื้อเสบียงอาหาร จึงต้องอยู่ค้าขาย ทั้งที่คนอื่นๆ เขาหนีไปเกือบหมดทั้งตลาดแล้ว
เป็นคนถือกำ�เนิดเกิดราชบุรี ตนเห็นกับตาเลยว่า มีการทิง้ ระเบิดบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ พอระเบิด
ดังทีก็จะอยู่กับพี่น้องรวม 17 คน ก็เอาผ้าห่มผืนใหญ่ๆ มาคลุมกัน เพราะสะเก็ดระเบิดมา หากเราอยู่
กับบ้าน เมื่อสะเก็ดไปถูกของอ่อนก็จะส่งผลให้เกิดแรงอ่อน แต่หากไปโดนของแข็งก็จะมีแรงปะทะ
ที่รุนแรง ถ้าสะเก็ดถูกตามร่างกาย เช่น มือ เท้า ไม่เพียงแต่เน่า แต่สะเก็ดยังอาบพิษด้วย เป็นอันตราย
ต่อร่างกายมาก คล้ายกับว่าคนจะหนีออกไปเกือบทัง้ ตลาดแล้ว มีเหลืออยูแ่ ค่ประมาณ 3-4 ครอบครัว
จากทีม่ หี ลายสิบครอบครัว คุณเตีย่ ได้ขายของต่อสูเ้ รือ่ ยมา ส่วนลูกบางคนก็ไปพักอยูบ่ า้ นอีกหลังทีแ่ ยก
สะพานแดง ขยับออกไปห่างจากตลาดประมาณ 500 เมตร อย่าใกล้ตลาดและสะพานมากนัก เพราะ
กลัวว่าข้าศึกฝ่ายพันธมิตร พวกอเมริกา รัสเซีย จีน อังกฤษ เยอรมัน จึงไม่อยากอยู่ใกล้สะพานเพราะ
กลัวมาบอมสะพาน เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างขาดจากกัน เพราะไทยได้เข้ากับญี่ปุ่นมาแล้ว ญี่ปุ่นขึ้นมา
เดีย๋ วเดียวทางใต้มยี วุ ชนเข้าไปยุง่ ด้วย ตอนนัน้ ยุวชนเหมือนทหาร ก็คอื เป็นเด็กนักเรียน ม.7-8 เรียกว่า
วัยรุ่น สมัยนั้น ยุวชนตายเยอะเพราะอยู่หน้าด่าน โดยญี่ปุ่นจะขึ้นบกทางทะเลใต้....
.....แต่ก็ไม่นาน พวกพันธมิตรได้มาราชบุรี ทิ้งลูกไฟ มองขึ้นไปบนท้องฟ้าคล้ายตะเกียง
เจ้าพายุ 1 ดวงแขวนอยู่ สว่างไปทั่วทั้งราชบุรี มองเห็นเครื่องบินบินตํ่ามาก ได้ยินเสียงดังมาก คิดว่า
ได้วางระเบิดไว้แล้ว แต่ในใจก็ยังคิดว่าไม่ได้ทำ�อะไร สมัยนั้นโรงไฟฟ้าจะเปิดหวูดเสียงดัง เราก็ต้องรีบ
ดับไฟ ไม่ให้มีไฟแม้แต่ดวงเดียว เพราะเกรงว่าพันธมิตรจะเห็นดวงไฟแล้วมาทิ้งระเบิด แต่มีร้านค้า
อยู่ร้านหนึ่งไม่รู้ จึงได้เปิดไฟฉายส่องหาของก็ถูกทหารจับไปติดคุก
สมัยนั้น ถ้าเปิดหวูดเสียงดังก้องทุกอย่างไฟจะต้องดับลงทันที เพราะว่าเมื่อเครื่องบินผ่านมา
จะได้มองไม่เห็นอะไรเลย แต่คนื นัน้ ทีเ่ ห็นคือ มาทิง้ ดวงไฟ เครือ่ งบินจะบินตาํ่ มาก ทีแ่ ท้ทงิ้ ระเบิดเวลาไว้
แล้วเป็นวันแรกที่ราชบุรีโดนระเบิด ทิ้งระเบิดตรงกับสะพานจุฬาลงกรณ์พอดี จนสะพานพัง และทาง
ทหารญี่ปุ่นจึงได้สร้างสะพานไม้เป็นทางเบี่ยง แล้วให้หัวรถไฟหรือหัวรถจักรวิ่ง ก็เลยตกลงไปตรงนั้น
ตอนที่ระเบิดลงมาตอนนั้น สถานีรถไฟได้ไปดูที่บริเวณตู้รถไฟ โดยรอยปืนกลเป็นรูเต็มไปหมด....”
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ผู้ที่ใช้ชื่อว่า ลูกหลานบ้านโป่ง ได้โพสต์ลง Pantown เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ที่บ้านโป่ง ในกระทู้ชื่อว่า “บ้านโป่งที่พ่อเล่าให้ฟัง” จึงขอนำ�มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ (ลูกหลาน
บ้านโป่ง, 2547 : ออนไลน์)
ในช่วงนี้เองคุณพ่อมีโอกาสได้เข้าออกค่ายทหารญี่ปุ่นบริเวณวัดดอนตูม ซึ่งจะต้องตื่นแต่เช้า
ประมาณตี 4 ทุกวันพร้อมกับน้องชายคุณพ่อ เพื่อนำ�เศษอาหารที่ทหารญี่ปุ่นกินเหลือในค่ายฯ ซึ่งมี
เป็นจำ�นวนมากเพื่อนำ�มาเป็นอาหารสำ�หรับเลี้ยงหมู โดยอาศัยการเดินทางด้วยเท้าเปล่า จากบ้าน
บริเวณโรงไฟฟ้าเก่า ไปยังค่ายทหารญีป่ นุ่ ก่อนเข้าค่ายทหารจะมีการฉีดสเปรย์ฆา่ เชือ้ ตัง้ แต่หวั จรดเท้า
ทุกคนที่ผ่านออกเข้าค่าย ไม่ยกเว้นแม้แต่ทหารญี่ปุ่น คุณพ่อเข้าออกค่ายฯ จนได้ปลอกแขนอนุญาต
ให้เข้าค่ายฯ ได้ จากนายทหารญี่ปุ่น
เรื่องปลอกแขนอนุญาตเข้าค่ายฯ เป็นที่ต้องการของชาวบ้านคนไทยในสมัยนั้นถึงขนาดมี
การปลอมปลอกแขนกัน ใครที่ถูกจับได้ก็จะถูกทหารญี่ปุ่นทำ�โทษ ช่วงที่อยู่ในค่ายทหาร สายตาของ
คุณพ่อได้เห็นภาพทหารชาวผิวขาวที่เสียชีวิต ถูกหามใส่เปลทุกวันๆ ละ 2-3 ศพ เพื่อนำ�ไปฝัง ฝั่งด้าน
ตรงข้ามค่ายฯ (หลังสำ�นักงานเทศบาลบ้านโป่งในปัจจุบัน) ความเข้มงวดของทหารชาวญี่ปุ่นนี่เอง
ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์นาํ้ ผึง้ หยดเดียวทีค่ า่ ยเชลยศึกวัดดอนตูม เรียกว่า เหตุการณ์บา้ นโป่ง
(Banpong Event) ในคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2485 สามเณรลูกวัดท่านหนึ่ง ได้เดินทางไปมนัสการ
เจ้าอาวาสวัดดอนตูม ระหว่างทางได้เจอเชลยศึกคนหนึง่ เข้ามาขอบุหรีก่ บั สามเณร สามเณรก็ยนื่ บุหรีใ่ ห้
ทหารญี่ปุ่นเห็นพอดี ไม่พอใจ ก็เดินเข้ามาตบหน้าสามเณรล้มควํ่าไปกับพื้น กรรมกรไทยในค่ายที่เห็น
เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่พอใจกับการกระทำ�ของทหารญีป่ นุ่ ถือว่าเป็นการลบหลูพ่ ระพุทธศาสนา ยิง่ เป็น
การตบหน้าด้วยแล้วคนไทยถือมาก เลยพาพรรคพวกประมาณยี่สิบกว่าคนไปประท้วงกับนายทหาร
ญี่ปุ่น และรับปากว่าจะแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบในวันรุ่งขึ้น
ในคืนวันนัน้ เองก็เกิดความชุลมุนวุน่ วายเมือ่ ทหารญีป่ นุ่ จำ�นวนหนึง่ ถืออาวุธปืนขัน้ ไปบนศาลา
และกราดยิง คนไทยทีอ่ ยูบ่ นศาลาแตกกระเจิงวิง่ หนีคมกระสุนกันไปคนละทิศละทาง กรรมกรไทยไม่มี
อาวุธ ก็อาศัยจอบ เสียม ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น พอดีกับนายทหารญี่ปุ่นและนายอำ�เภอบ้านโป่งเดินทาง
มายังวัดดอนตูม และเข้าระงับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีทหารญี่ปุ่นและคนไทยตายจำ�นวนหนึ่ง
เป็นเหตุให้ทหารญี่ปุ่นโกรธแค้นยกพวกบุกล้อมโรงพักสถานีตำ�รวจบ้านโป่ง และเปิดฉากต่อสู้ยิงกัน
เหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดดังกล่าว ทำ�ให้กรรมกรไทยหนีจากค่ายหมด ต้องอาศัยกรรมกรไทยจาก
จังหวัดอืน่ เข้ามาทำ�งานแทน และเป็นเรือ่ งร้ายแรงทีก่ ระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ และ
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การก่อสร้างรถไฟเชื่อมไทยกับพม่า ถึงขนาด จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาคณะหนึ่ง สุดท้ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดถูกนำ�ขึ้นศาลทหาร
ที่กรุงเทพ ในปีต่อมา วันที่ 10 มิถุนายน 2486 สามเณรลูกวัดถูกตัดสินประหารชีวิต ความผิดฐาน
ติดต่อกับเชลย ยุยงกรรมกรไทยให้ตอ่ สูก้ บั ทหารญีป่ นุ่ แต่จ�ำ เลยให้การรับสารภาพลดโทษเหลือจำ�คุก
ตลอดชีวิต ส่วนจำ�เลยที่เป็นกรรมกรให้จำ�คุกตลอดชีวิต ฐานเสพสุรามึนเมา ชักชวนกรรมกรคนอื่นๆ
ให้จับอาวุธสู้กับทหารญี่ปุ่นเป็นเหตุให้ทหารญี่ปุ่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ รัฐบาลไทยได้มอบเงิน
ชดเชย 80,000 บาท แก่ครอบครัวทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ สียชีวติ แต่ฝา่ ยญีป่ นุ่ ได้บริจาคเงินจำ�นวนดังกล่าวคืนแก่
ฝ่ายไทย และนี่ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับบ้านโป่งของเรา
ส่วนการสร้างทางรถไฟเสร็จสิ้นเชื่อมต่อระหว่างไทยกับพม่าในปีถัดไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2486
ขอรำ�ลึกถึงอดีตเชลยศึกทีไ่ ด้เสียชีวติ ในครัง้ นีแ้ ละมีสว่ นช่วยทำ�ให้การสร้างทางรถไฟได้ส�ำ เร็จลงด้วยดี
กลายเป็นตำ�นานทางรถไฟสายประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้
คุณพ่อได้มาเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า บริเวณปากทางถนนประชานิยม (ซอยกลาง) สมัยที่ตลาด
บ้านโป่งยังเป็นบ้านไม้ ช่วงนัน้ ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเปิดฉากโจมตีทางอากาศไม่วา่ จะเป็นสถานีรถไฟ
หนองปลาดุก เสียงดังกึกก้องพสุธา ช่วงนั้นคุณแม่อยู่ห้วยกระบอกอายุประมาณ 10 ขวบ เล่าให้ฟังว่า
ตอนกลางคืนจะเห็นแสงประกายไฟของลูกระเบิด และปืนจากเครือ่ งบิน แต่ไม่ตอ้ งวิง่ หนีหลบภัยเพราะ
ไกลจากเป้าหมายโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร คือ บ้านโป่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีส่ ถานีรถไฟหนองปลาดุก
ส่วนที่สถานีรถไฟบ้านโป่งก็ไม่รอดพ้นจากการถูกโจมตี เหมือนกัน ตู้ขบวนรถไฟโดนกระสุนจากปืน
เจาะทะลุเป็นรู หรือแม้แต่ตน้ ไม้ใหญ่แถววัดท่ามะเดือ่ ทีเ่ ป็นเป้าหมายการโจมตีเรือญีป่ นุ่ ในบริเวณนัน้
แต่พลาดเป้าโดนแถวริมตลิ่ง
คุณพ่อยังไปดูร่องรอยของการถูกโจมตีที่วัด เห็นต้นใหม่ขนาดใหญ่ หักสองท่อนไม่มีชิ้นดี
ชีวติ คนไทยสมัยนัน้ ดูๆ ไปทัง้ เสีย่ งภัยทัง้ ตืน่ เต้น ต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ และต้องคอย
หลบหลุมภัย ซึง่ อยูบ่ ริเวณหน้าทีว่ า่ การอำ�เภอบ้านโป่ง ซึง่ ทางการได้สร้างไว้ให้ชาวบ้านใช้หลบภัยจาก
กระสุนปืนกล บางครัง้ ในตอนกลางคืนต้องลุกตืน่ ขึน้ มาหลายครัง้ เมือ่ ได้ยนิ เสียงหวอเตือนภัย หรือแม้แต่
กลางวัน กำ�ลังนัง่ ทานข้าวกับพีน่ อ้ งได้ยนิ เสียงหวอ ต้องวิง่ หนีไปหลุมหลบภัย สำ�รับอาหารกระจายเกลือ่ น
แถมหลุมหลบภัยสร้างแบบเนื้อที่จำ�กัด ทุกคนวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเหยียบหัวกันไปเหยียบหัวกันมา
เมื่อปลอดภัยแล้วกลับมาที่บ้าน สำ�รับอาหารก็โดนเจ้าหนูตัวน้อยๆ กำ�ลังจัดการอย่างเอร็ดอร่อย
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วันทีญ
่ ปี่ นุ่ ประการยอมแพ้สงคราม มีทหารชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นลูกค้าคุณพ่อได้มาหาทีร่ า้ น เล่าเรือ่ ง
การพ่ายแพ้สงครามของประเทศตนเองต่อสัมพันธมิตร พร้อมกับหลัง่ นาํ้ ตารับกับชะตากรรมทีเ่ กิดขึน้
หลังจากที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ เป็นการปิดฉาก
สงครามโลก ครั้งที่ 2 และลัทธิจ้าวโลกล่าอาณานิคมตลอดกาล
วันที่ 15 สิงหาคม 2488 เป็นวันที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ทหารญี่ปุ่นที่ประจำ�อยู่ในประเทศไทย
ถูกฝ่ายพันธมิตรปลดอาวุธ จนถึงเดือนธันวาคม 2488 นับได้ 112,580 คน และคนญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ทหาร
ถูกแยกขังที่บางบัวทองแยกจากพวกทหาร ตัวแทนจากสหประชาชาติได้เดินทางมาที่กาญจนบุรี เมื่อ
วันที่ 6 และวันที่ 9 มิถนุ ายน 2489 ซึง่ ในวันดังกล่าวยังมีทหารญีป่ นุ่ ทำ�งานบนทางรถไฟสายไทย-พม่า
อยู่อีก โดยที่สถานีหนองปลาดุกมี 113 คน สถานีโคกหม้อ 17 คน สถานีบ้านโป่งใหม่ 526 คน สถานี
ลูกแก 51 คน ตลอดสถานีจนไปสุดปลายทางที่ประเทศพม่าที่สถานีนิเก รวมทหารญี่ปุ่นจำ�นวนทั้งสิ้น
8,887 คน พวกทหารญีป่ นุ่ แทบจะไม่มงี านอะไรทีเ่ ป็นชิน้ เป็นอันทำ� ได้แต่ชว่ ยงานดูและรถไฟของกอง
กำ�ลังติดอาวุธ และงานจิปาถะในที่พัก บางคนถึงขนาดมีเวลาว่างหัดเล่นไพ่นกกระจอก หมากรุก
กองทหารติดอาวุธที่ 2 ยังอยู่ในสภาพเหมือนตอนก่อนสงครามเลิก ส่วนกองดูแลทางรถไฟติดอาวุธ
เข้มแข็งขึ้น ทำ�การอารักขาทั้งกลางวันและกลางคืน ราวกับไม่ใช่กองทหารญี่ปุ่นที่แพ้สงคราม และ
ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมให้กองดูแลทางรถไฟที่ยังเหลืออยู่ติดอาวุธเช่นนี้ ก็เพราะกลัวขโมย และการ
ก่อกวนของชาวบ้านแถบนั้นซึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ นานา และก็นำ�มาซึ่งโศกนาฏกรรมในความสูญเสีย
กับครอบครัวของชาวบ้านโป่งครอบครัวหนึ่งซึ่งผมรู้จักดี
เขาเล่าว่าหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้ว คุณพ่อของเขาได้เข้าไปในค่ายทหารวัดดอนตูม
เพื่อดูแลและยืนยันทรัพย์สินของตนเองที่ทหารญี่ปุ่นจะต้องทิ้งไว้หลังพ่ายสงคราม แต่ทหารญี่ปุ่น
ได้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นขโมย เลยใช้ปืนยิงไปที่เท้ากระสุนแฉลบโดนกระเพาะปัสสาวะ ต้องพาไป
ปฐมพยาบาล ซึ่งการแพทย์ในสมัยนั้นก็คงเทียบไม่ได้กับสมัยนี้ ยังไม่ทันถึงมือคุณหมอ ท่านก็เสียชีวิต
ระหว่างทางสร้างความเศร้าโศกสลดให้กับครอบครัวของเป็นอย่างยิ่ง ทุกวันนี้ร่างของท่านนอนสงบ
พักผ่อนชัว่ นิรนั ดร อยูท่ สี่ สุ านคริสต์ขา้ งโรงพยาบาลซานคามิลโล ตราบจนถึงทุกวันนี้ กว่า 58 ปีมาแล้ว
ทางรถไฟสายไทย-พม่า ถูกโอนให้ฝ่ายไทยเป็นผู้ดูแลจัดการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2489 กองทหาร
ญีป่ นุ่ ถอนกำ�ลังออกไปราวเดือนตุลาคม 2489 หลังจากนัน้ อังกฤษได้บอกขายทางรถไฟสายไทย-พม่า ใน
เขตไทยให้แก่ไทย รัฐบาลไทยตกลงรับซือ้ ทันที โดยจ่ายเงินจำ�นวน 1.25 ล้านปอนด์ ให้แก่รฐั บาลอังกฤษ
รัฐบาลไทยคงเส้นทางหนองปลาดุก-ท่าเสา (ปัจจุบันคือสถานีนํ้าตก) ระยะทาง 130.6 กิโลเมตรไว้
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ซึ่งปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำ�เป็นทางรถไฟสายนํ้าตก ส่วนทางรถไฟทางด้านของ
พม่านั้นถูกยกเลิกตลอดสาย
สรุปท้ายเรื่อง
จากบันทึกคำ�บอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ตรง บางช่วงบางตอนจะมีความสอดคล้องกัน แต่
บางช่วงบางตอนก็ขดั แย้งกัน เนือ่ งจากผูเ้ ล่ามีอายุมาก ประกอบกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ นานมากแล้ว
จึงอาจจะหลงลืมในรายละเอียดบางอย่างไปบ้าง ผู้อ่านจึงจำ�เป็นต้องนำ�มาประมวลร่วมกับข้อมูลจาก
หนังสือ เอกสาร บันทึกต่างๆ รวมทัง้ เว็บไซต์ทนี่ า่ เชือ่ ถือได้ แล้วลองใช้จนิ ตนาการและอนุมานเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น ดูว่า เหตุการณ์น่าจะเป็นเช่นไร
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สะพานจุฬาลงกรณ์หัก
ข้อมูลจาก รถไฟไทยดอทคอม (CivilSpice, 2542 : ออนไลน์ ) กล่าวถึงความเป็นมาของ
ทางรถไฟสายเพชรบุรี ว่า ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “เซอร์ แอนดรู คล้าก” และ “บริษทั ปันชาร์ต แม็กทักการ์ท โลว์เธอร์”
สำ�รวจและเริม่ การก่อสร้าง ทางรถไฟหลวงสายแรก จากกรุงเทพฯ - นคราชสีมา เมือ่ การก่อสร้างเส้นทาง
สายนีส้ �ำ เร็จลงส่วนหนึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงกระทำ�
พิธีเปิดการเดินรถเป็นปฐมฤกษ์ ระหว่างกรุงเทพฯ - อยุธยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2439 ซึ่งถือว่า
วันดังกล่าว เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟไทยสืบมา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางรถไฟ อีกสายหนึ่ง ขึ้นทาง
ฝั่งตะวันตก ของแม่นํ้าเจ้าพระยา เรียกว่า “ทางรถไฟสายเพชรบุรี” เป็นทางขนาดกว้าง 1.00 เมตร
โดยเริ่มจากปากคลองบางกอกน้อย ถึงจังหวัดเพชรบุรี สถานีต้นทางของทางรถไฟสายนี้ จึงมีชื่อว่า
“บางกอกน้อย” เมือ่ การก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดจนถึงเพชรบุรี และได้ทดลองเดินรถเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จพระราชดำ�เนิน มาทรงเปิดเส้นทางรถไฟสายนี้
ณ สถานีบางกอกน้อย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) และทรงเสด็จพระราชดำ�เนิน
โดยรถไฟด้วยพระองค์เองไปจนถึงสถานีเพชรบุรี

เปิดทางรถไฟสายเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดทางรถไฟ
สายปากคลองบางกอกน้อยไปเมืองเพชรบุรี เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) ซึง่ ในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 20 ร.ศ.122 ได้บันทึกไว้ สรุปได้ดังนี้ (ประยุทธ สิทธิพันธ์. 2523 : 310-316)
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงรถม้าพระที่น่ัง พร้อมด้วยกระบวนทหารราชองครักษ์ เสด็จพระราชดำ�เนินออกจากพระบรมมหาราชวัง ไปยังพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย แล้วเสด็จ
พระราชดำ�เนินลงประทับเรือกลไฟพระที่นั่ง ชื่อ ชลยุทธ์ ที่ท่านํ้าราชวรดิฐ แล่นต่อขึ้นไปตามลำ�นํ้า
เจ้าพระยาเทียบท่าเรือปากคลองบางกอกน้อย แล้วเสด็จพระราชดำ�เนินขึ้นไปประทับรถพระที่นั่ง
แล้วใช้หัวรถจักรลากรถพระที่นั่งไปหยุดที่สถานีหน้าวัดอมรินทราราม เสด็จลงจากรถพระที่นั่งเข้าไป
ประทับในสถานี พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ทูตานุทูต ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ แลพ่อค้าชาว
ต่างประเทศอื่นๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกัน
พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงษ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ได้กราบ
บังคมทูลรายงานในการทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้จดั สร้างทางรถไฟสายนี้ ตัง้ แต่ตน้ จนสำ�เร็จ จบแล้ว พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำ�รัสตอบ ทรงแสดงพระราชหฤทัย ทรงชื่นชมยินดีในการที่
ได้จัดสร้างทางรถไฟสายนี้สำ�เร็จ
จบแล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตร
แก่ข้าราชการในกรมรถไฟ แล้วเสด็จไปประทับที่รางรถไฟตรงหน้าสถานี ทรงตรึงหมุดที่รางรถไฟ
ซึง่ สมมุตวิ า่ เป็นอันแล้วสำ�เร็จบริบรู ณ์นน้ั ในขณะเดียวกันกับ พระสงฆ์ด�ำ รงสมณศักดิ์ 5 รูป มี พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สวดชยันโต เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์
ฆ้องชัย พิณพาทย์
เมื่อทรงตรึงหมุดเสร็จแล้ว เจ้าพนักงานกรมรถไฟ ได้เลื่อนรถไฟ และรถพ่วงที่สำ�หรับ
เดินธรรมดา ซึง่ โปรดเกล้าฯ ให้เดินเป็นฤกษ์ นัน้ มาหยุดทีห่ น้าพระทีน่ งั่ และเจ้าพนักงานกรมภูษามาลา
ได้เชิญ พระไชยหลังช้าง ขึ้นประดิษฐานในรถพ่วง และพระอมรโมฬี เจ้าคณะมณฑลราชบุรี เป็น
ผู้โปรยทรายไปจนตลอดถึงที่สุดทางเมืองเพชรบุรี
แฮร์เกิตส์ เจ้ากรมรถไฟได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานกรมรถไฟใช้หัวรถจักรเดินรถไฟเป็นปฐมฤกษ์ ไปจนถึงเมือง
เพชรบุรี

สถานีรถไฟราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเสด็จพระราชดำ�เนินถึง
จ.ราชบุรี ทรงลงจากรถไฟ และทรงกระทำ�พิธีเปิดสถานีรถไฟราชบุรี
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รูปภาพ 69
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระรูประหว่าง
ทรงแวะเปิดสถานีราชบุรี
ที่มา (owl2, 2559 : ออนไลน์)

รูปภาพ 70
เหล่าข้าราชการมณฑลราชบุรี
ขณะรอรับเสด็จ
ที่มา (owl2, 2559 : ออนไลน์)

รูปภาพ 71
สถานีราชบุรี พระเจ้าลูกยาเธอ
พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช
ผู้ตามเสด็จ ทรงยืนอยู่ทางขวา
ที่มา (owl2, 2559 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 72
เหล่าข้าราชการมณฑลราชบุรี
ขณะส่งเสด็จ
ที่มา (owl2, 2559 : ออนไลน์)

สะพานจุฬาลงกรณ์

สะพานจุฬาลงกรณ์เป็นสะพานเหล็กข้ามแม่นาํ้ แม่กลอง อยูท่ ี่ กม. 100 + 141.72 ของเส้นทาง
รถไฟสายใต้ คนสมัยก่อนเรียกว่า “สะพานราชบุรี” เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) พร้อมกับ
การสร้างทางรถไฟสายบางกอกน้อย-เพชรบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และพระองค์ท่านทรงพระราชทานนามสะพานนี้ว่า “สะพานจุฬาลงกรณ์”
ต่ อ มาในสมั ย สงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทง้ิ ลูกระเบิด
จนสะพานหัก เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2488 หลังจบสงครามจึงมีการ
สร้างใหม่โดยทหารอินเดียในปีเดียวกัน
และครั้งสุดท้าย มีการปรับปรุงและ
สร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. 2505 มีความยาว
3 ช่วงๆ ละ 49.90 เมตร รวมยาวทัง้ สิน้
149.70 เมตร
รูปภาพ 73 สะพานจุฬาลงกรณ์
ที่มา (Mongwin, 2560 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 74
สะพานจุฬาลงกรณ์
ที่มา (สถาบันราชบุรีศึกษา,
2552 : ออนไลน์)

รูปภาพ 75
สะพานจุฬาลงกรณ์
ในวันพิธีเปิด
ที่มา (สถาบันราชบุรีศึกษา,
2552 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 76
สะพานจุฬาลงกรณ์
ในวันพิธีเปิด
ที่มา (สถาบันราชบุรีศึกษา,
2552 : ออนไลน์)

รูปภาพ 77
สะพานจุฬาลงกรณ์
ในวันพิธีเปิด
ที่มา (สถาบันราชบุรีศึกษา,
2552 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 78
สถานีราชบุรี ที่เห็นไกลๆ คือ
สะพานจุฬาลงกรณ์ข้ามแม่นํ้า
แม่กลอง
ที่มา (owl2, 2559 : ออนไลน์)

รูปภาพ 80 สะพานจุฬาลงกรณ์
ที่มา (Mongwin, 2560 : ออนไลน์)

รูปภาพ 79 สะพานจุฬาลงกรณ์
ที่มา (สมุดราชบุรี, 2468 : 144-145)
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รูปภาพ 81
สะพานจุฬาลงกรณ์
ที่มา (รัชดา พินิจกุล, 2552 :
ออนไลน์)

สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์หัก

ในช่วงปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่น เริ่มถอยทัพจากประเทศอินเดีย ผ่านเข้ามา
ประเทศพม่า โดยใช้เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า เป็นเส้นทางหลัก เข้าสู่ประเทศไทยที่ จ.กาญจนบุรี
ผ่านมายังชุมทางหนองปลาดุก สถานีรถไฟราชบุรี ลงไปยังภาคใต้ ผ่านประเทศมาเลเซีย เพื่อไปยัง
ฐานทัพใหญ่ที่สิงคโปร์
เส้นทางรถไฟ ที่กล่าวมา เป็นเส้นทางถอยที่สำ�คัญ จุดยุทธศาสตร์สำ�คัญ ที่ฝ่ายสัมพันธมิตร
มุ่งทิ้งระเบิดทำ�ลาย ก็คือ สะพานรถไฟต่างๆ ตามเส้นทาง เพื่อขัดขวางเส้นทางถอยทัพของญี่ปุ่น
สะพานจุฬาลงกรณ์เป็นสะพานหนึ่งที่มีความยาวมาก ซึ่งหากทำ�ลายได้แล้วญี่ปุ่น คงจะไม่สามารถ
สร้างใหม่ได้ทนั เวลา สะพานจุฬาลงกรณ์ นับเป็นเป้าหมายสำ�คัญ จึงถูกทิง้ ระเบิดถึง 3 ครัง้ คือ วันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2488 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2488 และครัง้ สุดท้ายคือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488
จนสะพานหัก
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รูปภาพ 82
สะพานจุฬาลงกรณ์มองจาก
เครื่องบิน

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2488 เวลา 24.00 น. ฝ่ายสัมพันธมิตร
ส่งเครื่องบิน B-24 มาโจมตีสะพาน
รถไฟจุฬาลงกรณ์ นับเป็นครัง้ ที่ 3 และ
ต่อมาในเช้าของวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2488 ลูกระเบิดชนิดหน่วงเวลา
ที่ ต กอยู่ บ นสะพานช่ ว งแรกทางฝั่ ง
เมืองราชบุรี เกิดระเบิดขึ้นในเวลา
06.30 น. ส่งผลให้สะพานจุฬาลงกรณ์
ช่วงแรก ทางฝัง่ เมืองราชบุรหี กั กลางลง
รูปภาพ 83 ภาพวาดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์หักช่วงแรก
ทางฝั่งเมืองราชบุรี
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488 : 124)
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หลังจากสะพานจุฬาลงกรณ์หกั ทหารญีป่ นุ่ ประเมินแล้วว่า ไม่สามารถซ่อมสะพานจุฬาลงกรณ์
ให้กลับมาใช้งานได้ทันเวลา เพราะต้องใช้เวลามาก จึงตัดสินใจสร้างสะพานรถไฟใหม่ขึ้นทดแทน
ซึ่งเร็วกว่า โดยใช้ไม้เป็นโครงสร้าง เรียบตามแนวสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ห่างประมาณ 5 เมตร
โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2488 ดังรูปที่ 84

รูปภาพ 84 ภาพวาดสะพานรถไฟใหม่
ทำ�ด้วยโครงสร้างไม้
ที่มา (สละ จันทรวงศ์,
2488 : 148)

ทหารญี่ปุ่นระดมแรงงานจากคนราชบุรี จีน และแขก จำ�นวน 500 คน ทำ�งานทั้งกลางวัน
กลางคืน เพือ่ สร้างสะพานรถไฟใหม่ ใช้เวลาก่อสร้าง 29 วัน จนแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2488
และเริ่มเปิดใช้งานในวันที่ 2 พ.ค. 2488
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้ยุติลง สะพานจุฬาลงกรณ์ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่ เมื่อวันที่
20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 โดยกองทหารจากประเทศอินเดีย ใช้แรงงานของทหารญีป่ นุ่ ผูพ้ า่ ยแพ้สงคราม
เป็นกรรมกรทำ�การซ่อมสร้างกันทั้งกลางวันและกลางคืน ใช้เวลาเกือบ 2 เดือน จึงเปิดใช้ใหม่อีกครั้ง
ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488
สะพานจุฬาลงกรณ์ เปิดใช้งานต่อมาได้ถึง 15 ปี จึงได้ทำ�การบูรณะและซ่อมแซมใหม่อีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2503 ให้ใช้ได้เฉพาะทางรถไฟเท่านั้น และได้กระทำ�พิธีเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2504
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รูปภาพ 85 พิธีเปิดสะพานจุฬาลงกรณ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
ที่มา (โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

รูปภาพ 86 พิธีเปิดสะพานจุฬาลงกรณ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
ที่มา (โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย)
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รูปภาพ 87 พิธีเปิดสะพานจุฬาลงกรณ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
ที่มา (โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

สรุปท้ายเรื่อง
สะพานจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นสะพานรถไฟที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามโดยใช้นามของพระองค์เองมาเป็น
นามของสะพาน เปิดใช้งานครั้งแรกในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 ในช่วงเริ่มแรกเป็นสะพานที่มี
ทางรถยนต์และทางเดินเท้าคู่ขนานไปด้วย ต่อมาในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้ถูกฝ่ายสัมพันธมิตร
ทิง้ ระเบิดเพือ่ มุง่ หวังทำ�ลายสะพานถึง 3 ครัง้ เพือ่ ตัดเส้นทางถอยของกองทัพญีป่ นุ่ สะพานหักลงในเช้า
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 เวลา 06.30 น. จนไม่สามารถซ่อมแซมกลับคืนได้ หลังจากสงคราม
สิน้ สุดลง ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มอบให้ทหารจากประเทศอินเดียซ่อมแซมสะพานจุฬาลงกรณ์ ให้กลับมา
ใช้ได้ตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488
สะพานจุฬาลงกรณ์ เปิดใช้งานตามปกติต่อเนื่องมาได้ 15 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย
จึงได้ทำ�การบูรณะและซ่อมแซมใหม่อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2503 โดยให้ใช้ได้เฉพาะทางรถไฟเท่านั้น และ
ได้กระทำ�พิธีเปิดใช้งานใหม่ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
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หัวรถจักรไอน้ำ�จม
หัวรถจักรไอนํา้ สมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 จมอยูบ่ นพืน้ ท้องนาํ้ ใต้แม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณสะพาน
จุฬาลงกรณ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 จนบัดนี้ ก็ยังคงจมอยู่ สาเหตุการจม ยังเป็นข้อมูล
ทีถ่ กแถลงกันอยู่ มีความพยายามกูห้ วั จักรดังกล่าวหลายครัง้ หลายครา เพือ่ นำ�ขึน้ มาจัดทำ�เป็นอนุสรณ์
สัญลักษณ์ หรือจัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
แต่ยังไม่สำ�เร็จ
ผู้ประกอบอาชีพงมทรายท่านหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ขณะนั้นตนเองอายุประมาณ 10 ขวบ ได้เห็น
ลักษณะการจมของรถไฟ โดยหัวทิ่มลงไปในนํ้า ท้ายโผล่ไปทางฝั่งตลาด เวลานํ้าลงมากๆ จะเห็นท้าย
โผล่ขนึ้ มาเห็น และไปนัง่ ตกปลาได้ ทีต่ อนท้ายยังเห็นอักษร ทีเ่ ขียนว่า “รฟท.” อย่างเด่นชัด ส่วนการจม
ของหัวรถจักร พ่อเล่าให้ฟังว่า สะพานเบี่ยงไม้นั้น มีรถไฟวิ่งผ่านไป ผ่านมา จำ�นวนหลายเที่ยวแล้ว
แต่วันนั้น สะพานไม้อาจเริ่มชำ�รุดทรุดโทรมพอดี จึงหักลง ส่งผลให้หัวรถจักร คันนั้นตกลงจมอยู่ใต้นํ้า
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2519-2521 มีการให้สมั ปทานดูดทรายในแม่นาํ้ กลอง หลังจากดูดทราย
ไปแล้ว หัวรถจักรที่เคยโผล่ให้เห็นเวลานํ้าลง ก็จมลงไปสู่ใต้นํ้าที่ลึกขึ้นจนมองไม่เห็นอีกเลย
หัวรถจักรไอนํ้า ที่จมอยู่จนบัดนี้ ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นหัวรถจักรไอนํ้า รุ่นใด ผู้เขียนได้พยายาม
เรียบเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวรถจักรไอนํ้าดังกล่าว ไว้ดังต่อไปนี้

หลากหลายตำ�นานการจม

หนังสือของศาลากลางจังหวัดราชบุรี (2535) เขียนว่า ด้วยจังหวัดได้รับทราบว่า มีหัวรถจักร
ไอนํา้ ของญีป่ นุ่ จมอยูบ่ ริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ ช่วงตอม่อที่ 2-3 ด้านตะวันตกของสะพาน (ด้านขวามือ
ของทางจาก กทม.) จังหวัดจึงสอบถามรายละเอียดจาก กองประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย
แล้วได้ความว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2488 ปลายสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์
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(ปัจจุบัน) ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสะพานขาด ฝ่ายญี่ปุ่นจึงได้สร้างสะพานเบี่ยงขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ
กับแนวทางเดิม แต่เนือ่ งจากเสาตอม่อทีน่ �ำ มาสร้างเป็นเสาไม้เนือ้ อ่อน ถูกนาํ้ หนักของรถไฟผ่านมากๆ
จึงทรุดตัวลง ซึง่ ระหว่างนัน้ เป็นเวลาเดียวกับหัวรถจักรไอนาํ้ คันดังกล่าว ซึง่ เดินตัวเปล่ากลับจากทางใต้
ข้ามสะพานเบี่ยงพอดี จึงทำ�ให้พลัดตกสะพานลงไป
มนู ประคัลภานนท์ (2544 : สัมภาษณ์) ช่างทำ�รองเท้า ท่าเรือเก่า ได้กล่าวว่า สะพานรถไฟ สมัยนัน้
เป็นสะพานที่ให้รถยนต์วิ่งข้ามไปด้วย โดยวิ่งไปบนไม้หมอนค่อมทางรถไฟ แล้วไปเลี้ยวออกทางหัว
และท้ายสะพาน เพราะเมือ่ ก่อนไม่มสี ะพานสำ�หรับรถยนต์ขา้ มเหมือนสมัยนี้ สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์
ไม่ได้โดนระเบิด เพียงแต่ฝ่ายญี่ปุ่นทำ�การซ่อมแซมไม้หมอนใหม่ โดยจ้างวานให้ชาวราชบุรีช่วยหา
ไม้หมอนมาขายให้ชาวญี่ปุ่น เราก็ไปหามาไม้หมอนมาขายให้ญี่ปุ่น แต่เผอิญไม้ที่หามาขายให้ญี่ปุ่น
เป็นไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้นุ่น ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง ครั้นพอซ่อมเสร็จ ญี่ปุ่นก็กระทำ�พิธีเปิดสะพานทดลอง
ให้หัวรถจักรไอนํ้าวิ่งข้าม โดยวิ่งจากฝั่งทหารไปฝั่งตลาด ปรากฏว่าข้ามได้อย่างปลอดภัย เสียงกอง
ดุริยางค์ของญี่ปุ่นยังบรรเลงฉลองและแสดงความสำ�เร็จกันอย่างอึกทึกครึกโครม แต่ในสมัยก่อน
ทางรถไฟไม่มที กี่ ลับหัวรถจักร หรือหัวใหม่มาต่อเพือ่ วิง่ กลับ ดังนัน้ หลังจากเสร็จพิธี หัวรถจักรคันดังกล่าว
จึงต้องถอยหลังกลับมาทางฝั่งทหารตามเดิม ตอนถอยกลับนี้เอง สะพานที่เพิ่งฉลองกันไปเมื่อสักครู่
จึงได้หักลง การจมของหัวรถจักรไอนํ้าจึงเป็นลักษณะท้ายจม และหัวโผล่ขึ้นมาด้านบนผิวนํ้านั่นเอง
คนขับซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเสียชีวิต ส่วนตู้ฝืนกับตู้นํ้าสำ�รองจมอยู่บริเวณท้ายนํ้าห่างกันพอสมควร
เรือโทอากาศ มานะเลิศ (2548) กล่าวถึงการจมของหัวรถจักร เอาไว้วา่ การทิง้ ระเบิดครัง้ ที่ 7 ทาง
สัมพันธมิตรได้ใช้โซ่ผูกลูกระเบิดเป็นพวงแล้วทิ้งลงมาคล้องสะพานรถไฟตั้งเวลาให้ระเบิดพร้อมๆ กัน
สะพานจุฬาลงกรณ์จงึ ขาดใช้การไม่ได้ ทำ�ให้ฝา่ ยญีป่ นุ่ ต้องสร้างสะพานรถไฟเบีย่ งด้วยไม้โดยใช้แรงงาน
เชลยศึกฝรัง่ ตานํา้ ข้าว ต้นเดือนสิงหาคม 2488 สะพานรถไฟเบีย่ งเสร็จ เวลาประมาณ 10.00 น. ญีป่ นุ่
นำ�หัวรถจักรไอนาํ้ วิง่ ข้ามสะพานจากฝัง่ ตลาดไปยังฝัง่ ทหารวิง่ ไปได้คอ่ นสะพาน สะพานก็หกั หัวรถจักร
ตกลงไปในแม่นํ้าแม่กลองและจมอยู่ถึงปัจจุบันนี้
สละ จันทรวงศ์ (2470-2490) สะพานไม้ ซึง่ ญีป่ นุ่ ได้จา้ งกรรมกรไทยสร้างนัน้ สามารถใช้การได้
ไม่ถึงสองเดือน ด้วยความสะเทือนและความหนักของรถจักรที่พ่วงรถตู้ทั้งคัน วิ่งตลอดวันตลอดเวลา
แล้วทำ�ไมจะไม่ชำ�รุดทรุดโทรม กระแสนํ้ากระทบดังโครมๆ แทบถล่มทลาย เอนคอนดังเอียดอาดอยู่
มิขาดระยะ ข้าพเจ้ายังมาชมครั้งหนึ่ง เดินไปถึงกลางสะพาน รู้สึกสะท้านใจ กลัวว่าจะพังลงไปเท่านั้น
ดังนั้น สัมพันธมิตรยังไม่ทันจะมาทำ�ลายสะพานใหม่นี้ สะพานก็ทำ�ลายตัวเองด้วยหัวรถจักร หล่นทับ
สะพานตรงกลางแม่นํ้า ลงไปสงบอยู่ใต้กระแสนํ้าอันเชี่ยว ทิ้งความสยองไว้เบื้องหลัง
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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เอกสารประกอบรายงานการประชุม เรือ่ ง หัวรถจักรไอนํา้ (2540) กล่าวว่า เมือ่ วันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2488 ในมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรได้
พยายามตัดการลำ�เลียงของกองทหารญี่ปุ่นที่จะขนสัมภาระผ่านสะพานจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสะพาน
รถไฟขนาดใหญ่ขา้ มแม่นาํ้ แม่กลองผ่านจังหวัดราชบุรไี ปยังจังหวัดกาญจนบุรี และผ่านเข้าประเทศพม่า
ในขณะนัน้ ฝ่ายสัมพันธมิตรได้สง่ เครือ่ งบินมาทิง้ ระเบิดสกัดการลำ�เลียงดังกล่าว โดยกำ�หนดเป้าหมาย
ที่สะพานจุฬาลงกรณ์อยู่หลายครั้งจนสะพานได้รับความเสียหาย ทางญี่ปุ่นก็พยายามที่จะซ่อมแซม
สะพานให้ใช้การได้เหมือนเดิม ก็ได้นำ�หัวรถจักรไอนํ้าแบบใช้ฟืน ทดลองวิ่งข้ามทดสอบความแข็งแรง
ผลปรากฏว่าสะพานรับนํ้าหนักไม่ไหว จึงทำ�ให้หัวรถจักรดังกล่าว ได้ล่วงลงสู่แม่นํ้าแม่กลอง บริเวณ
ช่องสะพานที่ 2 เริ่มจากริมเขื่อน ค่ายภาณุรังษี ซึ่งข้อมูลนี้ อ้างอิงมาจาก หนังสือบันทึกเมืองราชบุรี
จากบุคคลบอกเล่า และผู้ที่งมกุ้ง-ปลา หัวรถไฟที่จมอยู่ใต้สะพานรถไฟ
ด้านเรือโทอากาศ มานะเลิศ (2547) กล่าวถึงหัวรถไฟว่า “หัวรถไฟที่จมอยู่ใต้สะพานรถไฟ
เมือ่ ก่อนหน้าแล้งจะโผล่ให้เห็น… หัวรถไฟตกลงไปนอนสงบนิง่ ใต้สายนาํ้ แม่กลอง จนถึงวันนี้ 59 ปีแล้ว”
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้น มีความขัดแย้งกันพอสมควร บ้างว่าหัวรถจักรไอนาํ้ ทีจ่ มนัน้ เกิดจาก
การวิ่งทดลองข้ามสะพานเป็นครั้งแรก สะพานรับนํ้าหนักไม่ไหวเกิดหัก หัวรถจักรไอนํ้าที่ทดลองวิ่ง
ก็จมลง บ้างก็บอกว่าสะพานเบีย่ งไม้ทสี่ ร้างนัน้ เปิดใช้งานแล้ว เนือ่ งจากการใช้งานหนัก จึงรับนํา้ หนัก
ไม่ไหว ขณะที่หัวรถจักรฯ ที่กำ�ลังวิ่งอยู่นั้น สะพานเกิดหัก หัวรถจักรจึงจมลง
ผมพยายามสืบค้นเรื่องราวของการจมของหัวรถจักรฯ มาโดยตลอด จากคำ�บอกเล่าของคน
ในสมัยนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่บ้าง และจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ยังพอมีอยู่ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน
เท่าใดนัก จนกระทั่งผมได้พบกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งของนายสละ จันทรวงศ์ (2484-2488 : 124)
(ท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2541) ท่านเป็นบิดาของผมเอง และท่านเป็นเสรีไทยด้วย ซึ่งพอสรุป
เรื่องราวการจมของหัวรถจักรฯ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ดังนี้

ญี่ปุ่นสร้างสะพานรถไฟใหม่ด้วยไม้

ฝ่ายทหารญี่ปุ่นพิจารณาแล้วไม่สามารถซ่อมแซมสะพานจุฬาลงกรณ์กลับคืนสภาพได้ทัน
จึงตัดสินใจสร้างสะพานรถไฟขึ้นมาใหม่ด้วยไม้ เรียบตามแนวสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ห่างประมาณ
5 เมตร โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2488
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ทหารญี่ปุ่นระดมแรงงานจากคนราชบุรี จีน และแขก จำ�นวน 500 คน ทำ�งานทั้งกลางวัน
กลางคืน เพือ่ สร้างสะพานรถไฟใหม่ ใช้เวลาก่อสร้าง 29 วัน จนแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2488
วันที่ 2 พ.ค. 2488 ทหารญี่ปุ่น เริ่มเปิดใช้งานสะพานรถไฟที่สร้างใหม่

รูปภาพ 88
สะพานรถไฟที่ทหารญี่ปุ่น
สร้างใหม่ โดยใช้ไม้ตรงกลาง
เรือสามารถวิ่งลอดผ่านได้
ที่มา (สละ จันทรวงศ์, 2488 :
148)

รูปภาพ 89
แผนที่แสดงแนวการสร้าง
สะพานรถไฟด้วยโครงสร้างไม้
ขนานกับแนวสะพาน
จุฬาลงกรณ์เดิม
ที่มา (สละ จันทรวงศ์,
2484-2488)
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สะพานหัก หัวรถจักรจม

สะพานรถไฟใหม่ ถูกใช้งานอย่างหนักเพื่อขนกำ�ลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และยุทธภัณฑ์
สงครามลงไปทางภาคใต้เพือ่ ไปสมทบกับค่ายใหญ่ของทหารญีป่ นุ่ ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ จนกระทัง่ วันที่ 20
พ.ค. 2488 เวลาบ่าย ขณะหัวรถจักรฯ วิง่ ผ่านตามปกติ สะพานไม้ทผี่ า่ นการใช้งานอย่างหนัก ประกอบ
เป็นฤดูนํ้ามีกระแสนํ้าเชี่ยวกราก ตัวสะพานโอนเอนไปมา เกิดรับนํ้าหนักไม่ไหว จึงหักลงบริเวณกลาง
สะพาน ส่งผลให้หัวรถจักรฯ ที่วิ่งข้ามอยู่นั้น พุ่งดิ่งจมลงสู่ใต้นํ้าแม่กลอง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
จากบันทึกดังกล่าว ผู้เขียนจึงพออนุมานภาพการจมได้ ดังแสดงไว้ตามรูปภาพที่ 90-92
ซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีสะพานธนะรัชต์ (สะพานธนะรัชต์ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2503) ที่ให้รถยนต์ข้าม
แนวสะพานธนะรัชต์ ปัจจุบัน อนุมานได้ว่า คือ แนวสะพานรถไฟที่สร้างด้วยโครงสร้างไม้ของญี่ปุ่นใน
สมัยนัน้ เอง ดังนัน้ ตำ�แหน่งหัวรถจักรทีจ่ มอยูใ่ นปัจจุบนั จึงอยูใ่ ต้ตอม่อของสะพานธนะรัชต์ในปัจจุบนั

รูปภาพ 90 อนุมานแนวสะพานรถไฟ
ที่สร้างด้วยไม้ของญี่ปุ่น
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รูปภาพ 91
ภาพจำ�ลองตำ�แหน่ง
การจมของหัวรถจักร

รูปภาพ 92
ลักษณะการจม
ของหัวรถจักร
สำ�รวจเมื่อวันที่ 13
เมษายน พ.ศ. 2548
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หัวรถจักรทีจ่ มนี้ ในสมัยก่อนทีย่ งั ไม่ได้สร้างเขือ่ นทางด้านเหนือแม่นาํ้ แม่กลอง สามารถมองเห็น
หัวรถจักรได้ เวลานาํ้ ลงหัวรถจักรฯ จะโผล่ให้เห็น สามารถขึน้ ไปนัง่ ตกปลาบนหัวรถจักรได้ แม่นาํ้ แม่กลอง
สมัยนั้น โดยเฉพาะช่วงเมืองราชบุรี และช่วงหาดทรายโพธาราม จะมองเห็นพื้นทราย สามารถลงไป
เล่นนํ้าและเดินข้ามฝั่งแม่นํ้าได้

รูปภาพ 93
เวลานํ้าลง จะมองเห็นหาดทราย
เดินข้ามฝั่งแม่นํ้าแม่กลองได้
ในภาพคือบริเวณสะพาน
จุฬาลงกรณ์
ที่มา (ราชบุรีวาไรตี้, 2561 :
ออนไลน์)

หลายคนอาจสงสัยว่า การก่อสร้างสะพานธนะรัชต์ ซึง่ สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2503 ทำ�ไมจึงไม่มี
ผลกระทบกับหัวรถจักรฯ นั่นแสดงว่า วิศวกรที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในสมัยนั้น ยังคง
มองเห็นตำ�แหน่งหัวรถจักรได้อย่างชัดเจน จึงหลีกเหลี่ยงผลกระทบได้ขณะที่สร้างตอม่อ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2521 มีการสัมปทานให้เอกชน ทำ�การขุดทรายบริเวณแม่นํ้า
แม่กลอง ตัง้ แต่ อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม จนถึง อ.เมืองราชบุรี หาดทรายทีเ่ คยลงเล่นนาํ้ และเคยใช้เดิน
ข้ามฝั่งแม่นํ้าเวลานํ้าแห้งก็หายไป หลังจากขุดทรายไปแล้ว หัวรถจักรไอนํ้า ที่จมอยู่ก็ค่อยๆ จมลงไป
สู่พื้นท้องนํ้า ที่ความลึกประมาณ 8-9 เมตร ดังในปัจจุบัน
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ปริศนาที่รอการพิสูจน์

หัวรถจักรไอนาํ้ ทีจ่ มอยูน่ ี้ ยังไม่มขี อ้ มูลหลักฐานใดๆ ยืนยันชัดเจนว่าเป็นหัวรถจักรไอนํา้ รุน่ ใด
ได้แต่สมมติฐานไว้ 2 รุ่น ซึ่งใช้งานอยู่ในสมัยนั้น คือ
1. รถจักรไอนํ้าโมกุล รุ่น C-56 ของประเทศญี่ปุ่น หรือ
2. รถจักรไอนํ้า รุ่น P-CLASS ของประเทศอังกฤษ

รูปภาพ 94 ภาพหัวรถจักรไอนํ้าที่จม แต่ยังไม่ทราบว่ารุ่นใด

การพิสจู น์ให้ได้วา่ หัวรถจักรไอนํา้ ทีจ่ มอยูน่ เี้ ป็นรุน่ ใด เป็นเรือ่ งสำ�คัญ เพราะจะมีความเกีย่ วข้อง
กับการวางแผนการเก็บกู้ขึ้นจากใต้นํ้า เพราะแต่ละรุ่นจะมีนํ้าหนัก และโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

146

ความพยายามในการกู้หัวรถจักร
หัวรถจักรไอนํ้า ที่จมอยู่ใต้แม่นํ้าแม่กลองบริเวณใต้สะพานธนะรัชต์ ในปัจจุบันนี้ จมมาตั้งแต่
วันที่ 20 พฤษภาคม 2488 ในสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคณะและกลุ่มบุคคลในรุ่นต่อๆ มา
พยายามที่จะกู้หัวรถจักรฯ นี้ขึ้นมาจัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
เรียนรู้กันหลายครั้ง จนกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่เป็นผลสำ�เร็จ หัวรถจักรไอนํ้ายังจมใต้แม่นํ้าแม่กลอง
เช่นเดิม เรื่องราวของความพยายามในการกู้หัวรถจักรนี้ มีมาโดยต่อเนื่อง พอที่จะสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะกู้

ความพยายามทีจ่ ะกูห้ วั รถจักร มีวตั ถุประสงค์ในการทีจ่ ะกูข้ นึ้ มา หลายวาระหลายโอกาส ดังนี้
หนังสือศาลากลางจังหวัดราชบุรี (2535) ระบุว่า เพื่อเป็นการรำ�ลึกถึงบรรพบุรุษของไทย
ทีเ่ คยร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรทำ�สงครามกับกองทัพญีป่ นุ่ และเพือ่ ให้อนุชนรุน่ หลังได้ทราบถึงเหตุการณ์
ที่ผ่านมา
รายงานการประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนํ้า กล่าวถึง จุดประสงค์ที่ต้องการนำ�หัวรถจักรขึ้นมา
(2540) ไว้ว่า
1. เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนเยาวชนรุ่นหลังว่า ครั้งหนึ่ง ราชบุรีเคยมีผลกระทบต่อภัยสงคราม
และเป็นเส้นทางผ่านของญี่ปุ่น
2. เพื่อนำ�ไปเป็นโบราณวัตถุ เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ จ.ราชบุรี
3. สามารถให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษา
ด้าน ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ (2548) ยังกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่จะกู้หัวรถจักรไอนํ้าสมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่นขึ้นเหนือนํ้า ก็เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัตศิ าสตร์ทสี่ �ำ คัญของจังหวัดราชบุรี และใช้เรือ่ งราวปูมประวัตศิ าสตร์ของเหตุการณ์สงครามโลก
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ครัง้ ที่ 2 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรเี ป็นเนือ้ หาของการจัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบงานประจำ�จังหวัด
ราชบุรี (สืบสานประเพณีราชบุรีสู่สากล)
ส่วนเรือโทอากาศ มานะเลิศ (2548) กล่าวถึง อนุสนธิจากการติดตามและประเมินผลเรือ่ งราว
เกีย่ วกับการกูห้ วั รถจักรไอนํา้ หรือหัวรถไฟ สมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จมอยูใ่ นลำ�นาํ้ แม่กลองบริเวณ
ใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ จ.ราชบุรี นาน 60 ปี นั้นไซร้ พอสรุปได้ว่า การกู้หัวรถไฟขึ้นมาน่าจะเป็น
อนุสรณ์ย้อนอดีต เตือนใจให้ชาวโลกได้ระลึกว่า สงครามนำ�มาซึ่งความหายนะ และเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ปัจจุบันกำ�ลังดำ�เนินการอยู่ใกล้สู่ความสำ�เร็จ โดยการนำ�ของสุภาพบุรุษ ลูกราชบุรี ผู้มี
แต่ให้ ท่านคือ พลโท ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง มองไปในอนาคต หัวรถไฟควรจะ
ตั้งไว้ที่ไหนดี ถึงจะเด่นดัง และสะดวกในการชม หลายท่านให้ทรรศนะว่า น่าจะอยู่ไม่ไกลจากสะพาน
จุฬาลงกรณ์ เป็นการสะท้อนบรรยากาศ
ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ สายนครปฐม-หัวหิน ซึ่งจะ
ต้องมีการสร้างสะพานรถไฟใหม่คกู่ บั สะพานจุฬาลงกรณ์เพือ่ ข้ามแม่นาํ้ แม่กลอง ในเขตตัวเมืองราชบุรี
แต่เนื่องจากมีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดยังจมอยู่บริเวณด้านท้ายนํ้า ซึ่งเป็นแนวเดียวกับการก่อสร้าง
สะพานใหม่ จึงต้องมีการเก็บกูล้ กู ระเบิดทีจ่ มอยูเ่ สียก่อน จึงเป็นโอกาสอันดีทชี่ าวราชบุรี จะได้ขอให้ชว่ ย
กู้หัวรถจักรขึ้นมาด้วย
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ให้ประกาศตัวเมือง
ราชบุรี เป็นเขตเมืองเก่า ซึ่ง จ.ราชบุรี ต้องจัดทำ�กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
จัดทำ�แผนแม่บทและผังแม่บทกลไก และขบวนการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
เพื่อให้เมืองเก่าราชบุรีได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างถูกต้อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป
ด้วยปัจจัยทีเ่ อือ้ ทัง้ สองประการ ชาวจังหวัดราชบุรจี งึ อยากให้มกี ารสร้างพิพธิ ภัณฑ์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สงคราม และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป โดยขอให้นำ�หัวรถจักรไอนํ้าและลูกระเบิดที่กู้ได้ มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำ�มา
จัดแสดง สำ�หรับสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ชาวราชบุรีเห็นว่าเหมาะสม คือ
บริเวณจวนผู้ว่าราชการ (หลังเก่า) ซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด
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ความพยายามที่จะกู้หัวรถจักร
พ.ศ.2535

จากหลักฐานเริ่มแรก เกิดจากความคิดของ ม.ร.ว.กำ�ลูนเทพ เทวกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี ทีไ่ ด้มหี นังสือไปถึงเจ้ากรมการทหารช่าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2535 ระบุวา่ จังหวัดเห็นสมควร
ทีจ่ ะมีการกูห้ วั รถจักรไอนํา้ จึงขอให้ทางกรมการทหารช่างโปรดพิจารณาตรวจสอบและความเป็นไปได้
ในการกู้หัวรถจักร (หนังสือศาลากลางจังหวัดราชบุรี. 2535)
หลังจากได้รบั หนังสือ กรมการทหารช่าง ได้มอบหมายให้ กองพลทหารช่าง ดำ�เนินการสำ�รวจว่า
อยู่ในขีดความสามารถของหน่วยหรือไม่ พร้อมให้เสนอแนะความเป็นไปได้ จากผลการสำ�รวจข้อมูล
จากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทำ�ให้มีข้อมูลเบื้องต้นจำ�นวนหนึ่ง และมีแผนที่จะลงไปสำ�รวจเพิ่มเติม
โดยใช้นักดำ�นํ้า ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2535 ถึง มกราคม 2536 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของหัวรถจักร การทับถมของชัน้ ดิน ลักษณะของพืน้ ท้องนาํ้ กระแสนาํ้ และสิง่ แวดล้อมต่างๆ
ใต้นํ้าที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเรื่องก็เงียบหายไป

พ.ศ.2540

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2540 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขออนุญาตเรียนเชิญ พลโทวิษณุ อุดมสรยุทธ เจ้ากรม
การทหารช่าง เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการดำ�เนินการนำ� หัวรถจักรไอนํ้า ที่จมอยู่บริเวณ
ใต้สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ขึ้นมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ โดย เจ้ากรมการทหารช่าง ตอบรับเป็นประธาน
กำ�หนดการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ
กองบัญชาการกรมการทหารช่าง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนั้น ประกอบด้วยบุคคลสำ�คัญต่างๆ
สรุปได้แก่ (รายงานการประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนํ้า. 2540)
1. พลโทวิษณุ อุดมสรยุทธ
เจ้ากรมการทหารช่าง
2. นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ�
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
3. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขต 2
4. พลตำ�รวจตรีจำ�ลอง แสงทวีป ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จ.ราชบุรี
5. นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
6. นาวาตรีอภิชัย คล้ายแก้ว
เจ้าท่าภูมิภาค 3
7. นายสมศักดิ์ สุวรรณไพบูลย์ วิศวกร อำ�นวยศูนย์ที่สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา
149

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

8. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ นายช่างแขวงการทาง จ.ราชบุรี
9. นายบำ�รุง บัวโสพิศ
นายช่างหัวหน้าโครงการชลประทาน จ.ราชบุรี
10. นายมโณ กลีบทอง
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
11. พลตรีพินิจ ศุขสายชล
เสนาธิการกรมการทหารช่าง
12. พลตรีบุญเลิศ ประทุมรัตน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
13. พันเอกสุจิต จิตต์รักมั่น
รองเสนาธิการกรมการทหารช่าง
14. พันเอกสมพล อวยพร
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง
15. ผู้อำ�นวยการกองต่างๆ ในสังกัดกรมการทหารช่าง
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมด้วยในตำ�แหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารช่าง
ที่ 51 กรมการทหารช่าง สรุปผลการประชุมในวันนั้น ได้ดังนี้
ความเป็นมา การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีชาวบ้านมาบอก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รมว.คมนาคม ซึ่งเดินทางมาประชุมที่ จ.ราชบุรี เรื่องหัวรถจักรไอนํ้าที่จมอยู่แล้ว ทำ�ไมไม่เอาขึ้นมา
ซึ่ง ฯพณฯ สุวัจน์ฯ ให้ความสนใจและขอไปดูสถานที่จริงเลย แต่แจ้งว่าคงมองไม่เห็นเนื่องจากนํ้ามาก
จึงไม่ได้ไปดู ฯพณฯ สุวัจน์ฯ จึงสั่งให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วย
ผลการประชุม ยังไม่ทราบว่าหัวรถจักรไอนํ้าที่จมอยู่นี้เป็นรุ่นใด สันนิษฐานว่า อาจเป็น
รถจักรขนาดเล็ก รุ่น C-56 ที่ทำ�ในประเทศญี่ปุ่น หรืออาจเป็นรถจักรขนาดเล็ก รุ่น P-CLASS
(KITSON/NORTH BRITISH, 1917, 1919) ทีท่ �ำ ในประเทศอังกฤษ คงต้องใช้นกั ดำ�นาํ้ ลงไปสำ�รวจข้อมูล
เพือ่ นำ�กลับขึน้ มาอีกครัง้ เพือ่ ศึกษาผลกระทบต่างๆ และพิจารณาหาวิธกี ารกูต้ อ่ ไป ซึง่ ทาง ส.ส.วิเชษฐ์
เกษมทองศรี รับจะไปประสานกับทางสำ�นักงานโบราณคดีใต้นํ้า กรมศิลปากร มาดำ�นํ้าสำ�รวจ และ
จะนำ�ผลการสำ�รวจมาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
หลังจากนั้น วันที่ 25 กรกฎาคม 2540 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้แจ้งเป็นหนังสือมายัง
กรมการทหารช่าง ว่า (หนังสือพรรคชาติพฒ
ั นา. 2540) ทางสำ�นักงานโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติที่ 1 ราชบุรี โดยท่านผู้อำ�นวยการสถาพร ขวัญยืน พร้อมที่จะนำ�นักประดานํ้าของโบราณคดี
ใต้นํ้ามาสำ�รวจในวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พร้อมขอให้ นักประดานํ้าของกรมการทหารช่าง
เข้าร่วมสำ�รวจในครั้งนี้ด้วย
แต่ด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบ การสำ�รวจในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2540 นั้นไม่เกิดขึ้น
และไม่มีความก้าวหน้าแต่อย่างใดอีกเลย
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150

พ.ศ.2547-2548

เรื่องเงียบหายมาเป็นเวลาเกือบ 8 ปี จนกระทั่งในปีที่ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นเจ้ากรมการทหารช่าง ได้เริ่มจุดประกายการกู้หัวรถจักรขึ้นมาใหม่ ดังนี้
วันพุธที่ 15 กันยายน 2547 พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้มหี นังสือถึง
ส่วนราชการต่างๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดราชบุรี โดยเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับการส่งเสริมยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัดราชบุรแี ละเสนอแนะกิจกรรมทางประวัตศิ าสตร์ทสี่ �ำ คัญ ได้แก่ การแสดง แสง สี เสียง ประกอบกับ
หัวรถจักรไอนํ้าของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งจะดำ�เนินการกู้ขึ้นมาพ้นนํ้าทางด้านฝั่งกรมการทหารช่าง
กรมการทหารช่าง (ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ. 2548) ได้เสนอแนวความคิด “โครงการย้อนรอย
ทางรถไฟสายประวัตศิ าสตร์จงั หวัดราชบุรี (ปฏิบตั กิ ารกูห้ วั รถจักรไอนาํ้ )” ว่ามีความเป็นไปได้ และ
มีประโยชน์อย่างมากมาย ทีจ่ ะนำ�จังหวัดราชบุรไี ปสูค่ วามเป็นจังหวัดชัน้ นำ�ของประเทศ โดยรายละเอียด
ของโครงการพอสรุปได้ ดังนี้
ความเป็นมา จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีการสะสมวัฒนธรรม
จากหลายยุคหลายสมัย มีหลักฐานทางโบราณคดี ที่บ่งบอกถึงการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ สภาพสังคม
จิตวิทยาของจังหวัด วิถีชีวิตของชาวบ้าน นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์
มีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ น่าศึกษาค้นคว้า สามารถนำ�มาเป็นจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
จากทัว่ ประเทศและจากนานาประเทศทีจ่ ะเข้ามาเยีย่ มชม รำ�ลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตให้เยาวชนรุน่ หลัง
ได้ทราบถึงรูปแบบของเหตุการณ์ต่างๆ นำ�มาเป็นบทเรียนในการฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
สงครามคือการใช้อำ�นาจกำ�ลังรบทุกรูปแบบเพื่อแย่งชิงอำ�นาจแลผลประโยชน์ สงครามมี
หลายรูปแบบ และมีวิวัฒนาการยาวนานตั้งแต่ในอดีต การศึกษาประวัติสงครามนั้น เป็นเรื่องที่มี
ความสำ�คัญ แม้วา่ ในปัจจุบนั นัน้ รูปแบบของสงครามทีใ่ ช้ก�ำ ลังรบทีม่ ตี วั ตนมีโอกาสเกิดได้ยาก แต่เป็น
การศึกษารูปแบบของการดำ�เนินกลยุทธ์ทางทหาร รูปแบบของช่วงเหตุการณ์ต่างๆ แนวความคิด
ในการปฏิบัติของคู่สงคราม เพื่อเป็นบทเรียน ให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งถ้าได้ศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็จะมี
ประโยชน์อย่างมาก
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ระบุวา่ เพือ่ กูห้ วั รถจักรไอนํา้ สมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ของกองทัพ
ญีป่ นุ่ ขึน้ เหนือนํา้ และพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ ทีส่ �ำ คัญของจังหวัดราชบุรี
และใช้เรือ่ งราวปูมประวัตศิ าสตร์ของเหตุการณ์สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรเี ป็นเนือ้ หา
ของการจัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบงานประจำ�จังหวัดราชบุรี (สืบสานประเพณีราชบุรสี สู่ ากล)
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การดำ�เนินการปฏิบัติการกู้หัวรถจักรไอนํ้า กรมการทหารช่าง (โดยการจ้างเหมาบริษัท)
กู้หัวรถจักรไอนํ้าซึ่งจมอยู่ในแม่นํ้าแม่กลอง บริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้ปรากฏขึ้นเหนือนํ้า
ทางด้านค่ายภาณุรังษี ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จัดหาที่ใช้ในการแสดงชิ้นส่วนของ
ทุ่นระเบิดและทางรถไฟ มีแผ่นวัสดุถาวรในการบันทึกเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
หัวรถจักร และเหตุการณ์ส�ำ คัญๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ เข้าศึกษา จัดสถานทีบ่ ริการอาหารและ
เครื่องดื่ม พร้อมกับสถานที่จำ�หน่ายของที่ระลึก และใช้เป็นส่วนประกอบของงานแสดง แสง สี เสียง
ในงานประจำ�จังหวัดราชบุรีทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้เป็นงานระดับชาติในแผนระยะยาว
กลยุทธ์การผลักดันจุดแข็ง (Strength) ให้เป็นทีส่ นใจ ต้องใช้การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง
และจริงจัง พยายามสร้างตำ�นานให้เป็นเรือ่ งราวทีน่ า่ ติดตาม โดยอาศัยความเป็นจริงในประวัตศิ าสตร์
ที่เกิดขึ้นแล้ว รวบรวมเรียบเรียงให้เกิดมนต์เสน่ห์ และเกิดความเป็นอมตะให้ปรากฏต่อสายตา
คนภายนอกทัง้ ประเทศและนานาประเทศ ใช้ความร่วมมือของส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนภายใน
จังหวัด ปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยม เริ่มต้นจากชาวราชบุรีเป็นเป้าหมายลำ�ดับแรกเพื่อให้เกิด
ความรูส้ กึ คล้อยตาม อยากศึกษาประวัตศิ าสตร์ซงึ่ จะเป็นจุดน่าสนใจของจังหวัดในโอกาสต่อไป โดยเมือ่
ชาวจังหวัดราชบุรนี นั้ มีความสนใจแล้วก็จะเกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคีรว่ มมือร่วมใจภายในจังหวัด
และสามารถผลักดันไปสู่ประชากรทั้งประเทศและนานาประเทศต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่าแนวความคิดในการดำ�เนินการโครงการ
ย้อนรอยทางรถไฟสายประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรี (ปฏิบัติการกู้หัวรถจักรไอนํ้า) มีความเป็นไปได้
และมีประโยชน์อย่างมากมาย ที่จะนำ�จังหวัดราชบุรีไปสู่ความเป็นจังหวัดชั้นนำ�ของประเทศ ทั้งนี้
เพื่อให้การดำ�เนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจำ�เป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงเห็น
ควรดำ�เนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งคณะทำ�งาน ซึ่งควรจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการดำ�เนินการ “โครงการย้อนรอยทางรถไฟสายประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรี
(ปฏิบัติการกู้หัวรถจักรไอนํ้า) โดยคณะทำ�งาน
3. ประชุมแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำ�เนินการให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ระดมความคิดหาแนวทางการจัดหางบประมาณเพื่อใช้โดยการระดมทุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน
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ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการ
1. ศึกษาและหาข้อมูลประวัตศิ าสตร์เพือ่ ประกอบการปรับปรุงเรือ่ งราว สร้าง จุดสนใจให้เป็น
ตำ�นานที่จดจำ�ได้ในระดับสากล
2. จัดหางบประมาณเพื่อใช้โดยการระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ไม่จำ�กัดแค่ในจังหวัดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในการดำ�เนินการให้ โดยต้องเริม่ จากเป้าหมาย คือ พีน่ อ้ งชาวจังหวัดราชบุรใี ห้เกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วม
กับมรดกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ
1. การดำ�เนินการกู้หัวรถจักรขึ้นเหนือนํ้า
2. การจัดเตรียมงานแสดง แสง สี เสียง เพื่อใช้ในการประกอบงานประจำ�ปีจังหวัดราชบุรี
ขั้นตอนที่ 4 ขยายผลการปฏิบัติ
1. การสรุปผลการปฏิบัติ และปัญหาข้อขัดข้องของการดำ�เนินการในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ
2. รวบรวม เรือ่ งราวของปฏิบตั กิ าร ปัญหาข้อขัดข้องพร้อมหาแนวทางแก้ไข เพือ่ จัดเก็บเป็น
บันทึกเหตุการณ์การดำ�เนินการซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ในโอกาสต่อไป
3. ทำ�การประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
4. ผลักดันให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีในการแสดง แสง สี เสียง เส้นทางรถไฟ
สายประวัติศาสตร์ ประกอบงานประจำ�ปีจังหวัดราชบุรีในทุกๆ ปี
การพิสจู น์ทราบข้อมูลเบือ้ งต้น
ของหัวรถจักรไอนาํ้ ว่ามีลกั ษณะการจม
อย่างไร และเป็นหัวรถจักรรุ่นใด ได้
เขียนไว้โดยละเอียดแล้วในหัวข้อต่อไป
โดยในครั้งนั้นมีการดำ�นํ้าลงไปสำ�รวจ
จริงถึง 4 ครัง้ การดำ�นํา้ ครัง้ สุดท้ายเกิด
ขึ้นในวันสงกรานต์ของ ปี พ.ศ. 2548
(13 เมษายน 2548) สรุปผลการสำ�รวจ
ก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนแต่อย่างใด
รูปภาพ 95 แผนการจัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบงานประจำ�
โครงการล้มเลิกเสียก่อน
จังหวัดราชบุรี (สืบสานประเพณีราชบุรีสู่สากล)
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รูปภาพ 96
แผนการจัดการแสดง
แสง สี เสียง ประกอบ
งานประจำ�จังหวัดราชบุรี
(สืบสานประเพณีราชบุรี
สู่สากล)

รูปภาพ 97
แผนการจัดการแสดง
แสง สี เสียง ประกอบ
งานประจำ�จังหวัดราชบุรี
(สืบสานประเพณีราชบุรี
สู่สากล)

พ.ศ.2549-2550

จัดตั้งคณะทำ�งาน The Last Engine of The World War II
ต่อมาในปี พ.ศ. 2549-2550 ช่วงที่ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี และนายพิชัย นันทชัยพร ดำ�รงตำ�แหน่งนายกเทศบาลมนตรีเมืองราชบุรี ได้มี
การจัดตัง้ คณะทำ�งานโครงการ “The Last Engine of The World War II” เพือ่ ศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบ และก่อสร้างช่องทางชมรถจักรใต้สะพานจุฬาลงกรณ์
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รูปภาพ 98
การวางแผนการเก็บกู้สมัย
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์
เป็นผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี
นายพิชัย นันทชัยพร เป็นนายก
เทศบาลมนตรีเมืองราชบุรี
นายไกรสร กลับทวี เป็น ผอ.
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี
มีนายเอิบเปรม วัชรางกูร
ผู้อำ�นวยการกองโบราณคดีใต้นํ้า
กรมศิลปากร มาร่วมให้คำ�ปรึกษา
ด้วย

รูปภาพ 99
การสำ�รวจพื้นที่ นำ�โดย
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์
เป็นผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี

รูปภาพ 100
การประชุมหารือเรื่องแนวทาง
การชมหัวรถจักร ณ ห้องประชุมเล็ก
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
โดยมี นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์
ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เป็นประธาน
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คณะทำ�งาน The Last Engine of The World War II มีการประชุมกันหลายครั้ง โดยมี
ความเห็นว่าจะไม่กู้หัวรถจักรไอนํ้าขึ้นมาจัดแสดงบนบก เพราะอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป ควร
ปล่อยให้จมอยูใ่ ต้นาํ้ เช่นนัน้ แล้วพยายามหาทางออกแบบก่อสร้างหาช่องทางลงไปชมใต้นาํ้ โดยเคยให้
ข้อมูลเหล่านี้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยศึกษาความเป็นไปได้ และช่วย
ออกแบบช่องทางการชมให้
เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบช่องทางการชม เงียบหายไปเช่นกัน หลังจาก
นายวงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี ย้ายออกจากตำ�แหน่ง และนายพิชยั นันทชัยพร
นายกเทศบาลมนตรีเมืองราชบุรี หมดวาระ

รูปภาพ 101
การประชุมคณะทำ�งาน The Last
Engine of The World War II
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี

พ.ศ.2560

หลังจากเรื่องเงียบหายไปเป็นเวลาเกือบ 10 ปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง
กับบริษัทผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกด้านราคาทั้ง 9 สัญญา ประกอบด้วย ช่วงลพบุรี-ปากนํ้าโพ,
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ, ช่วงนครปฐม-หัวหิน, ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และช่วง
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร รวมระยะทาง 702 กม. มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น รวม 69,531,000,000 บาท
แยกเป็น
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การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 169 กม. แบ่งออกเป็น 2 สัญญา คือ
สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล วงเงิน 8,198,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน
ผู้รับจ้างสัญญางานก่อสร้าง บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอส เอนยิเนียริ่ง 1964 จำ�กัด และสัญญาที่ 2
ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน วงเงิน 7,520,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน โดย บมจ.
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างสัญญางานก่อสร้าง

รูปภาพ 102
การก่อสร้างทางรถไฟ
รางคู่ช่วง นครปฐมหนองปลาไหล

พ.ศ.2561

จากผลการสำ�รวจของ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง เมื่อกลางปี พ.ศ.
2548 ซึ่งตั้งใจสำ�รวจเฉพาะหัวรถจักรเท่านั้น แต่กลับพบลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (Unexploded
Ordnance คำ�ย่อ UXO) อีก 3 ลูก บริเวณด้านท้ายนาํ้ ของสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ซึง่ เป็นแนวการ
ก่อสร้างสะพานรถไฟรางคู่ข้ามแม่นํ้าแม่กลองพอดี
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ด้วยเหตุนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ทางรถไฟช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล จึงได้เข้าหารือกับ
ผู้เขียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงตำ�แหน่งของลูกระเบิดที่จมอยู่ ข้าพเจ้าให้คำ�ตอบว่า
ตำ�แหน่งลูกระเบิดเมื่อตอนสำ�รวจในครั้งนั้น เคยผูกทุ่นลอยเอาไว้ แต่ปัจจุบันได้ชำ�รุดสูญหายไปแล้ว
ซึ่งตอนนั้นวางแผนว่าจะจัดนักดำ�นํ้าลงไปสำ�รวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อบันทึกพิกัด และพิสูจน์
ทราบว่าเป็นลูกระเบิดชนิดใดกันแน่ ใช่ GP Bomb หรือไม่ ขนาดเท่าใด และลูกระเบิดมีการวางตัว
อย่างไร รวมทั้งสภาพโดยรวมของลูกระเบิด แต่ปรากฏว่า ไม่ได้ทำ�ต่อ โครงการยุติไปก่อน
ช่วงที่ต้องสร้างทางรถไฟทางคู่ข้ามแม่นํ้าแม่กลอง ณ บริเวณ อ.เมือง จ.ราชบุรี นี่เองที่ทำ�ให้
บริษทั ฯ ผูร้ บั จ้างรูส้ กึ กังวลว่า แนวสะพานรถไฟทีส่ ร้างใหม่คขู่ นานกับสะพานจุฬาลงกรณ์เดิมนัน้ จะไป
กระทบกับลูกระเบิดที่จมอยู่ใต้นํ้า อาจจะเกิดอันตรายขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินในบริเวณโดยรอบ หากเกิดระเบิดขึ้นมา

รูปภาพ 103
ภาพจำ�ลอง แนวสะพาน
รถไฟรางคู่ใหม่ (ไม่ได้
มาตราส่วน)

หากจะให้แน่ใจ คงต้องใช้นกั ดำ�นาํ้ ลงไปสำ�รวจตำ�แหน่งลูกระเบิดใหม่อกี ครัง้ รวมทัง้ ชนิดและ
สภาพโดยรวมของลูกระเบิด เมื่อได้ตำ�แหน่งและข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว จึงค่อยนำ�มาวางแผน
การก่อสร้างกันอีกครั้ง ว่าจะมีผลกระทบกับลูกระเบิดดังกล่าวหรือไม่
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เรื่องนี้ ทางบริษัทฯ ผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะรีบนำ�ข้อมูลที่ได้รับ ไปปรึกษากับ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี อีกครั้งว่าจะดำ�เนินการต่อไปอย่างไร
สรุปท้ายเรื่อง
จากเรือ่ งราวทีไ่ ด้กล่าวมา แสดงถึงความพยายามของผูน้ �ำ สำ�คัญหลายท่านของจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้ากรมการทหารช่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และแม้กระทั่งผู้นำ�
ท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี แต่ความพยายามนั้นไม่เคยสำ�เร็จ อาจจะติดขัด
ในเรื่องงบประมาณ ความร่วมมือ หรือปัจจัยอื่นๆ มาผสมปนเปกัน แต่ที่สำ�คัญผู้เขียนเห็นว่าความ
ไม่ต่อเนื่องของนโยบายผู้นำ�ในแต่ละยุค แต่ละสมัยเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุด ไม่มีการสานต่อนโยบาย
ซึ่งกันและกัน หลังจากย้ายออกจากตำ�แหน่งไปแล้วเรื่องราวก็เงียบหายไปทุกครั้ง
สถานการณ์ในปัจจุบัน จึงถือเป็นโอกาสสำ�คัญ ที่มีการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ในครั้งนี้ สิ่งที่
การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ผู้รับจ้างก่อสร้างทางรถไฟรางคู่เป็นกังวล ก็คือ ลูกระเบิด
ที่ยังไม่ระเบิด (UXO) บริเวณใต้สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ซึ่งอาจเกิดอันตรายระเบิดขึ้นในขณะที่ทำ�
การก่อสร้างสะพาน จึงต้องมีการเก็บกู้ลูกระเบิดดังกล่าวเสียก่อน ก่อนที่จะดำ�เนินการสร้างสะพาน
ข้ามแม่นํ้าแม่กลองต่อไป และในโอกาสที่จะมีการเก็บกู้ลูกระเบิดนี่เอง ชาวราชบุรีหลายคนจึงอยาก
ถือโอกาสให้กู้หัวรถจักรฯ ขึ้นมาให้ด้วยเลย เพื่อจัดสร้างเป็น “พิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ
จ.ราชบุรี” ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
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พิสูจน์ทราบหัวรถจักร
หัวรถจักรไอนาํ้ ทีป่ จั จุบนั จมอยูก่ น้ แม่นาํ้ แม่กลองบริเวณใต้สะพานธนะรัชต์ นี้ จมลงเนือ่ งจาก
สะพานรถไฟซึง่ ทำ�ด้วยโครงสร้างไม้ทที่ หารญีป่ นุ่ สร้างชัว่ คราว แทนสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ทถี่ กู ฝ่าย
สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำ�ลายจนสะพานหัก และไม่สามารถซ่อมแซมกับคืนได้ทันเวลา เกิดรับนํ้าหนัก
ไม่ไหว โดยหักลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ในช่วงบ่าย จึงทำ�ให้หัวรถจักรไอนํ้าคันดังกล่าว
ที่กำ�ลังวิ่งข้ามจมลงสู่ก้นแม่นํ้าแม่กลอง ขณะที่ผู้เขียน เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ยังคงจมอยู่ และที่สำ�คัญ
คือยังไม่ทราบว่าเป็น หัวรถจักรฯ รุ่นใด

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้นของหัวรถจักรไอนํ้าที่จมนี้ มีการระบุไว้อย่างหลากหลาย พอสรุปได้ดังนี้
หนังสือกรมการทหารช่างที่ 11 (2535) ได้ประสานขอข้อมูลของหัวรถจักรที่จมนํ้า จาก
สำ�นักงาน จ.ราชบุรี (ฝ่ายอำ�นวยการ) นายประกิต ศรีสทุ ธิ์ นายสถานีรถไฟราชบุรี กองประชาสัมพันธ์
การรถไฟแห่งประเทศไทย นายวรรณศักดิ์ ทรายแก้ว วิศวกรกำ�กับการเขตบำ�รุงทางหัวหิน นายสรรพสิริ
วิริยะสิริ ประธานชมรมเรารักรถไฟ สรุปข้อมูลที่ได้ดังนี้
1. นํ้าหนักหัวรถจักรไอนํ้า โดยประมาณ 70-80 ตัน ไม่ทราบขนาดและมิติที่แน่นอน
2. ชั้นรับนํ้าหนักของสะพานจุฬาลงกรณ์ ประมาณ 150 ตัน
3. สาเหตุที่ไม่กู้ขึ้นมาเพราะไม่มีงบประมาณ
จากเอกสารประกอบรายงานการประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนํ้า (2540) กล่าวว่า
1. หัวรถจักรที่จม มีลักษณะขนานกับสะพานทั้งสอง แต่สวนหัวจะหันมาทางด้าน สะพาน
ธนะรัชต์ เล็กน้อย

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

160

2. ระยะของหัวจักรห่างจากตอม่อ สะพานธนะรัตช์ ประมาณ 70 ซม.
3. ด้านท้ายของหัวรถจักร จะอยู่ระหว่างกลางช่องสะพาน ลักษณะการวางอยู่ใต้พื้นนํ้า จาก
การสอบถามผูท้ เ่ี คยไปงมกุง้ และหาปลาบริเวณนัน้ จะอยูใ่ นลักษณะหัวเชิดขึน้ เล็กน้อย ท้ายจะทรุดตา่ํ ลง
4. มีทรายอยู่เฉพาะด้านในของท้ายรถจักรสูง ประมาณ 60 ซม. ส่วนด้านหัวทรายได้ถูกนํ้า
พัดพาไปจะเหลือน้อย
5. ในปัจจุบันนํ้าจะมีระดับสูงจากแนวปล้องของหัวรถจักร ประมาณ 3-5 เมตร ถ้านํ้าลดลง
มากกว่านี้ จะเห็นปล้องโผล่ขึ้นเหนือนํ้า
นายสมศักดิ์ สุวรรณไพบูลย์ วิศวกร อำ�นวยศูนย์ที่สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา ผู้แทนการรถไฟ
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า (รายงานการประชุม เรื่อง หัวรถจักรไอนํ้า. 2540) ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวรถจักรไอนํ้าไว้ว่า ยังไม่ทราบว่าเป็นหัวรถจักรชนิดใด ซึ่งมี 2 ชนิด ดังนี้
1. รุ่นที่ทำ�ในประเทศอังกฤษ เป็นรถจักรขนาดเล็ก เมื่อสมัยนั้นทางสายใต้ใช้วิ่งเป็นประจำ�
รุ่นพีคลาส นํ้าหนักตัวรถจักร และรถลำ�เลียง นํ้าหนักประมาณ 77 ตัน
2. รุ่นที่สร้างจากประเทศญี่ปุ่น เป็นรถจักรขนาดเล็ก รุ่น ซี 56 นํ้าหนักตัวรถจักรและ
รถลำ�เลียง นํ้าหนักประมาณ 64.9 ตัน
จากข้อมูลที่ทราบอาจจะเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เพราะสมัยนั้นหัวรถจักรฯ ชนิดนี้ นิยมใช้ในการ
ลำ�เลียงในทางสายใต้ เพราะเส้นทางสายใต้ ใช้ความกว้างของราง 1 เมตร ซึ่งในหัวรถจักร 1 หัว
ประกอบไปด้วย ด้านหัวรถจักร หรือเรียกว่าเอนยิ้น ส่วนรถลำ�เลียงก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถ
แยกออกจากกันได้ รายละเอียดของแต่ละรุ่น สรุปได้ดังนี้

รุ่นพีคลาส ของอังกฤษ

หัวรถจักร จะมีนํ้าหนักประมาณ 49 ตัน และรถลำ�เลียงรุ่นพีคลาส ของประเทศอังกฤษ
ความยาวประมาณ 10.474 เมตร ส่วนความสูงวัดจากรางข้างล่างจนถึงปล่องไฟ 3.699 เมตร
ความกว้าง 2.36 เมตร ตัน ส่วนด้านรถลำ�เลียง จะมีนํ้าหนักประมาณ 27 ตัน ความยาว 6 เมตร
ความยาวประมาณ 2.972 เมตร ส่วนหัวรถจักร ก็จะมีหม้อนํ้ากับชุดล้อส่งกำ�ลัง สองด้านเรียบ ล้อเล็ก
ว่าล้อนำ� สามล้อคือล้อกำ�ลัง ล้อหลังคือล้อตาม

161

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

รูปภาพ 104
หัวรถจักร รุ่น P-Class

รุ่น ซี 56 ของญี่ปุ่น

หัวรถจักรรุ่น ซี 56 ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น ถ้าจะดูด้านหัวรถจักรฯ จะหนัก 37.6 ตัน
มีความยาว 9.324 เมตร ส่วนรถลำ�เลียงจะหนัก 27 ตัน ความยาว 5.164 เมตร ความสูงจากล้อถึง
ปล่องไฟ 3.7 เมตร ความสูงจากล้อถึงช่องเหล็กรถไฟ 3.33 เมตร ความกว้างของตัวรถ 2.46 เมตร ส่วน
หัวรถจักรและรถลำ�เลียง
สามารถตัดและแยกออก
จากกันได้ โดยมีขอพ่วง
สำ�หรับล้อรุน่ นี้ มีลกั ษณะ
1 ล้อเล็ก 3 ล้อใหญ่ ด้าน
หน้ามี 4 ด้าน ด้านหลังมี
3 ด้าน และ 2 ด้าน

รูปภาพ 105
หัวรถจักร รุ่น C-56
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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ดำ�น้ำ�พิสูจน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง ในขณะนัน้
(เบือ้ งลึกประเด็นข่าว. 2548) ได้ใช้เงินส่วนตัวว่าจ้างให้ นายสุทธิ พยัคฆ์ อายุ 64 ปี นายดำ�รง พยัคฆ์
อายุ 32 ปี และนายสาโรจน์ พยัคฆ์ อายุ 31 ปี สามพ่อลูก อยู่บ้านเลขที่ 81/2 ถ.ท่าเสา เขตเทศบาล
เมืองราชบุรี ซึ่งเป็นนักดำ�นํ้างมกุ้งและงมหาของเก่าในแม่นํ้าแม่กลอง ดำ�ลงไปวางทุ่นลอยในแม่นํ้า
แม่กลอง โดยจุดวางทุ่นเป็นหัวรถจักร และลูกระเบิดยาว 1.50 เมตร โดยวางทุ่นลอยทั้งหมด จำ�นวน
8 ลูก
ทั้งสามพ่อลูกกล่าวต่อว่า การดำ�ลงไปครั้งนี้พบหัวรถจักรและลูกระเบิดหลายลูก พร้อมด้วย
เศษเหล็กทีถ่ กู ระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทำ�ลาย ยังอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์แต่มสี นิมเกาะ ก่อนหน้านี้
นับสิบปี พวกตนมาดำ�งมกุง้ และงมหาของเก่า เมือ่ ถึงบริเวณนีไ้ ด้พบส่วนของหัวรถจักรฯ จมอยูภ่ ายใน
มีทรายอยู่เป็นจำ�นวนมาก พวกตนเล่าให้กับชาวราชบุรีฟังหลายคน ส่วนระเบิดที่พบนั้นลูกใหญ่สูง
เท่าคนเกือบสิบลูก ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งระดับความลึกจากผิวนํ้าลงไปถึงหัวรถจักรประมาณ
10 เมตร
นอกจากนัน้ ในการดำ�นํา้ ในครัง้ นี้ พันเอก คณิต แจ่มจันทรา ผูบ้ งั คับการกรมทหารช่างที่ 11
ในขณะนัน้ (ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ. 2548) ได้รายงานจุดทีต่ ดิ ตัง้ ทุน่ ลอยสีสม้ ไว้จ�ำ นวน 5 จุด เพือ่ แสดง
ตำ�แหน่งของซาก และสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
1. หัวรถจักรไอนํ้า 1 คัน (จำ�นวน 4 ทุ่น)
2. ลูกระเบิด ขนาด 1,000 ปอนด์ 3 ลูก
3. กระจังหน้ารถจักร 1 ชิ้น
4. รางรถไฟ 2 ชิ้น
5. ล้อรถจักร 1 ชิ้น

รูปภาพ 106
ตำ�แหน่งที่ผูกทุ่นลอย

163

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

รูปภาพ 107
ตำ�แหน่งทุ่นลอยสีส้ม
ที่ผูกไว้ช่วงการสำ�รวจ

ทีมนักดำ�น้ำ�ลงสำ�รวจ ครั้งที่ 1

หลังจากได้ด�ำ เนินการผูกทุน่ ลอยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ต่อมาในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548
พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ได้สั่งการให้ชุดประดานํ้าของกรมการทหารช่าง (กองกิจการพลเรือน.
2548) ประกอบด้วย จ.ส.อ.ยุทธนา ปภากรณ์ จ.ส.อ.ธีรวัฒน์ ไล้เลิศ จ.ส.อ.อนุชา ลักษมีราต ส.อ.อภิชาต
จงอริยตระกูล และ จ.ส.อ.สิทธิเดช เดชแพ ให้ดำ�นํ้าลงไปถ่ายภาพหัวรถจักรใต้นํ้า เพื่อนำ�ขึ้นมา
ประกอบการประชาสัมพันธ์ วันนัน้
ทีมดำ�นํ้าเริ่มดำ�นํ้าเวลา 12.00 น.
ซึ่งเป็นเวลาที่นํ้านิ่ง และกระแสนํ้า
ลงตํ่าสุด ปรากฏว่าการปฏิบัติงาน
ในครั้งนี้ล้มเหลว เนื่องจากนํ้าขุ่น
มาก ทัศนวิสยั ใต้นาํ้ คือ มองไม่เห็น

รูปภาพ 108
การดำ�นํ้าสำ�รวจของทีมงมหาของเก่า
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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ทีมนักดำ�น้ำ�ลงสำ�รวจ ครั้งที่ 2

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลาประมาณ 08.00 น. วันนี้ ผู้เขียนลงดำ�นํ้าด้วย พร้อมกับ
ทีมงานปฏิบัติงานใต้นํ้าของกรมการทหารช่างชุดเดิม พร้อมด้วยนักดำ�งมของเก่าจากบ้านท่าเสาอีก
3 คน ที่กล่าวมาแล้ว ภารกิจครั้งนี้ คือ ลงไปดำ�นํ้าเพื่อพิสูจน์ทราบรูปแบบของหัวรถจักร ลักษณะ
และสภาพการจม พร้อมกับถ่ายภาพหัวรถจักร ขึ้นมาเพื่อทำ�การประชาสัมพันธ์และนำ�ข้อมูลที่ได้มา
ทำ�การวิเคราะห์ขั้นต้นเพื่อวางแผนต่อไป และเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า หัวรถจักรที่จมอยู่นี้เป็นรุ่นใด

รูปภาพ 109
ผู้เขียนและทีมดำ�นํ้า
สำ�รวจ

รูปภาพ 110
การดำ�นํ้าสำ�รวจ
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รูปภาพ 111
การดำ�นํ้าสำ�รวจ

กระบวนการการพิสจู น์ทราบในครัง้ นี้ คือ การศึกษาจากแบบแปลนของรถจักรทัง้ สองรุน่ ตาม
รูปที่ 112 ซึ่งจะมีลักษณะล้อขับ ล้อนำ� และปล่องไฟที่แตกต่างกันอย่างไร หลังจากนั้นจึงดำ�นํ้าลงไป
พิสูจน์ทราบลักษณะที่คล้ายคลึง ซึ่งหากยืนยันได้ว่ารุ่นใดจมอยู่แล้ว พวกเราก็จะได้ข้อมูลของขนาด
รูปร่าง และนํ้าหนักที่แท้จริงของตัวรถจักรตามมาด้วย

รูปภาพ 112
แปลนหัวรถจักร
ทั้งสองรุ่น
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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การพิสจู น์ทราบในวันนี้ ยังล้มเหลวเราแทบไม่ได้อะไรเลย นํา้ ไม่ลกึ เท่าใดนัก ประมาณ 8-10 ม.
กระแสนาํ้ เอือ่ ยๆ พืน้ ท้องนาํ้ เป็นทราย ทัศนวิสยั ของนาํ้ ค่อนข้างจำ�กัดมองเห็นได้ไม่เกิน 10 ซม. พวกเรา
จะนำ�ไฟฉายใต้นํ้าลงไปหลายกระบอกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนัก เหมือนดำ�นํ้าในความมืด แต่ก็
พยายามถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลใต้นํ้าขึ้นมาให้ได้มากที่สุด แล้วจึงค่อยนำ�มาวิเคราะห์ นอกจากนั้น
เรายังไปดำ�นํ้าพิสูจน์ทราบลูกระเบิดที่ยังคงจมอยู่อีก 2 ลูก ก็เพียงแต่ได้ลูบคลำ�แล้วนำ�ลักษณะขึ้นมา
วิเคราะห์ เช่นกัน

รูปภาพ 113
นักดำ�นํ้ากำ�ลังพา พลโทชัยยุทธ
เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง
ดำ�นํ้าลงไปสัมผัสหัวรถจักรที่จม

รูปภาพ 114
นักดำ�นํ้ากำ�ลังพา พลโทชัยยุทธ
เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง
ดำ�นํ้าลงไปสัมผัสหัวรถจักรที่จม
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รูปภาพ 115
นักดำ�นํ้าพา พลโทชัยยุทธ
เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง
ขึ้นจากใต้นํ้า หลังจากได้สัมผัส
หัวรถจักรที่จมแล้ว

รูปภาพ 116
พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ
เจ้ากรมการทหารช่าง
ผู้ริเริ่มการสำ�รวจหัวรถจักร

ทีมนักดำ�น้ำ�ลงสำ�รวจ ครั้งที่ 3

เช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์พอดี คือ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2548 พวกเราลงดำ�นํ้า
กันอีกครั้งประมาณ 07.00 น. ซึ่งคำ�นวณแล้วว่านํ้าจะค่อนข้างนิ่งที่สุด จะได้ไม่มีกระแสนํ้า และ
ฝุน่ ตะกอนทีจ่ ะรบกวนการมองเห็น และเอือ้ ต่อการถ่ายภาพของพวกเรา ผลยังคงเหมือนเดิม แต่ในครัง้ นี้
เราสามารถจำ�ลองลักษณะการจมต่างๆ ว่าจมอยู่ในลักษณะใด ที่ความลึกเท่าใด หัวรถจักรวางตัว
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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อย่างไร ดังภาพที่แสดงไว้ แต่พวกเราก็ยังไม่กล้าฟันธงระบุลงไปว่าเป็นหัวรถจักรรุ่นใด ในการดำ�นํ้า
ครั้งนี้ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ได้ขอให้พวกเราพาท่านดำ�นํ้าเพื่อลงไปสัมผัสหัวรถจักรคันนี้ด้วย

รูปภาพ 117
ผังแสดงจุดที่พบ
ลูกระเบิด หัวรถจักร
และชิ้นส่วนต่างๆ

รูปภาพ 118
จำ�ลองการจมของ
หัวรถจักร
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รูปภาพ 119
จำ�ลองการจมของ
หัวรถจักร

รูปภาพ 120
จำ�ลองการจมของ
หัวรถจักร

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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รูปภาพ 121 ภาพถ่ายหัวรถจักร
ไอนํ้าที่จมอยู่

รูปภาพ 122 ภาพถ่ายหัวรถจักร
ไอนํ้าที่จมอยู่

รูปภาพ 123 ภาพถ่ายหัวรถจักร
ไอนํ้าที่จมอยู่

รูปภาพ 124
ภาพถ่ายหัวรถจักรไอนํ้า
ที่จมอยู่
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รูปภาพ 125
ภาพถ่ายหัวรถจักรไอนํ้า
ที่จมอยู่

ในการสำ�รวจในครัง้ นี้ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง ยังได้เชิญ นายพลวัตร
ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางกอบกุล นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี
เขต 1 นายสมศักดิ์ รัตนมุง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี กำ�นันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนโรจน์ ประธานหอการค้าราชบุรี และ
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมลงเรือสำ�รวจสถานทีบ่ ริเวณทีห่ วั รถจักรไอนาํ้ จมอยูใ่ ต้สะพานจุฬาลงกรณ์
ด้วย พร้อมได้นำ�เสนอโครงการกู้หัวรถจักรไอนํ้า ให้แก่ นายพลวัตร ชยานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี และคณะ ได้รับทราบ ซึ่งทั้งหมดมีความเห็นชอบด้วยว่า จะแต่งตั้งคณะกรรมการของจังหวัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาต่อไป

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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รูปภาพ 126
ผู้ร่วมสำ�รวจ
เมื่อ 13 เม.ย. 2548

สรุปท้ายเรื่อง
ตัง้ แต่ที่ พลโทชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่าง ในขณะนัน้ ได้พยายามส่งนักดำ�นํา้
ลงไปพิสจู น์ทราบหัวรถจักรทีจ่ มอยู่ เพือ่ เตรียมวางแผนทีจ่ ะเสนอให้มกี ารกูห้ วั รถจักรขึน้ มาเพือ่ จัดทำ�
เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของราชบุรี ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อเดือน
เมษายน 2548 ในครั้งนั้นแล้ว เรื่องทั้งหมดก็เงียบหายไป เพราะทุกคนต่างต้องย้ายออกจากตำ�แหน่ง
ไปรับราชการที่อื่นตามวาระ
จากวันนั้นถึงวันนี้ เรายังไม่ทราบเลยว่า หัวรถจักรไอนํ้าที่จมอยู่ใต้ก้นแม่นํ้าแม่กลองนั้น เป็น
รุ่นใดกันแน่ และจะดำ�เนินการกันอย่างไรต่อไป
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การกู้ระเบิดใต้สะพานรถไฟ

จุฬาลงกรณ์

กระแสเรื่องการพบลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (Unexploded Ordnance : UXO) สมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2548 บริเวณใต้สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ กลายเป็นกระแสข่าวดัง
อีกครัง้ หลังจากทีม่ กี ารก่อสร้างทางรถไฟรางคูช่ ว่ งนครปฐม-หัวหิน ทีต่ อ้ งสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่นาํ้
แม่กลองคู่กับสะพานจุฬาลงกรณ์เดิม ซึ่งการก่อสร้างอาจมีผลกระทบต่อลูกระเบิดที่พบดังกล่าว

รูปภาพ 127 ผวาระเบิดยักษ์สงครามโลกฯ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 155
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
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รูปภาพ 128 ผวาระเบิดยักษ์บึ้มเมืองโอ่งฯ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 155
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ซึง่ อาจเกิดระเบิดขึน้ ได้ สือ่ ต่างๆ ทัง้ ด้านโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย ต่างออกข่าวกันครึกโครม
ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 จน
ความทราบถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ท่านจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดำ�เนินการเก็บกู้ลูกระเบิดนั้นเสีย เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน และไม่กีดขวางต่อการสร้างทางรถไฟ
รางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ที่กำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้าง
อยู่ในขณะนั้น
รูปภาพ 129
ผวจ.ราชบุรี พร้อมอพยพคน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 156
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

รูปภาพ 130
บิ๊กตู่สั่ง “ทบ.” ดำ�นํ้าปลดชนวน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25, 157 		
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
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รูปภาพ 131 ตำ�แหน่งที่คาดว่าจะมีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจมอยู่และตำ�แหน่งหัวรถจักรไอนํ้าที่จมอยู่
ใต้สะพานธนะรัชต์ ปรับปรุงจากคำ�บอกเล่าของนํ้าดำ�นํ้าหาของเก่า

จำ�นวนลูกระเบิดที่พบ มีรายงานแตกต่างกันไป บางสำ�นักข่าวฯ ก็ลงข่าวว่ามี 3 ลูกบ้าง
4 ลูกบ้าง จนกระทั่งถึง 6 ลูก และชนิดของลูกระเบิดก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชนิดใด แต่เท่าที่ผู้เขียน
ได้พูดคุยกับ นายสุทธิ นายดำ�รง นายสาโรจน์ นามสกุล พยัคฆ์ สามพ่อลูก นักดำ�นํ้างมของเก่าที่เป็น
ผูพ้ บและสัมผัสโดยตรง บอกว่าทีพ่ บแน่ๆ มี 4 ลูก พอถามถึงลักษณะของลูกระเบิด ขนาด และมิตติ า่ งๆ
อนุมานตามคำ�บอกเล่าแล้ว น่าจะเป็น ลูกระเบิดทั่วไป (GP Bomb) ตระกูล Mark แต่หากสืบค้น
ข้อมูลชนิดของลูกระเบิดที่ฝ่ายสัมพันธมิตร นำ�มาทิ้งในช่วงเวลานั้น เช่น ที่สะพานพระรามหก สถานี
รถไฟบางซื่อ เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า สะพานข้ามแม่นํ้าแคว และสะพานรถไฟต่างๆ ตามภาคใต้
ประกอบกับชนิดของเครือ่ งบินทีม่ าทิง้ คือ B-24 คิดว่าน่าจะเป็น GP Bomb ชนิด AN-M65 มากกว่า
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รูปภาพ 132
ภาพที่เห็นชนิดของ
ลูกระเบิดที่ทิ้ง น่าจะเป็น
ชนิด AN-M65
ที่มา (Hideto b1,
2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 133
ภาพที่เห็นชนิดของ
ลูกระเบิดที่ทิ้งน่าจะเป็น
ชนิด AN-M65
ปรับปรุงจาก Hideto
b1 (2557 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 134
ภาพที่เห็นชนิดของ
ลูกระเบิดที่ทิ้ง น่าจะเป็น
ชนิด AN-M65
ปรับปรุงจาก Hideto
b1 (2557 : ออนไลน์)

รูปภาพ 135
GP Bomb : AN-M65
ปรับปรุงจาก War
Relic Replicas.
(2018 : ออนไลน์)
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รูปภาพ 136
GP Bomb ตระกูล
MARK
ปรับปรุงจาก GICHD
(2018 : ออนไลน์)

ชาวราชบุรีพอได้ทราบข่าวเรื่องที่มาจะมีการกู้ระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 บริเวณใต้
สะพานจุฬาลงกรณ์ ซึ่งถูกทิ้งอยู่ใต้นํ้ามาเกือบ 73 ปีแล้ว ต่างตื่นตระหนกและมีความเห็นที่แตกต่าง
กันไป กลุม่ หนึง่ ก็แย้งว่า ทำ�ไมต้องกู้ มันน่าจะด้านไปแล้ว ไม่ควรไปยุง่ กับมัน แต่อกี กลุม่ หนึง่ ก็เข้าใจว่า
ลูกระเบิดนี้ ไม่ได้จัดว่าเป็นลูกระเบิดด้าน แต่มันแค่ยังไม่ทำ�งาน วันดีคืนดีหากถูกกระทบกระเทือน
หรือเกิดการเคลื่อนย้าย มันอาจจะเกิดระเบิดขึ้นก็ได้ ประกอบกับที่ต้องมีการสร้างสะพานรถไฟใหม่
คู่ขนานกับสะพานจุฬาลงกรณ์เดิมอีก ต้องมีการตอกเสาเข็มสร้างตอม่อ ยิ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้
กลุ่มภาคประชาสังคมราชบุรีที่ติดตามเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีเวทีเสวนาขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้
เรื่อง “ราชบุรีในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2561 บริเวณตลาดโคยกี๊ ริมเขื่อน
รัฐประชาพัฒนาแม่นํ้าแม่กลอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ าชบุรี และสร้างความเข้าใจว่าเหตุใดทำ�ไมต้องมีการกูร้ ะเบิด
และการเสวนาในครัง้ นี้ ยังมีวตั ถุประสงค์ ทีจ่ ะผลักดันให้มกี ารกูห้ วั รถจักรไอนาํ้ ทีจ่ มอยูข่ นึ้ มาด้วย เพือ่
จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี ต่อไป
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รูปภาพ 137 การเสวนา “ราชบุรีในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2” ณ ตลาดโคยกี๊
ที่มา (Suchart Chantrawong, 2018 : ออนไลน์)

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุม “คณะทำ�งานร่วมเพื่อ
ประสานงานการดำ�เนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี” และที่ประชุมได้มีมติ ให้ดำ�เนิน
การเก็บกู้ลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จมอยู่บริเวณโดยรอบใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน และไม่กดี ขวางการก่อสร้างสะพานรถไฟรางคูช่ ว่ งข้ามแม่นาํ้ แม่กลอง โดยจะ
เริ่มดำ�เนินการหลังระดับนํ้าในแม่นํ้าแม่กลองเข้าสู่ภาวะปกติ ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561
ซึง่ คาดว่าใช้เวลาในการเก็บกูป้ ระมาณ 3-4 เดือน ส่วนการกูห้ วั รถจักรไอนาํ้ จะต้องพิจารณากันอีกครัง้
ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ หลังจากการกู้ระเบิดแล้วเสร็จ
ส่วนรายชื่อ คณะทำ�งานที่จะดำ�เนินการเก็บกู้ลูกระเบิดฯ โดยตรง จะตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ
โดยทีป่ ระชุมได้มอบหมายให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผูย้ กร่างฯ เสนอรายชือ่ ผ่านไปยังกระทรวง
คมนาคม เพือ่ ให้รฐั บาลเป็นผูอ้ อกคำ�สัง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถใช้งานหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่าง
ถูกต้องตามขอบข่ายของอำ�นาจ
ในระหว่างทีร่ อคำ�สัง่ จากรัฐบาล เพือ่ แต่งตัง้ คณะทำ�งานทีจ่ ะดำ�เนินการเก็บกูล้ กู ระเบิดฯ อยูน่ ี้
จังหวัดราชบุรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ชื่อว่า “อนุกรรมการคณะทำ�งานเก็บกู้
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เคลื่อนย้าย และทำ�ลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่นํ้าแม่กลอง” ตามคำ�สั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3757/2561
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ การกำ�หนดมาตรการ แนวทาง และแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการเก็บกู้ เคลือ่ นย้ายและทำ�ลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่นาํ้ แม่กลอง รวมถึงบริเวณบนบกเพือ่ ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อประชาชน
2. บูรณาการทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการดำ�เนินงานเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินโครงการ และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนประเมิน
ผลกระทบจากการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และคณะทำ�งานร่วมเพื่อประสานการดำ�เนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรีทราบ
สรุปท้ายเรื่อง
หนังสือเล่มนี้ปิดต้นฉบับในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้เขียนจึงไม่สามารถบันทึก
เรือ่ งราวการกูร้ ะเบิดใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ได้จบ ว่าลูกระเบิดทีต่ กค้างอยูน่ นั้ เป็นชนิดใด การเก็บกูจ้ ะ
สำ�เร็จหรือไม่ หรือจำ�เป็นต้องทำ�ลาย ณ จุดที่พบ ท่านผู้อ่านที่สนใจ คงต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างต่อเนื่องจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่อย่างใกล้ชิด
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บทส่งท้าย
จ.ราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ในระหว่างช่วงปี
พ.ศ. 2485-2488 โดยเป็นที่ตั้งค่ายของทหารญี่ปุ่นถึง 3 ค่าย และบริเวณสถานีรถไฟชุมทาง
หนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง ยังถือจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า อีกด้วย เชลยศึก
ฝ่ายสัมพันธมิตรทีถ่ กู ญีป่ นุ่ จับมาสร้างทางรถไฟ ล้วนต้องเดินทางผ่านสถานทีแ่ ห่งนีท้ กุ คน และบางส่วน
ก็ตั้งแคมป์อยู่บริเวณนี้ด้วย และในช่วงท้ายของสงคราม จ.ราชบุรี ยังเป็นเป้าหมายโจมตีทางอากาศ
ของฝ่ายสัมพันธมิตรถึง 12 ครั้ง จนกระทั่ง “สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์” ต้องหักสะบั้นลง ญี่ปุ่นต้อง
สร้างสะพานรถไฟขึ้นใหม่ด้วยไม้แทน เปิดใช้งานอย่างหนักจนสะพานรับนํ้าหนักไม่ไหว ส่งผลให้
หัวรถจักรไอนํ้าขณะที่วิ่งข้าม หล่นจมอยู่ใต้แม่นํ้าแม่กลองจนถึงทุกวันนี้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวราชบุรใี นช่วงสงครามอยูใ่ นขัน้ ข้าวยากหมากแพง แต่กย็ งั มีเรือ่ งราวดีดรี ะหว่างมิตรภาพของทหาร
ญี่ปุ่นกับชาวราชบุรีให้น่าบันทึกจดจำ�อีกด้วย
แต่เหตุการณ์สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ทีร่ าชบุรนี ี้ กลับไม่ได้มกี ารบันทึกหรือจัดแสดงไว้ให้เห็นเป็น
รูปธรรมแต่อย่างใด แม้แต่ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี ทีค่ วรจะมี ก็ยงั ไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก
หนังสือราชบุรใี นยุคสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 เล่มนี้ จึงได้รวบรวมเหตุการณ์และเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ จ.ราชบุรี ตัง้ แต่เริม่ เกิดสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2484 และปิดต้นฉบับในวันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ซึ่งเหตุการณ์และเรื่องราวสำ�คัญที่ควรมีการบันทึกต่อไป ก็คือ การเก็บกู้ลูกระเบิดที่ยัง
ไม่ระเบิด และการกู้หัวรถจักรไอนํ้าบริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ ซึ่งกำ�ลังจะมีการดำ�เนินการในราว
ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และหลังจากมีการกู้ลูกระเบิดและหัวรถจักรไอนํ้าขึ้นมาได้สำ�เร็จแล้ว
จะสามารถนำ�มาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี ได้หรือไม่
อย่างไร และที่สำ�คัญมากกว่านั้น ก็คือ “พิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี” จะเกิดขึ้น
จริงหรือไม่ และจะสร้างขึ้นที่ไหน และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
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เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะทำ�งานร่วมเพื่อประสานงานการดำ�เนินการก่อสร้าง
รถไฟรางคู่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ได้มีมติให้ดำ�เนินการเก็บกู้ลูกระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่จมอยู่
บริเวณโดยรอบใต้สะพานจุฬาลงกรณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และไม่กีดขวางการสร้าง
สะพานรถไฟรางคู่ข้ามแม่นํ้าแม่กลอง โดยจะเริ่มดำ�เนินการหลังระดับนํ้าในแม่นํ้าแม่กลองเข้าสู่ภาวะ
ปกติ ประมาณต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าใช้เวลาในการเก็บกู้ประมาณ 3-4 เดือน ส่วน
การกู้หัวรถจักรไอนํ้าจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหลังจากการกู้ระเบิดแล้วเสร็จ
ในโอกาสที่จะมีการเก็บกู้ลูกระเบิดและหัวรถจักรไอนํ้าสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่จมอยู่ใต้
ลำ�นํ้าแม่กลองมากกว่า 72 ปี ขึ้นมาให้เราเห็นในต้นปีหน้า (พ.ศ. 2562) คนราชบุรีจึงต้องช่วยกันคิด
ต่อว่าเมื่อเอาขึ้นมาแล้วจะทำ�อะไรต่อไป
ความฝันที่จะมีพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของราชบุรี มีมานานแล้ว แต่ไม่เคยสำ�เร็จ
จนกระทั่งบัดนี้ ถือเป็นโอกาสเหมาะ ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ควรจะร่วมมือกันหาช่องทางที่จะสร้างให้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได้ศึกษา
เรียนรู้ และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สงครามได้อีกแห่งหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงกับ
จ.กาญจนบุรี รวมทั้งเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของเดิมที่ราชบุรีมีอยู่แล้ว เช่น เจ้าพ่อหลักเมือง
พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง กำ�แพงเมืองโบราณ ประตูเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ตลาดเก่า
โคยกี๊ เป็นต้น
โอกาสอีกประการหนึ่งจะสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี
ให้เป็นจริงขึน้ มาได้ ก็คอื การทีค่ ณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทาง
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง
ซึ่งพอสรุปสาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับราชบุรีบ้านเรา ได้ดังนี้
1. ขอบเขตพืน้ ทีเ่ มืองเก่าราชบุรี เป็นไปตามรูปภาพที่ 138 ซึง่ เป็นไปตามระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรี “ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546”
2. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องจัดทำ�กรอบแนวทางการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่า จัดทำ�แผน
แม่บทและผังแม่บท กลไก และกระบวนการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้
บริเวณเมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป
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3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
พร้อมทั้งจัดทำ�แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณตาม
ความจำ�เป็นและเหมาะสมต่อไป
4. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรมและสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หากมี
กรณีขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ามีพื้นที่คาบเกี่ยวหรืออยู่ในเส้นทาง/เขตทาง/พื้นที่ของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า ซึ่งหากมีการดำ�เนินกิจกรรมใดๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมืองเก่าต้องมีการตรวจสอบร่วมกันและพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าและกรอบเวลาให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานสามารถวางแผนงาน/โครงการได้
5. ขยายขอบเขตพืน้ ทีเ่ มืองเก่าราชบุรอี อกไปให้ครอบคลุมพืน้ ทีว่ ดั สัตตนารถปริวตั ร เนือ่ งจาก
พื้นที่ดังกล่าวเป็นโบราณสถาน

รูปภาพ 138 เขตเมืองเก่าราชบุรี
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6. การดำ�เนินการใดๆ กับโบราณสถาน ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และส่วนท้องถิ่นให้ความสำ�คัญต่อการนำ�กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ปัจจุบนั จ.ราชบุรี ได้จดั ตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ มาชุดหนึง่ เรียกว่า “คณะอนุกรรมการอนุรกั ษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าราชบุร”ี ประชุมกันครัง้ แรกเมือ่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 โดยมี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี เป็นหน่วยงานเจ้าเรื่องในฐานะสำ�นักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ใน
ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกลุ่มวิจัยและปฏิบัติ
การชุมชนเมือง (City Lab) จัดทำ�แผนแม่บทและผังแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ
ในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า โดยการมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์
และพัฒนาของทุกภาคส่วนในพื้นที่
การประกาศ “เขตเมืองเก่าราชบุร”ี ในครัง้ นี้ ถือเป็นโอกาสสำ�คัญทีช่ าวราชบุรี จะได้พฒ
ั นาเมือง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำ�คัญ โดยเฉพาะนโยบาย ของ นายชยาวุธ
จันทร ผูว้ า่ ราชการ จ.ราชบุรี ท่านปัจจุบนั คือ การจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมหลวงยกกระบัตรราชบุรี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านราชบุรี พิพิธภัณฑ์ตำ�รวจราชบุรี และที่สำ�คัญ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี
แกนนำ�หลักทีเ่ ป็นกุญแจสำ�คัญในการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ครัง้ นี้ ก็คงเป็น หัวหน้าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนภัณฑารักษ์คนสำ�คัญกับวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ที่กำ�ความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมราชบุรไี ว้มากทีส่ ดุ และคง
ไม่พ้น ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี
ที่จะต้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์
ของราชบุรีให้เป็นที่นิยมต่อไป

รูปภาพ 139 ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ�

185

ในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทีท่ างราชการควรให้ความสนใจ คือ การให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เขาจะได้รู้สึกว่า ได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ� และเมื่อทำ�สำ�เร็จแล้ว เขาก็จะรู้สึก
รักและหวงแหน นีค่ อื กลยุทธ์ส�ำ คัญทีจ่ ะทำ�ให้เมืองราชบุรี เป็นเมืองทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
การสร้างพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ของ จ.ราชบุรี ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดนัก ทั้งสถานที่
รูปแบบ การบริหารจัดการ และงบประมาณที่จะนำ�มาก่อสร้าง แต่คิดว่าคงไม่เกินความสามารถ
หากทุกภาคส่วนมีความตั้งใจจริง ออกมาร่วมคิดร่วมทำ�กัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างตำ�นานให้
คนรุ่นหลังต่อไป
ในฐานะที่ สถาบันราชบุรีศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำ�ไร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ
ความรู้ของ จ.ราชบุรี ให้เป็นระบบ จะขออาสาทำ�หน้าที่ในการบันทึก รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่
ความรู้ เรื่องราวที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้สังคมได้รับทราบต่อไป
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•
•
•
•

พ.ศ. 2520 โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 19)
พ.ศ. 2518 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2515 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.เทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2508 ร.ร.อนุบาล อ.เมือง จ.ยะลา

การศึกษาหลักสูตรพิเศษ
•
		
		
		
•
		
•
		
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ด้วยระบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (NEClearning)
ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (News Entrepreneurs Creation : NEC)
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ Macromedia Captivate โดยสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การสร้างสือ่ บทเรียนออนไลน์” ศูนย์ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
หลักสูตร “กระบวนการเรียนการสอน e-learning กับการใช้งานระบบ LMS
หลักสูตร “การสร้างสือ่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ Interactive โดยใช้โปรแกรม Captivate
หลักสูตร “เทคนิคการสร้างสื่อบทเรียนแบบ e-book โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ� ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 314 ณ ค่ายหลวง
บ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 14 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ โดยกรมการทหารช่าง
หลักสูตรการปีนหน้าผาสากล จาก สถาบัน Bangkok Rock Climbing
หลักสูตรวิเคราะห์และออกแบบระบบ (รุ่นที่ 1) จาก ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก
หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำ�หรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 จาก ร.ร.ทหารสื่อสาร
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์
หลักสูตรร่มบิน (PARAMOTOR)
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•
•
•
•
		

หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 13 ร.ร.ทหารช่าง
หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 65 ศูนย์สงครามพิเศษ
หลักสูตรกระโดดร่ม รุ่นที่ 132 ศูนย์สงครามพิเศษ
หลักสูตรดำ�นํ้าสากลของสถาบัน Professional Association of Diving Instructor (PADI)
สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันมีสถานะเป็น “ครูสอนดำ�นํ้าสากล” ของสถาบัน PADI)

การทำ�งานทางราชการ
•
		
•
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2561 : นักวิชาการประจำ�สำ�นักงานเลขาธิการ กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 : นายทหารปฏิบัติการประจำ�กรมการทหารช่าง
พ.ศ. 2558 หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทุน่ ระเบิดแห่งชาติ (Thailand Mine
Action Center : TMAC)
พ.ศ. 2555 หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบตั แิ ละประเมินผล ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทุน่ ระเบิดแห่งชาติ
(Thailand Mine Action Center : TMAC)
พ.ศ. 2553 ช่วยราชการกองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
พ.ศ. 2551 นายทหารปฏิบัติการประจำ�กรมการทหารช่าง
พ.ศ. 2551 ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา (ตำ�แหน่งพิเศษ)
พ.ศ. 2550 ครูใหญ่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา (ตำ�แหน่งพิเศษ)
พ.ศ. 2549 ประจำ�กรมการทหารช่าง
พ.ศ. 2549 ฝ่ายเสนาธิการประจำ�ผู้บังคับบัญชา (พันเอก (พิเศษ))
พ.ศ. 2548 รองผู้อำ�นวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
พ.ศ. 2543 วิศวกร กองพลทหารช่าง (พันเอก)
พ.ศ. 2539 ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51
พ.ศ. 2536 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารช่าง (พันโท)
พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารช่าง (พันตรี)
พ.ศ. 2533 ประจำ�โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พ.ศ. 2533 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารช่างที่ 51
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• พ.ศ. 2531 ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารช่างที่ 51 (ร้อยเอก)
• พ.ศ. 2526 ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 51 (ร้อยตรี)

ผลงานด้านวิชาการ
•
		
•
•
•
•
•
		

การประเมินผลกระทบจากพืน้ ทีอ่ นั ตรายทีไ่ ด้รบั การยืนยันว่ามีทนุ่ ระเบิดทีเ่ หลือในประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (พ.ศ. 2557-2558)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก (พ.ศ. 2556)
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จ.อ่างทอง พ.ศ. 2555-2559
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา จ.ราชบุรี พ.ศ. 2550-2554
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี พ.ศ. 2550-2554
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ หลักสูตรดำ�นํา้ เบือ้ งต้น จากชมรมกีฬาทางนํา้ ศูนย์กฬี า
กรมการทหารช่าง กองทัพบก (พ.ศ. 2548)

ผลงานด้านเขียนหนังสือ

• หนังสือ : บันทึกความทรงจำ�กับงานด้านทุน่ ระเบิดเพือ่ มนุษยธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2559)

การร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่สำ�คัญ
•
•
		
•
•
•
•
		
		

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจำ�สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
คณะทำ�งานด้านการจัดทำ�เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์สึนามิ
(บนบก) จ.กระบี่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมกีฬาราชบุรี
ประธานรุ่นศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ รุ่น 1820
คณะกรรมการ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำ�ปี 2554 ระดับกลุ่มที่ 15 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี สุมทรสงคราม และราชบุรี )
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•
		
		
•
		
•
•
•
		
•
		
•
•
		
•
•
•

คณะกรรมการ (ฐานะผู้แทนผู้สื่อข่าวท้องถิ่น) โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำ�ปี 2554 ระดับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
คณะกรรมการดำ�เนินงาน จัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่าง
วันที่ 22-26 ต.ค. 2551 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจำ�สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
คณะทำ�งานโครงการ “The Last Engine of The World War II”
คณะทำ�งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และก่อสร้างช่องทางชมรถจักรใต้สะพาน
จุฬาลงกรณ์
กรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมของประชาชนประจำ�จังหวัดราชบุรี
(สภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี
ได้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับการคัดสรรเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ จ.ราชบุรี ผูแ้ ทนภาคเศรษฐกิจ
สาขาบริการ (2549)
เลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (2547-2548)
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (2547-2548)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (2544)
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คณะผูจ้ ดั ทำ�
ที่ปรึกษา :
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ภาพปก:
นางเพ็ญจันทร์ จันทร
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี
บรรณาธิการ :
นายชาติชาย ไชยพิมล
หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
รองบรรณาธิการ : นางสาวอภิรดา เพ็งแสวง ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานอำ�นวยการ
		
สำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
กองบรรณาธิการ : นางนภสร โศรกศรี
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
นางผ่องศรี ชัยชนะ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
		
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
		
สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
นายกิตติศักดิ์ เล็กเซ็ง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
		
สำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
นายนิพัฒน์ ศรียวง
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
		
สำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
นายทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
		
สำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
นายธีรพงษ์ ธัญญะรักษ์
เจ้าพนักงานปกครองชำ�นาญการ
		
ที่ทำ�การปกครองจังหวัดราชบุรี
นายสัจจะ แสงจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำ�นาญงาน
		
สำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
นางรุ่งทิพย์ วิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
		
สำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
		
สำ�นักงานจังหวัดราชบุรี
ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้เขียน : พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์
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จังหวัดราชบุรี

