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คานา
รายงานฉบับกลาง Interim Report ฉบับนี้ สมาคมอิโคโมสไทย ได้ดาเนินการ ศึกษา สารวจ รวบรวม
ข้อมูล ด้านประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกาญจนบุรี ประวัติศาสตร์สงครามและการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ของ
ประเทศไทยเพิ่มเติมจากรายงานเบื้องต้น โดยทาการค้นคว้า ศึกษาจากเอกสาร หนังสื อ ตลอดจนสาเหตุ
เกี่ยวเนื่ อง ประวัติความสาคัญในการสร้างเส้นทางรถไฟสาย ไทย – พม่า เพื่อทาการเรียบเรียง จัดทาเป็น
รายงานการศึกษาฉบับกลาง เสนอต่อจังหวัดกาญจนบุรี ในการเตรียมการจัดทาเอกสาร ข้อเสนอการจัดทา
เอกสาร การน าเสนอแหล่ งมรดกวัฒ นธรรม เส้ น ทางรถไฟสายมรณะ (The Death Railway) เข้าสู่ บั ญ ชี
ชั่วคราวมรดกโลก (Tentative List) และจากการนาข้อมูล ไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
หน่ ว ยงานในพื้น ที่ ที่เกี่ย วข้อง ครั้งที่ 1 เมื่ อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์แคว์ จั งหวัด
กาญจนบุรี ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจากประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็น
อย่างดี ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอ เส้นทางรถไฟสาย ไทย – พม่า ขึ้นบัญชีเป็นมรดก
โลก
ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคม ได้ขอเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ทาแผนการบริหารจัดการ แหล่ง
มรดกวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ การวางกรอบแนวความคิดและกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
ดังนั้นรายงานฉบับกลางนี้จะเป็นการรวบรวมและเพิ่มเติมข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมข้อมูลในทุก
ด้านที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดทาเอกสารการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (ทาง
รถไฟสาย มรณะ The Death Railway) เข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก (Tentative List) ต่อไป
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รายงานฉบับกลาง Interim Report
ข้อเสนอการจัดทาเอกสาร การนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า
(เส้นทางรถไฟสายมรณะ : The Death Railway) เข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก (Tentative List)
บทที่ 1 หลักการและเหตุผล
1.1 เมืองกาญจนบุรี : ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในฐานะจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทาง
การติดต่อกับโลกภายนอก
เมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยภูเขา ป่าไม้ ลาธารและทรัพยากรแร่ธาตุ อันมี
ความสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยและโลก ด้วยเหตุที่มีห ลักฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานที่มีการค้นพบโบราณวัตถุและเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญทางด้านเส้นทางการติดต่อและการค้าตั้งแต่
สมัยโบราณ ทั้งในดินแดนไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องมือหิน สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ถ้าตาด้วง เมืองกาญจนบุรี
ภาพเขียนสีสมัยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ภาพคัดลอก)

ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ได้มีการค้นพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาแล้วตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และนับเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย โดยนักโบราณคดีที่ เป็น
เชลยสงคราม สมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้พบเครื่องมือหิ น ขณะสร้างทางรถไฟสายมรณะจนกาหนดเรียกว่า
วัฒ นธรรมฟิ งนอยเอี ย น (วัฒ นธรรมแควน้ อ ย) (Fingnoian Culture) หรื อ วัฒ นธรรมบ้ านเก่ า (Ban-Khaoan
Culture)
จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็ นว่าบริเวณเมืองกาญจนบุรีมี คนอยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่ส มัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในยุคหินเก่า ในสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ ได้พบหลักฐานการติดต่อกับโลกภายนอกในยุค
แรกเริ่ม คือ การค้นพบโบราณวัตถุที่อยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนมาถึงวัตถุทางศาสนาที่นาเข้ามาจาก
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ต่างประเทศ เช่น จากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อาเภอ
พนมทวน ที่เป็นยุคสาริดตอนปลาย (อายุราว 2,300-1,700 ปี
มาแล้ว) ได้พบเครื่องสาริด และเครื่องประดับจาพวกลูกปัด ตุ้มหู
เช่ น ลู ก ปั ด หิ น สี ส้ ม (หิ น คาเนเลี ย น) หิ น อาเกต ลู ก ปั ด โรมั น
ภาชนะสาริดมีรูปแบบและลวดลายที่เชื่อว่านามาจากทางอินเดี ย
โบราณวัตถุเล่านี้มักพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีตามแนวชายฝั่ง
ทะเล ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันแสดงให้
จีรูปสิงห์ หินคาเนเลีย
พบที่แหล่งโบราณคดี บ้านดอนตาเพชร

เห็นว่าในระยะเวลาดังกล่าวบริเวณนี้มีการติดต่อกับโลกภายนอก
และน่าจะเป็นลักษณะของการค้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
กับดินแดนต่างๆ แล้ว

ตะเกียงโรมันส้าริด พบที่เมืองโบราณพงตึก

พระพุทธรูปสมัยหลังคุปตะ พบที่เมืองโบราณพงตึก

การสืบเนื่องทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นความสาคัญของเส้นทางการค้าผ่านเมืองกาญจนบุรี คือ การพบ
ตะเกียงโรมันสาริดและพระพุทธรูปสมัยหลังคุปตะ ที่เชื่อว่านามาจากอินเดีย พบที่เมืองโบราณพงตึก วัตถุเหล่านี้
โดยเฉพาะตะเกี ย งโรมั น ส าริ ด ที่ สั น นิ ษ ฐานว่ า พ่ อ ค้ า น่ าจะเป็ น ผู้ น าเข้ า มาตามเส้ น ทางการเดิ น ทางนี้ รวมทั้ ง
พระพุทธรูป พวกพ่อค้าก็น่าจะเป็นผู้นาเข้ามาเพื่อบูชาและภายหลังจึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับนับถือของ
ชาวพื้นเมืองเดิมจึงเข้าสู่วัฒนธรรมทางศาสนา และเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมทวารวดี ที่เริ่มต้นขึ้นในบริเวณ นี้
ครั้งแรกๆ พบที่เมืองอู่ทอง นครปฐม ราชบุรี ก่อนที่จะแพร่ไปทั่วภาคกลาง
นอกจากหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบอยู่โดยทั่วไปแล้ ว ยังมีงานสารวจ ขุดค้นทางโบราณคดี
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็น จานวนมาก ตัวอย่างแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้มีการขุดค้นและจัดเป็นพิพิธภัณ ฑ์
กลางแจ้ง ณ แหล่งที่พบ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร เป็นต้น
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หลักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางยุทธศาสตร์และเส้นทางการค้าในสมัยโบราณ อีกสมัยหนึ่ง คือใน
วัฒนธรรมเขมร สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้แผ่ขยายอาณาเขตของพระองค์มายังภาคกลางของประเทศไทยจนถึง
ฝากตะวันตก โดยมีเมืองโบราณสาคัญที่สันนิษฐานตรงตามจารึกปราสาทพระขรรค์ตามเส้นทางจากภาคกลางสู่ภาค
ตะวันตก เช่น ละวะปุระ (ลพบุรี) วัชรปุระ (เพชรบุรี) ราชปุระ (ราชบุรี) และเมืองสิหปุระ ที่ สันนิษฐานว่าเป็นเมือง
สิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี ถ้าพิจารณาจากเส้นทางจะพบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ทาเส้นทางจากเมืองพระนครมายัง

ปราสาทเมืองสิงห์

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปลงรัศมี
พบที่ปราสาทเมืองสิงห์ ศิลปะสมัยบายน

เมืองพิมายและจากเมืองพิมายมายังลพบุรี จึงมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะใช้เส้นทางใหม่ที่จะติดต่อกับโลกภายนอกที่ไม่
ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ประกอบกับจากหลักฐานการเดินทาง เส้นทางที่มาออกเมืองกาญจนบุรีนี้ ไปออกบริเวณ
ด่านเจดีย์สามองค์ ต่อไปออกยังเมืองทวาย หรือสามารถติดต่อกับเมืองมอญตอนใต้ สู่ทะเลอันดามัน เส้นทางนี้
น่าจะเคยเป็นเส้นทางที่พ่อค้าและนักเดินทาง ใช้ในการเดินทางอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง จึงปรากฏหลักฐานสาคัญว่ามีการ
สร้างเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ขึ้นตามเส้นทางนี้
ในสมั ย อยุ ธ ยา เมื อ งกาญจนบุ รี ก ลายเป็ น เมื อ ง
สาคัญในฐานะเส้นทางยุทธศาสตร์ในการเดินทัพ ระหว่าง
ไทยกับพม่า จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงเป็น
ส้นทางการเดินทัพและการสงคราม แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่
3 การสงครามได้สิ้นสุดลงพระองค์โปรดให้ มีการสร้างเมือง
ใหม่บริเวณเส้นทางน้ามาบรรจบกัน ด้วยเหตุผลสาคัญ คือ
เพื่ อ ความสะดวกในการติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ ดิ น แดนอื่ น ๆ
ด่านเจดีย์สามองค์
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จนมาถึ งสมั ยสงครามโลกครั้ งที่ 2 จึ งได้ มี การ
สร้ างทางรถไฟสายไทย-พม่ าขึ้ น โดยรั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ที่ ข อ
อนุญาต จากรัฐบาลไทย เหตุผลของการสร้างทางน่าจะ
มาจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของการ
ติดต่อจากฝั่งทะเลอันดามัน อินเดีย พม่า จากหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญ กับเส้นทางนี้
โดยมีความร่วมมือกับชาวอังกฤษ ทาการสารวจเส้นทาง
สะพานข้ามแม่น้าแคว

ก่อนหน้ าไว้แล้ ว เกื อบ 10 ปี ต่อมาชาวญี่ ปุ่น ได้ ท าการ

ส ารวจอีก ครั้ ง ก่อ นที่ จ ะมี ก ารสร้ าง และก่อ นเกิด สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้ ว ยเพราะเส้ น ทางนี้ น่ าจะเป็ น เส้ น ทาง
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของการเดินทางทั้งการขนถ่ายสินค้าและอาวุธ ผ่านไปยังมลายูและอินเดีย และด้วยเหตุ ที่ญี่ปุ่น
เป็นผู้สารวจเส้นทางไว้แล้ว เมื่อเกิดสงคราม ญี่ปุ่นจึงได้ทาเส้นทางรถไฟขึ้นอันเป็นที่มาและความสาคัญของการสร้าง
เส้นทางสายนี้
ภายหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศเยอรมนีตกอยู่ในสภาพผู้แพ้ส งคราม มีภาระต้องชาระค่า
ปฏิกรณ์ สงครามให้กับ ประเทศต่างๆเป็ น จานวนมาก ทาให้ เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอดอฟฟ์ ฮิตเลอร์ ได้ใช้
ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจปลุกระดมชาวเยอรมัน ให้ลุกขึ้นสู้และสนับสนุนตนเองเป็นผู้นาจนสามารถสร้างชาติให้
เข้มแข็งและรุกรานประเทศอื่นๆ จนเป็นต้นเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นในยุโรป
ในขณะเดียวกันจีนและญี่ปุ่นได้มีการต่อสู้กันอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474(ค.ศ.1931) ญี่ปุ่นสามารถยึด
ครองคาบสมุทร เกาหลี แมนจูเรีย และมองโกเลียได้ ด้วยแนวความคิดที่จะป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตก เข้ามายึด
ครองและหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย ทาให้ญี่ปุ่นก่อสงครามมหาเอเชี ย
บูรพาขึ้นใน พ.ศ.2484 (ค.ศ.1941)
ญี่ ปุ่ น มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ เส้ น ทางคมนาคมในเอเชี ย เข้ าด้ ว ยกั น และการสร้างทางรถไฟจาก
แมนจูเรียมาทางตอนใต้ของจีนเพื่อเชื่อมกับทางรถไฟในเอเชี ยอาคเนย์เป็นเป้าหมายหนึ่งของญี่ปุ่น โดยในขณะนั้น
ประเทศไทยเองได้มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟไปทั่วประเทศรวมระยะทางมากกว่า 3,267 กิโลเมตร ยกเว้นทางด้าน
ทิศตะวันตก ที่มีแต่ผลการสารวจที่ไทยและอังกฤษได้เคยสารวจร่วมกันไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมต่อระหว่าง
ไทย - พม่า แต่เนื่ องจากแนวความคิดเกี่ย วกับเส้ นทางการก่อสร้าง มีความเห็ นไม่ตรงกัน และในบางด้าน ภู มิ
ประเทศไม่เอื้ออานวย จึงทาให้ยังไม่มีข้อสรุปในการก่อสร้างทางรถไฟด้านนี้
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ภาพการขยายตัวของจักรวรรดิญปี่ ุ่นในช่วงสงคราม 1

ดังนั้ น เมื่ อญี่ ปุ่ น ได้ เจรจากั บ รั ฐ บาลไทย สมั ยจอมพลป.พิ บู ล สงคราม ขอตั้ งฐานทั พ และเดิน ทางผ่ าน
ประเทศไทยไปยังมลายูและพม่า โดยได้ยื่นความประสงค์ที่จะก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่าง ไทย - พม่า ผ่าน
ทางด่านพระเจดีย์สามองค์รวมระยะทางประมาณ 415 กิโลเมตร ซึ่งจากการสารวจของฝ่ายไทย คาดว่าจะต้องใช้
เวลาในการก่อสร้าง 5-10 ปี เป็นอย่างน้อย แต่กองทัพญี่ปุ่นมีความประสงค์จะสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

1

https://th.wikipedia.org/wiki/สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สอง.
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ภาพแผนที่การสร้างเส้นทางรถไฟในช่วงสงครามโลกครังที่ 2 2

การก่อสร้างจะเริ่มต้นพร้อมกันทั้งสองด้าน (ไทย - พม่า) โดยแบ่งออกเป็นกองงานย่อยๆ 20 กองงาน แต่
ละกองงานจะก่อสร้างตามระยะทางที่รับผิดชอบ และมาเชื่อมต่อกัน ด้วยความประสงค์ที่จะให้แล้วเสร็จภายใน 1
ปี ฉะนั้ นการเลือกเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามแม่น้าแควน้อย เพื่อความสะดวกในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้ง
แรงงาน จึงเป็นเส้นทางหลักในการก่อสร้าง และการระดมแรงงานจากในทุกภาคส่วน ทั้งจากเชลยศึก ราว 50,000
คน มีทั้งชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ อเมริกา รวมไปถึงกรรมกรที่ว่าจ้างมาจากมลายู อินโดนีเซีย อินเดีย
จีน พม่า และไทย ประมาณ 100,000 คน ทหารญี่ปุ่น 15,000 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 165,000 คน และคาดว่ามี
ผู้เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างประมาณ 100,000 คน

โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. ทางรถไฟสายไทย-พม่าในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา. [บ.ก.] สายชล สัตยานุรักษ์. [ผู้แปล] อาทร ฟุ้งธรรมสาร, ตรีทิพย์
รัตนไพศาล และ มารศรี มิยาโมโต. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), หน้า 24
2
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รูปการก่อสร้างทางรถไฟไทย – พม่า

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากไม้ที่ใช้จากป่า ไม้ธรรมชาติ 2 ข้างทาง ในการทาเป็นสะพานและ
ไม้หมอนมากกว่า 180,000 ท่อน รางรถไฟนามาจาก พม่า ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย แรกเริ่มของการก่อสร้าง
ทางรถไฟสาย ไทย - พม่า ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ประมาณ 20 ล้านบาท เมื่อสร้างเสร็จสรุปค่าใช้จ่ายประมาณ
97 ล้านบาท จะเห็ น ได้ว่า การสร้างรถไฟ ไทย -พม่า เป็นการก่อสร้างที่ทุ่มเท ทุกสรรพสิ่ง เพื่อแข่งกับเวลา ซึ่ง
สามารถทาให้เสร็จภายใน 1 ปี (ตุลาคม พ.ศ.2485 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2486)

รูปการวางหมอนทางรถไฟไทย – พม่า

ญี่ปุ่นเองได้เห็นถึงความเสียสละของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันสร้างเส้นทางรถไฟ ไทย - พม่า จนแล้วเสร็จและมี
ผู้เสี ยชีวิตนั บ แสนคน ญี่ ปุ่ น จึงได้สร้างอนุ ส าวรีย์ เพื่อราลึ กถึงกรรมกรและเชลยศึก และทาพิ ธีเปิดเมื่อวันที่ 12
มีน าคม พ.ศ.2487 โดยมีจารึก 4 มุมของฐานอนุสาวรีย์ ไว้อาลัย มุมละ 2 ภาษา รวม 8 ภาษา และภาษาไทยมี
ข้อความดังต่อไปนี้
10

"ไทยยานุสรณ์
...งานใดซึ่ งก่ อเกิด ผลเป็ น ส่ วนรวม ผู้ที่ ท างานนั้ น ย่อ มได้ รั บ การยกย่ องสรรเสริญ กรรมกรเหล่ า นี้
ร่างกายและชีวิตของเขาดับไปแล้วก็จริง แต่ความดีที่เค้าได้ช่วยกันสร้างไว้ หารู้จักดับสูญไม่..."
ทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ที่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ ใช้เดินรถได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ต้องเสียสละ
และสู ญ เสี ย ทั้งเงิน งบประมาณ และชีวิตของมนุษ ยชาติ ไปเป็ นจานวนมาก จนได้ รับ การขนานนามเป็น ที่รู้จัก
โดยทั่วไปว่า เส้นทางรถไฟสายมรณะ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยได้รับซื้อ ทางรถไฟสายไทยพม่าในเขตประเทศไทย ระยะทาง
ประมาณ 300 กิโลเมตร จากรัฐบาลอังกฤษ ในราคา 1,250,000 ปอนด์สเตอร์ลิงค์ (50 ล้านบาท) และจากการ
พิจารณาในด้านเศรษฐกิจ การขนส่งและด้านอื่นๆ โดยรอบคอบแล้ว การรถไฟได้บูรณะปรับปรุงทางรถไฟที่เหลือ
อยู่อีก 130.204 กิโลเมตร จากสถานีหนองปลาดุก ถึงสถานี น้าตก และเปิดการเดินรถไฟ เป็นประจา จนถึงปัจจุบัน

รูปการเดินรถไฟสายมรณะในปัจจุบัน3

ในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้จัดกิจกรรม
ราลึกถึง ผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้ างทางรถไฟสาย ไทย-พม่า (ทางรถไฟสายมรณะ) ทั้งที่ สุสานทหารสัมพันธมิตร
ดอนรัก สุส านทหารสั มพั น ธมิตรช่องไก่ ช่องเขาขาด รวมไปถึงที่ อนุสาวรีย์ไทยยานุสรณ์ นอกจากนี้ เรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของเส้นทางรถไฟสายนี้ ยังได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ หนังสือ เผยแพร่ไปทั่วโลก จนได้รับการ
กล่าวถึง จากนักท่องเที่ยวหลายชาติ หลายภาษา เป็นที่รู้จัก และจดจา จนถึงปัจจุบัน
3

https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ทางรถไฟสายมรณะ--232
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รูปพิธีร้าลึกถึงผูเ้ สียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่า (ทางรถไฟสายมรณะ)
ที่ สุสานทหารสัมพันธมิตรและอนุสาวรียไ์ ทยยานุสรณ์4

1.2. สงครามโลก
1.2.1 สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 1 (อังกฤษ: World War I หรือ First World War) หรือที่มักเรียกว่า "สงครามโลก" หรือ
"มหาสงคราม" (Great War) เป็นสงครามใหญ่ที่มีศูนย์กลางในยุโรประหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 ถึง 11
พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 สงครามยุติลงในปี 1919 โดยฝ่ายสัมพันธมิตร ในขณะนั้นได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ได้
ร่างสนธิสัญญาสันติภาพขึ้นโดยมีใจความว่า ให้จักรวรรดิเยอรมันต้องยินยอมรับผิดในฐานะผู้ก่อสงครามแต่เพียงผู้
เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้ข้อตกลงข้อ 231 (ในภายหลังรู้ จักกันว่า "อนุประโยคความรับผิดในอาชญากรรม
สงคราม") และในข้ อ 232-248 เยอรมนี ถู ก ปลดอาวุ ธ ถู ก จ ากั ด อาณาเขตดิ น แดน รวมไปถึ ง ต้ อ งชดใช้ ค่ า
ปฏิกรรมสงครามให้แก่กลุ่มประเทศฝ่ายไตรภาคีเป็นจานวนมหาศาล เมื่อปี ค.ศ. 1921 ได้ประเมินว่ามูลค่าของค่า
ปฏิกรรมสงครามที่เยอรมนีจะต้องจ่ายนั้นสูงถึง 132,000 ล้านมาร์ก (ราว 31,400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 6,600
ล้านปอนด์) สนธิสัญญาดังกล่าว คือ สนธิสัญญาแวร์ซาย (the Versailles treaty) จากัดสิทธิของเยอรมัน ใน
เรื่องที่จะก่อให้เกิดเป็นภัยคุกคามอีกครั้ง สนธิสัญญาแวร์ซายลงนามในวันที่ 28 มิ.ย. 1919 ส่งผลให้กองทัพเยอรมัน
ถูกจากัดขนาดให้ เล็กลง ถูกลดกาลั งทหาร อาวุธ เสียดินแดน และเยอรมันอาจต้องใช้เวลาชาระหนี้จนถึง ค.ศ.
1988 ส่งผลให้เศรษฐกิจในเยอรมันตกต่า อย่างมาก 21 ปี ต่อมาในเดือนมกราคม 1933 อดอฟ ฮิตเลอร์ ผู้นาพรรค
นาซี ได้ขึ้น ดารงตาแหน่ ง นายกรั ฐมนตรี (Chancellor) ของประเทศเยอรมัน และเป็น ผู้ นาสู งสุ ดของประเทศ
(Fuhrer) ในปี 1935 ฮิ ต เลอร์ ไ ด้ เ ริ่ ม ฟื้ น ฟู เศรษ ฐกิ จ ของป ระเท ศที่ ก าลั ง ตกต่ าอย่ า งรวดเร็ ว และใน
วันที่ 16 มีนาคม 1935 ฮิตเลอร์ก็ประกาศเสริมสร้างกองทัพเยอรมันขึ้นใหม่ ซึ่งเท่ากับเป็นการละเมิดสนธิสัญญา
แวร์ซาย
4
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ต่อมาในเดือนมีนาคม 1936 เยอรมันก็ส่งทหารกลับเข้าไปยึดครองแคว้นไรน์ ซึ่งตามสนธิสัญญาแวร์ซาย ได้
กาหนดให้เป็นเขตปลอดทหาร พร้อมๆกับส่งทหารเยอรมันเข้าสนับสนุนกองกาลังชาตินิยมของนายพลฟรังโก ใน
สงครามกลางเมืองในสเปน และลงนามเป็นพันธมิตรกับมุสโสลินีของอิตาลี ต่ อมาในเดือนมีนาคม 1938 ผนวก
ออสเตรียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมัน ซึ่งถือเป็นจุดกาเนิดอาณาจักรใหม่ของเยอรมัน นั่นคือ อาณาจักรไรซ์ที่สาม
(the Third Reich - new German Empire) จากนั้ น ก็ เข้ า ยึ ด ครองตอนเหนื อ ของเชคโกลสโลวะเกี ย ในเดื อ น
กัน ยายน 1938 และยึ ด ครองทั้ งประเทศใน มี น าคม 1939 พร้อ มๆกั น นั้ น ฮิต เลอร์ก็ เข้ ายึ ด คองเมื อ งท่ าเมเมล
(Memel) ของลิ ธัว เนี ย ซึ่งประชากรส่ ว นใหญ่ เป็นคนเชื้อสายเยอรมัน จากนั้น ก็ยึดดานซิกและส่ วนที่แบ่ งแยก
เยอรมัน กับปรัสเซียตะวันออกของโปแลนด์
เยอรมนี อ้างถึงประเด็น เรื่ องการไม่เคารพสิ ทธิ ของคนเชื้อสายเยอรมั นในโปแลนด์ นอกจากนี้ เมื่อทาง
เยอรมนีขอตัดถนนข้ามจากเยอรมนีฝั่งตะวันตกเข้าไปยังปรัสเซีย (ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนฝั่งตะวันออกของเยอรมนี)
โดยผ่านฉนวนโปแลนด์ซึ่งในขณะนั้ น อยู่ภ ายใต้การปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส แต่อังกฤษและฝรั่งเศสไม่
อนุญาต เยอรมนีจึงยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงและบุกเข้าโปแลนด์ทันทีในเดือนกันยายน ค.ศ. 1939 ซึ่งประเทศอังกฤษ
และฝรั่งเศสได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาประกันอธิปไตยของโปแลนด์ไว้ ทั้งสองประเทศยื่นคาขาดต่อเยอรมันให้
ถอนทหารออกจากโปแลนด์แต่ไม่เป็นผล เยอรมนีปฏิเสธไม่ถอนกาลัง จึงได้ประกาศสงครามต่อกัน
ในขณะที่ สถานการณ์ทางยุโรปมีการสู้รบกันกว้างขวาง ในขณะนั้นทางฝากตะวันออกของโลกคือ จีนและ
ญี่ปุ่น มีกรณีการสู้รบกันอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) ซึ่งจักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ายึดครองแมนจูเรีย (กรณี
มุกเดน) ทาให้ญี่ปุ่นสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในดินแดนจีนแผ่ นดินใหญ่ได้ และต่อมาในช่วงเวลา วันที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) จักรกวรรดิญี่ปุ่ นรุกรานจีน (วันเริ่มต้นสงครามจีน -ญี่ปุ่นครั้งที่ 2) และเกิดการสู้รบกัน
ต่อเนื่องจนถึง ปี พ.ศ.2484 ซึ่งเหตุการณ์ในช่วงนี้ จักรวรรดิญี่ปุ่น ได้มีแนวความคิดและนโยบายในการยึดเส้นทาง
รถไฟ ในแมนจูเรียสายใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางสาคัญ โดยมีนโยบายว่า
“การจะพิชิตจีนนัน จะต้องพิชิตแมนจูเรีย และมองโกเลียเสียก่อน และการจะพิชิตโลก เราก็ควรจะพิชิตจีน
ให้ ได้ก่อน หากว่าพิชิตจีนได้ ประเทศอื่นๆที่เหลือในเอเชีย ก็จะกลัวเราและยอมจ้านนต่อเรา ต่อจากนั นโลกจะ
ยอมรับว่าเอเชียตะวันออกเป็นของเรา และจะไม่วันกล้าละเมิดสิทธิ์ของเรา...และเมื่อเราได้ทรัพยากรของจีนทังหมด
มาไว้ใช้แล้ว เราจะเริ่มยึดอินเดีย อาร์คิเปลาโก (บริเวณเกาะต่างๆ ในเอเชียอาคเณย์ -ผู้เขียน) เอเชียไมเนอร์ เอเชีย
กลาง และกระทั่งยุโรป แต่การควบคุมแมนจูเรียและมองโกเลีย จะต้องเป็นก้าวแรก หากว่าเผ่ายามาโต้ (หมายถึง
ชาวญี่ปุ่น-ผู้เขียน) ต้องการที่จะผงาดขึนมาในทวีปเอเชีย”5

5

โรม บุนนาค. 2551. เหตุเกิดในสงครามมหาเอเชียบูรพา. กรุงเทพฯ: สยามบันทึก, หน้า 13 . (โรม บุนนาค, 2551)
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ซึ่งญี่ปุ่นพิจารณาว่า เส้นทางรถไฟในแมนจูเรียเป็นเส้นทางการขนส่งในระหว่างสงครามที่สาคัญ ทั้งเสบียง
กองกาลังทหาร อาวุธ ทั้งหมดนี้เป็นไปด้ วยการแสวงหาทรัพยากร และ การป้องกันการเข้าแทรกแซงของยุโรปใน
อนาคต โดยญี่ปุ่นมีแนวคิดว่า หลังภาวะสงคราม ยังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆในภูมิภาคเอเชีย เป็น
เส้นทางด้านเศรษฐกิจได้อีกด้วย
ตั้งแต่เริ่มต้นสงครามจนถึง พ.ศ. 2484 หรือ ค.ศ. 1941 จีนต้องต่อสู้กับญี่ปุ่นโดยลาพัง หลังจากทาสงคราม
กันอย่างยาวนานโดยญี่ปุ่นมีความมุ่งหวังจะยึดครองประเทศในแถบเอเชียทั้งหมด และได้ขยายการยึดครองออกไป
อย่ างรวดเร็ ว และเพื่อ การป้ องกัน การเข้าแทรกแซงของยุโรปต่อเอเชีย ญี่ ปุ่ น จึงพยายามวางแผนที่ จะทาลาย
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรก โดยทาการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่เพิร์ลฮาเบอร์ เป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกา
ต้องเข้าร่วมสงคราม ทาให้สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่สองขยายวงกว้างออกไปอีก โดยภาพรวมของสงคราม
จึงเกิดทั่วทั้งทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย ตลอดจนมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก การแบ่งแยกเป็น
สองฝ่ายเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นสงครามโลกครั้งที่สอง (World War II หรือ Second World War; ย่อเป็น WWII
หรือ WW2)

ภาพ ญี่ปุ่นโจมตีเรือเพอร์ฮาเบอร์6

6
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1.2.2. สงครามโลกครั้งที่ 2
การสู้รบที่แบ่งเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายอักษะ ประกอบไป ด้วยแกนนาหลัก คือ เยอรมนี อิตาลี และ ญี่ปุ่น ใน
นามของกลุ่ ม อั ก ษะโรม-เบอร์ ลิ น -โตเกี ย ว ที่ มี ก ารแถลงวัต ถุป ระสงค์ ห ลั ก ในตอนต้น ว่ าเพื่ อ ต่ อต้ านขบวนการ
คอมมิวนิสต์ สากล
ฝ่ ายพั น ธมิตร ประกอบไปด้ว ยแกนน าหลั ก คือ สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, สหภาพโซเวียต, จีน และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศทั้ง 5 นี้ได้เข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
สมรภู มิร บในสงครามโลกครั้ งที่ 2 นั้ น จึงเกิด ขึ้น หลายแห่ งในโลก โดยตามแผนเดิม ของฝ่ ายอั กษะนั้ น
ต้องการที่จะบุกมาบรรจบกันที่อิหร่าน
สมรภูมิทางตะวันออก ซึ่งรับผิดชอบโดยญี่ปุ่นเป็นหลัก ทั้งนี้อาจรวม สมรภูมิในจีน ซึ่งกองทัพบกญี่ปุ่นได้
ดาเนิน การมานานก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยได้ทาการยึดครองเมืองและบริเวณ
ชายฝั่งของจีนเป็นส่วนใหญ่
สมรภูมิในแปซิฟิคและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถ้าไม่นับรวมการเข้ายึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศส ที่ถูก
บังคับให้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะภายใต้รัฐบาลวิชีแล้ว สมรภูมิรบในด้านนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือหลัก
ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ลฮาเบอร์ และการบุกยึดประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทย
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1941 โดยกองทัพญี่ปุ่นสามารถบุกไปถึงพม่า นิวกินี และเกาะกัวดาคาแนล
การต่อสู้ และความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะในยุโรป ทาให้ ฝ่ายอักษะต้องล่าถอย จนกระทั้งใน ค.ศ. 1944
ฝรั่งเศสได้เปิดแนวรบใหม่ สหภาพโซเวียตเข้ายึดพื้นที่คืน และได้ทาการบุกเยอรมนี จุดจบของสงครามคือหลังจาก
โซเวียตบุกยึดกรุงเบอร์ลินได้จนนาไปสู่การยอมจานนอย่างไม่มีเงื่อนไขของเยอรมันในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1945
(พ.ศ. 2488) แต่เหตุการณ์ในเอเชียยังดาเนินต่อไป จนกระทั่งเหตุการณ์สมรภูมิที่มิดเวย์ การรบทางทะเลแถวหมู่
เกาะโซโลมอนและทะเลปะการัง และการรบที่กัวดาคาแนล กองทัพเรือญี่ปุ่นต้องสูญเสียอย่างหนัก ส่วนกองทัพบก
ก็ไม่สามารถหากาลังพลและยุทโธปกรณ์ได้เพียงพอเพื่อปกป้องดินแดน ที่ยึดได้ใหม่ ในที่สุดจึงถูกกองกาลังพันธมิตร
ที่มีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลียตอบโต้ ฝ่ายญี่ปุ่นที่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว และสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิด
นิวเคลียร์สองลูกถล่มญี่ปุ่น จึงเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นยอมจานนอย่างเป็นทางการในที่สุด และในวันที่ 2 กันยายน 1945
จึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง คาดว่ามีผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ราว 57 ล้านคน
ทุ ก ประเทศที่ เข้ าร่ ว มสงครามได้ ร ะดมใช้ ท รัพ ยากรทุ ก อย่ า งไม่ ว่า จะเป็ น ทางเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
วิทยาศาสตร์ พัฒนาเพื่อที่จะเป็นมหาอานาจ หลายประเทศใช่ทุนและงบประมาณมูลค่าราว 1 ล้านล้านดอลลาร์
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สหรัฐ ถือว่าเป็นสงครามที่เงินมากที่สุด และนองเลือดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยคิดคร่าวๆของผู้เสียชีวิตใน
สงครามครั้งนี้ประมาน 50-85 ล้านคน นับเป็นการสูญเสียชีวิต ที่สูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ7
1.2.3. การเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองของประเทศไทย
การเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองของประเทศไทยนั้น หลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ที่จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภ าคเอเซียแปซิฟิก การนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น และการเกิดขึ้นของ “สงครามมหา
เอเชียบูรพา” โดยญี่ปุ่นได้ดาเนินนโยบาย “เอเชียสาหรับเอเชีย” ซึ่งเป็นที่มาของเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ ซึ่ง
เริ่มจากเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2483 (ค.ศ.1940) ซึ่งญี่ปุ่นได้เลือกที่จะเข้ากับฝ่ายเยอรมนีและอิตาลี และได้มี
การลงนามในกติกาสัญญา 3 อานุภาพ Three Power Pact อันมีบทบัญญัติว่า เยอรมนี และอิตาลี ยอมรับนับถือ
และเคารพต่อความน าของญี่ ปุ่ น ในการจัดระเบียบใหม่ในมหาเอเซียบูรพา 8 ซึ่งน่าจะมาจากแสนยานุภ าพของ
กองทัพบกของญี่ปุ่นในขณะนั้น ที่ในยามปกติจะมีทหารประจาการราว 200,000 คน แบ่งออกเป็น 12 กองพลใหญ่
และ 16 กองพลน้อย ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะต้องเข้ารับฝึกวิชาทหารปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 100,000
คน ส่วนกองทัพเรือของญี่ปุ่นนั้น เนื่องจากภูมิประเทศของญี่ปุ่นเป็นเกาะและอยู่กลางมหาสมุทร จึงมีกาลังอยู่ใน
ระดับ 3 ของโลก ซึ่งรองลงมาจากอังกฤษและอเมริกา นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีกาลังทางอากาศ (สถิติหลังสุดเมื่อก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2) อยู่ 9 หน่วย รวมเป็นหมู่ลาดตระเวน 11 หมู่ หมู่ทิ้งระเบิด 4 หมู่ หมู่บัลลูน 2 หมู่ ทั้งนี้เมื่อ
รวมแล้วเป็นจานวนเครื่องบินไม่น้อยกว่า 1,500 เครื่อง และมมีนักบินไม่น้อยกว่า 10,000คน และยังมีกองบินทะเล
ของญี่ ปุ่น ก็ได้จัดไว้อีกแผนกหนึ่ งเพื่อให้ เหมาะสมกันสภาพของเกาะญี่ปุ่น ญี่ ปุ่นได้จัดกองบินไว้ 36 กองร้อย มี
เครื่องบินสาหรับปฏิบัติการกับข้าศึกได้ทุกขณะถึง 1,000 เครื่อง มีนักบินมากกว่า 100,000 คน9
เนื่องจากเหตุกรณีพิพาทอินโดจีน เกิดการต่อสู้กันระหว่างทหารไทยกับทหารฝรั่งเศส ตั้งแต่ตุลาคม 2483 มกราคม 2484 โดยไม่มีทีท่าว่าจะสงบ ทางญี่ปุ่นแสดงเจตจานงเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ ง เหตุการณ์ได้จบลงโดย
ที่ ฝ รั่ งเศสได้ ม อบดิ น แดนบางส่ ว นคื น ให้ แ ก่ ไทย ฝ่ า ยไทยจึ ง จั ด การปกครองเป็ น 4 จั งหวั ด คื อ จั งหวั ด พิ บู ล
สงคราม จังหวัดพระตะบอง จังหวัดนครจัมปาศักดิ์ และจังหวัดลานช้าง 10 หลังการเข้ามามีบทบาทของญี่ปุ่นใน
เหตุการณ์นี้ เป็นที่คาดหมายว่า ญี่ปุ่นจะยาตราทัพเข้าสู่ประเทศไทยแน่ในอนาคต ขณะเดียวกัน จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ประกาศให้ ป ระเทศไทยเป็ น กลาง และได้ รณรงค์ ให้ ป ระชาชนปลู ก ผั ก สวนครัว เลี้ ยงสั ต ว์ และการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจระดับต้น ๆ อย่างเข้มแข็ง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่นการออกพระราชบัญญัติ
สงวนอาชีพบางประเภท ที่ส่วนมากเป็นงานฝีมือ เฉพาะแก่คนไทย เป็นต้น
https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามโลกครั้งที่สอง.
สิริ เปรมจิต. 2504. ญี่ปุ่นบุกเอเชีย ในสงครามโลกครั้งที่ 2, หน้า 9-10.
9 สิริ เปรมจิต. เรื่องเดิม, หน้า 11 – 12.
10 https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามโลกครั้งที่สอง.
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ในระหว่างนั้ น ทูตทหารบกของกลุ่มประเทศตะวันตกประจากรุงเทพมหานคร แจ้งต่อ จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ในตาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เร่งรัดปรับปรุงกองทัพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์สงครามขนาดใหญ่
ที่จะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับทั้งมีความเห็นว่าควรหลีกเลี่ยงการสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่น เพราะจะทาให้
เกิดความสูญเสียอย่างหนัก และประเทศไทยจะหวังพึ่งชาติอื่นไม่ได้เลย ก่อนกองทัพญี่ปุ่นจะบุกเอเชียอาคเนย์ 2
เดือน บรรดาทูตทหารตะวันตกประจาประเทศไทยได้แจ้งให้ทราบเป็นการลั บเฉพาะว่า ญี่ปุ่นจะบุกอินโดจีนผ่าน
ประเทศไทยทางด้านอรัญประเทศ เพื่อมุ่งไปโจมตีพม่า และจะมีกาลังหนึ่งกองพลตรึงอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนอีก
สี่กองทัพใหญ่จะกระจายขึ้นตามฝั่งทะเลภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา
ปัตตานี ไปถึงโกตาบารู ซึ่งเป็นแผนการที่แน่นอน
กองทัพญี่ปุ่นได้วางแผนในการยึดครองอาณานิคมของชาติยุโรปในทวีปเอเชียอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสร้าง
แนวป้ อ งกั น ขนาดใหญ่ ซึ่ งลากยาวผ่ านมหาสมุ ท รแปซิฟิ ก ตอนกลาง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการแสวงหา
ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอิสระขณะทาสงครามป้องกันตนเอง และเพื่อการป้องกัน
การเข้าแทรกแซงของยุโรป
ญี่ปุ่นจึงวางแผนทาลายกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา กองทัพญี่ปุ่นได้เปิดฉากโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาเบอร์ของ
สหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิก ฮ่องกงและเมืองโคตาบารูทางเหนือของมลายู โจมตีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
มหาสมุท รแปซิฟิกตอนกลางในเวลาเดียวกันอย่างรุนแรง และฉับพลั น โดยมิได้ประกาศสงครามล่ วงหน้าก่อน
ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) อังกฤษและสหรัฐอเมริกาจึงประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในวันนั้น
1.2.4. สงครามหาเอเชียบูรพา (The Greater East-Asia War)
สงครามมหาเอเชียบูรพาได้อุบัติขึ้นในวันเดียวกันนั้น ญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยขอให้กองทัพญี่ปุ่น
เดินทัพผ่านประเทศไทย โดยประกาศว่าไม่ต้องการยึดครองประเทศไทย แต่จะขอใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังพม่าและ
อินเดีย ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้ตอบข้อเสนอของญี่ปุ่น และภายหลังการโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์เพียงหนึ่งชั่วโมง ครั้ง
นั้นกองทัพญี่ปุ่นก็ได้ส่งกองกาลังบุกเข้าประเทศไทย
ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) กองทัพญี่ปุ่นยก
พลขึ้ น บกที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร นครศรี ธ รรมราช สงขลา สุ ร าษฎร์ ธ านี ปั ต ตานี แ ละบาง
ปู สมุทรปราการ และบุ กเข้าประเทศไทยทางบกที่อรัญประเทศ กองทัพญี่ปุ่นสามารถขึ้นบกได้โดยไม่ได้รับการ
ต่อต้านที่บางปู ส่วนทางภาคใต้และทางอรัญประเทศมีการต่อสู้ต้านทานอย่างหนักของทหารไทย ประชาชนทั่วไป
และอาสาสมัครที่เป็นเยาวชน ที่เรียกว่า ยุวชนทหาร ในบางจังหวัด เช่นการรบที่สะพานท่านางสังข์ จังหวัดชุมพร 12
เมื่ อ จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ เวลา 06.50 น. ในวั น เดี ย วกั น
12

https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทย.

17

ที่ป ระชุมพิ จ ารณาเห็ น ว่าไทยยั งไม่พร้ อมที่จะรบกับ กองทัพ ญี่ ปุ่น ซึ่งมีกาลั งและยุท โธปกรณ์ มากมายมหาศาล
ประกอบกับญี่ปุ่นได้แจ้งความประสงค์ เพียงแค่เดินทัพผ่านประเทศไทยโดยมีสัญญาว่าจะเคารพเอกราช อธิปไตย
และเกียรติภูมิของไทย รัฐบาลไทยจึงมีคาสั่งให้หยุดยิง และยุติการสู้รบเมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2484
รัฐบาลไทยได้พยายามเจรจาต่อรองกับข้อเสนอต่างๆ ของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ เพื่อการผ่อนหนักเป็นเบา และใน
ที่สุดก็ต้องยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านดินแดนประเทศไทย ไปยังพม่าและมลายู ระหว่างนั้นญี่ปุ่นทาการรบรุกอย่าง
รวดเร็วจนสามารถยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ได้ ความได้เปรียบของญี่ปุ่นใน
สงครามครั้งนี้ทาให้รัฐบาลไทยตกลงทาสัญญา เป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น รวมทั้งพันธมิตรทางการรุกรานและ
การป้ อ งกั น เมื่ อ วั น ที่ 11 ธั น วาคม พ.ศ. 2484 ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยต้ อ งประกาศสงครามอั ง กฤษและ
สหรัฐอเมริกาในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นตามข้อเรียกร้อง ซึ่งเป็นผลให้
ญี่ปุ่นยอมให้การบริหารประเทศชองรัฐบาลไทยดาเนินไปตามปกติ ญี่ปุ่นทาหน้าที่เป็นเพียง “ ที่ปรึกษา ” คอยดูแล
ไม่ให้ฝ่ายตนเสียประโยชน์ และพยายามหาทางทาให้รัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับตนมากยิ่งขึ้น
เมื่อญี่ปุ่นเข้าโจมตีฐานทัพเพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 เครื่องบิน
ของกองทัพญี่ปุ่นกว่า 100 เครื่อง ประกอบกับเรือดาน้าได้ยกกาลังเข้าโจมตีฐานทัพเพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐอเมริกา
อันเป็นการโจมตีโดยไม่ทันรู้ตัว ทาให้เกิดความเสียหายอย่างหนักด โดยมีผู้เสียชีวิตกว่าสามพันคน ซึ่งนับว่าฐานทัพ
ของสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ สุด ตั้งแต่เริ่มต้นสงคราม เพราะญี่ปุ่นเข้าโจมตีโดยไม่ประกาศ
สงครามให้ รู้ ล่ วงหน้ า ซึ่งท าให้ ส หรั ฐอเมริกามีความโกรธเคื องเป็ นอัน มากที่ ญี่ ปุ่น มิได้ ทาสงครามหรือประกาศ
สงครามล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติการทางทหารตามกฎหมายระหว่างประเทศ13
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ญี่ปุ่นไม่ได้ดาเนินการโจมตีฐานทัพเพิร์ลฮา
เบอร์ของสหรัฐอเมริกาเพียง หรือเพียงแค่ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่ได้ดาเนินการโจมตีพื้นที่ต่าง ๆ
ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาเหตุการณ์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจะทาให้เห็นภาพในช่วงเวลานั้นได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484
 นายพลเอก โตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศหลักสาคัญ 3 ข้อ, มร. โนมุระ และมร.คุรุสุ
ผู้แทนพเศษของญี่ปุ่ น เปิ ดการเจรจาสัน ติภ าพระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีโรสเวลต์แห่ ง
สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมด้วย

13

สิริ เปรมจิต. เรื่องเดิม, หน้า 18-19
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27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484
 ประธานาธิบดีโรสเวลต์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ทาการเจรจาสันติภาพกับ มร.ฮัลล์ และ มร.
โนมูระ และ มร.คุรุสุ ได้ทาการเจรจาสันติภาพในแปซิฟิคต่อไปอีก
7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา, หรือวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ตามเวลา
ของประเทศไทย)
 สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น มีกระแสพระบรมราชโองการของ ให้ประกาศสงคราม
กั บ อั งกฤษและสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งท าให้ มี ป ระเทศต่ า ง ๆ ซึ่ งประกาศสงครามกั บ ญี่ ปุ่ น คื อ อเมริก า, อั งกฤษ,
ออสเตรเลีย, คานาดา, เนเธอร์แลนด์อินเดียตะวันออก, นิคารากัว คอสตาริกา, จุงกิง และคิวบา ส่วนอิยิปต์เพียงตัด
สัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นเท่านั้น
 โจมตี เพิร์ลฮาเบอร์, ฮาวาย กองทัพอากาศและทัพเรือดาน้าญี่ปุ่น ได้โจมตีแบบสายฟ้า
แลบ โจมตีเกาะฮาวายอย่างรุนแรง และสามารถจมเรือรบของอเมริกันได้ถึง 3 ลา ส่วนเรือประจัญบานอีก ๓ ลา
และเรือลาดตะเวนขนาดใหญ่อีก 4 ลา ได้รับความเสียหายอย่างหนักและสามารถทาลายเครื่องบินที่จอดอยู่ในสนาม
ได้กว่า ๒๐๐ เครื่อง ฝูงบินญี่ปุ่น 140 เครื่อง จากเรือบรรทุกเครื่องบิน ได้ระดมเข้าโจมโฮโนลูลูอย่างดุเดือดถึง 3
ชั่วโมง ซึ่งลูกระเบิดลูกเดียวสามารถทาลายชีวิตมนุษย์ได้ถึง 360 คน และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
 โจมตีหมู่เกาะฟิลิปปินส์ , ฮ่องกง, เกาะเวค, และเกาะกวม กองทัพเรืออันมหึมา และ
กองบินนาวีอันมีอานุภาพแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้เข้าโจมตรี ดาเวา ในเหมู่เกาะฟิลิปปินส์ , ฮ่องกง,
เกาะเวค, และเกาะกวม
 จู่ โ จมขึ้ น บกในสหพั น ธรั ฐ มลายู , โจมตี ฮ่ อ งกง, เข้ า ยึ ด เขตเช่ า นานาชาติ เ ซี ย งไฮ้
กองทหารญี่ ปุ่ น ได้ จู่ โจมขึ้ น บกในสหพั น ธรั ฐ มลายู , โจมตี ฮ่อ งกง, เข้ายึ ด เขตเช่านานาชาติ เซี ย งไฮ้ , ริบ บรรดา
ผลประโยชน์ของอังกฤษและอเมริกาในจีนเหนือไว้จนหมดสิ้น
 ยกพลขึ้นบกในประเทศไทย กองทัพญี่ปุ่นจากไซ่ง่อนส่งกาลังเข้าสู่ประเทศไทยตามจุด
ต่าง ๆ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้ยื่นคาขาดต่อไทยให้ยอมอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนกาลังทางบก ทางทะเลและ
ทางอากาศผ่านประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ตกลงให้คายินยอมแก่ญี่ปุ่นในตอนเช้าของวันที่ 8 ธันวาคม 2484 นั้นเอง
10 ธันวาคม พ.ศ. 2484
 ญี่ ปุ่ น สามารถทาลายเรือระจัญ บานของอั งกฤษได้ 2 ล า คือ ปริ๊น ส์ ออฟเวลล์ ระวาง
35,000 ตัน กับเรือรีพัลส์ 32,000 ตัน กับเรือพิฆาตอีก 1 ลา ซึ่งจมที่กลันตันที่ฝั่งมลายูทางตะวันออก
 ญี่ปุ่นยึดได้เมืองหลวงของเกาะกวม และได้จมเรือดาน้าอเมริกันได้ 1 ลา ที่นอกอ่าวมนิลา
และญี่ปุ่นยึดเกาะไวฮัมในฮาวาย
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12 ธันวาคม พ.ศ. 2484
 เยอรมนี-อิตาลี ฝ่ายอักษะประเทศประกาศสงครามกับอังกฤษและอิมริกาและเซ็นสัญญา
กับญี่ปุ่นว่า จะไม่แยกทาสันติภาพกันอย่างเด็ดขาด และไทยได้ตกลงกับญี่ปุ่นจะมีสัญญาร่วมรุกและร่วมรบ
 กองทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้ นบกทางใต้ของเกาะลูซอน และได้เข้ายึดได้เกาะเกาลูนตรงข้าม
ฮ่องกง กับได้เข้ายึดเกาะกวมไว้ได้ทั้งหมด และกองทหารอังกฤษถอยออกจากแคว้นเคดาห์ใต้พรมแดนประเทศไทย
21 ธันวาคม พ.ศ. 2484
 ญี่ปุ่นกับไทยร่วมเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกัน
23 ธันวาคม พ.ศ. 2484
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการผสมเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายญี่ปุ่นในทุกกรณี โดยมี
พลตรี จิร วิชิตสงคราม เป็นประธานคณะกรรมการผสม
25 ธันวาคม พ.ศ. 2484
 ฮ่องกงยอมแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นเมื่อเวลา ๑๗.๕๐ น. และกองทหารญี่ปุ่นหยุดยิงเมื่อเวลา
๑๙.๓๐ น.
2 มกราคม พ.ศ. 2485
 กองทหารญี่ปุ่นเข้ายึดนครมนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไว้ได้อย่างสิ้นเชิง
3 มกราคม พ.ศ. 2485
 ญี่ ปุ่ น และไทยลงนามใน “ข้อ ตกลงในกิจเกี่ ยวกับ แผนการยุท ธร่วมกัน ระหว่างไทย ญี่ปุ่น” อันเป็นข้อตกลงที่ระบุถึงหน้าที่ไทยจะต้องอานวยความช่วยเหลือแก่ฝ่ายญี่ปุ่น
11 มกราคม พ.ศ. 2485
 กองทหารญี่ปุ่นเข้ายึดเมืองกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของสหพันธรัฐมลายูได้โดยสิ้นเชิง
12 มกราคม พ.ศ. 2485
 กองรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคาแถลงการณ์ว่า กองทัพบกและกองทัพเรือญี่ปุ่นได้ทาสงคราม
กับ กองทหารเนเธอร์ แลนด์ ในหมู่ เกาะอิ น เดี ย ตะวัน ออกตั้ งแต่ 11 มกราคม และว่า ญี่ ปุ่ น มิ ได้ มี เ จตนาร้ายต่ อ
ประชาชนพื้นเมืองผู้หาความผิดมิได้
15 มกราคม พ.ศ. 2485
 สรุปผลแห่งชัยชนะของกองทหารญี่ปุ่นในประเทศจีน ที่จางซาครั้งที่ 2 มีดังนี้ ทหารข้าศึก
ตาย 57,300 คน จับ เชลยศึกได้ 2,000 คน ยึดอาวุธ ส าคัญ ๆ ได้คือ ปืนภู เขา 12 กระบอก ปืนครกสนาม 63
กระบอก เป็นต้น
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24 มกราคม พ.ศ. 2485
 กองทัพบกญี่ปุ่นเข้ายึดจุดสาคัญในบอร์เนียวของอังกฤษได้โดยเด็ดขาด
 นายพลเอก ฮิเดกิ โตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายพลโท เทฮิชิ สุกุกิ ประธานสภา
แบบแผนได้เปิดเผยถึงโครงการทั่วไปในการสถาปนาเศรษกิจในมหาบูรพาเอเซีย
25 มกราคม พ.ศ. 2485
 รัฐบาลอเมริกันยอมรับว่า ในการรบที่เพิร์ลฮาเบอร์ ทหารเรืออเมริกันตาย 4,400 คน
ทหารบกตาย 2,000 คน
 ประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษ และอเมริกา และเริ่มยาตราทัพข้ามพรมแดน
ไปทางพม่า
มกราคม พ.ศ. 2485
 ฝ่ายการโยธารถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจึงได้เริ่มทาการสารวจเส้นทางรถไฟระหว่า งไทยและ
พม่า และสรุปผลว่าจะสามารถดาเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ได้และได้ทาการถ่ายภาพทางหากาศเพื่อทาแผน
ที่ ซึ่งมีความละเอียดถึงเศษหนึ่งส่วนสองหมื่นขึ้นเป็นชิ้นแรก
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
 ญี่ปุ่นขอให้พม่าร่วมมือกับญี่ปุ่นเมื่อลัดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของอั งกฤษ และให้ชวา
ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อปลดแอกจากเนเธอร์แลนด์
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
 ญี่ปุ่นยึดสิงคโปร์ได้ และประกาศว่า ต่อไปนี้ญี่ปุ่นจะเรียกชื่อเกาะสิงคโปร์ใหม่ว่า "โชนัน"
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
นายพลเอกฮิเดกิโตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อการประชุมใหญ่แห่งชาติของญี่ปุ่นว่า เพื่อฉลองใน
การแตกพินาศของสิงคโปร์ ที่ฮิบิยา จึงขอเชิญชวนประชาชาติญี่ปุ่นให้ประกอบธุรกิจในฐานะเป็นผู้นาของเอเซีย
ตะวัน ออกและกล่าวว่า เอเซียใหญ่ ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ วจากชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของญี่ ปุ่น และหั วเลี้ ยวหั วต่อแห่ ง
ประวัติศาสตร์ของโลก ได้มาถึงแล้ว และนายนาวาเอก ฮิเดโอ ฮิโรเด แห่งกองนาวีในกองบัญชาการทหารสูงสุดของ
พระเจ้าจักรพรรดิได้แถลงในที่ประชุมว่า วันที่นาวีญี่ปุ่นจะเข้าครอบครองมหาสมุทรอินเดียนั้น อยู่ไม่ไกลเลย
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21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
 กองทัพญี่ปุ่นประกาศว่าเชลยศึกที่ญี่ปุ่นจับได้ในสิงคโปร์นี้มีจานวนถึง 73,000 คน เป็น
นายพล 28 นาย มีน ายพล อาเธอร์ เปอซิวาล ผู้ บัญ ชาการทหารสู งสุ ดของสิ งคโปร์รวมอยู่ด้วย ซึ่งในการรบที่
สิงคโปร์นี้ ทหารออสเตรเลียเสียชีวิตไปถึง 18,000 คน
โดยญี่ปุ่นได้เริ่มโครงการก่อสร้างในเดือน มิถุนายน 2485 (อย่างเป็นทางการ) โดยใช้แรงงานจากเชลยศึก
ฝ่ายสัมพันธมิตรในการก่อสร้าง และลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในวันที่ 16 กันยายน 2485 เพื่อสร้างทาง
รถไฟสายพม่า แยกจากทางรถไฟสายใต้ของไทยที่สถานี หนองปลาดุก ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ญี่ปุ่นขอยืมเงินไทย 4
ล้านบาทในการก่อสร้าง และต่อมา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ได้มีข้อบังคับออกตามความในกฎอัยการศึก
พ.ศ. 2457 ฉบับที่ 7 เพื่ออานวยความสะดวกในการสร้างทางรถไฟ
1.3. เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ The Death Railway) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในที่มาที่ไปของการสร้างทางรถไฟสายไทย - พม่า รวมถึงการใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการประเมินคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ของแหล่งนี้ จึงจาเป็นที่
จะต้ องเข้าใจในบริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การรถไฟของประเทศไทย และกองพลทหารรถไฟญี่ ปุ่ น ในรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1.3.1 ประวัติการสร้างทางรถไฟในประเทศไทย
เพื่อให้เห็นภาพของสาเหตุที่ญี่ปุ่นได้ดาเนินกาการก่อสร้างทางรถไฟในประเทศไทย มีแนวคิดเกิดขึ้นจาก
การผลักดันของประเทศอังกฤษ ที่กาลังแผ่ขยายอาณาเขตในบริเวณนี้ ซึ่งตรงกับช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟขึ้น 14 โดยเมื่อปี พ.ศ.2398
พระนางเจ้าวิคตอเรียมหาราช ได้โปรดเกล้าให้ เซอร์ จอห์น เบาริงค์ ทูตพิเศษแห่งบริเตน นาราชบรรณาการมา
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ในจานวนเครื่องราชบรรณาการ มีรถไฟจาลองย่อส่วนพร้อมด้วยรถ
จักรไอน้ารวมทั้งรถพ่วงครบขบวน (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2540 หน้า 47)15
ราชบรรณาการในครั้ ง นั้ น พระนางเจ้ า วิ ค ตอเรี ย มี พ ระราชประสงค์ จ ะให้ เ ป็ น เครื่ อ งดลพระทั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงฝักใฝ่ในการรถไฟและจะได้ทรงสถาปนาการรถไฟขึ้นในราชอาณาจักร
ไทยในกาลภายหน้า16
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. ทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สายอีสาน) . สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. [สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2561.] http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/neast/neast.html. (สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง)
15 การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540. 100 ปี รถไฟไทย. กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, หน้า 47.
16 การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540.เรื่องเดิม, หน้า 47 – 48.
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา
เป็ น ครั้ งแรก ทรงทอดพระเนตรการก่ อสร้ างทางรถไฟในชวา การวางผั งเมื อ ง โรงทหาร อู่ เรือ ศาล เรือนจ า
โรงพยาบาล การไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ และในปี พ.ศ. 2414 พระองค์ได้เสด็พระราชดาเนินประพาสอินเดียโดยทาง
รถไฟ จากเมืองกัลกัตตาไปเดลฮี และจากเดลฮีไปจนถึงบอมเบย์ หลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่ารัฐบาลไทยกาลังดาริจะ
สร้างทางรถไฟขึ้นภายในประเทศ จากกรุงเทพฯ ไปถึงเมือ งนครราชสีมา เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไป มีชาวยุโรปติดต่อ
เสนอขอรับเหมาก่อสร้างทางรถไฟให้แก่รัฐบาลไทยหลายชาติ17
ทางรถไฟสายแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กาเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 โดยรัฐบาลสยามได้ให้สัมปทานแก่
บริษัทชาวเดนมาร์ก สร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพมหานครถึงสมุทรปราการ เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร รู้จัก
กันในนาม ทางรถไฟสายปากน้า ซึ่งปัจจุบันได้ทาการรื้อถอนจนหมดสิ้นแล้ว18
ในส่วนของทางรถไฟของราชการเริ่มกาเนิดขึ้นเป็นรูปร่างสมบูรณ์ อย่างเป็นทางการเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประกาศพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม ตั้งแต่กรุงเทพถึงนครราชสีมา เมื่อ
วัน ที่ 1 มีน าคม 2433 (ร.ศ.109) โดยมีป ระกาศพระบรมราชโองการแสดงพระราชดาริไว้ว่า (กองบรรณาธิการ
วารสารรถไฟสัมพันธ์, 2559 หน้า 2)19
“การสร้างหนทางรถไฟเดินไปมาในระหว่างหัวเมืองไกลเป็นเหตุให้ความเจริญแก่บ้านเมืองได้เป็นอย่าง
ส้าคัญ อันหนึ่งเพราะทางรถไฟอาจจะชัดย่นหนทางหัวเมืองซึ่งตังอยู่ไกล ไปมากันถึงยาก ให้กลับเป็นหัวเมืองใกล้ ไป
มาถึงกันได้โดยสะพวกเร็วพลัน การย้ายสินค้าไปมา ซึ่งเป็นการล้าบากก็สามารถจะย้ายขนไปมาถึงกันได้โดยง่าย
เมื่อเป็นดังนี หัวเมืองในอุดมดี แต่สินค้ายังไม่บริบูรณ์ เพราะขัดหนทางไปมายาก ไม่สามารถที่จะย้ายขนสินค้าที่จะ
บังเกิดขึน ไปค้าขายแลกเปลี่ยนกันกับหัวเมืองอื่นได้ ก็คงมีอุตสาหะสร้างท้าและเพาะปลูกสิ่งสินค้านันได้มากยิ่งขึน
เป็นการเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎร มีทางตังการท้ามาหากิน กว้างขวางออกไปและท้าทรัพย์สมบัติกรุงสยาม
ให้มากมียิ่งขึนด้วย ทังเป็นคุณประโยชน์ในการบังคับบัญชา ตรวจตราราชการ บ้ารุงรักษา พระราชอาณาเขตต์ให้
ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขได้โดยสะดวก”20
โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ 21 โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัด
ติวงศ์ ทรงเป็นเสนาบดี และนาย เค. เบ็ทเก ชาวเยอรมันเป็นเจ้ากรมรถไฟพร้อมกับให้เปิดประมูลสร้างทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540. เรื่องเดิม, หน้า 48.
การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2554. สถานีรถไฟ บันทึกความทรงจ้า ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, หน้า 13.
19 กองบรรณาธิการ วารสารรถไฟสัมพันธ์. 2559. ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม, กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2559. หน้า 2.
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
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สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมาขึ้นเป็นลาดับแรกในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.243422 อย่างไรก็ตามกระทั่งล่วงมาถึงปีพ.ศ.
2439 การก่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาจึงได้แล้วเสร็จบางส่วน โดยวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์ได้
เสด็จฯ ทรงเปิดการเดินรถไฟสายนี้ ระหว่างสถานีกรุงเทพ – อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่ง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ถือเอาวันที่ 26 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟจนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่แรกสถาปนากิจการรถไฟ ในปี พ.ศ. 2439 จนสิ้นรัชสมัยของพระองค์ในปี พ.ศ. 2453 มีทางรถไฟเปิดใช้
แล้วทั้งสิ้น 932 กิโลเมตร และได้ดาเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางไปยังสายเหนือได้ในเวลาต่อมา23
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้รวมกิจการของกรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้เป็น “กรมรถไฟหลวง” และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน ดารงตาแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์
แรก ในรัชสมัยของพระองค์มีเส้นทางรถไฟที่เปิดใช้ทั้งหมด 2,518 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 497
กิโลเมตร 24
กิจการรถไฟแต่เดิมนั้นอาศัยชาวต่างประเทศเป็นผู้บัญชาการและอานวยการในหน้าที่สาคัญๆ เมื่อรัฐบาล
ไทยประกาศสงครามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2459 ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ตาแหน่งผู้
บัญชาการกรมรถไฟหลวงขณะนั้นก็ว่างลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชรฯ รักษาการในตาแหน่งดังกล่าวและได้ ตราพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน พ.ศ.2460 ให้พระองค์ดารงตาแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงอย่างเป็นทางการ25
กิจการเบื้องแรกที่ทรงปฏิบัติ คือการให้กรมรถไฟหลวงสายเหนือกับสายใต้เข้าเป็นกรมเดียวกัน ในการนี้
ทรงได้มีแผนการแก้ไขทางสายเหนือซึ่งเป็นทางกว้างให้เป็ นทางแคบ (1 เมตร) ขนาดเดียวกับทางสายใต้ สามารถ
เดินรถไฟติดต่อกับสายสหรัฐมลายูซึ่งเป็นทางขนาดแคบเช่นเดียวกัน26
พระองค์ ท รงริ เริ่ ม ให้ มี ก ารสอบชิ งทุ น ของกรมรถไฟออกไปศึ ก ษาวิ ช าการรถไฟและการพาณิ ช ย์ ณ
ต่างประเทศ เพื่อเข้ามาดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ แทนชาวต่างประเทศ เมื่อต้ นปี 2461 โดยรุ่นสุดท้ายที่ส่งไปเรียนคือ
ปี พ.ศ.2466 รวมนักเรียน 51 คน27

การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540. เรื่องเดิม, หน้า 49.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 49.
24 กองบรรณาธิการ วารสารรถไฟสัมพันธ์. 2559. เรื่องเดิม, หน้า 2 – 3.
25 การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540. เรื่องเดิม , หน้า 56.
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 56.
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57.
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และเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยกาลังประสบปัญหาและเกิดสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เส้นทาง
รถไฟได้รับความเสียหายอย่างหนัก และการขยายรางสร้างเส้นทางเพิ่มก็เป็นไปอย่างล่าช้า โดยมีเส้นทางรถไฟที่
สร้างเพิ่มขึ้นรวมกันในสมัยรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 8 เพียง 677 กิโลเมตร28
กิจการรถไฟไทยก้าวสู่จุดเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญอีกครั้งในปีพ.ศ. 2494 ตรงกับรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ซึ่งมีการตราพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้น “กรมรถไฟหลวง” จึงเปลี่ยนสถานะมาเป็น
รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการ ภายใต้ชื่อว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน การรถไฟฯ เปิดเดินรถบนเส้นทางรถไฟครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งสิ้น
4,131 กิโลเมตร
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางรถไฟ (หลวง) สายแรกของประเทศไทย
การก่อสร้างทางรถไฟสายนี้มาจากเหตุผล 2 ประการ คือ เหตุผลด้านเศรษฐกิจและเหตุผลด้านความมั่นคง
ของประเทศ เพราะนอกจากการก่อสร้างทางรถไฟจะมีจุดประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งผู้คน
และสินค้าระหว่างเมืองหลวงกับภาคอีสานแล้ ว ทางรถไฟจะเป็นประโยชน์ในด้านการปกครองและรักษาพระราช
อาณาเขต โดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งในช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสได้ครอบครองเพื่อนบ้านติดกับไทย คือ ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม ฝรั่งเศสได้แสดงท่าทีและพฤติกรรมที่คุกคามไทยหลายครั้ง นามาสู่ความขัดแย้ง จนกระทั่งไทยต้อง
เสียดินแดนสิบสองจุไทให้แก่ฝรั่งเศสใน พ.ศ.2431 จากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
เสื่ อมลงตามล าดับ ด้วยสาเหตุดังกล่ าวทาให้ ประเทศไทยจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมในการสร้างทางรถไฟและนามาสู่การก่อสร้างทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมา
ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2430 ได้มีการลงนามระหว่างพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์ วโรปการ
เสนาบดีว่าการต่างประเทศตัวแทนรัฐบาลไทยกับพลโท เซอร์แอนดรู คลาก (Sir Andrew Clark) ชาวอังกฤษ และ
คณะตัวแทนผู้รับจ้าง ในนามบริษัทปันชาร์ด แมกทักการ์ด โลเธอร์ (Meessre Punchard Mac Taggart, Lowther
& Company) ทาการสารวจความเหมาะสมในการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - เชียงราย ไปจนถึง
เชียงแสน และสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ทั้งนี้จะต้องทาการสารวจและประมาณราคาการก่อสร้างในเวลา 4 ปี
ทางรถไฟสายนี้มีระยะยาวกว่า 1,060 กิโลเมตร ราคาค่าสารวจตรวจทางรถไฟกิโลเมตรละ 35 ปอนด์ รวมเงิน
ทั้งหมด 38,214 ปอนด์ หรือคิดเห็นเงินไทยประมาณ 630,000 บาท โดยเป็นการประเมินขนาดความกว้างของราง
รถไฟ 3 ประเภท คือ 1 เมตร, 1.435 เมตร และ 60 เซนติเมตร ภายหลั งจากการส ารวจเสร็จสิ้ น รัฐ บาลไทย
ตัดสินใจเลือกก่อสร้างขนาดความกว้างของรางรถไฟที่ใช้ขนาดมาตรฐานที่ดีที่สุดของโลกขณะนั้น คือ 1.435 เมตร29
เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. ทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สายอีสาน) . สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. [สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2561.] http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/neast/neast.html.
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เนื่องจากการก่อสร้างรางรถไฟมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทาให้ในปี พ.ศ.2434 รัฐบาลไทยได้มีการประกาศขายหุ้น
ลงทุนสร้างทางรถไฟแก่มหาชนจานวน 16,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจานวนเงินรวม 16 ล้านบาท เพื่อเป็น
เงินทุนมาสมทบกับเงินทุนจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งกันไว้แล้วส่วนหนึ่ง ในปีเดียวกันนี้ได้มีการเปิดซอง
ประมูลการก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ผลการประมูลปรากฏว่านายจอร์จ มูเร แคมป์เบลล์
(George Murray Campbell) ชาวอั งกฤษ มี ห้ างซาติ ด เมเทธชั่ น แห่ งอั งกฤษเป็ น ผู้ ค้ าประกั น ประมู ล ในราคา
9,956,164.81 บาท โดยการก่อสร้างทางรถไฟจะใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี นับตั้งแต่วันทาหนังสือสัญญาตกลงกันจนถึง
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2439 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างทางรถไฟสายนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก ได้แก่ เงิน
ค่าส่งดินและหินที่เกินกว่า 50 เมตรขึ้นไป เงินค่าสะพานเหล็ก ถานรองด้วยอิฐ 33 สะพานแทนสะพานไม้ ค่าจัดซื้อ
ที่ดิน และอื่น ๆ ทาให้กรมรถไฟประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด 16,000,000 บาท30
ในระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟได้เกิดปัญหาหลายประการ อาทิ ความขัดแย้งกับเจ้ากรมรถไฟซึ่งเป็นชาว
เยอรมัน การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน การเรียกร้องการชดเชยเมื่อไทยต้องการยกเลิกสัญญาจากผู้รับเหมาที่ไม่เป็น
ธรรม และการแทรกแซงทางการเมืองของอังกฤษ ความขัดแย้งได้ลุ กลามบานปลายกลายเป็ นปั ญ หาระหว่าง
ประเทศ จนต้องขึ้นศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศถึง 3 ครั้ง โดยท้ายที่สุดได้คาตัดสินโดยสรุปได้ว่า การที่
รัฐบาลไทยไล่ผู้รับเหมาออกนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอ ดังนั้นจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้รับเหมา จานวน 161,016
ปอนด์ 3 ชิลลิ่ง 6 เพนนี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,500,000 บาท บทเรียนจากการสร้างทางรถไฟสายนี้ ทาให้
รัฐบาลไทยต้องดาเนินการก่อสร้างทางรถไฟด้วยตัวเอง โดยอาศัยกรมรถไฟเป็นผู้ดาเนินงาน และจ้างวิศวกรชาว
ต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงการสั่งซื้อล้อเลื่อนต่าง ๆ โดยวิธีประมูลจากประเทศทางยุโรป และใช้หลักการเดียวกัน
ในการสร้างทางรถไฟในเส้นทางสายอื่นต่อมา31
การก่อสร้างทางรถไฟช่วง กรุงเทพฯ - อยุธยา – สระบุรี ดาเนินการในปี 2438 อันเป็นการดาเนินการใน
พื้นที่ราบ โดยเมื่อได้ดาเนินมาจนถึง “ดงพญาไฟ” ซึ่งเป็นภูเขาและป่าทึบ คนงานส่วนมากซึ่งเป็นคนจีน และชาว
อีสานที่มารับจ้างทางานขุดดิน พูนทาง และระเบิดภูเขาต่า งเจ็บป่วยเป็นโรคไข้ป่า และล้มตายเป็นจานวนมาก
แม้แต่วิศวกรชาวเดนมาร์กที่มาคุมงานตอนหนึ่ง ชื่อนายราเบค ก็เสียชีวิตเนื่องจากเป็นไข้ป่า ศพยังได้ฝังไว้ที่หน้า
สถานีมวกเหล็กตราบเท่าทุกวันนี้32
การก่อสร้างทางรถไฟในช่วง “ดงพญาไฟ” นี้ไม่รุดหน้าเท่าที่ประมาณการไว้ รั ชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2439 กรมรถไฟได้ดาเนินการก่อสร้างทางรถไฟ
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. ทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สายอีสาน) . สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. [สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2561.] http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/neast/neast.html.
31 เรื่องเดียวกัน.
32 เรื่องเดียวกัน.
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ต่ อ จากผู้ รั บ เหมาในช่ ว งอยุ ธ ยา - แก่ งคอย ปากช่ อ ง และนครราชสี ม า จนเมื่ อ วัน ที่ 21 ธั น วาคม พ.ศ.2443
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดาเนินมาประกอบพิธีเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ –
นครราชสีมา รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี33
หลั งจากนั้ น การก่ อ สร้ า งทางรถไฟสายตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ของไทยได้ ห ยุ ด ชะงัก ลงประมาณ 20 ปี
เนื่องจากรัฐบาลขาดงบประมาณ และต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟส ายเหนือ และการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ จนมีการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้อีกครั้งจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างที่จังหวัดหนองคายและ
อุบลราชธานี ในปี พ.ศ.247334
ทางรถไฟสายเหนือ
สายชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่
การก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือ เริ่มจากสถานีชุมทางบ้านภาชีขึ้นไปถึงสถานีเชียงใหม่ โดยแยกจากทาง
รถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกแล้ว ทางสายนี้มีขนาดกว้าง 1.435 เมตร เช่นกัน และการ
ก่อสร้างได้ดาเนินการเป็นตอน ๆ โดยตอนแรกระหว่างสถานีบ้านภาชีถึงสถานีลพบุรีระยะทาง 43 กม. เสร็จและ
เปิดการเดินรถตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2444 ตอนลพบุรี ถึงสถานีปากน้าโพ ระยะทาง 117 กม. ได้สร้างเสร็จ
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2448 โดยการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายนี้ ยั งไม่แ ล้ ว เสร็ จ ก็ สิ้ น รั ช กาลเสี ยก่ อ น 35 พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่ หั ว ฯ เมื่ อทรงขึ้ น
ครองราชย์แล้วได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ดาเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ. 2457 เกิดสงครามโลกครั้งที่
1 และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริให้ไทยเข้าเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร ฝ่ายตรงข้าม
กับเยอรมัน จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมกิจการรถไฟทั้งสายเหนือ และสายใต้เข้าด้วยกัน เรียกชื่อใหม่ว่า “กรมรถไฟ
หลวง” และโปรดเกล้าฯ ต่างตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนกาแพงเพชรอัครโยธิน (พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร)
เป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2460 พร้อมกับให้เลิกตาแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนือ
คือ นายแอล ไวเลอร์ มาเป็นหัวหน้าแผนกวิชา ในกรมรถไฟหลวงแทน (สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง) 36
การเดินรถไฟในสายเหนือ ก่อนที่กรมขุนกาแพงเพชรอัครโยธิน จะมารับตาแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟ
หลวงมีการเปิดเส้นทางเดินรถไฟถึงสถานีปากพง และกาลังดาเนินการตรงช่วงถ้าขุนตาน บริเวณเขตต่อจังหวัด
ลาปาง และลาพูน การสร้างรถไฟได้ดาเนินการสร้างทางต่อ โดยซื้อที่ดินสาหรับสร้างสถานีลาพูนและสถานีเชียงใหม่

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
35 การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540. 100 ปี รถไฟไทย. กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, หน้า 71.
36 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. ทางรถไฟสายเหนือ. สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน
2561.] http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/north/north.html.
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ควบคุมการวางรางรถไฟจากถ้าขุนตานไปถึงสถานีเชียงใหม่และเปิดการเดินรถตลอดทางสายเหนือ จากกรุงเทพฯ
ถึงเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 246437
เนื่องจากความกว้างของทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ คือ 1.345 เมตร แต่ทาง
รถไฟสายใต้มีความกว้างเพียง 1 เมตร จึงเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเชื่อมโยงการเดินรถไฟทั่วประเทศ ดังนั้นเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงตัดสินพระทัยเปลี่ยนรางรถไฟทั้งหมดของ
ประเทศให้มีความกว้าง 1 เมตร38
ทางรถไฟสายเหนื อ สายชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่ แล้ ว เสร็จสามารถเดิน รถไฟทั้งสายได้ในวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2469 รวมระยะเวลาการก่อสร้างตลอดเส้นทางประมาณ 25 ปี ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 46,817,492
บาท รวมระยะทาง 661 กิโลเมตร39
ทางแยกสายสวรรคโลก
เพื่อให้ทางรถไฟติดต่อไปยังจังหวัดและอาเภอสาคัญ ๆ ที่อยู่ริมแม่น้ายม กรมรถไฟจึงได้สร้างทางแยกจาก
สถานีชุมทางบ้านดารา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางตะวันตกถึงสวรรคโลก จ.สุโขทัย มีระยะทาง 29 กม. ค่าก่อสร้าง
816,582 บาท ได้ทาการก่อสร้างและเปิดรับส่งสินค้ารวมถึงผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2452
ทางรถไฟสายใต้ สายธนบุรี – สุไหงโกลก
ธนบุรี - เพชรบุรี
เมื่ อ มี ก ารก่ อ สร้ า งทางรถไฟสายเหนื อ ได้ ด าเนิ น การไปใกล้ จ ะถึ งสถานี ล พบุ รี พระบาทสมเด็ จ พ ระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดาริว่าในทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา สมควรสร้างทางรถไฟเพื่อลงสู่
ภาคใต้ของประเทศด้วย จนในปี พ.ศ.2441 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟดาเนินการสร้างทางรถไฟขึ้น
ไปตอนแรกจากสถานี ธนบุรี (บางกอกน้ อย) จนถึงเพชรบุรีเมื่อ เดือนเมษายน โดยสร้างทางขนาดกว้าง 1 เมตร
ระยะทาง 150 กม. ได้สร้างแล้วเสร็จโดย รัชกาลที่ 5 เสด็จกระทาพระราชพิธีเปิด ณ สถานีธนบุรี เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน พ.ศ.2446 ค่าใช้จ่ายประมาณ 7,880,000 บาท40
เพชรบุรี – สุไหงโกลก
เพื่อความสะดวกในการควบคุมการก่อสร้างที่ยังดาเนินไปยังภาคใต้ ในปี พ.ศ.2455 ได้โปรดเกล้าฯ ให้แยก
กรมรถไฟออกเป็น 2 กรม คือ กรมรถไฟหลวงสายเหนือ และกรมรถไฟหลวงสายใต้ โดยกรมรถไฟหลวงสายใต้มี
หน้าที่อานวยการก่อสร้างทางต่อจากสถานีเพชรบุรีลงไป โดยมีนายเอช กิตตินส์ ชาวอังกฤษ เป็นผู้อานวยการ การ
เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
39 เรื่องเดียวกัน.
40 การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540. เรื่องเดิม, หน้า 72.
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สร้างทางสายใต้ได้เริ่มจากเพชรบุรีลงไปทางใต้ และจากสงขลาถึงกันตังขึ้นมาทางเหนือในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และ
มาบรรจบที่ชุมพรในที่สุด โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในปี พ.ศ.
2464 สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 62,435,195 บาท41
ทางแยกสายอู่ตะเภา (หาดใหญ่) – สงขลา
ระยะทาง 29 กม. ได้สร้างเสร็จและเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2456 (พร้อมกับทางตอนอู่ตะเภา
- พัทลุง รวมระยะทางสงขลา - พัทลุง 112 กม.)42
ทางแยกสายหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
ระยะทาง 45 กม. ได้สร้างเสร็จและเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.246143
ทางแยกสายเขาชุมทอง – นครศรีธรรมราช
ระยะทาง 35 กม. ได้สร้างเสร็จและเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.245744
ทางแยกสายทุ่งสง – กันตัง
ระยะทาง 93 กม. ได้สร้างเสร็จและเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.245645
ทางแยกสายสุราษฎร์ – พังงา - ท่านุ่น
ระยะทาง 162 กม. ได้สร้างเสร็จและเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.249946
ทางรถไฟสายใต้ สายธนบุรี – สุไหงโกลก
ทางสายนี้สร้างครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นทางขนาดกว้าง 1.435 เมตร จากกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา
ครั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทาการแปลงขนาดเป็น 1 เมตร และก่อสร้างต่อจากฉะเชิงเทราเพื่อเชื่อมกับรถไฟ
กัมพูชา ณ ตาบลคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี รวมระยะทาง 255 กม. สิ้นค่าก่อสร้าง 17,269768 บาท47
โดยเมื่อพิจารณาในช่วงปี ในปี 2484 ที่มีการพิจารณาสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่า แล้วพบว่า ประเทศ
ไทยมีทางรถไฟที่เปิดเดินรถแล้วทั้งสิ้น 3,267 กิโลเมตร ลงทุนไปประมาณ 200 ล้านบาท จึงถือว่าการคมนาคมใน
ประเทศไทยสมัย นั้ น มีความเจริญ เป็ น ปั จ จัยให้ ประเทศญี่ ปุ่น ต้องการความร่ว มมือจากไทยเพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ลาเลียงกองกาลัง เสบียง อาวุธ ผ่านเข้าสู่พม่าและมลายูได้โดยสะดวก

เรื่องเดียวกัน, หน้า 72.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 72 – 73.
43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 73.
44 การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2540. เรื่องเดิม, หน้า 73.
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 73.
46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 73.
47เรื่องเดียวกัน, หน้า 78.
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1.3.2. กองทัพทหารรถไฟญี่ปุ่น
เดิมกองทัพทหารรถไฟญี่ปุ่นเป็นกองพันที่จัดตั้งขึ้นหลังสงครามญี่ปุ่น-ราชวงศ์เช็ง ค.ศ.1895 (พ.ศ.
2438) ไม่นาน ในสงครามครั้งนั้น ญี่ปุ่นตระหนักถึงความขาดแคลนเครื่องมือขนส่งที่ช่วยลาเลียงกองทหาร และการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์รวมทั้งยุทธปัจจัยในเกาหลี และแมนจูเรีย (ปัจจุบันคือเขตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน)
จึงได้จัดตั้งกองพันทหารรถไฟขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยกองพันทหารรถไฟที่เป็นทหารช่างขนาดกลาง 2 กอง ทหาร
สื่อสารและดูแลโรงงาน อุปกรณ์กับวัสดุขึ้นในปี ค.ศ.1896 (พ.ศ.2439) คือหลังสงครามญี่ปุ่น -ราชวงศ์เช็งยุติได้ 1 ปี
(โยชิกาวา โทชิฮารุ, 2538)48
ในปี พ.ศ.2443 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏนักมวยในประเทศจีน กองพันทหารรถไฟญี่ปุ่นได้ส่งทหาร
รถไฟหน่วยหนึ่งไปบูรณะซ่อมแซมทางรถไฟช่วงที่อยู่ระหว่างเมืองปักกิ่งกับเมืองเทียนสิน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กองพัน
ทหารรถไฟเข้าไปปฏิบัติงานในสงคราม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กองพันทหารรถไฟของญี่ปุ่นก็ได้นาเอารูปแบบการ
ปฏิบัติการในภาคสนามรบแบบเยอรมันมาใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ ในที่ ๆ ไม่มีทางรถไฟ ให้รีบก่อสร้าง
ทางรถไฟแบบลวก ๆ เพื่อลาเลียงพลและร่วมทาการสู้ร บ ในที่ ๆ มีทางรถไฟอยู่แล้วให้รับผิดชอบการเดินรถไฟให้
เป็นไปด้วยดี49
รูปแบบทั้งสองนี้ได้นามาประยุกต์ใช้กับการบริหารทางรถไฟสายไทย - พม่าในเวลาต่อมา คือยามสงคราม
ใช้เพื่ อการทหาร ยามสงบใช้เพื่ อการล าเลี ยงผู้ โดยสาร แต่ก็ ได้เกิดความขัดแย้งกั บฝ่ ายไทยที่ มีม ติให้ ใช้เ ฉพาะ
การทหารเท่านั้น อย่างไรก็ตามกองทัพทหารรถไฟของญี่ปุ่นจะมีบทบาทและภารกิจที่ต้องปฏิบัติก็เฉพาะในสมรภูมิ
ต่างประเทศเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ใด ๆ ในประเทศญี่ปุ่น50
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2450 กลังสงครามญี่ปุ่น -รัสเซียได้ยุติลงแล้ว กองพั น
ทหารรถไฟที่ประกอบด้วย 3 กองร้อยได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกองพลทหารรถไฟ ประกอบด้วย 12 กองร้อย51
เมื่อญี่ปุ่นได้เริ่มส่งทหารไปยังไซบีเรียในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2461 ได้มีการส่งกองพลทหารรถไฟที่ 1 และที่
2 (ต่อมาเป็นกองพลทหารรถไฟพิเศษที่ 1 และที่ 2) เป็นแนวหน้าด้วยการใช้ยุทธวิธี “เดินทัพแบบขบวนรถไฟ” มี
การส่ งขบวนรถกองหน้ าสุ ดเป็ น แนวหน้ าตามด้ว ยขบวนล าเลี ยงกาลั งหลั กของกองพลทหารรถไฟเพื่ อทดสอบ
สมรรถภาพในการทาศึกของกองพลทหารรถไฟ52

โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. ทางรถไฟสายไทย-พม่าในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา. [บ.ก.] สายชล สัตยานุรักษ์. [ผู้แปล] อาทร ฟุ้งธรรมสาร, ตรีทิพย์
รัตนไพศาล และ มารศรี มิยาโมโต. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), หน้า 28.
49 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28 - 29.
50เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.
51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30.
52 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม,หน้า 31.
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ในการปฏิบัติการทางทหารของทหารคันโต (กองทัพบกญี่ปุ่นในประเทศแมนจูเรีย) ในปี พ.ศ.2474 มีการ
ใช้บริการของบริษัทการทางรถไฟแมนจูเรียใต้ รถไฟชิวโต และการทางรถไฟไซบีเรียตะวันออกอย่างเต็มที่ โดยจัดส่ง
กองพลทหารรถไฟที่ 3 ไปประจาการที่ฮาร์บิน (Harbin) ในแมนจูกัว ในเดือนกันยายน พ.ศ.2477 เพื่อเตรียมรับมือ
กับโซเวียตรัสเซีย53
โดยในส่วนของกองพลทหารรถไฟที่มาปฏิบัติการในสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น ได้แก่ กองพลทหารรถไฟ
ที่ 5 ที่จัดตั้งขึ้นในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2481 กองพลทหารรถไฟที่ 6 ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2480 และกองพลทหาร
รถไฟที่ 9 ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2484 นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งกองพลทหารรถไฟที่ 7 ที่ 8 และ ที่ 10 – 15 ในปี
พ.ศ.2487 รวมถึงกองพลทหารรถไฟที่ 16 – 20 ในปี พ.ศ.2488 ก่อนที่สงครามมหาเอเซียบูรพาจะยุติ 1 ปี54
ในปี ที่ ส งครามยุ ติ (พ.ศ.2488) นั้ น การปราชั ย และการล่ า ถอยจากยุ ท ธการที่ เกาะกั ว ดาล์ ค ะแนล
(Guadalcanal) ของทหารญี่ปุ่น ที่ทาให้ญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนยุทธวิธีจากการรุก มาเป็นการตั้งรับแทน เรือลาเลียงของ
ญี่ปุ่นถูกจมติด ๆ กันหลายครั้ง ทาให้ประสบปัญหาในการขนส่งทางทะเล จาเป็นจะต้องรักษาเส้นทางรถไฟยาว 3
หมื่นกิโลเมตรในเกาหลี แมนจูกัว จีน เวียดนาม กัมพูชา ไทย พม่า และมลายูไว้ เพื่อที่จะได้ส่งกาลังพล เสบียง และ
ยุทธปัจจัยไปบารุงและเสริมกาลังในแนวรบต่าง ๆ โดยอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกอย่างสะดวก55
กองพลทหารรถไฟ 20 กองพลและกองพันใหญ่อิสระ 30 กองที่ได้กล่าวมานี้ มีกาลังพลรวมราว 2 แสนคน
คือประมาณ 10 กองพลใหญ่ ส่วนกองพลทหารรถไฟที่ 5 กับที่ 9 ที่รวมอยู่ในจานวนนี้นั้น มีภารกิจในการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายไทย - พม่า56 นอกจากกองพลทหารรถไฟที่ 5 และ 9 แล้ ว ยังมีกองพันทหารรถไฟพิเศษที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย - พม่าด้วย ได้แก่ กองพันทหารรถไฟพิเศษที่ 4 และ 557
การแบ่งเขตรับผิดชอบในการก่อสร้างทางรถไฟระหว่างกองพลทหารรถไฟที่ 5 กับที่ 9 นั้ น ไม่ได้แบ่งที่ด่าน
พระเจดีย์สามองค์ ซึ่งอยู่ในเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า แต่เป็นการแบ่งที่นิเก (สังขละบุรี) ในไทย โดย
ให้กองพลทหารรถไฟที่ 5 ก่อสร้าง 152.4 กิโลเมตรในเขตพม่า กองพลทหารรถไฟที่ 9 ก่อสร้าง 262.5 กิโลเมตรใน
เขตไทย การกาหนดให้กองพลทหารรถไฟที่ 5 ก่อสร้างเพียง 60% ของระยะทางนั้น เป็นเพราะกองพลทหารรถไฟที่
9 มี 4 กองพันใหญ่ ส่วนกองพลทหารรถไฟที่ 5 มีแค่ 3 กองพันใหญ่เท่านั้น58
บทบาทของกองพลทหารรถไฟมีลักษณะเป็นทหารแนวหน้า คล้ายเป็นการนาร่องเมื่อมีการขยายแนวรบใน
ที่ต่าง ๆ กล่าวคือ การรถไฟแห่งแมนจูเรียใต้ การรถไฟแห่งเกาหลี และการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น จะรับผิดชอบ
53เรื่องเดียวกัน,

หน้า 31 - 32.
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.
56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.
57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 36.
58 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 122.
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การถมถนนเพื่อการวางรางรถไฟและดูแลทางรถไฟที่ส ร้างเสร็จแล้ วในแต่ละพื้นที่ เมื่อมีการขยายแนวรบและ
สามารถยึดดินแดนเพิ่มมากขึ้น การรถไฟทั้ง 3 นี้ก็คล้ายเป็นล้อรถที่ช่วยสร้างเส้นทางรถไฟขยายออกไปเรื่อย ๆ
เส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ ในยามสงครามจะใช้เพื่อการสงคราม ส่วนยามสันติก็ใช้ในเชิง
พาณิชย์ ฉะนั้นแม้สงครามจะยุติลงก็ไม่มีความคิดที่จะรื้อถอนทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เหล่านั้นแต่อย่างใด เพื่อให้
ได้ประโยชน์จากบริเวณที่มีการสร้างทางรถไฟขึ้น ก็ต้ องยึดดินแดนให้ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นก่อนจะเกิดสงครามมหา
เอเชียบูรพาก็มีการยึดดินแดนถึงตอนเหนือและตอนกลางของประเทศจีนแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อกองพลทหารรถไฟมี
กาลังพลเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าหลังเหตุการณ์แมนจูเรียแล้วนั้น กลับปรากฏว่าช่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอกั บ
จานวนพลที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาตามมามากมาย59
เมื่อญี่ปุ่นถูกตีแตกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2485 กองพลทหารรถไฟที่ 5 ไปยังร่างกุ้งไปร่วมรบที่ภาคเหนือ
ของพม่ า และตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม พ.ศ.2485 ก็ ไ ปรั บ ผิ ด ชอบการสร้ า งทางรถไฟจากทั น บิ ว ซายั ด
(Thanbyuzayat) ฝั่งพม่ามายังชายแดนไทย ส่วนกองพลทหารรถไฟที่ 9 นั้น หลังจากได้ขึ้นบกที่เวียดนามในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2484 ก็ได้ถูกส่ งไปยังเกาะไหหลาของจีน และบางส่ วนถูกส่งไปยังไซ่ง่อน ก่อนที่จะไปยังกรุง
พนมเปญ ของประเทศกัมพูชา, และหลังจากร่วมทาสงครามบุกมลายูแล้ว ได้ทาหน้าที่สร้างทางรถไฟสายไทย พม่า ในฝั่งไทยจนแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ.248660
1.3.3. การวางแผนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ
ตาม “แผนยุทธการของกองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้ ” กับ “ข้อตกลงที่โตเกียว” นั้น กองพลที่ 15 กับ
ทหารเรือจะเข้าควบคุมดูแลความสงบในไทยและเข้าควบคุมสถานการณ์ในพม่ า จากนั้นค่อยเตรียมเปิดแนวรบใหม่
ตอนนั้นที่โตเกียวยังไม่มีแผนการที่จะสร้างทางรถไฟสายไทย - พม่าแต่อย่างใด61 โดยจากบันทึกของพันโทฮิโรอิเกะ
เสนาธิการกองบัญชาการกองพลทหารรถไฟคันโต ได้มีการเขียนไว้ว่า ความคิดที่จะสร้างทางรถไฟสายไทย - พม่า
เกิดขึ้นในวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2484 และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2484 เขาได้ไปพบนายพลยามาชิตะ โทโม
ยูกิ แม่ทัพประจาไซ่ง่อน และทราบว่าเสนาธิการพันโทฉึจิ มาซาโนบุ (Tsuji Masanobu) จะโดยสารเรือไปโตเกียว
จึงได้ฝากความเห็นเรื่องการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่าฉบับที่ 1 ไปยังโตเกีย ว ได้มีการย้าให้เห็นความ
จาเป็นที่จะต้องสร้างทางรถไฟสายนี้ ทางโตเกียวอาจให้คาตอบเกี่ยวกับผลของการตัดสินใจในภายหลังก็ได้ แต่ได้มี
การเน้นถึงความจาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการอย่างน้อยก็โดยทาการสารวจทันที่ที่สามารถยึดเส้นทางรถไฟสายใต้
ของไทยไว้ในอานาจแล้ว โดยเมื่อนายพลโตโจ ฮิเดคิ (Tojo Hideki) ได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ดูเหมือนว่า
แผนการสร้างทางรถไฟสายนี้จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น ดังจะสามารถสังเกตได้จากการยกสถานะของอัคร
เรื่องเดียวกัน, หน้า 37-38.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 38 - 39.
61 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 42.
59
60

32

ราชทู ต ญี่ ปุ่ น ในประเทศไทย เป็ น เอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ่ น (คนแรกในประเทศไทย) และได้ มี ก ารย้ า ยสถาน
เอกอัครราชทูตจากถนนสาธรมาที่บริเวณมักกะสันที่เป็นโรงงานรถไฟแห่งเดียวในไทยด้วย62
โดยเมื่อเปรี ยบเทีย บลักษณะที่ญี่ ปุ่ นจัดการกับ พื้นที่แมนจูเรีย โดยการจัดตั้งประเทศแมนจ.กัวขึ้นเป็ น
ประเทศหุ่นเชิดเพื่อขยาดอิทธิพลของญี่ปุ่นด้วยการรับสิทธิประโยชน์บริเวณที่ทางรถไฟผ่านแล้ว อาจจะมองได้ว่า
การสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่าเป็นการทาให้ไทยและตอนใต้ของพม่าเป็นหุ่นเชิดแบบประเทศแมนจูกัวได้ด้วย
เช่นกัน โดยความคิดเรื่องการสร้างทางรถไฟสายนี้มาพร้อมกับการเริ่มมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายทหารซึ่งนิยม
สงคราม โดยมีเสนิธิการกองพลทหารรถไฟที่มาจากกองทัพคันโต (อยู่ในแมนจูกัว) เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง63
จากบันทึกเหตุการณ์ของอิชิดา ฮิเดกุมะ ที่เขียนขึ้นหลังสงครามนั้น ได้พูดถึงทางรถไฟสายไทย - พม่าว่า
เป็นทางรถไฟเพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ นายอิชิดะที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลการขนส่งรถไฟที่ 3
และเข้าควบตาแหน่งผู้บัญชาการคนล่าสุดในการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย - พม่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2487
ได้บันทึกไว้ว่า
“ทางรถไฟสายไทย - พม่านั้ น ในตอนแรกตั้ งใจจะให้ เป็ นเส้ น ทางเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ท างเศรษฐกิ จ แต่
นับตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485) ก็เริ่มส่อแววว่าจะใช้เพื่อการสงคราม โดยเฉพาะเมื่อการขนส่งทางทะเล
ระหว่างสิงคโปร์กับร่างกุ้งเริ่มไม่ปลอดภัย จาเป็นจะต้องหาเส้นทางลาเลียงสิ่งของต่าง ๆ ไปพม่าเพื่อความอยู่รอด
ของทหารญี่ปุ่นจานวน 200,000 คน ที่สู้รบอยู่กับพม่า” 64
โดยจากการที่เส้นทางรถไฟสายนี้เป็นไปตามข้อเสนอของโตโจ คือให้สร้างทางรถไฟจากไฮฟองในเวียดนาม
ไปยั งประเทศพม่า เลยมีการเรีย กโครงการทางรถไฟสายนี้ว่า “สายโตโจ” ด้ว ย65 ซึ่งเมื่อได้เริ่มสงครามแล้ ว ที่
ประชุมเพื่อสถาปนาวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาที่จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2485 ได้แถลงนโยบายขั้นพื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ การคมนาคมในเขตวงไพบู ล ย์ ม หาเอเชีย บู รพาว่า “เราต้อ งให้ ความส าคั ญ กั บ การสร้างเครือข่ ายการ
คมนาคมเพื่อเป็นระบบขนส่งทั่วทั้งวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา” ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “ทางรถไฟเชื่อมเหนือ –
ใต้แห่งเอเชีย” ที่เชื่อมโยงระหว่างญี่ปุ่น เก่าหลี แมนจูกัว จีน และภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์จะลงมือก่อสร้าง
เมื่อญี่ปุ่นประสบปัญหาในสงคราม กล่าวคือ ญี่ปุ่นได้สูญเสียเรือลาเลียงมากมายในสงครามแถบมหาสมุทรแปซิฟิก
การลาเลียงโดยใช้เส้นทางทางทะเลไปสู่แนวรบนั้นมีอันตรายมากขึ้น การสร้างเครือข่ายทางรถไฟเพื่อเป็นการรักษา
เส้นทางขนส่งทางบกไว้เพื่อส่งของและสัมภาระต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นที่เรียกว่า “วงไพบูลย์
มหาเอเชียบูรพา” นั่นเอง และเพื่อให้แนวคิด “เส้นทางสายโตโจ” สาเร็จลุล่วง ภายหลังจากเส้นทางรถไฟสายไทยเรื่องเดียวกัน, หน้า 44.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 45.
64 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 50.
65 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50.
62
63

33

พม่ าแล้ ว เสร็จ ในปี พ.ศ.2487 ญี่ ปุ่ น ได้เสนอต่อฝ่ ายไทยให้ ส ร้างทางรถไฟจากอุดรธานีไปทางตะวัน ออกจนถึ ง
นครพนมที่ติดกับแม่น้าโขง และถ้าสาเร็จก็จะทาให้ “เส้นทางรถไฟสายเหนือ-ใต้แห่งเอเชีย” ที่มีความยาวมหาศาล
เชื่อมดินแดนทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ของแผ่นดินใหญ่เอเชียเข้าด้วยกัน เริ่มจากเกาหลี แมน
จูกัว ผ่านประเทศจีนที่อยู่ทางเหนือทะลุลงมาที่เวียดนาม ไทย พม่า มลายู และสิงคโปร์ที่อยู่ทางใต้ ได้อย่างไม่มี
ปัญหา โดยกองพลทหารรถไฟที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2487 และส่งมายังเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะกองพลทหาร
รถไฟที่ 7, 10 และ 11 ที่ส่งมาประจาที่ไทยและอินโดจีนนั้น คงจะมาด้ วยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างทางรถไฟสาย
โตโจนี้โดยตรง66
1.3.4. การดาเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ
การก่อสร้างทางรถไฟสายนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2485 โดยกองทัพญี่ปุ่นเข้าดาเนินการสารวจเอง และ
กรมรถไฟไทยช่วยเหลืออานวยความสะดวก ในตอนแรกเริ่มสร้างจากสถานีห นองปลาดุก (กม.64+196) ถึงสถานี
กาญจนบุรี ระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นทางราบโดยตลอด ส่วนจากสถานีกาญจนบุรี ถึงสถานีน้าตก
ภูมิประเทศเริ่มเป็นเนินสูงมีภูเขาเล็กน้อย และจากน้าตกขึ้นไปเป็นทางเขามีความลาดชันสูงจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกกัน
ว่า “ถ้าผี” แล้วจึงลาดลงผ่านหมู่บ้านและตาบลน้าตกไทรโยคจนถึงตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ เป็นระยะทาง
ยาวรวม 88 กิโลเมตร จากนั้นเลียบลาน้าแควน้อยไปจนถึงนิเกะ กิ่งอาเภอสังขละบุรี และไปถึงพรมแดนไทย - พม่า
ที่ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นระยะทาง 303.95 กิโลเมตร67
ในการก่อสร้างในเขตประเทศไทยฝ่ายไทยเป็นผู้ทางานดิน งานอาคาร งานถนนเข้าสถานี 5 แห่ง งานปัก
เสาพาดสายโทรเลข ในความควบคุมของทหารญี่ปุ่น ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นดาเนินการก่อสร้างสะพานต่าง ๆ และวางราง
โดยนารางขนาดต่าง ๆ คือ 40 ปอนด์ 50 ปอนด์ 75 ปอนด์ และ 80 ปอนด์ต่อหลาพร้อมด้วยเครื่องประกอบราง
และประแจหลีกจากพม่า มลายู และญี่ปุ่น มาวางในรถไฟสายนี้ตั้งแต่หนองปลาดุก จนถึงด่านเจดีย์สามองค์68
ส่วนในเขตประเทศพม่า กองทหารญี่ปุ่นได้ทาการก่อสร้างทางรถไฟและวางรางจากสถานีตันบีอูซายัต (อยู่
ใต้เมืองมะระแห่ง ประมาณ 55 กิโลเมตร) เข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ เนื่องจากได้เข้ ายึดเมืองมะระแหม่งไว้แล้ว
โดยวางรางเชื่อมติดต่อกันโดยตลอดเมื่อเดือนธันวาคม 2486 ด้วยเป็นเพราะกองทัพญี่ปุ่นต้องการเร่งรัดการก่สอร้าง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการลาเลียงทหารและยุทธสัมภาระจึงได้เรื่อมสร้างพร้อมกันหลายจุดเข้ามาต่อ
กัน และต้องสร้างทางผ่ านป่าเขาที่มีไข้ป่าชุกชมมาก คนงานและเชลยศึกจึงล้มตายกันมากจนได้ชื่อว่าเป็น “ทาง
รถไฟสายมรณะ” แต่ในที่สุ ดก็ส ามารถสร้างทางจากสถานีหนองปลาดุกในประเทศไทยถึงสถานีตันบีอูซายัดใน
66
67

เรื่องเดียวกัน, หน้า 50 - 51.
กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. การสร้างทางรถไฟทหารติดต่อระหว่างประเทศไทย - พม่า ในช่วงสงครามมหา

เอเชียบูรพา. กรุงเทพ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, หน้า 6.
68 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.
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ประเทศพม่า ระยะทางประมาณ 415 กิโลเมตร ได้เสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2486 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี โดย
ใช้ ก รรมกรแขก พม่ า มาเลเซี ย อิ น โดนี เซี ย จี น และไทย รวมทั้ ง เชลยศึ ก ชาติ ต่ า ง ๆ เช่ น อั ง กฤษ ฮอลั น ดา
ออสเตรเลีย ประมาณ 60,000 คน69
หลังจากสงครามยุติลงในเดือนสิงหาคม 2488 โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้ ทางรถไฟสายนี้จึงตกเป็น
สมบัติของฝ่ายสัมพันธมิตร กองทัพอังกฤษได้รื้อทางรถไฟยุทธศาสตร์สายไทย - พม่า จากเขตแดนไทย - พม่า เข้า
มาเป็นระยะทาง 3.95 กิโลเมตร ส่วนที่เหลืออีก 300 กิโลเมตร รัฐบาลอังกฤษเสนอขายทางรถไฟพร้อมล้อเลื่อน
วัสดุเครื่องมือ และโรงงานให้รัฐบาลไทยเป็นเงิน 1,500,000 ปอนด์สเตอร์ลิงค์ และกรมรถไฟได้รับมอบทางสายนี้ไว้
ดูแลเมื่อ พ.ศ. 249070
จากการพิจารณาในด้านเศรษฐกิจการขนส่งและด้านอื่น ๆ โดยรอบคอบ การรถไฟฯ ได้รับอนุมัติให้รื้อราง
จากปลายทางชายแดนพม่าจนถึงสถานีน้าตก โดยได้ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2494 ถึง กุมภาพันธ์ 2497
แล้วการบูรณะปรับปรุงทางรถไฟที่เหลืออยู่อีก 130.204 กิโลเมตร จนถึงสถานีหนองปลาดุก ให้เข้าระดับมาตรฐาน
ทางถาวร และได้เปิดการเดินรถรับส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างสถานีหนองปลาดุกกับสถานีกาญจนบุรี เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2492 ระหว่างสถานีกาญจนบุรีกับสถานีวังโพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2495 และระยะสุด ท้ายจากสถานี
วังโพถึงสถานีน้าตก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 250171
1.3.5. วัสดุในการการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ
นอกจากหัวรถจักรแล้ว ที่เหลือตั้งแต่อุปกรณ์จนถึงกรรมกรที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นจัดหาเอาจากทิ้งที่และ
ภูมิภาคแถบเอเชียอาคเนย์ทั้งสิ้น72

69

เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.

70

เรื่องเดียวกัน, หน้า 26.

71

กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545.เรื่องเดิม, หน้า 26.
โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 122.

72
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ลักษณะของรางรถไฟสายไทย-พม่า ตามข้อกาหนดการสร้าง73
หัวข้อ

ปริมาณ (กาหนดเมื่อ เม.ย.

ปริมาณ (กาหนดเมื่อ ต้น ก.พ.

2485)74

2486)75

ลาดเอียงสูงสุด

10/1,000

25/1,000

เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กสุด

200 เมตร

120 เมตร

หน้ากว้างฐาน

4.5 เมตร

2.5 เมตร

ทางรถไฟกว้าง

30 K

30 k

จานวนไม้หมอน

10 อันต่อราง 10 เมตร

10 อันต่อราง 10 เมตร

ความหนาต่าสุดของกรวดโรย

15 ซ.ม.

7.5 ซ.ม.

KS 12

KS 12

รถไฟวันละ 12 ขบวน

รถไฟวันละ 10 ขบวน

(รถ 10 ตัน 35 ตู้)

(รถ 10 ตัน 15 ตู้)

3,000 ตัน

1,000 ตัน

ความสามารถในการขนส่ง
ปริมาณต่อวัน
รางรถไฟ

รางรถไฟได้รวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์ รางรถไฟที่จะใช้ในเขตไทยนั้นตอนแรกสุดใช้รางที่ส่ง
เพิ่มเติมมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีตราของโรงงานถลุงเหล็กยาฮาตะ ต่อมาใช้รางที่ยึดได้จากโกดัง North American
Syndicate ในไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นรางรถไฟของฝรั่งเศสที่เก็บรักษาไว้เตรียมจะส่งไปช่วยเหลือเจียงไค
เช็คที่จุงกิง จากนั้นก็ได้ไปรื้อถอนเอารางรถไฟจากทางรถไฟของมลายู ที่สร้างไปทางเหนือของแกมัส (Gemal) เพื่อ
นาไปสร้างทางรถไฟในเขตไทย ส่วนการก่สอร้างทางรถไฟที่เริ่มจากฝั่งพม่านั้น มีการไปรื้อถอนเอารางรถไฟจากราง
คู่ยาว 200 กิโลเมตรของสายมัณฑะเลย์ (Mandalay) และอีกส่วนหนึ่งรื้อมาจากทางรถไฟสายพรอม (Prome) ที่
เป็นสายที่สร้างจากร่างกุ้งเลียบมาตามแม่น้าอิรวดี76

73

เรื่องเดียวกัน, หน้า 430.

หน่วยสร้างทางรถไฟทหารเสนอ มิ.ย. ปีเดียวกัน คาสั่งเตรียมการสร้างของศูนย์บัญชาการรับข้อเสนอ
กองบัญชาการออกคาสั่งลดระยะเวลาการสร้าง จึงยอมรับข้อเสนอขั้นต่าสุด
76 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 122.
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เหล็กตอม่อสะพาน
บางส่วนไปรื้อถอนมาจากรางรถไฟในชวา ประเทศอินโดนีเซีย77
ไม้หมอน กรวดหิน
เอามาจากกาญจนบุรีที่อยู่ในเขตก่อสร้าง78
หัวรถจักร
ฝ่ายดาเนินงานกองพันทหารรถไฟพิเศษที่ 5 ได้เริ่มทาการประกอบหัวรถจักรที่โรงงานการทางรถไฟในอิน
เซน (Insein) ที่อยู่ชานเมืองร่างกุ้ง เป็นหัวรถจักรรุ่น C 56 ซึ่งเป็นรุ่นเล็กสุดแบบ Tender ที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้า มี
ความยาว 14.32 เมตร เส้ น ผ่ านศูน ย์กลางล้ อรถ 1.4 เมตร มี 3 เพลา น้าหนัก 37.6 ตัน ส่ วนหั วรถจักรไอน้ า
ธรรมดาหนัก 27.9 ตัน เป็นหัวรถจักรที่ใช้กับรถไฟโดยสาร กับรถขบวนสินค้าที่แล่นตามชนบท เหมาะสาหรับมา
แล่นบนรางแคบในภูมิภาคนี้ แต่ต้องปรับระยะห่างระหว่างล้อจากที่แล่นบนรางห่าง 1.06 เมตรในญี่ปุ่นมาใช้กับราง
ห่าง 1 เมตรในภูมิภาคนี้ ส่นข้อต่อระหว่างตู้รถไฟที่ส่งมาจากญี่ปุ่นนั้นต้องเปลี่ยนมาใช้กับข้อต่อแบบตัว T ในที่สุด
หัวรถจักรรุ่น C 56 จานวน 20 หัว ประกอบกับตู้สินค้า 100 ตู้ ที่ส่งมาจากญี่ปุ่น ได้นามาใช้ในภูมิภาคนี้พร้อมกับ
รถไฟที่แล่นอยู่แต่เดิม79
1.3.6. แรงงาน
จานวนแรงงานที่เข้าร่วมการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ ค่อนข้างเป็นจานวนที่ไม่ค่อยแน่นอน และ
แตกต่างกันในแต่ละที่มา แต่พอที่จะสามารถสรุปจานวนอย่างคร่าว ๆ ได้ว่า อยู่ระหว่าง 165,000 คน – 240,000
คน และมีผู้เสียชีวิตระหว่าง 41,000 คน – 100,000 คน
กรรมกรไทย (ในช่วงต้นของการก่อสร้าง)*
วัน เดือน ปี

จังหวัด (ที่เกณฑ์มา)

จานวน

30 กันยายน 2485

ราชบุรี

353

30 กันยายน 2485

เพชรบุรี

837

30 กันยายน 2485

นครปฐม

990

11 ตุลาคม 2485

สุพรรณบุรี

2,987

รวม

77

เรื่องเดียวกัน, หน้า 122.

78

เรื่องเดียวกัน, หน้า 122.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 122.
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กรรมกรชาวพม่า - ที่มาของตัวเลข “U AUNG MIN: formerly Deputy Director of Labour in the
Japanese Sponsored Burma Provisional…” [SEATIC, หน้า26] 80
ครั้งที่รับสมัคร

จานวนที่กาหนด

จานวนคนที่ถูกส่งมาที่ทันบิวซายัต

1

30,000

21,964

2

21,000

11,174

3

20,000

9,279

4

15,000

7,747

5

15,000

4,747

6

10,000

3,938

7

10,000

11,933

8

10,000

1,995

9

10,000

1,740

10

10,000

4,222

11

10,000

5,007

12

5,200

1,846

13

5,100

2,722

14

5,000

3,522

รวม

177,300

91,836

จานวนกรรมกรพื้นเมืองที่ถูกส่งมาจากมลายู ชวา ไทย อินโดจีน อาณานิคมฝรั่งเศส และจานวนผู้เสียชีวิต81
กลุม่

จานวนที่ส่ง

จานวนผู้เสียชีวิต

ระยะเวลาที่ส่ง

ครั้งที่ 1 กลุ่มกรรมกรมลายู

70,000

28,928

เมษายน - กันยายน 2486

ครั้งที่ 2 กลุ่มกรรมกรมลายู

2,300

383

พฤศจิกายน 2486 - พฤษภาคม 2488

กรรมกรที่ถูกจ้างพิเศษ

727

12

ธันวาคม 2486 – พฤษภาคม 2488

ครอบครัวกรรมกร

2,100

186

พนักงานการรถไฟมลายู

1,057

77

สิงหาคม 286 – กรกฎาคม 2487

พนักงานทัวไปของมลายู

839

31

มกราคม 2487 – สิงหาคม 2488

80
81

โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 205.
โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 207.
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กลุม่

จานวนที่ส่ง

จานวนผู้เสียชีวิต ระยะเวลาที่ส่ง

พนักงานหน่วยพยาบาล

660

10

ธันวาคม 2486 – ธันวาคม 2487

พนักงานหน่วยพยาบาลชั่วคราว

53

3

กันยายน 2486

เจ้าหน้าที่ควบคุม

214

10

กันยายน 2486

พนักงานการไปรษณีย์มลายู

88

1

ตุลาคม 2486 - สิงหาคม 2488

กรรมกรชาวชวา

6,173

2,806

มกราคม 2487 - มีนาคม 2487

พนักงานชาวชวา

1,335

88

ธันวาคม 2486 – ธันวาคม 2487

สมาคมพาณิชย์จีนแห่งประเทศไทย 5,200

500

ธันวาคม 2486 – กุมภาพันธ์ 2488

กรรมกรอินโดจีน

200

25

มีนาคม 2487

รวม

91,112

32,996

หมายเหตุ: จากจานวนที่ระบุ กลับบ้านเกิดของตนก่อนสงครามสิ้นสุด 7,906 คน หลบหนี 28,594 คน ที่เหลือ 21,616 คน รอ
การกลับในเดือนกันยายน พ.ศ.2488

จานวนเชลยศึก และจานวนผู้เสียชีวิต82
ประเทศ

จานวน

จานวนผู้เสียชีวิต

จานวนที่ถูกปล่อยหลังจบสงคราม

อังกฤษ

30,141

6,904

13,328

ออสเตรเลีย

12,994

1,206

4,584

อเมริกัน

686

3

294

ฮอลันดา

17,985

41

11,672

รวม

61,806

12,399

30,789

82

โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 186 - 197.
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จานวนผู้เสียชีวิต (จานวนโดยประมาณๆ)83
ประเภท

จานวนทั้งหมด

จานวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณ

เชลยศึก

ประมาณ 50,000

ประมาณ 10,000

ทหารญี่ปุ่น

ประมาณ 15,000

ประมาณ 1,000

กรรมกร

ประมาณ 100,000

ประมาณ 30,000 (รวมคนที่
หลบหนี)

รวม

ประมาณ 165,000

41,000

จานวนทหารญี่ปุ่น เชลยศึก และกรรมกรตามที่ฮิเดกุมา อิชิดะ84ระบุไว้ (กันยายน 2486) 85
ทหารญี่ปุ่น

10,000

เชลยศึก

60,000

กรรมกรมลายู จีน ไทย

40,000

กรรมกรชาวพม่า

3,000

รวม

113,000
จานวนทหารญี่ปุ่นและเกาหลี เชลยศึก และกรรมกร
จากการศึกษาของ Thailand-Burma Railway Centre 86
แรงงาน

จานวนที่เข้าร่วม

จานวนผู้เสียชีวิต

ทหารญี่ปุ่นและเกาหลี

15,000

1,000

เชลยศึก

61,811

12,619

กรรมกรมลายู ชวา จีน ไทย

87,700

45,400

กรรมกรชาวพม่า

90,000

40,000

รวม

113,000

99,019

83

เรื่องเดียวกัน, หน้า 197.

ระบุในหนังสือ Justice in Asia And The Pacific Region, 1945 – 1952 โดย Yuma Totani ว่า Major General Ishida Eiguma หรือ Ishida
Hidekuma เข้ามาร่วมมาในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสาย ไทย - พม่า ในช่วงหลังแล้ว โดยได้รับการมอบหมายให้มาเป็นผู้บังคับบัญชา Railway
Transport Unit of the Southern Army ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1943 (พ.ศ.2486) - มีนาคม ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) (Yuma Totani, 2015 หน้า 90)
85 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 428.
86 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 428.
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1.3.7. สรุปเหตุการสาคัญในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ
มกราคม พ.ศ. 2485 87
 ฝ่ายการโยธารถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจึงได้เริ่มทาการสารวจเส้นทางรถไฟระหว่างไทยและ
พม่า และสรุปผลว่าจะสามารถดาเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ได้และได้ทาการถ่ายภาพทางหากาศเพื่อทาแผน
ที่ ซึ่งมีความละเอียดถึงเศษหนึ่งส่วนสองหมื่นขึ้นเป็นชิ้นแรก
10 มกราคม พ.ศ. 2485 88
 จัดตั้งกองบั ญชาการกองพลทหารรถไฟภาคสนามรบแห่งกองทัพใหญ่ภาคพื้นทิศใต้ มี
กองบัญชาการอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 89
 กองทัพญี่ปุ่นยึดสิงคโปร์ เปลี่ยนชื่อสิงคโปร์เป็น “โชนัน”
มีนาคม พ.ศ. 2485 90
 สนามรบด้านชายแดนพม่า - อินเดียเป็นบริเวณที่กองทับพบกของญี่ปุ่นออกมาปฏิบัติการ
ห่างไกลจากดินแดนญี่ปุ่นมากที่สุด ดังนั้นการส่งกาลังบารุงจึงเป็นปัญหาสาคัญยิ่ง ฝ่ายญี่ปุ่นได้วางแผนการก่อสร้าง
ทางรถไฟเพื่อลาเลียงการสนับสนุนจากด้านไทยไปยังแนวรบด้านพม่าตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สงครามและได้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวแก่ฝ่ายไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2485 มีหลักการว่าฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นจะดาเนินการเอง โดยจะใช้แรงงาน
เชลยศึกและทหารญี่ปุ่นร่วมกัน เพราะภายหลังได้ชัยชนะที่สิงคโปร์และเกาะชวา ญี่ปุ่นได้เชลยศึกชาวออสเตรเลีย
อังกฤษและดัตช์ไว้กว่า 60,000 คน ที่พร้อมจะส่งเข้ามาใช้แรงงานได้
8 มีนาคม พ.ศ. 2485 91
 กองทัพญี่ปุ่นยึดเมืองร่างกุ้ง พม่า
10 มีนาคม พ.ศ. 248592
พลโทฮัตโตริ เกียวทาโร่ ผู้บัญชาการกองเสนาธิการทหารรถไฟหน่วยที่ 2 ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายไทยพม่า ภายหลังที่ทหารญี่ปุ่นเข้ายึดร่างกุ้งของพม่าในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2485 แล้ว
12 มีนาคม พ.ศ. 248593
ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 22.
โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 477.
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 477-448.
90 ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 32.
91 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 477.
92 เรื่องเดียวกัน, หน้า 58.
93 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 58.
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 ได้มีคาสั่งโดยพลการเกี่ยวกับการตระเตรียมการที่จะก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ และได้จัดให้
มีการสารวจเส้นทางขึ้น
15 มีนาคม พ.ศ. 248594
 พันโท อิริเอะโทชิฮิโกะ เสนาธิการทหารรถไฟหน่วยที่สอง ได้เริ่มดาเนินการสารวจโดย
ออกจากกาญจนบุรีย้อนลาน้าแควน้อยไปเรื่อย ๆ ทาการสารวจเป็นระยะทางทั้งสิ้น 400 กิโลเมตรจนถึงทันบิวซา
ยัด (Thanbyuzayat) ในพม่า โดยหลังจากนั้นเมื่อกองบัญชาการเสนาธิการทหารรถไฟหน่วยที่ 2 ได้รับฟังผลสรุป
ของรายงานแล้ว ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพอากาศไทยให้ช่วยสารวจด้วย มีการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อจัดทา
แผนที่อัตราส่วน 1 ต่อ 20,000 สาหรับการนี้
ระหว่างวันที่ 15 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (ไม่ทราบวันที่แน่ชัด) 95
 ญี่ ปุ่ น ได้ น าเสนอร่างโครงการการก่ อ สร้าง “ทางรถไฟสายใหม่ ระหว่ างไทย - พม่ า ”
นาเสนอต่อกองบัญชาการทหารบกส่วนกลางของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการใช้ชื่อโครงการว่า “ทางรถไฟสายใหม่ระหว่าง
ไทย-พม่า” แสดงให้เห็นว่ามิได้มุ่งหมายที่จะใช้ในการสงครามเท่านั้น แต่มุ่งจะใช้ในการขนส่งสินค้าด้วย จึงไม่ใช่ทาง
รถไฟที่จะสร้างอย่างลวก ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อกองบัญชาการทหารบกส่วนกลางในประเทศญี่ปุ่นทราบจากรายงา
ของกองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้แล้ว มีความเห็นว่า การสารวจของกองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า ยังเป็นปัญหามากเพราะขาดรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะความ
พร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการก่อสร้าง แหล่งที่มาของแรงงานที่จะใช้ใ นการก่อสร้าง ซึ่งไม่น่าจะก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จตามกาหนด จึงไม่ได้อนุญาตให้กองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้ดาเนินการก่อสร้างทันที แต่ให้สารวจและ
ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
 กองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้มีความเห็นให้ยกเลิก โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย พม่า เนื่องจากความยกลาบากในภูมิประเทศ และอื่น ๆ
 อย่างไรก็ตามกองกาลังที่ประจาในประเทศไทยไม่คิดจะล้มเลิกโครงการนี้ แต่ยังได้แจ้ง
ความประสงค์ที่จะก่อสร้างทางรถไฟให้ฝ่ายไทยทราบ และได้เริ่มเจรจากัน
23 มีนาคม พ.ศ. 2485 96
 ญี่ปุ่นเสนอหลักการให้ฝ่ายไทยพิจารณา โดยขอให้ไทยจัดเตรีย มอุปกรณ์และเตรียมการ
สารวจในชั้นละเอียดร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น ฝ่ายไทยได้ส่งผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กองทัพอากาศและกรมรถไฟไป
เรื่องเดียวกัน, หน้า 58.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 59-62.
96 ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 24.
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ร่วมส ารวจกับ ฝ่ ายญี่ ปุ่ น ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมปีเดียวกันนั้น ผลจากการสารวจครั้งนี้ ฝ่ายญี่ ปุ่ น
สามารถวางแผนกะประมาณสถานที่ตั้งค่าย รวมทั้งคลังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้และเริ่มดาเนินการทันที
3 เมษายน พ.ศ. 2485 97
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีบัญชาให้คณะกรรมการผสมรับหลักการ โดยขอให้ญี่ปุ่นส่ง
วัสดุในการก่อสร้างให้ฝ่ายไทย และไทยจะเป็นผู้สร้างเองทั้งหมาด (ทาให้กรมรถไฟและกระทรวงคมนาคมหนักใจ
มาก เพราะขณะนั้นอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์อย่างยิ่ง) เกรงว่าจะไม่สามารถสร้างให้เสร็จภายในเวลา 1 ปี
ตามที่ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอมา โดยกรมรถไฟกะประมาณว่าหากเป็นทางรถไฟถาวรแล้วระยะทางขนาดนี้ แม้ในที่ราบ
กรมรถไฟก็จะต้องใช้เวลาสร้างไม่น้อยกว่า 8 ปี
กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 248598
 ช่างโยธาที่สังกัดในกองทหารซึ่งเสร็จจากการซ่อมแซมทางรถไฟในมลายู ได้มารวมพลกัน
ที่กรุงเทพฯ ได้แก่ นายนิชิชิมะ วิศวกรโยธา และนายอิตาบาชิ วิศวกรที่เชี่ยวชาญงานเดินรถไฟ นายฟุจิตะ วิศวกรที่
เชี่ยวชาญการไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมถึงพันตรีมาเอดะ กับพันตรีฮิกิจิ และพันโทนางาซาว่า (หัวหน้าคณะ) ได้ร่วม
ปรึกษาหารือเรื่องเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า โดยศึกษาพื้นที่ที่จะสร้างทางรถไฟจากภาพถ่ายทางอากาศของกอง
การบิน
หลังวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 248599
 กองรังวัดสังกัดกองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้ ได้จัดทาแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 20,000
โดยพันเอก คาโต้ คิโยชิ เป็นประธานในการจัดทา จากนั้นก็เริ่มศึกษาจากแผนที่นี้
29 เมษายน พ.ศ.2485100
 กองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้ได้ร่าง “แผนยุทธการป้องกันกองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศ
ใต้” ระบุความจาเป็นต้องก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย – พม่าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งจากแนว
หลังไปสู่ “สมรภูมิพม่า” และหลังจากทาสงครามในพม่าได้ระยะหนึ่งได้มีการจัดส่งทหาร 4 กองพลไปประจาการใน
พม่า ในฐานะที่พม่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาไปแล้ว ดังนั้นการสร้างทางรถไฟสายนี้จึง
ไม่ใช่เพื่อส่งยุทธปัจจัยกับเสบียงอาหารไปเสริมในการทาสงครามเท่านั้น แต่เป็นเส้นทางที่จะขาดเสียไม่ได้ ในการ
รั ก ษาและคุ้ ม ครองพม่ าที่ เป็ น เขตยึ ด ครองของญี่ ปุ่ น และเพื่ อ ล าเลี ย งทรั พ ยากรในพม่ า ทางรถไฟสายนี้ จึ ง มี
ความสาคัญทางการเมืองและทางเศรษกิจด้วย
97

ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 25.

โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 61-62.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 62.
100 เรื่องเดียวกัน, หน้า 62-63.
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31 พฤษภาคม พ.ศ.2485101
 ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นมีหนังสือเป็นทางการขอสร้างสถานีรถไฟที่หนองปลาดุก และขอให้
มีการตั้งผู้แทนฝ่ายไทยประจาที่สถานีนั้นด้วย
1 มิถุนายน พ.ศ.2485102
 ผู้แทนกองทัพบกญี่ปุ่นมีหนังสือเป็นทางการขอให้ฝ่ายไทยสร้างค่ายสาหรับเชลยศึกที่จะ
นามาเป็นแรงงานสร้างทางรถไฟในบริเวณบ้านโป่ง กาญจนบุรี และริมแม่น้าแควน้อย
7 มิถุนายน พ.ศ. 2485 103
 กองทั พ ใหญ่ แ ห่ งภาคพื้ น ทิ ศ ใต้ อ อกค าสั่ งเมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2485 ณ โชนั น
(สิงคโปร์) ว่า ให้กองพลทหารรถไฟแห่งกองทัพใหญ่แห่งภาคพื้นทิศใต้เตรียมก่อสร้างทางรถไฟสายไทย - พม่า โดย
o กองพลที่จะทาการก่อสร้าง
 ทหารบก 2 กองพัน
 ทหารช่างก่อสร้าง 2 กองพัน
 รี้พลเพื่อเจาะ ขุดบ่อ 2 กองพัน
 ฝ่ายป้องกันโรคภัยและจัดหาน้า 1 กองพัน
o ใช้เชลยศึก 50,000 คน ในการก่อสร้าง
8 มิถุนายน พ.ศ. 2485 104
 ญี่ปุ่นได้เสนอแผนงานโดยละเอียดต่อไทยเป็นครั้งแรก และขอออกไปดาเนินงานในทันที
โดยมิ ต้องรอผลการตกลงใด ๆ กับ ฝ่ ายไทย เมื่อกองทั พ เรือ ของญี่ ปุ่ นได้ป ระสบกับความเสี ยหายอย่างหนั กใน
สงครามชิงเกาะมิดเวย์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2485 ฝ่ายญี่ปุ่นเสียเรือบันทุกเครื่องบิน 4 ลา เรือลาดตระเวณหนัก 1
ลา เรือพิฆาต 2 ลา เรือประจัญบาน 1 ลา และเสียเครื่องบินรบไปกว่า 300 ลา ซึ่งมีผลทาให้ความสามารถในการรุก
รบของฝ่ายญี่ปุ่นมลายไป การพ่ายแพ้ครั้งนี้ได้ถูกปิดต่อสาธารณชน การโจมตีตอบโต้ของฝ่ายสัมพันธมิตรที่เกิดขึ้น
นั้นรวดเร็วกว่าที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้คาดไว้ ทาให้ญี่ปุ่นต้องพิจารณาแผนการลาเลียงทางรถไฟอย่างเร่งรีบ เพราะในแนวรบ
ด้านพม่านั้นไม่อาจจะหวังพึ่งการสนับสนุนจากการลาเลียงทางเรือได้อีกต่อไป

เรื่องเดียวกัน, หน้า 73.
โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม,หน้า 74-75.
103 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66.
104 ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 27.
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 ยังไม่ทันที่ฝ่ายไทยจะตัดสินใจ ฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าไปดาเนินการตัดฟัน ถากถางและ
ปรับพื้นที่เพื่อทาการสร้างค่ายพักต่าง ๆ โดยทันที
9 มิถุนายน พ.ศ.2485105
 นายคาโต้หัวหน้ากอง 3 ได้รายงานในที่ประชุมระดับหัวหน้ากองในสังกัดกองบัญชาการ
เสนาธิการถึงระยะทางของเส้นทางรถไฟสายนี้ ที่มีความยาวทั้งหมด 370 กิโลเมตร จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1
ปี ถึง 1 ปีครึ่ง วัสดุในการก่อสร้างจะจัดหาจากท้องที่ ใช้ทหารจากกองพลทหารรถไฟของญี่ปุ่นประมาณ 1 ถึง 1.5
กองพล ที่เหลือใช้เชลยศึกและแรงงานจากแหล่งอื่น ๆ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 10 ล้านเยน
11 มิถุนายน พ.ศ.2485106
 กองบัญชาการสูงสุดเหล่าทัพได้ประกาศว่ากองทหารญี่ปุ่นได้สร้างความเสียหายอันใหญ่
หลวงแก่กองเรืออเมริกันในมหาสมุทรแปซิฟิกและฐานทัพอเมริกันที่มิดเวย์ แต่ความจริงมีอยู่ว่า ในวันที่ 6 มิถุนายน
พ.ศ.2485 กองเรือรบภายใต้การบั ญชาการของแม่ทัพเรือยามาโมโต้ อิโซโรกุ (Yamamoto Isoroku) ได้สู้รบกับ
กองเรือรบแปซิฟิกของอเมริกันภายใต้การบัญชาการของแม่ทัพนิมิธ (Nimith) อย่างดุเดือนที่มิดเวย์ นอกชาวฝั่ง
เกาะฮาวาย โดยญี่ปุ่นได้สูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบิน 4 ลา ซึ่งกองบัญชาการสูงสุดเหล่าทัพก็ตระหนักดีว่าความเป็น
เจ้าทะเลบนน่านน้าอันดามันในมหาสมุทรอินเดียเป็นเส้นทางลาเลียงไปสู่พม่าต้องหลุดมือไป
15 มิถุนายน พ.ศ. 2485 107
 ทหารญี่ปุ่นได้ออกไปยังเขตอาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อจัดเตียมพื้นที่สร้างค่ายพัก
ทหารและเชลยศึกเฉพาะที่ตาบลหนองปลาดุกอันเป็ นจุดเริ่มต้นการสร้างทางรถไฟนั้น ฝ่ายญี่ปุ่นต้องการใช้พื้นที่
มากกว่า 1,000 ไร่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2485
 กระทรวงทหารบกซึ่งเดิมไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เริ่มตั้งความหวัง
จากโครงการเพราะการขนส่งทางทะเลถูกรังควานจากข้าศึกจนมีความลาบากในการส่งกาลงบารุงทางทะเล โดย
กองบั ญ ชาการสู งสุ ดเหล่ าทั พที่ โตเกีย วเห็ น ชอบกับ โครงการนี้ (เพราะเห็ น ว่าเป็น วิธีสุ ดท้ายแล้ ว ) เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ.2485108

โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 63.
โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 64-65.
107 ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 33.
108 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม หน้า 63..
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 กองบัญชาการทหารสูงสุดของญี่ปุ่นจึงกาหนด "โครงการสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย พม่า" ขึ้น มีข้อความว่า109
o วัตถุป ระสงค์ของการสร้างเส้ นทางรถไฟสายนี้ ก็เพื่ อให้ มีเส้ น ทางในการบารุง
ขนส่งไปยังพม่าได้อย่างแน่นอนประจา และเพื่อเป็นการบุกเบิกเส้นทางในการ
ติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับพม่าต่อไป
o แนวของเส้นทางเริ่มต้นจากหนองปลาดุกในไทย ไปตามลาน้าแควน้อย ผ่านไป
จนถึงเมือง Thanbyuzayat ในพม่ารวมระยะทางยาว 400 กิโลเมตร
o ประสิทธิภาพในการขนส่งเฉลี่ยวันละ 3,000 ตัน
o ระยะเวลาในการก่อสร้างกาหนดให้แล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ.2486
o วัส ดุในการก่อสร้างจะใช้วัสดุส่วนใหญ่ในท้องถิ่น ส่วนวัสดุที่จาเป็นจะส่งจาก
ส่วนกลาง
o งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 7,000,000 เยน
o ฝ่ายดาเนินการก่อสร้างฝ่ายวิศวกรรมรถไฟและโรงสร้างรถไฟ
o กาลังแรงงานใช้คนงานกรรมกรท้องถิ่นและนักโทษเชลยศึก
29 มิถุนายน พ.ศ. 2485
 จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ออกคาสั่ง แต่งตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาและจัดสร้างรถไฟ
ทหาร" ขึ้น มีพันเอกเชย พันธุ์เจริญ เป็นประธานกรรมการ 110 เป็นการแสดงเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าว่าไม่ว่าทาง
รถไฟสายไทย - พม่าจะสร้างในลักษณะใด อย่างไร ในที่สุดแล้วทางรถไฟต้องเป็นของไทย111
26 กรกฎาคม พ.ศ.2485112
 ญี่ปุ่นมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะสร้างค่ายกักกันเชลยดังนี้
o บริเวณบ้านโป่ง จุได้ 5,000 คน
o บริเวณกาญจนบุรี จุได้ 5,000 คน
o บริเวณแม่น้าแควน้อย จุได้ 10,000 คน
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ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 27.
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ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 28.
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โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 75.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.
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5 กรกฎาคม พ.ศ.2485113
 ได้มีการตอกหลักจุดเริ่มต้นการก่อสร้างเทางรถไฟสายไทย - พม่า ที่สถานีหนองปลาดุก
ส่วนที่สถานีทันบิวซายัด (Thanbyuzayat) ได้ดาเนินการตอกหลักเริ่มต้นไปแล้วในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2485
(ปักป้ายหลักกิโลเมตรที่ 0)
20 กรกฎาคม พ.ศ.2485114
 ได้ มี ก ารขออนุ ญ าตสร้ า งโรงเรื อ นที่ พั ก ทหารญี่ ปุ่ น และค่ า ยเชลยศึ ก ข้ า งโรงเรี ย น
ประชาบาล ตาบลวังศาลา อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
21 กรกฎาคม พ.ศ.2485115
 ร้อยตรีคาวาซากิพ ร้อมด้วยหน่ วยทหารและพลทหารญี่ ปุ่น 26 คน เดิน ทางออกจาก
กาญจนบุรีไปสารวจภูมิประเทศที่สังขละบุรี
o กล่าวถึงการก่อสร้างทางรถไฟในบริเวณกิ่งอาเภอสังขละบุรีมีภูเขาสูงและหุบเขา
มาก ตอนสร้างอาจต้องขุดเจาะอุโมงค์หรือมิฉะนั้นต้องสร้างสะพานอ้อม 4 แห่ง ถ้าเป็นการขุอุโมงค์ต้องขุดยาวถึง
500 เมตร ถ้าสร้างสะพานก็จะต้องสร้างยาวถึง 200 เมตร ความสูงของสะพานจะต้องสร้างไม่น้อยกว่า 30 เมตร
11 สิงหาคม พ.ศ.2485116
 บริเวณเขาชนไก่นั้น เชลยศึกกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าเป็นทหารออสเตรีเลยจากหน่วย A ซึ่งถูก
ส่งมาจากสิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว
21 สิงหาคม พ.ศ. 2485 117
 ที่ประชุมพิจารณาการก่ อสร้างในเขตวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาวางแผนสร้างทางรถไฟ
ผ่านเอเชียตลอดเหนือจรดใต้
8 กันยายน พ.ศ.2485118
 แจ้งการสารวจพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างโรงเรือนที่พักทหารญี่ปุ่นและค่ายกักกันเชลยศึกที่
หมู่บ้านเขาปูน ตาบลเกาะสาโรง และกาหนดจะก่อสร้างในวันที่ 10 เป็นต้นไป (สุสานช่องไก่)

เรื่องเดียวกัน, หน้า 76.
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16 กันยายน พ.ศ. 2485 119
 ข้อตกลงจัดสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศไทยและพม่าแล้วเสร็จ และได้ลงนามเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2485 คณะกรรมการนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะกรรมการดาเนินการจัดสร้างรถไฟทหาร" เพื่อ
ดาเนินงานในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของไทย โดยมีพันเอกเชย พันธุ์เจริญ เป็นประธานกรรมการเช่นเดิม
17 กันยายน พ.ศ. 2485

120

 การประชุมเรื่อง การจัดสร้างรถไฟทหาร ณ บก.ทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2485 โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม มีความที่เกี่ยวข้องโดยสรุปดังนี้
o ไทยจะร่วมโดยญี่ปุ่นเป็นผู้ออกเงิน
o ใช้วิธีการประกาศเวนคืนเพื่อให้เป็นที่ชัดแจ้งว่าที่ดินเป็นของไทย
o ไทยจะช่ ว ยในการจั ด หากรรมกร โดยถื อ หลั ก ว่ า อย่ า งให้ ก ระเทื อ นต่ อ การ
ประกอบอาชีพของราษฎร
o กรมรถไฟจะช่วยจัดนายช่ายตามความจาเป็น
13 ตุลาคม พ.ศ.2485121
 เชลยศึกสัมพันธมิตรที่สิงคโปร์เดินทางไปบ้านโป่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้
25 ตุลาคม พ.ศ.2485122
 ประกาศ “ไทริกุชิ” เรื่องการดาเนินการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า จัดตั้งกองบัญชาการ
เสนาธิการทหารรถไฟหน่วยที่ 2 รับผิดชอบการก่อสร้าง ผู้บัญชาการคือ พลตรี ชิโมดะ โนบุโอะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2485123
 เจรจาเกี่ยวกับพื้นที่จะก่อสร้างสะพานท่ามะขาม (สะพานข้ามแม่น้าแคว)
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2485124
 ตั้ง “อนุกรรมการดาเนินการจัดสร้างรถไฟทหาร”
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1 ธันวาคม พ.ศ.2485125
 ประกาศเวนคืนที่ดินในเขตที่จะสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า มีกาหนด 5 ปี ลงมือสร้าง
ทางรถไฟอย่างเป็นทางการ ความยาวทั้งสิ้น 415 กิโลเมตร (อยู่ในไทย 304 กิโลเมตร อยู่ในพม่า 111 กิโลเมตร)
8 ธันวาคม พ.ศ.2485126
 วางกฎเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟตามกฎอัยการศึกมาตราที่ 17
18 ธันวาคม พ.ศ.2485127
 เกิด “เหตุการณ์บ้านโป่ง” กรรมกรไทยทาร้ายทหารญี่ปุ่น สาเหตุมาจากการกระทาการดู
หมิ่นพระสงฆ์ไทยของทหารญี่ปุ่น ทหารช่างกองพลทหารรถไฟญี่ปุ่นบุกสถานีตารวจบ้านโป่ง
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2485128
 เจรจาเกี่ยวกับพื้นที่จะก่อสร้างสะพานท่ามะขาม (สะพานข้ามแม่น้าแคว)
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486129
 กองบัญชาการสูงสุดเหล่าทัพญี่ปุ่น มีคาสั่งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2486 ให้ลดระยะเวลา
ก่อสร้างทางรถไฟลง 4 เดือน และลดประมาณการขดส่งจากเดิมที่คาดว่าจะขนส่งได้วันละ 3,000 ตัน ให้เหลือวันละ
1,000 ตัน ซึ่งแม้กระทั่งการขนส่งทหารยังไม่เพียงพอ
 มีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางรถไฟสายสารองอีกสายหนึ่งเพื่อทดแทนปริมาณการขดส่งที่ลด
ไปบริเวณพื้นที่คอคอดกระ ซึ่งเป็นระยะทางที่แคบที่สุดระหว่างอ่าวไทยกับมหาสมุทรอินเดีย
 การลดระยะเวลาก่อสร้างลง 4 เดือน ตามคาสั่งของกองบัญชาการทหารสูงสุดเหล่าทัพใน
ญี่ปุ่น ทาให้ต้องส่งคนงานชาวเอเชียมากมายเข้าไปทางานในป่าทึบ กลายเป็นโศกนาฎกรรมที่มีผู้คนล้มตายไปมาก
12 เมษายน พ.ศ.2486130
 กรรมกรมลายูรุ่นที่ 1 เดินทางมาถึงบ้านโป่ง
31 พฤษภาคม พ.ศ.2486131
 มีการลงนามใน “ข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟผ่านคอคอดกระ”
125

เรื่องเดียวกัน, หน้า 450.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 450.

เรื่องเดียวกัน, หน้า 450-451.
128 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 79.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 110.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 451.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 451.
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มิถุนายน พ.ศ. 2486 132
 ฝ่ายญี่ปุ่นสามารถวางรางรถไฟเข้าไปได้ถึงตาบลวังใหญ่ ซึ่งเป็นค่ายอานวยการก่อสร้าง
ตอนในได้สาเร็จ
 อย่างไรก็ตาม ระยะห่างจากวังใหญ่ ออกไปช่วง 6 - 7 กิโลเมตร เป็นช่วงที่การก่อสร้าง
ล่าช้ามากที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะต้องทาการระเบิดภูเขาที่ตาบลเขาพังเพื่อวางรางรถไฟผ่านเข้าไป ซึ่งต้องใช้เวลา
นับเดือนจึงสามารถผ่านช่วงทางนี้ออกไปได้ นอกจากนั้นความยากลาบากและล่าช้าก็อยู่ที่การสร้างสะพานข้าม
แม่น้าลาธารและหุบเหว ซึ่งมีอยู่ราว 680 แห่งด้วยกัน เป็นระยะทางทั้งสิ้น 15.77 กิโลเมตร
5 มิถุนายน พ.ศ. 2486 133
 พลตรีฮามาดะ ไทระ อธิบดีกรมข่าวเชลยศึกและผู้อานวยการกองควบคุมเชลยศึกได้
กล่าวกับพลโทนากามุระ ผู้บัญชาการญี่ปุ่นประจาประเทศไทยถึง อัตราการเสียชีวิตที่ทางานอยู่ในการก่อสร้างทาง
รถไฟว่ามีสูงมาก จึงขอให้ดูแลเพื่อเรียกความน่าเชื่อถือในระดับระหว่างประเทศให้กลับคืนมา
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 134
 นายกรัฐมนตรีโตโจมาเยือนประเทศไทย ซึ่งพลโทนากามุระได้กล่าวถึงการบังคับบัญชา ที่
กองบัญชาการทหารสูงสุดที่ให้อานาจการควบคุมเชลยศึกเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ให้อานาจในการควบคุมกรมทหาร
รถไฟมาด้ว ย ซึ่งพลโทนากามุ ร ะเห็ น ว่าจะทาให้ การควบคุม เชลยศึ กเป็ นไปอย่ างเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ต าม
เหตุการณ์มิได้เป็นไปตามที่พลโตนากามุระร้องขอ กองพลทหารรถไฟไม่ได้โอนมาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
กองบัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ซึ่งทาให้พลโทนากามุระรู้สึกเสียใจว่าด้วยเหตุนี้ทางรถไฟสายนี้จึงมี
สมญานามว่า “ทางรถไฟสายมรณะ”
ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2486135
 กองบัญชาการสูงสุดเหล่าทัพมีคาสั่งขยายเวลาการสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่าออกไป
อีกสองเดือน
25 ตุลาคม พ.ศ.2486136
 ทางรถไฟสายไทย-พม่าสร้างเสร็จ เชื่อมต่อกันที่สถานีคอนคอยตา
ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2530. เรื่องเดิม, หน้า 52.
133 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 79.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 156-157.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 452.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 453.
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25 ธันวาคม พ.ศ.2486137
 ทาพิธีฉลองการสร้างทางรถไฟสายคอคอดกระแล้วเสร็จ
4 ธันวาคม พ.ศ.2487138
 ทูตญี่ปุ่นประจาสวิสแจ้งต่ อกระทรวงการต่างประเทศว่า รัฐบาลอังกฤษและออสเตรเลีย
ส่งหนังสือประณามญี่ปุ่นเรื่องการทารุณกรรมและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมของทหารญี่ปุ่นต่อเชลยศึกในการ
สร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า
8-12 ธันวาคม พ.ศ.2487139
 กาญจนบุรีถูกกองทัพสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศ
15 มิถุนายน พ.ศ.2488140
 กองทัพญี่ปุ่นรื้อถอนทางรถไฟสายคอคอดกระทางด้านกระบุรีส่วนหนึ่งออก
6 สิงหาคม พ.ศ.2488141
 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มนครฮิโระชิมะ
9 สิงหาคม พ.ศ.2488 142
 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มนครนะงะซะกิ
15 สิงหาคม พ.ศ.2488143
วันที่ 15 สิงหาคม 2488 เวลาเที่ยงตรง (เวลาในประเทศญี่ปุ่น) สถานีวิทยุโตเกียวออกประกาศพระบรมราชโองการ
ของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น ยอมจานนแก่ฝ่ายสัมพันธมิตร โดยปราศจากเงื่อนไข และให้บรรดา
ทหารญี่ปุ่นทั้งหมดยอมวางอาวุธโดยสิ้นเชิง
9 ตุลาคม พ.ศ.2488144
 จับทหารญี่ปุ่นเป็นเชลยศึกกักขังไว้ในเขตต่าง ๆ เช่น
o นครนายก 70,000 คน
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 453.

เรื่องเดียวกัน, หน้า 454.
139 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 454.
138

140

เรื่องเดียวกัน, หน้า 454.

การยอมจานนของญี่ปุ่น. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561.] https://th.wikipedia.org/wiki/การยอมจานนของ
ญี่ปุ่น. (วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี)
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142

เรื่องเดียวกัน. (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
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กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 18.
โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 455.
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o บ้านโป่ง 31,000 คน
o นครสวรรค์ 18,000 คน
o กรุงเทพฯ 2,500 คน
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2488145
 ทหารญี่ปุ่นที่ตกเป็นเชลยศึกในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 187,440 คน
20 เมษายน พ.ศ.2489146
 เริ่มถอนทหารญี่ปุ่นและอพยพชาวญี่ปุ่นกลับประเทศ
พ.ศ.2490147
 รัฐบาลอังกฤษเสนอขายทางรถไฟพร้อมล้อเลื่อน วัสดุเครื่องมือ และโรงงานให้รัฐบาลไทย
เป็ น เงิน 1,500,000 ปอนด์เสตอร์ลิงค์ ซึ่งต่อมาได้เจรจาต่อรองได้ในราคม 1,250,000 ปอนด์เสตอร์ลิงค์ หรือ
ประมาณ 50 ล้านบาท
พ.ศ.2494 - 2501148
 รื้อรางจากปลายทางชายแดนพม่าจนถึงสถานีน้าตก
 ดาเนินการบูรณะปรับปรุงทาง
 24 มิถุนายน พ.ศ.2492 เปิดการเดินรถรับส่งผู้โดยสายและสินค้าระหว่างสถานีหนองปลา
ดุกกับสถานีสถานีกาญจนบุรี
 1 เมษายน พ.ศ.2495 เปิดการเดินรถรับส่งผู้โดยสายและสินค้าระหว่างสถานี กาญจนบุรี
กับสถานีวังโพ
 1 กรกฎาคม พ.ศ.2501 เปิดการเดินรถตลอดเส้นทางระหว่างสถานีหนองปลาดุกกับสถานีน้าตก
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 455.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 454.
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กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 26.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 18.

148

52

บทที่ 2 ขอบเขตการศึกษาของแหล่ง
2.1. สถานีรถไฟตามเส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า
จากการสารวจเส้นทางรถไฟสายไทย พม่า มีความยาว เริ่มจากสถานีหนองปลาดุก ประเทศไทย ถึงสถานี
ทันบูซายัต ในประเทศพม่า มีความยาวรวม 415 กิโลเมตร อยู่ในประเทศไทย 303.95 กิโลเมตร และอยู่ในประเทศ
พม่า 111.05 กิโลเมตร มีสถานีระหว่างทางตั้งแต่เริ่มสร้างทั้งสิ้น 37 สถานี 149
1. ชุมทางหนองปลาดุก

19. หินตก

2. บ้านโป่งใหม่

20. หาดงิ้ว

3. ลูกแก

21. ไทรโยค

4. ท่าเรือน้อย

22. กิ่งไทรโยค

5. ท่าม่วง

23. ริ่นถิ่น

6. เขาดิน

24. กุยแหย่

7. กาญจนบุรี

25. หินดาด

8. เขาปูน

26. ปรังกาสี

9. วังลาน

27. ท่าขนุน

10. ท่าโป่ง

28. น้าโจนใหญ่

11. บ้านเก่า

29. ท่ามะยอ

12. ท่ากิเลน

30. ตารงผาโท้

13. อ้ายหิต

31. บ้านเกริงไกร

14. วังโพ

32. กุลีกอนต้า

15. วังใหญ่

33. แก่งคอยท่า

16. ท่าเสา

34. ทิมองต้า

17. ท้องช้าง

35. นิเถะ

18. ถ้าผี

36. ซองกาเลีย
37. จันการายา

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ทางรถไฟสายนี้ไม่ได้ใช้งาน สหราชอาณาจักรบีบบังคับให้รัฐบาล
ไทยซื้อเส้นทางรถไฟเพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิกรณ์สงคราม เป็นเงิน 50 ล้านบาท ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดูแล
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กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 28 - 30.
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ปรับปรุงและใช้ประโยชน์เส้นทางรถไฟนี้ เป็นระยะทาง 130 กิโลเมตรจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก ถึงสถานี
น้าตก ได้รับการดูแลบารุงรักษาและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน มีเส้นทางและสถานีดังต่อไปนี้
1. ชุมทางหนองปลาดุก

16. วังตะเคียน

2. ถนนทรงพล

17. โป่งเสี้ยว

3. สระโกสินารายณ์

18. บ้านเก่า

4. ลูกแก

19. ท่าตาเสือ

5. ท่าเรือน้อย

20. ท่ากิเลน

6. บ้านหนองเสือ

21. วังสิงห์

7. ทุ่งทอง

22. ลุ่มสุ่ม

8. ปากแพรก

23. สะพานถ้ากระแซ

9. กาญจนบุรี

24. วังโพ

10. สะพานแควใหญ่

25. เกาะมหามงคล

11. เขาปูน

26. ช่องแคบ

12. วิทยาลัยเกษตร

27. วังใหญ่

13. วังลาน

28. บ้านพุพง

14. นากาญจน์

29. น้าตก

15. วังเย็น

30. น้าตกไทรโยคน้อย

นอกจากนั้น บรรดาสถานีรถไฟ แนวการวางรางรถไฟ และสะพานข้ามลาห้วยหน้าผา ต่างๆ ถูกปล่อยทิ้ง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผุพังทลายเสียหายไปตามธรรมชาติ ถูกลักลอบตัด เหล็ก และไม้หมอนรถไฟไปขายเกือบหมด
หลงเหลือเป็นหลักฐานให้เห็นเป็นเส้นทางที่เคยมีรางรถไฟและตอม่อสะพานหลงเหลืออยู่เป็นระยะ จนถึงด่านเจดีย์
สามองค์ อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
2.2. การกาหนดความสาคัญของแหล่ง
จากการน าเสนอแหล่งมรดกวัฒ นธรรมที่มีศักยภาพเพื่อกาหนดให้เป็นแหล่งมรดกโลก ทั้ง 7 แหล่ง ใน
เส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า (ทางรถไฟสายมรณะ) เมื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะชนครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 5
พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อการนาเสนอ แหล่งวัฒนธรรมทั้ง 7 แหล่ง คือ การกาหนด
ขอบเขตการศึกษาบริเวณเนื้อที่โดยพิจารณาศักยภาพของแหล่งที่อยู่ในข้อกาหนดของหลักเกณฑ์การเป็นมรดกโลก
ดังนี้
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1. สถานีชุมทางหนองปลาดุก

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

2. สะพานข้ามแม่น้าแคว

อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

3. อนุสาวรีย์ไทยยานุสรณ์

อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

4. สุสานทหารสัมพันธมิตร ช่องไก่

อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

5. สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรัก

อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

6. สะพานรถไฟถ้ากระแซ

อ.ไทรโยค

จ.กาญจนบุรี

7. ช่องเขาขาด

อ.ไทรโยค

จ.กาญจนบุรี

1. สถานีชุมทางหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่ อเริ่ มแนวคิ ด ที่ จ ะสร้ างทางรถไฟสายไทย – พม่ า ขึ้น นั้ น จากการส ารวจของไทยและญี่ ปุ่ น ได้
กาหนดให้จุดเริ่มต้นของทางรถไฟอยู่ที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก ซึ่งแต่เดิมเป็นเส้นทางรถไฟสายใต้ ของประเทศ
ไทยที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว ญี่ปุ่นได้สารวจและกาหนดให้มีสถานีหนองปลาดุกเป็นสถานีชุมทางแยกจากทางรถไฟสาย
ใต้ไปทางทิศตะวันตก โดยญี่ปุ่นได้สร้างเป็นค่ายพักทหาร – เชลยศึก รวมทั้งที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ ประเภทต่างๆ ที่จะ
ใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟ
ปัจจุบั นตั้งอยู่ที่บ้ านหนองปลาดุก หมู่ 6 ตาบลหนองกบ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานี
ระดับ ที่ 3 ตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งยังได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงพื้นที่อาคารสถานี และ
ระบบที่ใช้ในการควบคุมการเดินรถ ให้สามารถดาเนินการได้จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งอยู่บ้านหนองปลาดุก หมู่ 6 ตาบล
หนองกบ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานีรถไฟชุมทางแยกรถไฟสายใต้ รถไฟสายตะวันตก และทางรถไฟ
สายสุพรรณบุรี โดยระบบอาณัติสัญญาณ รูปแบบสัญญาณไฟสีบังคับสัมพันธ์กับประแจสายลวด และเป็นจุดเริ่มต้น
ของเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า

ชุมทางหนองปลาดุก
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ขอบเขตสถานีหนองปลาดุกและพืนที่ต่อเนื่อง (Property and Buffer Zone)

2. สะพานข้ามแม่น้าแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สะพานข้ามแม่น้าแคว เป็นสะพานข้ามแม่น้าแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นสะพานที่สาคัญที่สุดในเส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า มีความยาวทั้งสิ้น 322.90 เมตร สะพานข้าม
แม่น้าแควอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกาญจนบุรี (ปากแพรก) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร บริเวณที่สร้าง
สะพานเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ เป็นทั้งค่ายพักทหาร ค่ายพักเชลยศึก กรรมกร รวมทั้งคลังวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส่ง
กาลังบารุงในการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่า
แต่เดิมได้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าแควใหญ่
2 จุ ด โดยสะพานแรกสร้างด้ ว ยไม้ ทั้ งหมด เพื่ อ
ความรวดเร็วในการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ใน
การขนส่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟ
ข้ามไปอีกฟากหนึ่งของแม่น้ า สะพานนี้ ไม่ได้รื้อ
ถอนออกไป เมื่ อ สะพานข้ า มแม่ น้ าแควจุ ด ที่ 2
สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ อยู่เหนือขึ้นไปตามลาน้า
ห่าง ประมาณ 100 เมตร โดยสร้างตอม่อที่อยู่ใน
น้าเป็นคอนกรีต ราวสะพานเป็นเหล็ก คอสะพาน
สะพานข้ามแม่น้าแคว
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ทั้งสองด้านสร้างด้วยไม้ และได้ทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้ อมกับการเดินรถไฟสายไทย – พม่า เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2486 ได้เคยถูกทหารสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเสียหายในเดือนพฤศจิกายน 2487 และเมื่อสงครามโลกครั้งที่
2 สิ้นสุดลง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ซ่อมแซมจนสามารถเปิดใช้การได้ ในปี พ.ศ. 2489 อยู่ในการบารุงรักษา
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและใช้ประโยชน์ได้จนถึงทุกวันนี้
3. อนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อนุสาวรีย์ไทยยานุสรณ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่ทหารญี่ปุ่นได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อราลึกถึง เชลยศึกและกรรมกร ที่
ได้เสียชีวิตจากการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่า อนุสาวรีย์สร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2487 ตั้งอยู่ริมแม่น้าแคว
ใหญ่ ด้านทิศใต้ของสะพานข้ามแม่น้าแคว ห่างกันประมาณ 200 เมตร ลักษณะเป็นแท่งคอนกรีต สูง 4 เมตร มี
บันไดทางขึ้นลง 4 ด้าน มีคาจารึกที่มุมทั้ง 4 ด้าน มี 8 ภาษา คือ ภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน มลายู เวียดนาม
อินโดนีเซีย และอินเดีย ปัจจุบันอยู่ในความดูแลบารุงรักษาของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

อนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์

มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งในแต่ละปีจะมีพิธีราลึกถึงผู้เสียชีวิตในการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่า
ทหารญี่ปุ่นได้สร้างอนุสาวรียืนี้ขึ้นขณะที่สงครามกาลังดาเนินอยู่เมื่ อเดือน และทาพิธีเปิดในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2487 เพื่อคารวะแด่ดวงวิญญาณของเชลยศึกและกรรมกรจานวนมากที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะ มี
คาจารึกเป็นภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน มาลายู และเวียดนาม เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับ
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ขอบเขตสะพานข้ามแม่น้าแคว อนุสาวรียไ์ ทยานุสรณ์ และพืนที่ต่อเนื่อง (Property and Buffer Zone)

4. สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สุสานทหารพันธมิตรช่องไก่ บริเวณนี้เดิมเป็นพื้นที่ค่ายเชลยศึกที่มาช่วยกันก่อสร้างทางรถไฟสายไทย
– พม่า สุสานนี้สร้างขึ้นที่บริเวณหลุมฝังศพเดิมที่เชลยศึกเป็นผู้เริ่มสร้าง ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่
และเป็นที่ฝังศพทหารสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตในการก่อสร้าง ทหารส่วนใหญ่ที่ฝังอยู่ ณ ที่นี้ จะเป็นทหารอังกฤษ มี
พื้นที่ 7 ไร่ มีหลุมฝังศพ 1,700 หลุม ผู้เสียชีวิตจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษมากกว่ า 1,400 คน และชาว
ฮอลันดา 300 คน150
ค่ายเชลยศึ กช่ องไก่ เป็ น ค่ ายใหญ่ แ ห่ งหนึ่ งที่ ใช้ในระหว่างการก่อ สร้างทางรถไฟ ภายในค่ายมี ทั้ ง
โรงพยาบาลและโบสถ์ที่พวกเชลยศึกสร้างขึ้นมาเอง ปัจจุบันตั้งอยู่ริมแม่น้าแควน้อย ฝั่งตะวันออก ตาบลหนอง
หญ้า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ออกแบบโดย Colin St Clair Oakes อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลรักษา
ของ COMMONWERALTH WAR GRAAVES COMMISSON

150

https://www.touronthai.com/article/545
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สุสานทหารพันธมิตรช่องไก่

ขอบเขตสุสานสัมพันธมิตรช่องไก่ และพืนที่ต่อเนื่อง (Property and Buffer Zone)

5. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรักเป็นสุสานที่ฝังศพของทหารสัมพันธมิตร ที่เสียชีวิตในพื้นที่ต่างๆ ตาม
เส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า ที่มีการค้นพบและได้ลาเลียงมาฝังรวมกันไว้ที่สุสานดอนรักแห่งนี้ มีพื้นที่ 17 ไร่ มี
หลุมฝังศพ 6,982 หลุม ตั้งอยู่บนถนนแสงชูโต อาเภอเมือง กาญจนบุรี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงเมื่อ พ.ศ.
2488 ฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามได้ดาเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตขึ้นหลายแห่งในทวีปเอเชียซึ่ง
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เป็นสมรภูมิสาคัญ เป็นสุสานขนาดใหญ่ ออกแบบโดย Colin St Clair Oakes ซึ่งเป็นผู้ออกแบบคนเดียวกับสุสาน
สัมพันธมิตรช่องไก่

สุสานทหารพันธมิตรดอนรัก

ขอบเขตสุสานสัมพันธมิตรดอนรัก และพืนที่ต่อเนื่อง (Property and Buffer Zone)

6. สะพานถ้ากระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ทางรถไฟสายไทย – พม่า มีจุดที่แสดงถึงความพยายามในการออกแบบและก่อสร้างบริเวณสะพานถ้า
กระแซ ซึ่งเป็นสะพานไม้เรียบหน้าผา มีความยาว 450 เมตร เป็นจุดอันตรายและลาบากในการก่อสร้างมากที่สุด
เพราะเป็นการก่อสร้างที่ตัดผ่านผาหินสูงชัน และอีกด้านหนึ่งเป็นเหวลึกสู่ลาน้าแควน้อย โดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลักที่ใช้
ในการก่อสร้างและค้ายันตลอดแนวทางที่ผ่านหน้าผา
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ตั้งอยู่ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่หยุดรถ ของทางรถไฟสายมรณะ บริเวณ
สะพานถ้ากระแซ ซึ่งเป็นสะพานไม้เลียบหน้าผาเป็นจุดจอดรถไฟสถานีถ้ากระแซ ในบริเวณใกล้เคียงมีถ้ากระแซซึ่ง
เป็นถ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ริมหน้าผาใกล้กับทางรถไฟ ในสมัยสงครามใช้เป็นที่พักของเชลยศึก ในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟ
สายมรณะ ไทย-พม่า เส้นทางรถไฟบริเวณนี้ที่ถือว่า เป็นจุดอันตรายที่สุดในการก่อสร้างทางรถไฟ เพราะเป็นการ
สร้างทางตัดผ่านหน้าผาหินสูงชัน อีกฝั่งเป็นเหวลึกสู่ลาน้าแควน้อย
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ซ่อมบารุ งดูแลรักษาและปรับปรุง เฉพาะส่วนที่เสียงจะเสียหายและเป็น
อัน ตรายต่อการเดิน รถไฟ โดยยั งคงสภาพและรูปแบบการก่อสร้างเดิมไว้ทุกประการ เพียงแค่เสริมสร้างความ
แข็งแรงและความมั่นคงให้กันแนวทาง และปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างเป็น เหล็ก – ไม้ – ปูนซีเมนต์ ในบางจุดเท่านั้น

สะพานถ้ากระแซ

ขอบเขตสะพานถ้ากระแซ และพืนที่ต่อเนื่อง (Property and Buffer Zone)
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7. ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
“ช่องเขาขาด” เป็นชื่อเรียกลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏของพื้นที่ช่องเขา เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
รถไฟสายไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ) ตลอดเส้น ทางรถไฟสายไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ) มีหลาย
จุดที่มีเนินหิน ภูเขา หน้าผา หรือหุบเหว ขวางอยู่จึงต้องขุดให้เป็นช่องเพื่อที่รถไฟสามารถวิ่งผ่านไปได้ซึ่งที่ช่องเขา
ขาด หรือ ช่องไฟนรก เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางนี้ การขุดเจาะช่องเขาขาดเริ่มในเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2486
ปรากฏว่างานล่าช้ากว่ากาหนดจึงมีช่วงที่เร่งงานซึ่งแรงงานแต่ละกะต้องทางานถึง 18 ชั่วโมงโดยงานส่วนใหญ่ล้วน
ใช้แรงคนทั้งสิ้น เช่นการสกัดภูเขาด้วยมือ ซึ่งเป็นการทางานที่ยากลาบากยิ่ง เนื่องจากต้องปีนลงไปสกัดในช่องเขา
ซึ่งบางช่วงสูงถึง 11 เมตร ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ช่องไฟนรก : Hellfire Pass”
ลักษณะการก่อสร้างที่มีความพยายามในการขุดสกัดเจาะระเบิดหน้าผาจากด้านบนลงล่างให้เป็นช่อง
เพื่อวางรางรถไฟ มีร่องรอยที่แสดงถึงการใช้แรงงานในการ ขุด จุดวางระเบิดหิน ในการก่อสร้างไม่มีการหยุดพัก จึง
มีแรงงานทางานอยู่เกือบตลอดเวลา ปรากฏเห็นเป็นแสงไฟสว่างกระทบกับช่องเขา จนเป็นที่มาของชื่อ “ช่องไฟ
นรก : HELL FIRE PASS”151 ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ได้ขอใช้
พื้ น ที่ ป รั บ ปรุงเป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส งครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้ งปรับปรุงภู มิ ทั ศน์ ให้ เป็ น สภาพช่ องเขาขาด จากกอง
การเกษตรและสหกรณ์ สานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ช่องเขาขาด Hellfire Pass

151

ttps://th.wikipedia.org/wiki/ช่องเขาขาด
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ขอบเขตช่องเขาขาด และพืนที่ต่อเนื่อง (Property and Buffer Zone)

เมื่อได้พิจารณาข้อมูลในทุกด้าน และขอบเขตที่จะนาเสนอ เพื่อกาหนดให้เป็นแหล่งมรดกโลก ทั้ งที่เป็น
พื้นที่หลัก (CORE ZONE) และพื้นที่กันชนโดยรอบ (BUFFER ZONE) แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและสามารถ
ดาเนินการขั้นตอนการศึกษาต่อไปได้ จึงกาหนดขอบเขตการศึกษาของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นใหม่ ดังนี้
1. สถานีชุมทางหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2. สะพานข้ามแม่น้าแควและอนุสาวรีย์ไทยยานุสรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
3. สุสานทหารพันธมิตรช่องไก่และดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4. ที่หยุดรถไฟถ้ากระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
5. ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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บทที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาแหล่งมรดกโลก (World Heritage Criteria)
การพิจารณาเสนอแหล่งเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ UNESCO ได้ ก าหนดให้ มี เกณฑ์ ในการพิ จ ารณา “คุ ณ ค่ าโดดเด่ น อั น เป็ น สากล
Outstanding Universal Value, OUV” ตาม “เอกสาร แนวทางการอนุ วั ต ตามอนุ สั ญ ญาคุ้ ม ครองมรดกโลก
(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)” คุณค่าโดดเด่น
อันเป็นสากล (OUV) หมายถึงคุณค่าทาง วัฒนธรรม และ หรือ ทางธรรมชาติที่มีความสาคัญยิ่งอยู่เหนือขอบเขต
พรมแดนรัฐชาติ และเป็น คุณค่าสากลของมนุษยชาติ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เกณฑ์การพิจารณา
คุณค่าความโดดเด่น อัน เป็น สากลของแหล่ง เพื่อนาเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนั้นจะมีเกณฑ์ใน การ
พิจารณาจานวน 10 ข้อ แบ่งเป็นเกณฑ์ทางด้านวัฒนธรรม จานวน 6 ข้อ (i-vi)
1. to represent a masterpiece of human creative genius ; เป็ น ตั ว แทนที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น
เอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรือตัวแทนของความงดงามและเป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทาขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญ
ฉลาดยิ่ง
2. to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a
cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts,
town-planning or landscape design ; แสดงถึงความสาคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ ง หรือในพื้ น ที่วัฒ นธรรมใด ๆ ของโลกผ่ านการพั ฒ นาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี อนุสรณ์
ศิลป์ การวางแผนบ้านเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
3. to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a
civilization which is living or which has disappeared ; เป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่ง หรือเป็นของแท้ดั้งเดิม
4. to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological
ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history ; เป็ น ตั ว อย่ า งของ
ลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทาง ด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม
5. to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use
which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment
especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change ; เป็ น ตั ว อย่ า ง
ลักษณะอันเด่นชัด หรือของขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของ
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มนุษย์ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่ายเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
6. to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or
with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee
considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria) ; มี
ความคิ ด หรื อ ความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ หรื อ ความโดดเด่ น ยิ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์
และเกณฑ์ทางด้านธรรมชาติจานวน 4 เกณฑ์ (vii-x)
7. to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty
and aesthetic importance ; เป็นแหล่งที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเห็นได้ชัด หรือเป็น
พื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติหาพื้นที่อื่นเปรียบเทียบไม่ได้
8. to be outstanding examples representing major stages of earth's history, including
the record of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or
significant geomorphic or physiographic features ; เป็ น ตั ว อย่ างที่ มี ค วามโดดเด่ น สะท้ อ นถึ งวิ วั ฒ นาการ
ความเป็นมาของโลกในช่วงเวลา ต่าง ๆ กัน ซึ่งรวมไปถึงร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหรือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่
สาคัญอันทาให้เกิดรูปลักษณ์ของแผ่นดินหรือลักษณะธรณีสัณฐาน หรือลักษณะภูมิประเทศที่สาคัญ
9. to be outstanding examples representing significant on-going ecological and
biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and
marine ecosystems and communities of plants and animals ; เป็นตัวอย่างที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึง
กระบวนการนิเวศวิทยา และชีววิทยาซึ่งก่อให้เกิดและมีพัฒนาการของระบบนิเวศทางบก หรือระบบนิเวศน้าจืด
หรือระบบนิเวศชายฝั่งและทางทะเล และสังคมสัตว์และพืช
10. to contain the most important and significant natural habitats for in-situ
conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding
universal value from the point of view of science or conservation ; เป็ นถิ่นที่ อยู่อาศัยที่ มีความส าคั ญ
สูงสุดสาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกาเนิด ซึ่งรวมไปถึงถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ
หรือชนิดพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่น เชิงวิทยาศาสตร์ หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก
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3.1 เกณฑ์การพิจาณาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล มีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์การพิจารณาแหล่งมรดกโลก
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และหรือความเป็นของแท้ดั้งเดิม
3. การปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ
เพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาคุณ ค่าโดดเด่นอันเป็นสากลแหล่งมรดกโลก ของการนาเสนอ
เส้น ทางรถไฟสายไทย-พม่า สมาคมอิโคโมสไทย จะทาการศึกษา และพิจารณา เกณฑ์ ทางด้านวัฒ นธรรม ซึ่งมี
จานวน 6 ข้อ (i-vi) เป็นหลักก่อน และหากพบหลักฐานที่สามารถแสดงถึงข้อมูลของเกณฑ์ในด้านธรรมชาติ ก็จะ
ทาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
จากการพิจารณาแหล่งมรดกวัฒ นธรรม เส้นทางรถไฟทายไทย-พม่า สมาคมอิโคโมสไทย พิจารณาใช้
เกณฑ์ในการเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งเพื่อนาเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดก
โลกจานวน 2 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ในข้อ ข้อ 5 และข้อ 6 ดังนี้
3.2. การอธิบายคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ตามเกณฑ์การพิจารณา
จากการศึก ษาและการพิ จารณาข้อมูล จากขอบเขตการศึกษาของแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมที่ จะ
นาเสนอแหล่งในทุกด้าน เพื่อกาหนดให้เป็นแหล่งมรดกโลก ตามการกาหนดพื้นทีห่ ลัก (CORE ZONE) และพื้นที่กัน
ชนโดยรอบ (BUFFER ZONE) แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและ เพื่ออธิบายคุณค่าโดเด่นอันเป็นอันเป็นสากล
ตามเกณฑ์การพิจารณา จึงกาหนดอธิบายคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ตามเกณฑ์การพิจารณาของแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมขึ้นใหม่ ดังนี้
1. สถานีชุมทางหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2. สะพานข้ามแม่น้าแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
3. อนุสรณ์สถานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า ในประเทศไทย
- อนุสาวรีย์ไทยยานุสรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- สุสานทหารพันธมิตรช่องไก่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- สุสานสัมพันธมิตรดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
4. สะพานรถไฟถ้ากระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
5. ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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เส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลตามเกณฑ์ ข้อที่ 5
5. to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use
which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment
especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change ; เป็ น ตั ว อย่ า ง
ลักษณะอันเด่นชัด หรือของขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่ายเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ) เป็นตัวอย่างที่แสดงถึง “ตัวอย่างลักษณะ
อันเด่นชัด ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” หรือ “human interaction with the environment”
ได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งของเส้นทาง ได้ถูกออกแบบให้ “สอดคล้อง” ไปกับธรรมชาติ โดยมีการออกแบบให้เส้นทาง
รถไฟเลียบแม่น้าสาคัญ 2 สาย คือ แม่น้าแม่กลอง และแม่น้าแควใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์จากแม่น้าเป็นเส้นทางใน
การขนส่งเสบียง และสิ่งของที่จาเป็นระหว่างการก่อสร้างในช่วงแรกของเส้นทางจนถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้าแคว
อย่ า งไรก็ ต ามเส้ น ทางรถไฟสายนี้ ช่ ว งหลั งจากสะพานข้ ามแม่ น้ าแควไปแล้ ว จะตั ด ผ่ านบริเวณภู มิ ป ระเทศที่
ยากลาบาก ผ่านพื้นที่ภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่ารกชัฏ ที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายตามรวมถึงโรคระบาด ประกอบกับเป็น
การก่อสร้างในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้ การดาเนินการในครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตของแรงงาน
ท้องถิ่น และเชลยศึกนับแสนคน
แหล่ งที่ ส าคั ญ เช่น ช่ อ งเขาขาด หรือ Hellfire Pass, เส้ น ทางรถไฟช่ ว งเลี ย บภู เขาบริเวณถ้ า
กระแซ รวมถึงสะพานข้ามแม่น้าแคว เป็นแหล่งสาคัญของเส้นทางรถไฟ ไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ) ที่
แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในอีกมิติหนึ่งของช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจแสดง
ให้เห็นว่า ณ ห้วงเวลาเลวร้ายของสงคราม ณ ดินแดนของประเทศไทย ได้มีมนุษย์จานวนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตของตน
แลกมาซึ่งการปรับเปลี่ยนลักษณะทางธรรมชาติ ให้เหมาะสม เพื่อการก่อสร้างเส้นทางรถไฟไทย - พม่า (เส้นทาง
รถไฟสายมรณะ) ที่มีความสาคัญ และมีชื่อเสียงในระดับโลกหากนับถึงจานวนของสื่อ ที่เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ
ชนนับจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
การบริหารจัดการแหล่งช่องเขาขาดยังแสดงให้เห็นถึงการทางานร่วมกันอย่างยาวนาน ระหว่าง
รัฐบาลไทย กับนานาประเทศ (ช่องเขาขาดบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลออสเตรเลีย Office of
Australian War Graves) อันเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ด้วยนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นในระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น ทั้งรถไฟรางคู่ และ
รถไฟความเร็วสูง ทาให้แหล่งสถานีรถไฟหนองปลาดุก จุดเริ่มต้นเส้นทางรถไฟ ไทย-พม่า เส้นทางรถไฟสายมรณะ
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ประจาการ ณ
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สถานีหนองปลาดุก ได้ความว่าโครงการก่อสร้างสถานีแห่งใหม่ จะเริ่มขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งถึงแม้จะได้รับการยืนยัน
ว่าจะไม่มีการรื้อย้ายสถานีหนองปลาดุกหลังปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่า แต่ก็จะมีผลกระทบต่อสภาพภูมิ
ทัศน์โดยรอบสถานีไม่น้อย
นอกจากนี้ จากการสารวจพื้นที่ของคณะทางาน ในพื้นที่ช่องเขาขาด ในระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน
พ.ศ.2561 ทาให้ทราบว่า ช่องเขาขาดได้เผชิญความท้าทายอย่างใหม่ จากการบริหารจัดการที่อาจจะมีข้อจากัดใน
การเรื่องคุณค่า และการรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมของเส้นทางรถไฟ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ โดย
มีการเปลี่ยนหินปูพื้นใหม่ในหลาย ๆ จุด เพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ในการเดินชมพื้นที่ด้วย ดังนั้น
อาจจะกล่าวได้ว่า พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟหนองปลาดุก และพื้นที่ช่องเขาขาด เป็นพื้นที่อ่อนไหว มีความเสี่ยงจาก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
เส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลตามเกณฑ์ ข้อที่ 6
6. to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with
beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee
considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria) ; มี
ความคิ ด หรื อ ความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ หรื อ ความโดดเด่ น ยิ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์
เส้ น ทางรถไฟสายไทย - พม่ า (เส้ น ทางรถไฟสายมรณะ) ได้ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในช่ ว งเวลาแห่ ง
ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีปัจจัยที่สาคัญหลายประการในการสร้างเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวคือ
ญี่ปุ่น เล็งเห็นถึงความพร้อมในระบบการคมนาคมของประเทศไทย และปรารถนาจะได้รับความ
ร่วมมือในการใช้เส้นทางรถไฟเส้นทางนี้เป็นทางผ่านไปยังพม่า และอินเดีย เพื่อยุทธศาสตร์ทางการสงคราม โดยใช้
เป็นเส้นทางขนส่งคมนาคม เสบียงอาหาร อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ทหาร และนอกเหนือไปจากนี้ ญี่ปุ่นได้เห็นถึงศักยภาพ
ของเส้นทางในการที่จะเป็นเส้นทางคมนาคม ทางด้านเศรษฐกิจ ในระบบเอเชียอาคเนย์หลังสงครามสิ้นสุดลงซึ่ง
หลังจากที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านเข้า ประเทศ และได้มีความร่วมมือในการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า โดยกรมประสานงานสัมพันธมิตรของไทย และฝ่ายญี่ปุ่น ได้ร่วมกันดาเนินงานแล้วนั้น
ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้เลือกเส้นทางเชื่อมต่อไปยังพม่า ผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์นั้นมีระยะทางก่อสร้างที่สั้นที่สุด หาก
นับจาก ชุมทางรถไฟตาบลหนองปลาดุก ขนานไปตามลาน้าแม่กลอง และแม่น้าแควน้อย จนผ่านด่านเจดีย์สามองค์
และไปเชื่อมทางรถไปสายมะละแหม่ง - แย ที่เมืองทันบูเซยัต ประเทศพม่า
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การเลือกเส้นทางนี้ ทางฝ่ายญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าเป็นเส้นทางที่ เป็นประโยชน์ทางการทหาร และการพาณิชย์ใน
อนาคต แต่ฝ่ายไทยได้ตระหนักถึงความยากลาบากในการก่อสร้างแบบถาวร เนื่องด้วยภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขา
มีที่ราบเพียงเล็กน้อย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องประกอบในการก่อสร้างต้องใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล และต้องขนส่งมา
โดยรางรถไฟทั้งสิ้น แรงงานจ้างที่ใช้ในการก่อสร้างอาจไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ญี่ปุ่นต้องการ ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้ใช้ประโยชน์จากลาน้าแม่กลองและแม่น้าแควน้อย เป็นเส้นทางลาเลียงที่
ใช้การได้ดีในฤดูน้าซึ่งทาให้การลาเลียงทางเรือเป็นไปโดยสะดวก แม่น้าแม่กลองสามารถเชื่อมต่อแม่น้าท่าจีน และ
ออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาได้ จึงเป็นเส้นทางที่อานวยความสะดวกต่อฝ่ายญี่ปุ่ นในการรับการสนับสนุนจากกรุงเทพสู่
ค่ายทหารที่ ทองผาภูมิ ท่าขนุน และสังขละบุรี และได้ใช้น้าในการอุปโภคบริโภค ทั้งทหาร กรรมกรก่อสร้าง รวมไป
ถึงเชลยศึก
ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ได้ใช้ทรัพยากรและสรรพกาลัง วัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง แรงงานทหารชาติต่างๆ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮอลันดา อเมริกัน คนงานด้านต่างๆ กรรมกรชาว
ไทย พม่า มลายู จีน เวียดนาม และเกาหลี รวมไปถึงพาหนะรถยนต์ เรือยนต์ เกวียนและสัตว์เป็นจานวนมากโดย
ฝ่ายญี่ปุ่นได้เสนอให้ดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยมีสถานการณ์กระตุ้นจากการที่ฝ่ายกองทัพญี่ปุ่น
ประสบความเสียหายอย่างหนักจากสงครามที่เกาะมิดเวย์ ทาให้ญี่ปุ่นพิจารณาแผนการก่อสร้างอย่างเร่งรีบ โดย
เสนอแผนดาเนินการต่อฝ่ายไทย
ระหว่างการสร้าง ได้มีการสูญเสียซึ่งชีวิตของกรรมกร และเชลยสงครามไปอย่างมากประมาณการ
จานวนเชลยศึกที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 60,000 คน และเสียชีวิตไปกว่า 12,000 คน เชลยสงครามประกอบไป
ด้วยชาว อังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ อเมริกัน นอกจากนี้ยังมีกรรมกรชาวไทย กรรมกรมลายู และกรรมกร
จีน รวมอยู่ในจานวนผู้เสียชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงการสุ ญเสียของทหารแต่ได้รวมจานวนของกรรมกรด้วย
เมื่อนับรวมจานวนของเชลยศึกและกรรมกรจึงไม่ต่ากว่า หนึ่งแสนคน การเสียชีวิตในการก่อสร้างไม่ได้เกิดจากการ
ใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากภาวะความขาดแคลนปัจจัยต่างๆ ของเชลยศึกและกรรมกรแรงงานในการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน ทั้งในระหว่างสงครามและเมื่อสงครามสงบลง คนเหล่านี้ต้อง
ประสบกับความยากลาบากทั้งในด้านปัจจัยการดารงชีพ เสื้อผ้า อาหาร ยา และที่พักที่ไม่ถูกหลักอนามัย และต้อง
เผชิญ กับ ภาวะการใช้แรงงานที่ห นั กหน่ วง การเร่งรีบในการก่อสร้าง และโรคระบาดในพื้นที่ภูมิอากาศร้อนชื้น
อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ กาฬโรค ไข้มาเลเรีย ในขณะที่กองทัพฝ่ายญี่ปุ่นก็ประสบความสูญเสียเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ประสบปัญหาการขาดแคลน อาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างในป่าลึก
กองทัพญี่ปุ่นได้ทุ่มเทงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เสบียงอาหาร
โดยเป็นการลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงินไทย กว่า 97,000,000 ล้านบาท
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การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า จึงถือเป็นประวัติสาสตร์ความสาเร็จของการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟในระดับโลก ที่มีน านาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างมากที่สุด แลกมาด้วยความสูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ทั้งความสูญเสียจากการสู้รบระหว่างสงครามและความสูญเสียของเชลยศึก และกรรมกร
ที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟ ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเด่นชัด โดยเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
คนหลากหลายชาติ เส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า ที่เหลือให้เห็นในปัจจุบัน เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์มวล
มนุษยชาติในการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และได้รับการจารึกจดจาที่สาคัญของทุกฝ่าย และจะต้องใช้เป็นบทเรียนในการ
ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โลกเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
3.3. การอธิบายคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 และ 6
3.3.1. สถานีชุมทางหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สถานีชุมทางหนองปลาดุก ถือเป็นจุดเริ่มต้นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สองในฝั่งประเทศไทย โดยญี่ปุ่นมีหนังสืออย่างเป็นทางการในการขอสร้างสถานีรถไฟที่หนองปลาดุก ในวันที่
31 พฤษภาคม พ.ศ.2485 เดิมใช้เป็นค่ายพักทหาร และเชลยศึก รวมทั้งที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่ส่งมาจากที่ต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ มีพิธีตอกหลักจุดเริ่มต้นการก่อสร้างรถไฟสายไทย - พม่าที่สถานีหนองปลาดุกใน
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2485152
ลักษณะของสถานีในช่วงแรกสร้างนั้นปรากฏหลักฐานในหนังสือการสร้างทางรถไฟทหารติดต่อระหว่าง
ประเทศไทย - พม่า ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา จัดพิมพ์โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยปรากฏรูปถ่าย 153
ของสถานีที่มีลักษณะเป็นอาคารโครงสร้างไม้ค่อนข้างมีลักษณะเป็นอาคารชั่วคราว

กล่าวในเอกสารว่าเป็น “สถานีบ้านโป่งเป็นจุด
แรกเริ่มของการเดินเท้าของการก่อสร้างทางรถไฟ
ไทย - พม่า ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.1945”

152

ส่วนที่สถานีทันบิวซายัด (Thanbyuzayat) ได้ดาเนินการตอกหลักเริ่มต้นนวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2485
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กองประชาสัมพันธ์ สานักผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 4.
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ถึงแม้ไม่ปรากฏข้อมูล ที่ชัดเจน (ในปัจจุบัน) ว่าสถานีได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถานีใน
ลักษณะปัจจุบันเมื่อไหร่ แต่สันนิษฐานว่าสถานีหนองปลาดุกในปัจจุบันนั้น อยู่ในกลุ่มของ “อาคารสถานีรถไฟที่มี
ลักษณะแบบผสมผสานรูปแบบจากยุโรป” โดยลักษณะของอาคารในรูปแบบนี้ เริ่มต้นจากจากอาคารที่ออกแบบ
โดยชาวต่างชาติในระยะแรกของกิจการรถไฟ เช่น นายมาริโอ ตามานโย และนายเอริกาซซิ สถาปนิกชาวอิตาลี
และนายเอิร์นสท์ อาลท์มานน์ เป็นต้น หลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี พ.ศ.2488 ได้มีการก่อสร้างอาคาร
สถานีรถไฟใหม่ที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกไทย เช่น หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ, นายถาวร บุญยเกตุ และ
นายไชยวัฒ น์ อัตชู เป็นต้น เป็นอาคารที่มีลักษณะแบบผสมผสานรูปแบบจากยุรูปมีทั้งอาคารที่สร้างด้วยไม้และ
อาคารก่ออิฐฉาบปูน โดยสถานีหนองปลาดุกน่าจะอยู่ในรูปแบบของอาคารสถานีรถไฟไม้แบบมาตรฐานชั้นเดียว
เช่น อาคารสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ อาคารสถานีกาญจนบุรี เป็นต้น 154 โดยมีความเป็นไปได้ว่าอาคารสถานีรถไฟ
ชุมทางหนองปลาดุก น่าจะสร้างขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ.2490 - พ.ศ.2492 อันเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมรถไฟได้
ดาเนิ น การบู รณะซ่อมแซมเส้ น ทางรถไฟสายไทย - พม่า ที่ ได้ซื้อมาจากรัฐบาลอังกฤษ โดยมีประวัติที่ กล่ าวว่า
ภายหลังสงคราม ได้มีการเปิดเดินรถรับส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างสถานีหนองปลาดุกกับสถานีสถานีกาญจนบุรี
ขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2492 โดยถึงแม้ว่ารูปแบบของสถานีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
(ถาวรมากขึ้น) แต่ความสาคัญของสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาหน้าที่การ
เป็นสถานีรถไฟได้อย่างที่เคยเป็นมาในอดีต โดยพื้นที่ของสถานีมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพจากนโยบาย
ของภาครัฐค่อนข้างมาก จากโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ที่อาจทาให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลง และกระทบต่อความสมบูรณ์ของแหล่งเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า ในภาพรวม

สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก
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การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2554. สถานีรถไฟ บันทึกความทรงจ้า ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย, หน้า 27.
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3.3.2. สะพานข้ามแม่น้าแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
การก่อสร้างทางรถไฟสายไทย - พม่า มีความจาเป็นต้องก่อสร้างสะพานเป็นจานวนมาก โดยในเขต
ประเทศไทยมีจานวนถึง 359 สะพาน ทาให้สะพานโดยส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยไม้ 155 ซึ่งสะพานข้ามแม่น้าแคว เป็น
หนึ่งในนั้น โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่แม่น้าแม่กลอง (แควใหญ่) กับแม่น้าแควน้อยไหลมาบรรจบกัน ในช่วงเวลานั้น
กองทัพญี่ปุ่น ไม่มีทั้งวัส ดุที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องจักรขนาดใหญ่ จึงเป็นที่เข้าใจว่าสะพานรถไฟข้ามแม่น้า
จะต้องสร้างโดยแรงงานและฝีมือของเชลยศึกเป็นหลัก โดยเชลยศึกที่เป็นผู้สร้างสะพานแห่งนี้ คือเชลยศึกที่อยู่ที่เขา
ชนไก่156 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้ใช้เชลยศึกสร้างเป็นสะพานไม้ชั่วคราวระดับต่า ห่างจากสะพานเหล็กปัจจุบันไปทางใต้
ของลาน้าประมาณ 100 เมตร โดยลงมือก่อสร้างเมื่อระดับน้าในแม่น้าลดลงในปลายเดือนพฤศจิกายน 2485 แล้ว
เสร็จในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2486 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน และวางรางโดยเชลยศึกชาวอังกฤษจนแล้ว
เสร็จถึงสะพานแห่งนี้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2486 จากนั้นวางรางต่อจากสะพานไปถึง กม.ที่ 100 ระหว่างสถานีท่า
กิเลนกับสถานีอ้ายหิต (ที่หยุดรถลุ่มสุ่มในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2486157
หลังจากนั้นกองทัพญี่ปุ่นได้สร้างสะพานเหล็กถาวร ตอม่อคอนกรีต ติดตั้งสะพานเหล็ก 11 ช่วง ช่วง
ละ 20.80 เมตร ในตอนกลาง และสร้างเป็ นสะพานไม้ต่อทางฝั่ งน้าด้านตะวันตก โดยลงมือก่อสร้างเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2486 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2486 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 7 เดือน หลังจากเปิดใช้สะพานเหล็ก
แล้ว ฝ่ายไทยได้เจรจาขอให้กองทัพญี่ปุ่นรื้อสะพานไม้ออก เนื่องจากเรือแพสัญจรผ่านไปมาไม่ได้เพราะสะพานไม้ต่า
ฝ่ายญี่ปุ่นจึงทาการรื้อสะพานไม้ที่สร้างไว้ในตอนแรกออกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2487158
สะพานข้ามแม่น้าแควได้ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดหลายครั้ง และครั้งที่ทาให้เกิดความเสียหาย
ถึงกับทาให้สะพานในช่วงกลางพังลง คือเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2487 แต่ฝ่ายญี่ปุ่นได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้ว
โดยทาทางเบี่ยงลงไปยังฝั่งแม่น้าทั้งสอง เพื่อใช้ลาเลียงยุทธสัมภาระต่าง ๆ ข้ามแม่น้า แล้วจึงให้กรรมกรขนถ่ายยุทธ
สัมภาระนั้น ๆ ขึ้นตู้รถไฟต่อไป159
เมื่อสงครามสงบ กรมรถไฟ (ชื่อเดิมก่อนเปลี่ยนเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม
2494) ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการซ่อมสะพานเหล็กที่ถูก ฝ่าสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเสียหายในช่วงที่ 4, 5
และ 6 ในปี พ.ศ.2493 – 2495 โดยการซ่อมในครั้งนั้นได้ยุบตอม่อกลางน้าตัวที่ 5 – 6 และสร้างเป็นสะพานเหล็ก

155

กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 10.
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โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 234.
กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 12.
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กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 14.
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2 ช่วงแทนของเดิมกับเปลี่ยนช่วงสะพานไม้ด้านปลายทางเป็นสะพานเหล็กขนาด 15.35 เมตร จานวน 6 ช่วง แทน
สะพานไม้ รวมความยาวทั้งสิ้น 322.90 เมตร160
ดังนั้น สะพานข้ามแม่น้าแควจึงเป็นแหล่งที่สาคัญที่สามารถตัวแทนของสะพานข้ามแม่น้า ลาคลอง
ของเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า ที่สื่อให้เห็นถึงความพยายามของผู้ดาเนินการก่อสร้างทุกฝ่าย ในการก่อสร้างใน
ภาวะที่ยากลาบากขาดแคลนทรัพยากรที่จาเป็น และเป็นแหล่งที่ยังคงยืนหยัดผ่านการถูกทิ้งระเบิดในภาวะสงคราม
โดยยังคงลักษณะความเป็นของแท้ดั้งเดิม ทั้งในเรื่องของตาแหน่งที่ตั้ง องค์ประกอบที่สาคัญ รวมไปถึงหน้าที่ดั้งเดิม
ของมันได้ในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้สะพานข้ามแม่น้าแควแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ที่
สาคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นตัวแทนที่จับต้องได้ที่สะท้องเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทย และในภูมิภาคนี้
3.3.3. อนุสรณ์สถานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า ในประเทศไทย
- อนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- สุสานทหารสัมพันธมิตร ช่องไก่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ด้วยเหตุที่การก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า ทาให้มีผู้เสียชีวิตจานวน
มาก (ประมาณ 40,000 – 100,000 คน) 161 และได้มีการฝังศพผู้เสียชีวิตในหลาย ๆ ที่ตลอดเส้นทาง 424 กิโลเมตร
ของทางรถไฟ162 โดยแบ่งเป็นทหารของสัมพันธมิตร จานวนประมาณ 12,000 คน ที่เหลือเป็นกรรมกรชาวเอเชีย
โดยเมื่อสงครามสงบลง ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการสารวจและเคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิตมาฝังไว้ที่สุ สานจานวน 3
แห่งด้วยกัน คือ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ และสุสานทหารสัมพันธมิตรเมือง
ตันบูซายัด
การสร้างสุสานสุสานทหารสัมพันธมิตรทั้งสองแห่งในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลไทยและ
ฝ่ายสัมพันธมติร ได้มีข้อตกลงที่จะสร้างสุสานทหารสั มพันธมิตรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2497
และมี ผู้ ออกคือ Colin St Clair Oakes163 ปัจจุบั นสุ ส านทั้ งสองแห่ งเป็ นสถานที่ ท่อ งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สอง ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีจานวนผู้เข้าชมเป็นจานวนมาก และมี
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กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 22.

ตัวเลขผู้เข้าร่วมการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า และผู้เสียชีวิต มีความแตกต่างกันในหลายเอกสาร
Commonwealth War Graves Commission. Chungkai War Cemetery. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561.]
https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2035000/chungkai-war-cemetery/. (Commonwealth War Graves Commission)
163 สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561.] https://th.wikipedia.org/wiki/สุสานทหาร
สัมพันธมิตรดอนรัก. ()
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แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานที่สาหรับระลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลก โดยการดูแลร่วมกันของ
รั ฐ บาลไทย และ Commonwealth War Graves Commission อั น แสดงความส าคั ญ ของแหล่ ง ที่ ม ากกว่ า
ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม อนุสรณ์สถานที่เกี่ยวข้องกับการเสียสละชีวิตของผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายไทย - พม่า ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่คืออนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพาน
ข้ามแม่น้าแควมากนัก ก่อสร้างขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2487 ราว 1 ปีก่อนการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่
สอง
แหล่งอนุสรณ์สถานทั้งสามแห่งนี้ มีหน่วยงานจากต่างประเทศเป็นผู้ดูแล โดยมีเอกสารการขอใช้
พื้นที่และเอกสารการดูแลพื้นที่ ตามกฎหมายจากหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาแสดงความระลึกถึงเป็นจานวนมากทุกวัน แสดงให้เห็นถึงคุณค่าความสาคัญของแหล่งที่
สามารถสัมผัสได้อย่างเป็นสากล และสามารถสื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถซึมซับการสูญเสียของทุกฝ่ายจาก
สงคราม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชนะ หรือผู้แพ้สงคราม โดยทั้งสองฝ่ายนั้น มีทรรศนะ มุมมองในเรื่อง “การระลึกถึง”
แบบเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความสาคัญอันเป็นสากลของแหล่งอนุสรณ์สถานเหล่านี้ ที่สมควรจะได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นอนุสรณ์สถานสาคัญของโลก ให้สามารถแสดงเรื่องราวความของความสูญเสียของสงคราม ที่ทุก
ฝ่ายสามารถเข้าถึง มีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถทาความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ “สันติภาพ” ดัง
ถ้อยคาที่ปรากฏที่อนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์ “May Peace Prevail On Earth” “ขอให้สันติภาพจงมาสู่โลก”

ภาพอนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์

ผู้บัญชาการ อิชิดะ ฮิเดกุมะ ซึ่งมารับหน้าที่ก่อนที่ทางรถไฟสายไทย – พม่าจะสร้างแล้วเสร็จ ใน
ระหว่างตรวจสถานที่ก่อสร้างได้เห็นสุสานที่มีป้ายปักอยู่บนหลุมศพของเชลยศึกและกรรมกรและได้เห็นสภาพที่น่า
สังเวชของโรงพยาบาลเชลยศึกที่นิเ ถะ จึงเห็นสมควรที่จะทาพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ (ตามคติ
ญี่ปุ่น) จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นในฝั่งไทยที่ริมฝั่งแม่น้าของสะพานข้า มแม่น้าแควในเดือนธันวาคม พ.ศ.2486 และ
สร้างเจดีย์ขึ้นที่พม่าทีทันบิวซายัต ในเดือนมกราคม พ.ศ.2487 และทาพิธีราลึกถึงผู้เสียชีวิตมีคาจารึกว่า “ขอสร้าง
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หลักศิลานี้เพื่อกรรมกรของประเทศฝ่ายใต้และเชลยศึกที่ล้มป่วยและเสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายไทยพม่า และขอส่งดวงวิญญาณเหล่านั้นไปสู่สุคติ เดือนกุมภาพันธ์ ปีโชวะที่ 19 (พ.ศ.2487) กองสร้างทางรถไฟทหาร
ญี่ปุ่น” โดยที่ผนัง 4 ด้าน รอบอนุสาวรีย์เนื้อความภาษาต่าง ๆ ที่จารึกไว้ ดังนี้164
ไทยานุสรณ์ : “งานไดซึ่งก่อเกิดผลเปนส่วนร่วม ผู้ที่ทางานนั้นย่อมได้รับความยกย่องสันเสิน” กัม
กรเหล่านี้ร่างกายและชีวิตของเขาดับไปแล้วก็จิง แต่ความดีที่เขาได้ช่วยกันส้างไว้หารู้จักดับสูนยไม่
ภาษาจีน : “อนิจจา ท่านทั้งหลายเป็นแสงเอเชียตะวันออก รับภาระหนักมาต่างแดนก่อสร้างทาง
รถไฟ ร่วมทุกข์ ป่วยไข้ ตายอย่างอนาถา ขอสัญญาว่าจะดูแลลูกกาพร้าที่เหลื ออยู่และไม่โกหกต่อท่านแม้ท่านจะ
ทางานในระยะเวลาอันสั้นและเสียชีวิตไปแต่ผลงานจะอยู่ชั่วนิรันดร์”
ภาษาเวียดนาม : “ขอราลึกถึงดวงวิญญาณของกรรมกรชาวเวียดนามที่เสียชีวิตระหว่างการสร้าง
ทางรถไฟสายไทย - พม่า”
ภาษามลายู : “ขอแสดงความเคารพวิญญาณของผู้คนมุสลิมที่ทางาน ณ ที่นี้ พระอัลล่าห์จะทรง
ตอบสนองความเหนื่อยยากนั้น
ภาษาทมิฬ : “ขอให้ ดวงวิญ ญาณของ... (ไม่ส ามารถอ่านได้เพราะรอยกระสุน) ที่สละชีวิตเพื่อ
หน้าที่ของตน ขอจงสงบชั่วนิรันดร์”
ภาษาอังกฤษ : “ขอแสดงความไว้อาลัยผู้เสียชีวิตที่เป็นเชลยศึกสงคราม 1944”
ภายหลังจากสงครามสงบแล้ว สถานที่แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยนายโคทานิ คา
เมทาโร ซึ่งได้รับงบประมาณในการฟื้นฟูโรงเก็บกระดูกในต่างแดนจากกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
เป็นผู้ค้นพบในบริเวณ “ที่ฝังตัวในป่าทึบ) ลุได้ฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการจู่โจมในสมัยสงคราม
และปรับพื้นที่รอบ ๆ อย่างในปัจจุบันนี้ มีการซื้อที่ดินด้วยเงิน 5,000 บาท และได้ขึ้นทะเบียนเป็นการครอบครอง
ของสมาคมญี่ปุ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน165
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โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 279 - 280.
ประวัติศาสตร์ 80 ปี ฮีดากา โยโก ดั่งกระแสน้าที่ทอดยาวไกล, หน้า 52. ()

75

อนุ ส าวรี ย์ ไทยานุ ส รณ์ เป็ น อนุ ส รณ์ ส ถานเพี ย งแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย ที่ ส ร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่
สงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สงบ และได้รับการดูแดรักษาเป็นอย่างดีจากสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และปรากฏว่า
มีชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาเคารพดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นเป็นจานวนมากเกือบทุกวัน166

ภาพสุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่

โดยบริเวณที่ตั้งของสุสานทหารพันทมิตรช่องไก่ที่จะมีการปรับเป็นสุสานนั้น เดิมเคยเป็นค่ายเชลย
ศึกมาก่อน ซึ่งร้อยเอกเออเนสต์ กอร์ดอน ผู้บังคับหน่วยกลางกองทัพ High Landers 93 กองทหารอังกฤษ ได้
บันทึกเรื่องราวของเขาไว้ในเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์ในเวลาต่อมา 167 ซึ่งเขาได้กล่าวถึงค่ายเชลยศึกที่ช่องไก่ไว้ว่า
“กระท่อมมุงด้วยจาก เป็นการสร้างที่ยุ่งยาก ผมคิดว่านั่นเป็นที่พักของผู้คุม เลยจากนั้นไปทั้งด้านขวา ซ้าย และตรง
ไปข้างหน้าเป็นป่าทั้งนั้น กาแพงสูงตระหง่านของป่าที่มืดมิดตั้งขวางกั้นอยู่ มีอันตรายน่ากลัวและขังพวกเราไม่ให้
หลุดพ้นออกไป....เป็นค่ายกักกันหลักที่อยู่ลึกสุดของสะพานเหล็กแม่กลอง จากที่นี่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือถึงด่าน
เจดีย์สามองค์ ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนพม่ามีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร มีค่ายเล็กอยู่ 26 แห่ง ในตอนแรกเป็น
ที่พักระหว่างการเดินทาง เป็นที่เก็บวัสดุ เป็นที่รวมของเชลยศึกใหม่ และค่ายกักกันเชลยศึกที่ป่วยที่มีกลิ่นเหม็นคลุ้ง
คนป่วยกลับมาที่นี่เพื่อตาย”168 อย่างไรก็ตาม จากเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวถึงค่ายเชลยศึกที่ช่องไก่นั้น สามารถสรุปได้
ในเบื้ องต้น ว่า ค่ายแห่ งนี้ นอกจากจะมีที่พักของเชลยศึก และเหล่าผู้คุมแล้ว ยังมีโรงพยาบาล สุสาน รวมไปถึง
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในคริสต์ศาสนาด้วย โดยเออร์เนสต์ กอร์ดอนได้กล่าวถึงโบสถ์ที่ค่ายช่องไก่ไว้ว่า “ผมจาไม่
ค่อยได้ว่าโบสถ์ในค่ายที่ช่องไก่สร้างขึ้นแต่เมื่อใด อย่าพูดว่าสร้างเลย มันเป็นเพียงลานดิน ปลูกเป็นโรงสูงด้วยไม้ไผ่
หลังคามุงด้วยจาก ไม่มีประตู แต่ผมก็เคยเห็นเชลยศึกคนหนึ่งพูดกับเพื่อนของเขาเมื่อเดินผ่านว่า ถอดหมวกออกนะ
เรากาลังอยู่ในบ้านของพระเจ้า โบสถ์ทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้น ทาให้คนรู้จักอยู่เพื่อผู้อื่นบ้าง มีความ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และผู้ดูแลอนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 229.
168 โยชิกาวา โทชิฮารุ. 2538. เรื่องเดิม, หน้า 238.
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รักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ผมได้มาสอนบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าที่โบสถ์นี้ คนเจ็บป่วยก็ได้มาสวดภาวนา
ที่นี่ด้วย”169 สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งเป็นที่พานักครั้งสุดท้ายของผู้เสียชีวิตจานวน 1,739 คน แบ่งออกเป็นผู้เสียชีวิต
จากประเทศในเครือจักรภพ จานวน 1,426 คน และจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จานวน 313 คน170

ภาพสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

ในส่วนของสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก โดยตาแหน่งแล้วมิใช่มิใช่ที่ตั้งของค่ายเชลยศึก เช่นที่
ช่องไก่ แต่ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากค่ายเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มากนัก ปัจจุบันเป็นสถานที่ฝังศพทหาร
สั ม พั น ธมิ ต รจ านวน 6,981 คน โดยมาจากประเทศในเครื อ จั ก รภพจ านวน 5,085 คน และจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จานวน 1,896 คน171
3.3.4. สะพานรถไฟถ้ากระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
นอกจากสะพานข้ามแม่น้าแควแล้ว สะพานถ้ากระแซ ที่กม. 174 + 173 ก็เป็นอีกสะพานหนึ่ง อันเป็นจุด
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เนื่องจากเป็นสะพานไม้ที่สร้างในที่จากัดเลียบไปตามหน้าผาริมแม่ น้าแควน้อย
ความยาวประมาณ 340 เมตร จากข้อจากัดในด้านต่าง ๆ และความเร่งด่วนในการก่อสร้างทาให้การก่อสร้างไม่ได้
มาตรฐาน เป็นเหตุให้ขบวนรถตกรางลงไปข้างล่างบ่อยครั้งจนเป็นที่เลื่องลือ แต่กองทัพญี่ปุ่นได้ทาการแก้ไขสะพาน
ให้ดีขึ้นในเวลาต่อมา โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตัวสะพานครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2534 –
2535 เพื่อให้ โครงสร้างตัวสะพานมีความแข็งแรงมั่นคง โดยได้ทาการเปลี่ ยนเสาตับไม้และเทคอนกรีตหุ้มธรณี
คอนกรีตเดิมพร้อมกับทาธรณีคอนกรีตขึ้นใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแรงปลอดภัยยิ่งขึ้น172

เออร์เนสต์ กอร์ดอน. 1982. ค่ายเชลยศึกที่ช่องไก่. [ผู้แต่ง] Amy Stone, และคนอื่นๆ. ทางรถไฟสายมรณะ Death Railway and the bridge over
the River Kwai a grim episode of World War II, Kanchanaburi, Thailand . กรุงเทพ : Siam Conception. (กอร์ดอน, 1982)
170 Commonwealth War Graves Commission. Chungkai War Cemetery. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561.]
https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2035000/chungkai-war-cemetery/. (Commonwealth War Graves Commission)
171 Commonwealth War Graves Commission. Kanchanaburi War Cemetery. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561.]
https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2017100/kanchanaburi-war-cemetery/. (Commonwealth War Graves Commission)
172 กองประชาสัมพันธ์ สานักผูว้ ่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย. 2545. เรื่องเดิม, หน้า 24.
169
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สะพานรถไฟถ้ากระแซ

ลักษณะการก่อสร้างสะพานอันแสดงให้เห็ นถึงความยากล าบากในการก่อสร้าง ในสภาพภูมิประเทศที่
อันตราย การก่อสร้างสะพานไม้เลียบหน้าผาสูง ที่มี ระยะทางยาวกว่า 450 เมตร ต้องใช้ความพยายามในการตัด
หน้าผาสูงชัน ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นเหวลึกสู่ลาน้าแควน้อย โดยต้องใช้ไม้ข นาดใหญ่ค้ายันตลอดแนวหน้าผา
ประกอบกับการบูรณะซ่อมแซมเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยังคงรักษาคุณลักษณะสาคัญของแหล่งนี้
ไว้ได้ในปัจจุบัน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิม ทั้งการเดิน
ข้ามฝั่งผ่านแนวรางรถไฟ หรือการโดยสารด้วยรถไฟ ซึ่งการรถไฟแห่งชาติประเทศไทยได้ทาการชะลอความเร็วของ
รถไฟในช่วงผ่านสะพานแห่งนี้ ให้นักท่องเที่ยว ได้ซึมซับ ถึงความยากลาบากของผู้เสียสละชีวิต ทาให้สะพานถ้า
กระแซแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของของเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า สามารถ
สื่อสารให้คนในยุคปัจจุบันให้ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ และความยากลาบากของแรงงานในการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายประวัติศาสตร์เส้นนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้เป็นอย่างดี
3.3.5. ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ช่องเขาขาด หรือ Hellfire Pass (ช่องไฟนรก) หรือ Konyu Cutting เป็นแหล่งช่องเขา ที่เกิดจากการขุด
เจาะภูเขาหินด้วยแรงงานมนุษย์ (เป็นส่วนใหญ่) ที่พบได้หลายแห่งในช่วงที่เส้นทางรถไฟสายไทย – พม่าทอดผ่าน
เขตเทือกเขา อย่างไรก็ตาม แหล่งช่องเขาขาด เป็นช่วงของการตัดเห็นที่ลึกที่สุด และยาวที่สุดในแหล่งประเภท
เดียวกันของเส้น ทางรถไฟสายไทย – พม่า ยาวประมาณ 75 เมตร และลึกประมาณ 25 เมตร ซึ่งในเวลาต่อมา
กลายเป็นแหล่งที่เป็นตัวแทนของความสูญเสียของเชลยศึกชาวออสเตรเลียในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้173
ชื่อของ Hellfire Pass หรือ ช่องไฟนรก มาจากการทางานภายใต้ข้อจากัดของเวลาจากการเร่งความเร็ว
การก่อสร้างในราวกลางปี พ.ศ.2486 ผู้คุมได้เร่งแรงงาน ทั้งกรรมกรชาวเอเชีย และเชลยศึกให้ทางานในระยะเวลา
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ที่นานขึ้นจนถึงช่วงดึก โดยเป็นการทางานภายใต้แสงจากตะเกียงน้ามัน และกองไฟจากไม้ไผ่ ทาให้แสงไฟ เสียงของ
การขุดเจาะ และเสียงร้องที่แสดงถึงความเจ็บปวดของแรงงานในการก่อสร้าง ทาให้ภาพของ “นรก” เกิดขึ้นใน
จินตนาการของเหล่ากรรมกร หรือเชลยศึก

ช่องเขาขาด

การทางานในพื้นที่ช่องเขาขาด เริ่มโดยชาวอังกฤษราว 1500 คน และแรงงานชาวทมิฬราว 200 คน ใน
ราวเดือนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2485 จากนั้นชาวออสเตรเลียจาก T Battalion ของ D Force เริ่มทางานในพื้นที่นี้
ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2486 ในราวเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันนั้นเอง การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่ได้
กาหนดไว้ และพื้นที่ช่องเขาขาดเป็นจุดที่ทาให้เกิดปัญหาทาให้ไม่สามารถทางานในส่วนอื่นของเส้นทางรถไฟได้ ฝ่าย
ญี่ ปุ่ น ได้ น าเชลยศึ ก ชาวอั งกฤษและออสเตรเลี ย จาก H Force อี ก ราว 600 คน รวมถึงกรรมกรชาวเอเชี ย อี ก
ประมาณ 1,000 คนมาทางานเพิ่มเติมในพื้นที่ช่องเขาขาด และด้วยการรีบเร่งในการสร้างนี้เอง ทาให้มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตที่แหล่งนี้เป็นจานวนมาก 174
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ภาพการท้างานตัดหิน วาดโดย Murray Griffin เป็นภาพที่มีชื่อเสียงมาก
ที่วาดขึนจากค้าบอกเล่าของเชลยศึก (POWs) บริเวณพืนที่ช่องเขาขาด AWM ART25081175

ดังนั้นช่องเขาขาด หรือ Hellfire pass จึงสามารถเป็นตัวแทนของแหล่งในประเภทแหล่งช่องเขา ที่เกิด
จากการขุดเจาะภูเขาหินด้วยแรงงานมนุษย์ (เป็นส่วนใหญ่) ที่พบได้หลายแห่งในช่วงที่เส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า
ทอดผ่านเขตเทือกเขาโดยแสดงให้เห็นถึงความพยายาม และความยากลาบาก ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
เขตเทื อ กเขาตะนาวศรี (Tenasserim Hills) เพื่ อ ให้ ส ามารถก่ อ สร้ า งทางรถไฟ ส าหรั บ การเดิ น ทางในภาวะ
สงครามโลกได้เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันนั้น รัฐบาลไทย ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดทาให้เป็นอนุสรณ์สถาน
อุทิศให้กับเชลยศึก (POWs) และแรงงานชาวเอเชียที่ได้เสียชีวิต ณ พื้นที่นี้ และพื้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
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บทที่ 4 แผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 202 (Convention Concerning
the Protection of The World Heritage) หมวดที่ 2 การคุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มาตรา 4
" รัฐภาคีแห่ งอนุสั ญญาพึงรับเป็ น ภาระหน้าที่ในการดาเนินงาน จาแนกรายละเอียด คุ้มครองป้องกัน
อนุรักษ์ และนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและทาธรรมชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของ
ตนเองเพื่อสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต รัฐภาคีจะดาเนินการโดยตลอดอย่างเหมาะสม เท่าที่จะกระทาได้ด้วย
ทรัพยากรของรัฐเอง... "
มาตรา 5
"เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติในขอบเขตอานาจอธิปไตยแห่ง
รัฐภาคี สมาชิกจะได้รับการคุ้มครองป้องกันการอนุรักษ์ และการนาเสนอ ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ อย่าง
ต่อเนื่อง รัฐภาคีจะพยายามดาเนินการต่างๆ เท่าที่พึงกระทาได้อย่างเหมาะสมที่สุด ดังนี้"
(ก) กาหนดนโยบายทั่ ว ไปโดยมีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ มรดกทางวัฒ นธรรมและมรดกทางธรรมชาติ มี
ประโยชน์ต่อวิถี ชีวิตของประชาชน และเพื่อบูรณาการ การคุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติไว้ในรายละเอียดการวางแผนการดาเนินงานของรัฐ
(ข) ภายในขอบเขตอานาจอธิป ไตยหากยังไม่มีห น่ว ยงานหรือองค์กรรับผิ ดชอบดาเนิน งานเพื่อการนี้
จะต้องจั ดให้มีอย่างน้ องหนึ่ งหน่วยงาน องค์กร หรือมากกว่าเพื่อดาเนินงานต่างๆ ในการคุ้มครองป้องกันการ
อนุรักษ์ และการนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานที่
เหมาะสม เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไป
(ค) พั ฒ นาการศึกษาวิจั ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาการเพื่อนาไปใช้ในการดาเนิ นงาน
รวมทั้ งส่ งเสริ ม ศักยภาพของประเทศให้ มี ความพร้อ มในการแก้ไขปั ญ หาภัย อัน ตราย ที่คุ กคามต่อ มรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
(ง) กาหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางด้านกฎหมาย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิทยาการ การบริหาร
จัดการ และการเงินเท่าที่จาเป็น เพื่อการจาแนกรายละเอียด การคุ้มครอง ป้องกัน การอนุรักษ์ การนาเสนอ และ
การทานุบารุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
(จ) สนับสนุนให้มีการก่อตั้งหรือพัฒนาศูนย์การฝึกอบรมในระดั บชาติ หรือระดับภูมิภาค เพื่อฝึกอบรมใน
ด้านการคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์และการนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว
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จากข้อความตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงความจาเป็นในการวางแผนงานเพื่อบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่นาเสนอสู่การเป็นมรดกโลกอย่าง
ชัดเจน สมาคมอิโคโมสไทย ได้ทาการศึกษาและกาหนดขอบเขตการวางแผนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการพื้นที่ การคุ้มครองป้องกันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
2. แผนการกาหนดขอบเขต ผู้รับผิดชอบต่อพื้นที่แหล่งมรดกวัฒนธรรม
3. แผนงานอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม และแผนงบประมาณ
4. แผนการกาหนดมาตรการที่เหมาะสมทางด้านกฎหมาย
เป็นต้น
โดยหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี
หน่วยราชการในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการดาเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตาม
อนุสัญญาดังกล่าว
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเส้นทางรถไฟสายมรณะ
เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า หรือทางรถไฟสายมรณะ (Death Railway) เป็นเส้นทางรถไฟที่มี
ประวัติการก่อสร้างเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างจากการก่อสร้างทางรถไฟสายอื่น ๆ โดยทางรถไฟสายนี้เชื่อม
ระหว่างชายแดนไทย-พม่า ก่อสร้างโดยกองทัพญี่ปุ่นเพื่อใช้ในกิจการทางทหารในช่วงสงครามโลกครั่งที่ 2 เป็น
เส้นทางรถไฟที่เกิดขึ้นจากเหตุผลทางการเมืองและการทหาร ในขณะที่ทางรถไฟสายอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อสร้างเพื่อเหตุผลทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเส้นทางรถไฟสายมรณะสามารถแบ่ง
ออกเป็นส่วนๆ ดังนี้
1. กฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการส่วนของรางรถไฟ และสถานีรถไฟ
1.1 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติฉบั บ ดังกล่ าวได้มีตราขึ้นในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ในตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเพื่อจัดวางรถไฟแผ่ นดิน รถไฟราษฎร์ และทาง
หลวงให้เรียบร้อยดียิ่งขึ้น และเพื่อรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายตลอดจนข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวกับรถไฟไว้เป็น
หมวดหมู่ โดยสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่
(1) การกาหนดนิ ยามของคาว่า “ที่ดินรถไฟ” “ทางรถไฟ” และ “เครื่องประกอบทางรถไฟ”
โดย “ที่ดินรถไฟ” หมายความถึง ที่ดินทั้งหลายที่ได้จัดหาหรือเช่าถือไว้ใช้ในการรถไฟโดยชอบด้วยพระราชกาหนด
กฎหมาย “ทางรถไฟ” หมายความถึง ถนนหรือทางซึ่งได้วางรางเพื่อการเดินรถ และ “เครื่องประกอบทางรถไฟ”
หมายความถึง สถานี สานักงานที่ทาการ คลังไว้สินค้า เครื่องจักรประจาที่ และสรรพสิ่งของทั้งปวงที่ก่อสร้างไว้
เพื่อประโยชน์ของรถไฟ
(2) การกาหนดให้ที่ดินรถไฟ อสังหาริมทรัพย์ของรถไฟ สิ่งปลูกสร้าง เป็นทรัพย์นอกพาณิชย์
กล่ าวคือในมาตรา 6 ของพระราชบั ญ ญั ติฉบับดังกล่ าวกาหนดห้ ามมิให้ ยกกาหนดอายุความขึ้นต่อสู้สิ ทธิของ
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แผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของรถไฟ รวมทั้งห้ามมิให้เอกสารหรือบริษัทใด ๆ หวงห้าม
หรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เว้นแต่จะได้มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการ
เป็นพิเศษว่าทรัพย์นั้นๆ ได้ขาดจากการเป็นที่ดินรถไฟแล้ว และห้ามมิให้ยึ ดที่ดินรถไฟ สิ่งปลูกสร่าง รถ และพัสดุ
ของรถไฟ
(3) การกาหนดให้กรมรถไฟแผ่นดิน (ปัจจุบันคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) มีอานาจสั่งให้เข้า
ปกครองที่ดินซึ่งติดกับทางรถไฟนั้นได้ชั่วคราว (ยกเว้นสิ่งปลูกสร้าง สวนที่ประดับประดาไว้ชม ถนน สวนปลูก
ผลไม้ หรือส่วนเพาะปลูก) เพื่อขุดเอาศิลา ดินสอพอง ทราย กรวด ดิน หรือวัตถุสิ่งอื่นที่ใช้เป็นการก่อสร้างหรือ
การซ่อม หรือเพื่อทาความสะอาดในการก่อสร้าง หรือการซ่อมทางรถไฟนั้น
1.2 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติฉบั บ ดังกล่าวตราขึ้น เพื่อจัดตั้งการรถไฟแห่ งประเทศไทย โดยให้ มีฐานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ และรับโอนภารกิจจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม มาดาเนินการ ทั้งนี้การใช้บังคับพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 จะต้องควบคู่ไปพร้อมกับพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระ
พุทธศักราช 2464 โดยในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ได้บัญญัติให้
พระราชบั ญ ญั ติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 และบรรดากฎข้อบังคับที่ได้ออกตาม
พระราชบัญญัตินั้น ให้คงใช้บังคับต่อไปเพียงเฉพาะในส่วนที่ไม่มีมีบัญญัติในพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ง ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 นอกจากนี้ใน
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ยังได้กาหนดเกี่ยวกับสถานะของที่ดินรถไฟเพิ่มเติม ซึ่งแต่
เดิมในพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 กาหนดให้ที่ดินของรถไฟเป็นทรัพย์
นอกพาณิชย์ (คือทรัพย์ที่ไม่สามารถเข้าถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย) แต่ในพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 13 กาหนดให้ทรัพย์สินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งหมายรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดี กล่าวคือ หากมีกรณีพิพาททางแพ่งระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับเอกชนหรือนิติบุคคล และ
ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ชนะคดีไม่สามารถขอหมาย
บังคับคดีเพื่อนายึดทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาขายทอดตลาดเพื่อชาระหนี้ได้
2. กฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการส่วนของพื้นที่ที่อยู่ถัดออกไปจากรางรถไฟ สถานีรถไฟ หรือเขตที่ดินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ในการบริหารจัดการพื้น ที่มรดกโลก นอกเหนือจากการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่ ง
มรดกโลกแล้ว การบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบของแหล่งมรดกโลกก็มีความจาเป็นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ที่อยู่ถัดจากมาจากรางรถไฟ สถานีรถไฟ หรือเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อการวาง จัดทาผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือ
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แทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ มีหรือทาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
สังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดารงรักษาหรือ บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์
หรือคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ และเนื่องจากเส้นทางรถไฟสายมรณะมีจุดเริ่มต้นที่ชุมทางหนอง
ปลาดุก อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และสิ้นสุดที่สถานีน้าตก อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นต้องศึกษากฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ได้แก่ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม เช่น กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557 เป็นต้น
2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเกี่ย วกับ ความมั่น คงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุ ข การรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร โดยกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารมีเนื้อหาสาระที่ต้องบังคับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ทั้งนี้ในมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กาหนดให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารในบริเวณหนึ่งบริเวณใดได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาว่าตลอดเส้นทางรถไฟสายมรณะได้มีการออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เอื้อต่ อการบริหารจัดการเส้นทางรถไฟสายมรณะเหมือน
อย่างเช่นที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
อาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 หรือไม่ โดยในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวกาหนดให้พื้นที่ภายในเขตทาง
รถไฟและในระยะ 50 เมตร จากเขตทางรถไฟทั้งสองฟากในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเขตห้ามก่อสร้างอาคาร
ประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของทางราชการ
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ (โลโก้) และป้ายบอก
ชื่อสถานที่ เช่น ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อสถานประกอบการ ป้ายชื่อหมู่บ้าน
2.3 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการตราขึ้นเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทาลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป เพื่ออานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชน โดยในมาตรา 6 กาหนดให้
รัฐบาลมีอานาจกาหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อ
สงวนไว้ให้ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ก ารศึ กษาและรื่น รมย์ ข องประชาชนเป็ น เขต “อุ ท ยานแห่ งชาติ ” โดยที่ ดิ น ที่ จ ะ
กาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล
ใดซึ่งมิใช่ทบวง ซึ่งตลอดเส้นของทางรถไฟสายมรณะอาจจะมีบางช่วงที่สามารถนาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติมาเอื้อประโยชน์ในการบริหารจัดการได้
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3. กฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นรางรถไฟ สถานีรถไฟ และที่ดินของการรถไฟฯ
3.1 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นกฎหมาย
ที่ส ามารถน ามาใช้ในการบริห ารจั ด การพื้ นที่ ในส่ วนที่ เป็ นรางรถไฟ สถานี รถไฟ และที่ดิ นของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยได้ โดยมีเงื่อนไขว่า พื้นที่และสถานที่ดังกล่าวจะต้องมีสภาพเป็น “โบราณสถาน” ตามนิยามที่กาหนด
ในกฎหมาย และบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จะนามาควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือการดาเนินการใดๆ ในเขตโบราณสถาน
ภายหลังจากการจัดทาประชาคมกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (ทางรถไฟสาย
มรณะ The Death Railway) เข้าสู่บัญชีมรดกโลก ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หลัก (Core Zone) และพื้นที่กันชน
โดยรอบ (Buffer Zone) ของพื้นที่มรดกวัฒนธรรมจะได้รับผลกระทบจากการออก กฏระเบียบ ในการควบคุมการ
ปลูกสร้างบ้านพักอาศัย และการใช้พื้นที่ ไปในลักษณะที่ แตกต่างกัน ฉนัน ภาคราชการ ควรพิจารณาการออก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการจูงใจและทาให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตควบคุมทั้ง 2 เขต รุ้สึกได้ว่า ตนเอง
ได้รับประโยชน์และได้รับการดูแลให้เหมาะสมกับการเสียสละสิทธิบางอย่าง ในพื้นที่ควบคุม เช่นการยกเว้นภาษี
โรงเรือน และภาษีที่ดินให้กับผู้เป็นเจ้าของและครอบครองพื้นที่ในเขตควบคุมทั้ง 2 เขต เป็นต้น ทั้งนี้ได้เสนอแนะ
แนวทางในการออกข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสาย ไทย พม่า ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ข้อเสนอในการออกข้อบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและปกป้องคุ้มครองคุ้มครองทางรถไฟ
สายมรณะ
ในการนาเสนอออกข้อบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้ในการปกป้องคุ้มครองทางรถไฟสายมรณะ จาเป็น
จะต้องแบ่งพื้นที่ในการปกป้องคุ้มครอง ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะใช้บังคับกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากน้อยไม่
เท่ากั น ซึ่งการแบ่ งพื้ น ที่เป็ น การแบ่ งโดยเทีย บเคียงกับ หลั กการ “อนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้ อ มศิล ปกรรม” (Cultural
Heritage Conservation) โดยจะแบ่งเป็น
- แหล่ งอั น ควรอนุ รั กษ์ (Nucleus Zone) หมายถึ ง ตัว อาคารหรือสถานที่ ซึ่ งเป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่
จะต้องอนุรักษ์
- พื้ น ที่ ส งวน (Preservation Area) หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ ามากทางวิ ช าการ และมี ค วาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่ทาให้ถูกทาลายได้ง่าย ในพื้นที่นี้ห้ามกระทาการใด ๆ ที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิมของสิ่งสาคัญที่ต้องอนุรักษ์โดยเด็ดขาด
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- พื้นที่อนุรักษ์ (Conservation Area) หมายถึง พื้นที่ใกล้เคียงหรือบริเวณโดยรอบตัวสิ่งสาคัญ
ที่ต้องอนุรักษ์ ซึ่งเมื่อพื้นที่นี้ถูกทาลายย่อมมีผลกระทบต่อการคงอยู่ของสิ่งสาคัญที่ต้องอนุรักษ์ด้วย ในบริเวณนี้
ยินยอมให้ทากิจกรรมได้บางประการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่มากนัก
- พื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนา (Service and Management Area) หมายถึง พื้นที่
ข้างเคียงหรือโดยรอบสิ่งสาคัญที่ต้องอนุรักษ์ที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งสาคัญที่ต้องอนุรักษ์น้อยมาก จึงยินยอมให้มี
การพัฒนาได้แต่ต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบให้
เกิดการทาลายคุณค่าของสิ่งสาคัญที่ต้องอนุรักษ์
จากหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมดังกล่าว สามารถจาแนกประเภทของกฎหมายที่จะ
นามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและปกป้องคุ้มครองเส้นทางรถไฟสายมรณะได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. กฎหมายที่จะนามาใช้กับการบริหารจัดการกับสิ่งสาคัญอันควรอนุรักษ์ (Nucleus) และ
พื้นที่สงวน (Preservation Area) ซึ่งในที่นี้หมายความถึงตัวรางรถไฟ พื้นที่สองข้างของรางรถไฟ และสถานี
รถไฟ โดยในส่วนนี้กฎหมายที่จะนามาใช้บังคับเป็นหลักได้แก่
 พระราชบั ญ ญั ติ จัด วางการรถไฟแลทางหลวง พระพุ ท ธศั ก ราช 2464 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยกฎหมายทั้งสองฉบั บ มีวัตถุป ระสงค์ในการตราขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริห ารจัดการและคุ้มครอง
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ข องรถไฟ อั น ได้แ ก่ รางรถไฟ ที่ ดิ น โดยรอบรางรถไฟ และสถานี รถไฟ โดยมี ก ารก าหนดให้
อสังหาริมทรัพย์ของรถไฟดังกล่าวเป็ น ทรัพย์นอกพาณิ ชย์ และห้ ามมิให้ ยกกาหนดอายุความขึ้นต่อสู้ สิทธิของ
แผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของรถไฟ รวมทั้งห้ามมิให้เอกสารหรือบริษัทใด ๆ หวงห้าม
หรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เว้นแต่จะได้มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการ
เป็นพิเศษว่าทรัพย์นั้นๆ ได้ขาดจากการเป็นที่ดินรถไฟแล้ว และห้ามมิให้ยึดที่ดิ นรถไฟ สิ่งปลูกสร่าง รถ และพัสดุ
ของรถไฟ กล่าวคือหากมีกรณีพิพาททางแพ่งระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับเอกชนหรือนิติบุคคล และศาลมี
คาพิพากษาถึงที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ชนะคดีไม่สามารถขอหมายบังคับ
คดีเพื่อนายึดทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาขายทอดตลาดเพื่อชาระหนี้ได้
 พระราชบั ญ ญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิ พิธภั ณ ฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญ ญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิ พิ ธภัณ ฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับดังกล่าวที่มี วัตถุประสงค์ในการบัญญัติขึ้นมาเพื่อปกป้อง
คุ้มครองโบราณสถาน ซึ่งการปกป้องคุ้มครองจะครอบคลุมทั้งในส่วนของตัวโบราณสถานและเขตของโบราณสถาน
ดังจะเห็นได้จากในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอานาจกาหนดเขตที่ดิน
ตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถานโดยให้ถือว่าเป็นเขตของโบราณสถาน ซึ่งเขตของโบราณสถานที่อธิบดี
กรมศิ ล ปากรใช้ อ านาจประกาศขึ้ น ทะเบี ย นก็ คื อ พื้ น ที่ ส งวนตามแนวทางการควบคุ ม สิ่ งแวดล้ อ มศิ ล ปกรรม
เนื่องจากเขตของโบราณสถานเป็นพื้นที่ที่กฎหมายกาหนดให้มีฐานะเทียบเท่ากับเป็นโบราณสถาน และเมื่อเขต
ของโบราณสถานมีฐานะเทียบเท่ากับโบราณสถานก็หมายความว่าการดาเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถานจะต้อง
ใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดเท่ากับการดาเนินการกับตัวโบราณสถาน ดังนั้นในกรณีของเส้นทางรถไฟสาย
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มรณะ หากจะมีการนาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและ
ปกครองคุ้มครอง จะต้องให้ได้ความบรรดาอสังหาริมทรัพย์ของรถไฟ ได้แก่ รางรถไฟ หรือสถานีรถไฟมีลักษณะ
เป็น “โบราณสถาน” ตามนิยามที่กาหนดในมาตรา 4 วรรคหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ที่บัญญัติให้ “โบราณสถาน”
หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
ในส่วนของการกาหนดเขตที่ดินโบราณสถานตามที่กฎหมายกาหนด ถึงแม้ว่ากฎหมายจะ
กาหนดให้ เป็ น ดุลพิ นิ จของอธิบ ดีกรมศิล ปากรตามที่เห็ นสมควรในการกาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน แต่กรม
ศิลปากรโดยอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ก็จะต้องดาเนินการประกาศขึ้นทะเบียนและกาหนดเขตที่ดินโบราณสถานเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาสภาพของ
โบราณสถานแห่ ง นั้ น มิ ให้ ถู ก ท าลายไปเพราะมลภาวะต่ า ง ๆ เช่ น การก่ อ สร้ า งอาคารในบริ เวณใกล้ เคี ย ง
โบราณสถาน ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวอาจเบียดบังหรือส่งผลกระทบต่อความคงอยู่ของโบราณสถานนั้น
นอกเหนื อ จากการประกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานซึ่ งเป็ น มาตรการในการปกป้ อ ง
คุ้มครองโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ แล้ว ในพระราชบัญ ญัติโบราณสถานฯ ยังมีมาตรการ
สาคัญอีกประการหนึ่งที่กฎหมายกาหนดให้เป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน คือ การควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
(มาตรา 7 ทวิ) ตลอดจนการห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทาลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน
หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน (มาตรา 10) เว้นแต่จะกระทา
ตามคาสั่งหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร โดย “อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร” คือคาว่า “อาคาร” ที่บั ญ ญั ติในมาตรา 4 ของพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่
กาหนดให้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น เพื่อใช้เป็นชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้า ท่าจอดเรือ รั้ว
กาแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้าหนัก
รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจาก
ที่ส าธารณะมีน้ อยกว่าความสู งของป้ ายนั้ น เมื่อ วัด จากพื้ นดิ น และมีข นาดหรือ มีน้ าหนั กเกิน กว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สาหรับ
อาคารที่กาหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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โดยหากมีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ทวิ และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ส่งผลให้โบราณสถานเสียหาย
ถูกทาลาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จะต้องระวางโทษตามมาตรา 32203
2. กฎหมายที่จะนามาใช้กับพื้นที่อนุรักษ์ (Conservation Area) และพื้นที่บริการและการ
จัดการหรือพัฒนา (Service and Management Area) ในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนพื้นที่บริการและ
การจัดการหรือพัฒนานั้น เป็นเรื่องพื้นที่ที่อยู่ถัดออกมาจากเขตสิ่งสาคัญอันควรอนุรักษ์และเขตพื้นที่สงวน ซึ่งการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้จะมีความเข้มงวดน้อยกว่าพื้นที่ของสิ่งสาคัญอันควรอนุรั กษ์ และพื้นที่สงวน แต่
อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนายังคงมีความจาเป็นต้องมีการ
ออกข้อบั ญญั ติของกฎหมายเพื่อบริห ารพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ/การปกป้องคุ้มครองสิ่ง สาคัญอันควรอนุรักษ์และพื้นที่สงวน โดยกฎหมายที่สามารถนามาใช้บังคับ
ในพื้นที่นี้ ได้แก่
 พระราชบัญ ญั ติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดย “การผังเมือง” หมายความถึง การวาง

จัดทาและดาเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มี
หรื อท าให้ ดียิ่ งขึ้น ซึ่ งสุ ขลั ก ษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็ น ระเบี ย บ ความสวยงาม การใช้ ป ระโยชน์ ใน
ทรั พ ย์ สิ น ความปลอดภั ย ของประชาชน และสวั ส ดิ ภ าพของสั ง คม เพื่ อส่ งเสริ ม การเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ด ารงรั ก ษาหรื อ บู ร ณะสถานที่ แ ละวั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน์ ห รื อ คุ ณ ค่ า ในทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดการทาผังเมืองไว้ 2 ประเภท ได้แก่
(1) ผังเมืองรวม ได้แก่ แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา และการด ารงรัก ษาเมื อ งและบริเวณที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ ชนบทในด้ านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
(2) ผังเมืองเฉพาะ ได้แก่ แผนผังและโครงการดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือดารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแห่ง หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
การจัดทาผังเมืองรวมกฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
ผู้จัดทา แต่ทั้งนี้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่นอาจจะจัดทาผังเมืองรวมในท้องที่ปกครองของตนเองก็ได้ ซึ่งในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดทาผังเมืองรวมเองจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองก่อน และในการวาง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 32 ผู้ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่าหรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือไม่
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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และจัดทาผังเมืองรวมเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ ส่วนผังเมือง
เฉพาะจะจัดทาขึ้นเมื่อมีการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรจะจัดทา
ให้มีการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะขึ้น หรือจะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ผังเมืองเฉพาะจะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวม โดยในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประสงค์จะวางและจัดทา
ผังเมืองเฉพาะเอง เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องเสนอหลักการที่จะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ ดังนั้นในกรณีของเส้นทางรถไฟสายมรณะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้อานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง นาเสนอการจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนาให้มีส่วนเอื้อหรือสนับสนุน
การบริหารจัดการหรือปกป้องคุ้มครองสิ่งสาคัญอันควรอนุรักษ์และพื้นที่สงวนของทางรถไฟสายมรณะ
 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายที่ใช้สาหรับควบคุมดูแลสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ที่ราชพัสดุ” ซึ่งมี
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่บริการและการจัดการหรือ
พัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดออกมาจากเขตสิ่งสาคัญอันควรอนุรักษ์และพื้นที่สงวน บางส่วนมี มีสภาพเป็นที่ราชพัสดุ
โดยเป็นทั้งที่ราชพัสดุที่มีส่วนราชการใช้ประโยชน์ หรือที่ให้เอกชนเช่า และการบริหารจัดการที่ราชพัสดุจะต้อง
ดาเนินการภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายอนุบัญญัติทีออกตามพระราชบัญญติ
ฉบับนี้ ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 โดยในกฎกระทรวงฉบับ
ดั งกล่ าวก าหนดว่ า ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ป ระสงค์ จ ะรื้อ ถอนอาคารหรื อ สิ่ งปลู ก สร้ างที่ เป็ น ที่ ราชพั ส ดุ ใน
กรุงเทพมหานคร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์ก่อน และเมื่อได้รื้อถอนแล้วให้แจ้งให้กรมธนารักษ์
ทราบ แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ มีลักษณะที่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
หรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ หรือมีสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ต่อไป ก่อนที่จะขออนุญาตรื้อ
ถอนหรือทาการรื้อถอนในกรณีที่อาคารดังกล่าวมีอายุเกินกว่า 25 ปี ให้ส่วนราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ซึ่งการกาหนดเช่นนี้จะทาให้การ
รื้อถอนอาคารโบราณที่มีคุณค่าได้รับการพิจารณาดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะดาเนินการแล้วจึงไป
แจ้งกรมธนารักษ์ให้ทราบในภายหลัง ซึ่งเมื่อกรมธนารักษ์ทราบทุกอย่างก็ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมามีสภาพ
เหมือนเดิมได้
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถข้อบัญญัติพื่อกาหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ปกครอง โดย
อานาจที่เจ้ าพนั กงานท้อ งถิ่น ได้ รับ มาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้น ามาซึ่งการออกข้อ บัญ ญั ติก าหนดห้ ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในเขตพื้นที่ปกครอง ซึ่ งจากการศึกษาเส้นทาง
รถไฟสายมรณะพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีบางแห่งได้อาศัยอานาจตามความใน
กฎหมายฉบับนี้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
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ชินหรือบางประเภทในพื้นที่ที่ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนาของเส้นทางรถไฟสาย
มรณะ โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว มีดังนี้
 ข้อบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนตาบลตะคร้าเอน เรื่อง กาหนดบริเวณห้ ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะคร้าเอน อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลวังศาลา เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ ย นการใช้ อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภทในท้ อ งที่ เทศบาลต าบลวังศาลา
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ ย นการใช้ อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในท้ องที่ เทศบาลเมือ งกาญจนบุ รี
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558
ดังนั้น การจะออกข้อบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและปกป้องคุ้มครองคุ้มครองทางรถไฟสายมรณะ
ในพื้นที่อนุ รักษ์และพื้น ที่บ ริการและการจัดการหรือพัฒ นาโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายฉบับนี้ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีส่วนช่วยเหลือการอนุรักษ์เส้นทางรถไฟสายมรณะเต็มประสิทธิภาพ จึงควรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีท้องที่ป กครองโดยรอบเส้ น ทางรถไฟสายมรณะดาเนินการพิจารณาออกข้อบัญญั ติท้องถิ่นกาหนด
บริเวณห้ ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในลั กษณะที่คล้ายคลึงกับ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กล่าวมาข้างต้น
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นบนหลักการที่ว่า
การสาธารณสุขเป็นเรื่องเกี่ ยวพันกับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด แต่บทบัญญัติของ
กฎหมายปัจจุบันยังมิได้กาหนดมาตรการกากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเพียงพอ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ กฎหมายที่ เคยใช้ บั ง คั บ อยู่ ก่ อ นหน้ านี้ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ส าธารณสุ ข
พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญั ติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช 2480 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุข ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แต่ ก็ยั งไม่อาจทัน ต่อสภาพความเปลี่ ยนแปลงและความเจริญ ก้าวหน้าของสังคม
จาเป็นต้องขยายขอบเขตการกากับดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น
เพื่ อ สามารถน ามาปรั บ ใช้ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทั น ท่ ว งที ทั้ ง นี้ ใ นมาตรา 40 และมาตรา 43 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อานาจราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกาหนดของแต่ละท้องถิ่นในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยจาหน่าย
สินค้า
(2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง
เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ
(3) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจั ด วางสิ น ค้ า และการเร่ ข ายสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ
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(4) กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสินค้า
(5) กาหนดการอื่น ที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
(6) กาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจาหน่าย
(7) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุ ขลักษณะของ
บริเวณที่ใช้จาหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร
(8) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
(9) กาหนดเวลาจาหน่ายอาหาร
(10) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่ว นบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร
และผู้ให้บริการ
(11) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ
ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
(12) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ และของใช้อื่น ๆ
โดยบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ควรนาไปปรับใช้กับพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแคว ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญอัน
ควรอนุรักษ์บนเส้นทางรถไฟสายมรณะ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแควถึงแม้ว่าจะเป็น
พื้น ที่ ในความครอบครองของการรถไฟแห่ งประเทศไทย แต่การรถไฟแห่ งประเทศไทยก็ได้อนุ ญาตให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์และบริหารจัดการ แต่สภาพที่เป็นอยู่พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการตั้งวางจาหน่าย
สินค้าโดยขาดการจัดระเบียบ ดังนั้นเพื่อให้พื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแควเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
มีการรักษาความสะอาดตามหลักสุขอนามัยที่ ดี จึงควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์และ
บริหารจัดการพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแควได้อาศัยอานาจตามกฎหมายฉบับนี้ดาเนินการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกาหนดเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยในข้อบัญญัติดังกล่าวอาจจะกาหนดห้ามมิให้
ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วการจาหน่าย
สิน ค้าในที่ห รือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด เช่น จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ประกอบการค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้า
บริเวณที่กาหนด รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล่วงล้าลงมาในทางสาธารณะ หรือแผงสาหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ
รถเข็น ต้องทาด้วยวัตถุที่แข็งแรงมีขนาดและความสูงจากพื้นตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด เป็นต้น
 พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เป็นที่ทราบแล้วว่า พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่
บริการและการจัดหรือพัฒนา เป็นพื้นที่ที่มีการยินยอมให้ทากิจกรรมได้บางประการ และการทากิจกรรมต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่รับผิด ประกอบกับในบริเวณนี้มีที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของ
ประชาชน ดั งนั้ น การจ ากั ด และควบคุ ม การท ากิ จ กรรมในพื้ น ที่ บ ริ เวณดั งกล่ าวจึงเป็ น การสร้างภาระให้ แ ก่
ประชาชนและเป็นการริดรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์ ที่ดินด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการอานวยประโยชน์แก่ประชาชน
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เหล่ านี้ จึ งควรพิจ ารณาน าบทบั ญ ญั ติของกฎหมายฉบับ นี้ม าพิ จารณา โดยกฎหมายฉบับ นี้ เป็น บทบั ญ ญั ติที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเพื่อจ่ายในการบารุงท้องที่ในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ โดยในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวระบุว่า เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับที่ดินดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(2) ที่ ดิ น ที่ เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น หรือที่ ดิ น ของรัฐ ที่ ใช้ในกิ จการของรัฐ หรือ
สาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์
(3) ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะ โดย
มิได้หาผลประโยชน์
(4) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
(5) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่ าจะใช้
ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้า โดยมิได้หาผลประโยชน์
(6) ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(7) ที่ ดิ น ที่ ใช้ ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้ า หรื อ การท่ าเรื อ ของรั ฐ หรือ ที่ ใช้ เป็ น
สนามบินของรัฐ
(8) ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว
(9) ที่ ดิ น ของเอกชนเฉพาะส่ ว นที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น ยิ น ยอมให้ ท างราชการจั ด ใช้ เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น
(10) ที่ ดิน ที่ เป็ น ที่ ตั้งที่ ท าการขององค์ ก ารสหประชาชาติ ทบวงการช านั ญ พิ เศษของ
สหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความ
ตกลง
(11) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทาการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(12) ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการอานวยประโยชน์ให้ แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่
บริการและการจัดหรือพัฒนา ที่ถูกริดรอนสิทธิบางประการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเห็นควรเสนอให้ราชการ
ส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีท้องที่ปกครองบริเวณโดยรอบเส้นทางรถไฟสายมรณะ นาเสนอ
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยในฐานะส่วนราชการที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ อาศัยอานาจตาม
กฎหมาย ออกกฎกระทรวงกาหนดให้ที่ดินของเอกชนที่ถูกลิดรอนสิทธิบางประการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น
ที่ดินที่เจ้าของทีด่ ินไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่
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บทที่ 5 แผนการดาเนินงานสู่การนาเสนอ เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า: เส้นทางรถไฟสายประวัติสาสตร์ (เส้นทาง
รถไฟสายมรณะ The Death Railway) เข้าสู่บัญชีแหล่งมรดกโลกของคณะกรรมการมรดกโลก
การนาเสนอเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ : เส้นทางรถไฟสายมรณะ เข้าสู่บัญชีแหล่งมรดกโลกนั้น ประเทศ
ภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ประเทศ
ภาคี ส มาชิ กฯ จะต้ อ งจั ด ท าเอกสารการน าเสนอแหล่ งมรดกวั ฒ นธรรมเข้าสู่ บั ญ ชี แ หล่ งมรดกโลก (Nomination
Dossier) เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่กาหนดในแบบฟอร์มการนาเสนอซึ่งระบุไว้ใน
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (Para130)
ประกอบด้วย
1. การระบุแหล่งมรดกที่จะนาเสนอเข้าสู่บัญชีแหล่งมรดกโลก
2. รายละเอียดของแหล่งมรดก
3. การเสนอเกณฑ์ที่จะนาเสนอเข้าสู่บัญชีแหล่งมรดกโลก
4. สถานภาพการอนุรักษ์และปัจจัยที่มีผลกระทบกับแหล่งมรดก
5. การปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการแหล่ง
6. การติดตามเฝ้าระวัง
7. บันทึก และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
9. ลายมือชื่อผู้มีอานาจในการนาเสนอแหล่งมรดกเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกของประเทศภาคีสมาชิกฯ
อย่างไรก็ตาม การจัดทาเอกสารนาเสนอฯตามรายละเอียดข้างต้น สามารถกาหนดเนื้อหาหลักเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ การอธิบายรายละเอียดของแหล่งมรดกและนาเสนอเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่าความสาคัญอันโดดเด่นเป็น
สากล การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่ากับแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกวัฒนธรรมอื่นๆ สถานภาพการอนุรักษ์แหล่ง
และระบบการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกซึ่งมีการใช้งานอยู่ ทั้งนี้ แหล่งมรดกที่จะเสนอเข้าบัญชีมรดกโลกจะต้อง
ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของคณะกรรมการมรดกโลก (Tentative List) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ในเบื้ อ งต้ น อิ โ คโมสไทยเสนอกรอบเวลา 16 เดื อ น ในการจั ด ท าเอกสารน าเสนอเส้ น ทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ : เส้นทางรถไฟสายมรณะ เข้าสู่บัญชีมรดกโลก และนาเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องรวมถึงคณะรัฐมนตรีในท้ายที่สุด โดยกาหนดให้ นาส่งศูนย์มรดกโลกภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งจะมี
เวลาแก้ไขเอกสารหากศูนย์มรดกโลกร้องขอได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ กรอบเวลาในการทางานอาจมี
การปรับเปลี่ยนตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาปกป้องคุ้มครองมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
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จากการนาแผนการดาเนินงานสู่การนาเสนอเส้นทางรถไฟสาย ไทย – พม่า เส้นทางรถไฟสายประวัติสาสตร์
(เส้นทางรถไฟสายมรณะ The Death Railway) เข้าสู่บัญชีแหล่งมรดกโลก ของคณะกรรมการมรดกโลก ต่อที่ประชุม
ประชาคมจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นในการจัดทาแผน ฉนั้น ในการนาเสนอแผนการดาเนินงานในครั้งนี้ จึงได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
รายละเอียดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสั งคมให้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดตารางแผนการจัดทา
เอกสารน าเสนอ เส้ น ทางรถไฟสายไทย-พม่ า : เส้ น ทางรถไฟสายมรณะ เข้ า สู่ บั ญ ชี ร ายชื่ อ มรดกโลก ดั งนี้
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แผนการจัดทาเอกสารนาเสนอ เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า: เส้นทางรถไฟสายมรณะ เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก
รายละเอียดงานที่จะดาเนินการ

ปีที่ 1 (ต.ค. 2561 -ก.ย. 2562)
ปีที่ 2 (ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. การอธิบายรายละเอียดของแหล่งมรดกและนา เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่าความสาคัญอันโดดเด่นเป็นสากล
1.1

1.2
1.3

1.4

การสารวจพื้นที่โดยละเอียด ศึกษา
รวบรวมข้อมูลต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพของแหล่ง
ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
สังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อม แผนที่
ภาพถ่าย เอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดทา
บรรณนุกรมเอกสารรายงาน การ
ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่
จะนาเสนอเป็นมรดกโลกและพื้นที่กันชน
การระบุขอบพื้นที่ที่จะนาเสนอเป็นมรดก
โลก และพื้นที่กันชนพร้อมระบุ
รายละเอียดทางกายภาพของแหล่งพร้อม
แผนที่ และ/หรือภาพประกอบ และข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่รวบรวมไว้
ในข้อ 1.1. และ 1.2 เช่น องค์ประกอบ
ของแหล่ง ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
สภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม เป็นต้น
การศึกษาวิจัยเส้นทางรถไฟสายมรณะ
เพิ่มเติม (ตามความจาเป็น)
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รายละเอียดงานที่จะดาเนินการ
1.5

การประเมินและเขียนประกาศคุณค่าอัน
โดดเด่นเป็นสากล จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลทีม่ ี โดยในส่วนนีจ้ ะ
ประกอบด้วย การอธิบายเกณฑ์ที่เลือกใน
การนาเสนอ (Justification for
inscription) การระบุรายละเอียดถึง
ความแท้ของแหล่ง (Authenticity) ความ
บูรณาภาพของแหล่ง ( Integrity)

1.6

การจัดประชุมผูเ้ ชียวชาญเพื่อนาเสนอร่าง
ประกาศคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล
(Statement of Outstanding
Universal Value) ของเส้นทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ : เส้นทางรถไฟสายมรณะ

ปีที่ 1 (ต.ค. 2561 -ก.ย. 2562)
ปีที่ 2 (ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่ากับแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกวัฒนธรรมอื่นๆ
2.1

การศึกษารวบรวมข้อมูลของแหล่งมรดกที่
มีลักษณะคล้ายเส้นทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ : เส้นทางรถไฟสายมรณะ
ทั้งที่เป็นแหล่งมรดกโลก แหล่งมรดกที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของคณะกรรมการ
มรดกโลก และแหล่งมรดกอื่นๆ
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รายละเอียดงานที่จะดาเนินการ
2.2

2.3

ปีที่ 1 (ต.ค. 2561 –ก.ย. 2562)
ปีที่ 2 (ต.ค. 2562 –ก.ย. 2563)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

การจัดประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญนานาชาติ
(Expert Meeting) โดยเน้นผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์การทางานในแหล่งมรดกที่
คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟัง
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเส้นทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ : เส้นทางรถไฟสายมรณะ
การเขียนบทวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่า
ของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ :
เส้นทางรถไฟสายมรณะ กับแหล่งมรดกที่
รวบรวมในข้อ 2.1 เพื่อพิสูจน์คุณค่าของ
แหล่งมรดกที่นาเสนอ

3. สถานภาพการอนุรักษ์ และการประเมินสภาพ ติดตามตรวจสอบ
3.1

3.2

การอธิบายข้อมูลสภาพกายภาพของ
แหล่ง โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง และบ่งชี้ภัย
คุกคามหรือ แนวโน้มการเกิดภัยคุกคาม
อันอาจจะทาให้คุณค่าของแหล่งมรดก
เสื่อมค่าจากปัจจัยต่างๆ
มาตรการในการอนุรักษ์ที่มีอยู่ การ
ประเมินสภาพ การติดตามตรวจสอบ
รวมถึงการเฝ้าระวังเมื่อได้รับการบรรจุลง
ในบัญชีรายชื่อมรดกโลกแล้ว
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รายละเอียดงานที่จะดาเนินการ

ปีที่ 1 (ต.ค. 2561 -ก.ย. 2562)
ปีที่ 2 (ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4. การปกป้องคุ้มครอง และระบบการบริหารจัดการ
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

การปกป้องคุ้มครอง ระบุกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทีช่ ่วยใน
การปกป้องคุณค่าของเส้นทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ : เส้นทางรถไฟสายมรณะ
การกาหนดมาตรการทางกฎหมายต่างๆ
เพิ่มเติมเพื่อการปกป้องคุ้มครองแหล่ง
หากจาเป็น
การอธิบายความระบบหรือแผนการ
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของแหล่ง
การจัดทาแผนการบริหารจัดการเส้นทาง
รถไฟสายประวัติศาสตร์ : เส้นทางรถไฟ
สายมรณะ หรือ การจัดทาบันทึกความ
เข้าใจงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กร หรือ กาหนด
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งมรดก
เพื่อนาแผนการบริหารจัดการในข้อ 4.4
ไปปฏิบตั ิ
การจัดประชุมหารือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
การนาเสนอเส้นทางรถไฟสายมรณะ
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รายละเอียดงานที่จะดาเนินการ

ปีที่ 1 (ต.ค. 2561 -ก.ย. 2562)
ธค มค ธค มค ธค มค ธค

ปีที่ 2 (ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563)
มค ธค มค ธค มค ธค มค ธค มค ธค มค ธค

มค ธค

5. งานอื่นๆ ตามขั้นตอนการนาเสนอ
5.1
การจัดทาและนาเสนอแผนงานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่
5.1.1 การจัดตั้งคณะทางานภาคประชา
สังคมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของ
ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนขององค์กร/หน่วยงานภาคเอกชน
5.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม
ดาเนินการจัดทาแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับคณะทางานในข้อ 5.1.1

5.2

5.3

5.1.3 การดาเนินงานตามแผนงานต่างๆ
ตามที่กาหนดในข้อ 5.1.2
จัดทาเอกสารนาเสนอแหล่งมรดกฉบับ
สมบูรณ์
นาเสนอคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
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งบประมาณจัดทาเอกสารนาเสนอแหล่งมรดกเส้นทางรถไฟสายมรณะเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก
1. งบประมาณด้านบุคลากร
บุคลากร
บุคลากรหลัก
ผู้บริหารโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกธรรมชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยาและ
สังคมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทาเอกสารนาเสนอ
แหล่งมรดกวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีรายชื่อ
มรดกโลก (ตามอัตราผู้เชี่ยวชาญของ
ยูเนสโก วันละ 300-500 US$ ทางานเดือน
ละ 5 วัน)
รวม
บุคลกรสนับสนุน
นักประวัติศาสตร์
นักโบราณคดี/มานุษยวิทยา
สถาปนิกอนุรักษ์/ภูมิสถาปนิกอนุรักษ์
นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักแปลภาษา
เจ้าหน้าที่ด้านการออกแบบสื่อ/สิ่งพิมพ์
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการ
รวม
รวมบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน

3,480,000
จานวน

(สามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าตอบแทน
(เดือน)

ระยะเวลา รวมค่าตอบแทน
ทางาน

1
1

15,000
30,000

16
8

240,000
240,000

1
1
1
1
1

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

10
10
4
4
4

300,000
300,000
120,000
120,000
120,000

1
1

30,000
80,000

6
6

180,000
480,000

9

2,100,000

1
2
2
1

15,000
15,000
15,000
15,000

8
8
10
10

120,000
240,000
300,000
150,000

1
1
1
9

15,000
10,000
10,000

6
24
24

90,000
240,000
240,000
1,380,000
3,480,000
100

2. งบประมาณค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่

3,530,000 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

2.1 ค่าใช้จ่ายของคณะทางานในการสารวจ รวบรวมข้อมูล และประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ครั้งละ 3 วัน จานวน 4 ครั้ง (60,000x4) 240,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมด้านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 80 คน
ครั้งละ 1 วัน จานวน 3 ครั้ง (50,00x3) 150,000 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focused Group) มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 30 คน
ครั้งละ 1 วัน จานวน 3 ครั้ง (50,00x3) 150,000 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 80 คน
ครั้งละ 3 วัน จานวน 2 ครั้ง (750,000x2) 1,500,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อจัดเก็บข้อมูล ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น
จานวน 7 คน 1 ครั้ง ระยะ เวลา 6 วัน 550,000 บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารฉบับร่าง และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 200,000 บาท
2.7 ค่าจ้างเหมาแปลเอกสาร 200,000 บาท
2.8 ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่มและจัดพิมพ์เอกสารนาเสนอฉบับสมบูรณ์ ขนาดกระดาษ A4 สี่สี
เล่มละ 200 หน้า จานวน 300 ชุด 300,000 บาท
2.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น ระยะเวลา 24 เดือน (10,000x24)
240,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,010,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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ประเด็นข้อเสนอแนะจากประชาชนการการทาประชาคม จังหวัดกาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ โรงแรม ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
สมาอิ โ คโมสไทย ได้ ร่ ว มกั บ จั งหวั ด กาญจนบุ รี และ วั ฒ นธรรมจั งหวั ด กาญจนบุ รี ในการจั ด ท า
ประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายวัฒนธรรม ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความเห็นต่อ
การนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (เส้นทางรถไฟ
สายมรณะ : The Death Railway) เข้ า สู่ บั ญ ชี ชั่ ว คราวมรดกโลก ในวั น เสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เวลา 08:30 น. - 16:30 น. มีประชาชนเข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 450 คน จาก 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอ
ท่าม่วง อาเภอท่ามะกา และอาเภอไทรโยค
การจัดทาประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่ง ในขั้นตอนที่คณะกรรมการมรดกโลก ได้
ให้แนวทางในการปฏิบัติ ของกระบวนการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมสู่มรดกโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิด
เวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆแล้ว ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการนาเสนอแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมสู่มรดกโลกต่อสาธารณะ เวทีประชาคมดังกล่าวแบ่งการบรรยายเป็น 4 ช่วงได้แก่
1. ภู มิ ห ลั งและความส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ข อง จ.กาญจนบุ รี ซึ่ งได้ บ รรยายถึ งประวั ติ ศ าสตร์
ความสาคัญของพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะจุดภูมิศาสตร์ของการเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับภูมิภาคตะวันตก
ทางฝั่งพม่า ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่ยุคประวัติศาสตร์ และเป็นเส้นทาง
การค้นที่สาคัญในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 3 ตลอดจนเป็นเส้นทางที่มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้างเส้นทางรถไปไปยังพม่าและอินเดีย ในช่วงรัชกาลที่ 5
2. ความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และความสาคัญของเส้นทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตร์ โดยได้บ รรยายถึงประวัติ ศาสตร์ส งครามโลกในครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และการเข้าสู่
สงครามโลกครั้งที่ 2 ของประเทศไทย โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้ยินยอมให้ ญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยัง
พม่าและอินเดีย ซึ่งกองทัพญี่ปุ่น ได้ใช้เส้นทางที่ประเทศไทย และอังกฤษได้เคยทาการศึกษาไว้ คือเส้นทางผ่าน
จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังพม่า และอินเดีย กาหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปี เป็นที่มาของการทุ่มเท
สรรพกาลัง ทรัพยากร ทั้งการจ้างแรงงาน และแรงงานจากเชลยศึก เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งยังกาหนด
ยุทธศาสตร์ของเส้นทางให้ยึดเกาะตามลาน้าแคว ลัดเลาะไปยังแนวป่าเพื่ออาพรางเส้นทาง และต้องใช้เทคนิควิธี
ในการขุดเจาะช่องเขา เพื่อเป็นทางผ่านไปยังพม่า
3. มรดกโลก คืออะไร และผลกระทบต่อการเป็นมรดกโลก เป็นการบรรยายถึงความเป็นมาของมรดก
โลก และการเข้าเป็นรัฐภาคีสมาชิกมรดกโลก ของประเทศไทย ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบต่อการนาเสนอแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมสู่การเป็นมรดกโลก ความสาคัญของมรดกโลก องค์ประกอบและ การบรรยายถึงคุณค่าโดดเด่น
อัน เป็ น สากล Outstanding Universal Value ทั้ ง 10 ข้ อ ของแหล่ งมรดกโลกทางทางวัฒ นธรรมและทาง
ธรรมชาติ
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4. การน าเสนอแหล่งมรดกโลกวัฒ นธรรมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 (เส้นทางรถไฟสายมรณะ : The Death Railway) สู่มรดกโลก โดยบรรยายถึงแนวทางการนาเสนอแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมเข้าสู่ บัญชีเบื้องต้น และกระบวนการนาเสนอแหล่ง พร้อมทั้งบรรยายถึง คุณค่าคุณค่าโดดเด่น
อันเป็นสากล Outstanding Universal Value ของแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์
ในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 (เส้ น ทางรถไฟสายมรณะ : The Death Railway) ที่ จะนาเสนอสู่ บัญ ชีเ บื้ องต้น
มรดกโลก อันได้แก่ คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ในข้อ ที่ 5 และ ข้อที่ 6 และการกาหนดแหล่งสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 7 แหล่ง ประกอบไปด้วย สถานีรถไฟหนองปลาดุก จ.ราชบุรี สะพานข้ามแม่น้าแคว จ.กาญจนบุรี อนุสาวรีย์
ไทยานุสรณ์ (อนุสาวรีย์ญี่ปุ่น) จ. กาญจนบุรี สุสานทหารพันธมิตร ดอนรักจ.กาญจนบุรี สุสานทหารพันธมิตร
ช่องไก่ จ. กาญจนบุรี จุดจอดรถไฟ ถ้ากระแซ จ.กาญจนบุรี และช่องเขาขาด จ.กาญจนบุรี
ผลจากการประชุมรับฟังความเห็นดังกล่าว คือ ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี มีความเห็นด้วยและให้การ
สนั บ สนุ น การน าเสนอแหล่ ง มรดกวั ฒ นธรรมเส้ น ทางรถไฟสายประวั ติ ศ าสตร์ ในสมั ย สงครามโลกครั้ ง
ที่ 2 (เส้นทางรถไฟสายมรณะ : The Death Railway) สู่มรดกโลก ตามสิ่งสาคัญทั้ง 7 แหล่ง โดยประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรภาคส่วนต่างๆ ได้ให้ข้อคิดเห็นในการนาเสนอเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
1. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยหน่วยงานต่างๆ และประชาน จังหวัดกาญจนบุรี ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์ในการดูแลรักษาแหล่งมรดกวัฒ นธรรม การจัดทาแผนการพัฒนาแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ซึ่ง สมาคมอิโคโมสไทย ได้ให้แนวทางในการมีส่วนร่วมของชุมชน ว่า
สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่เริ่มแรกคือ กระบวนการจัดทาแผน โดยกาหนดถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ร่วมกัน
2. ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีได้อะไร โดยประชาชนจังหวัด
กาญจนบุรี ต้องการให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ อย่างแท้จริงในการนาเสนอแหล่ง
มรดกวัฒ นธรรมสู่ มรดกโลก และไม่ต้อ งการให้ ประโยชน์ ที่ เกิด ขึ้น ทั้ งด้าน รายได้ จากการท่ องเที่ ยว หรือ
ประโยชน์อื่นใด ตกแก่ผู้ใด หรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสมาคมอิโคโมสไทย ได้อธิบายถึง ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น แนวทางการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง
ความร่วมมือจากประเทศภาคีสมาชิก ที่จะเข้าช่วยเหลือตามที่ร้องขอ สมาคมอิโคโมสไทย ได้อธิบายเพิ่มเติมถึง
ประโยชน์ในการที่ ประชาชน ชุมชน เจ้ าของแหล่งมรดกวัฒ นธรรม สามารถร้องขอ ให้ มีการช่วยเหลือจาก
ระดั บ ป ระเท ศ และระดั บ นาน าชาติ การช่ ว ยเห ลื อ ดั ง กล่ า วรวมทั้ งด้ า นแผน งาน ความรู้ และ
งบประมาณ ตลอดจน กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่ง
ประโยชน์ดังกล่าว ไม่ใช่เพียงเกิดแก่ ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี แต่หมายถึงประชาชนไทย และประเทศไทย
ด้วย
3. แนวทางการกาหนดให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแล ตลอดจนการบริหารจัดการ
จะดาเนินการได้อย่างไรบ้าง สมาคมอิโคโมสไทยได้นาเสนอแนวทาง ทั้งที่มีในประเทศ และตัวอย่างการเข้ามี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยยกตัวอย่ างในต่างประเทศ ถึงการกาหนดแผน การกาหนดแนวทางให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม ชุมชนสามารถกาหนดทิศทาง การบริหารจัดการแหล่งได้เอง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถ
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เข้าร่วมดาเนินการ ทั้งการให้ความรู้ การให้การอบรม แนวทางกระบวนการอนุรักษ์ โดยสามารถทาข้อตกลง
ร่วมกันของชมชุน ท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชน ในการช่วยกันปกป้องดูแลรักษาแหล่งมรดก
วัฒนธรรมให้คงคุณค่าตามเกณฑ์การเป็นมรดกโลก
4. ชื่อในการเรียกแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่จะนาเสนอสู่บัญชีเบื้องต้น และ นาเสนอสู่มรดกโลก เช่น ชื่อ
แหล่งมรดกวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสายมรณะ (The Death Railway) และสะพานข้ามแม่น้าแคว หรือ สะพาน
แม่น้าแคว ซึ่งในที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างน่าสนใจถึงประเด็นการเรียกชื่อ ซึ่งมีนัยยะสาคัญต่อความเข้าใจ
ของคนทั่วไป และชื่อที่มีนัยยะสาคัญอันมีผลต่อการตระหนักถึงแหล่งนั้น หรือ การระบุถึงแหล่งได้อย่างชัดเจน
เป็นต้น
5. การปรับ ปรุงพื้ น ที่ แหล่ งมรดกวัฒ นธรรม ที่ กาหนดให้ เป็ น แหล่ งส าคัญ ทั้ ง 7 แหล่ ง ให้ มี ความ
สวยงามสะอาด โดยสมาคมอิโคโมสไทย ได้ยกตัวอย่าง ถึงการจัดทาแผนการพัฒนาแหล่งในจุดต่าง อาทิ เขต
พื้น ที่ห ลัก (Core Zone) และเขตพื้นที่กัน ชน (Buffer Zone) ซึ่งประชาชน และชุมชนสามารถให้ข้อมูลและ
กาหนดร่วมกันในกระบวนการทางานและดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาได้ ทั้งนี้ แผนพัฒนาดังกล่าวสามารถ
บรรจุให้เป็นแผนพัฒนาแหล่งในลักษณะแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการแบบต่อเนื่องได้ด้วย
6. นอกจากการแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และชุมชน ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็น
หน่ ว ยงานหลั ก ในด้ า นต่ า งๆ อาทิ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย อุ ท ยาน
แห่งชาติ เทศบาล เป็นต้น ให้การสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว โดยการชี้แจงกับคนในพื้นที่ การให้ความรู้ และ
วางแผนร่วมกัน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนกาหนด นโยบายการปกป้องคุ้ มครอง และบริหารจัดการแหล่ง
ด้วย
7. ประชาชนสามารถนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมสู่การเป็นมรดกโลก ตามกระบวนการนาเสนอ ได้
หรือไม่ ซึ่งสมาคมอิโคโมสไทยได้อธิบายถึงกระบวนการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม ตั้งแต่เริ่มต้น คือ การ
เสนอชื่อแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมเข้าสู่ บั ญ ชีชั่ว คราว โดยผ่ านคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒ นธรรมของ
ประเทศไทย ไปสู่ คณะกรรมการมรดกโลกของประเทศไทย จากนั้ น นาเสนอเข้าสู่ บั ญ ชีชั่ว คราวมรดกโลก
(Tentative list) และกระบวนการจัดทาเอกสารต่างๆ ไปจนถึกระบวนการนาเสนอแหล่งมรดกโลกสู่การเป็น
แหล่ ง มรดกโลก (World Heritage) ซึ่ ง จะต้ อ งด าเนิ นการจั ด ท าเอกสารฉบั บ สมบู ร ณ์ (Nomination
Dossier) เพื่อนาเสนอ ทั้งนี้ สมาคมอิโคโมสไทย ได้เน้นย้าและทาความเข้าใจกับประชาชนว่า ในกระบวนการ
ดังกล่าวขณะนี้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ การร่วมกันนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชี
ชั่ ว คราวมรดกโลก (Tentative list) โดยผ่ า นหน่ ว ยงานภาครั ฐ คื อ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เพื่ อ น าเสนอสู่
คณะกรรมการมรดกโลกของประเทศไทย ต่อไป
8. การดาเนินงานในช่วงระหว่างการนาเสนอแหล่งมรดกโลกสู่บัญชีชั่วคราวดังกล่าว อยากให้เปิดกว้าง
เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้สื่ อมวลชนได้ติดตามกระบวนการต่างๆ ได้
อย่างใกล้ชิด ซึ่งสมาคมอิโคโมสไทยได้ชี้แจงถึงแนวทางการจัดทาแผนร่วมกัน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใน
แหล่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน สื่อมวลชน และภาคส่วนอื่นๆ ได้ติดตาม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อื่นเป็นต้น
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9. เมื่อแหล่งมรดกวัฒ นธรรมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ดังกล่าว ได้รับการประกาศเป็นมรดก
โลก การะเกิดผลกระทบต่อการก่อสร้าง การพัฒนาพื้นที่ ในเขตหลักและพื้นที่กันชนหรือไม่อย่างไร สมาคมอิ
โคโมสไทยได้ ชี้ แ จงถึ ง ประเด็ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นส่ ว นพื้ น ที่ ห ลั ก Core Zone และพื้ น ที่ กั น ชน Buffer
Zone เช่น การก่อสร้างถนน สร้างสะพาน การพั ฒ นาสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการต่างๆในพื้ น ที่ สามารถ
ดาเนินการได้ตามปกติ เพียงแต่การดาเนินการดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง และไม่ทาให้แหล่งมรดก
วัฒนธรรมสูญเสียคุณโดดเด่นอันเป็นสากลตามที่ เกณฑ์มรดกโลกได้วางไว้กาหนด ทั้งนี้แนวทางในการบริหาร
จัดการการพัฒนาต่างๆ สามารถกาหนด กติการ่วมกันของประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันคิด เช่น
การทาข้อตกลง การออกเทศบั ญญัติ ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง แหล่งมรดกวัฒ นธรรม
สามารถกระทาได้ โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง
10. สมาคมอิโคโมสไทย ได้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าของแหล่งมรดก
วัฒนธรรมโดยประชาชนในพื้นที่ แหล่งที่จะนาเสนอทั้ง 7 แหล่ง ร่วมกันจัดทาแผนของชุมชน แผนบริหารจัดการ
ส่วนย่อยในแต่ละพื้นที่ ท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถกาหนดแนวทางร่วมกันโดยเสนอหน่วยงานภาครัฐ เช่น
จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้น ร่วมกันจัดทาแผนภาพรวม กาหนดเป็น
แผนการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สมาคมอิโคโมสไทย สามารถเข้าช่วยเหลื อ
ด้านวิชาการและแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้
จากประเด็นข้อเสนอแนะของประชาชน สมาคมอิโคโมสไทย ได้นามาจัดทาบทวิเคราะห์และข้อสรุป
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 (เส้นทางรถไฟสายมรณะ : The Death Railway) เข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก (Tentative
List) โดยสมาคมอิโคโมสไทย มุ่งเน้นที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการมรดกโลก
กาหนด และมุ่นเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน และ เป็นเจ้าของแหล่งมรดกวัฒนธรรมร่วมกันอยู่บนพื้นฐาน การปกป้อง คุ้มครอง แหล่งมรดก
วัฒนธรรมที่ถูกต้อง คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลไว้ได้อย่างครบถ้วน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศ
อย่างสูงสุด
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จากการศึกษาและรวบรวมเพิ่มเติมข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมข้อมูลในทุกด้านที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดทาเอกสารการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (ทางรถไฟสาย มรณะ The Death Railway)
เข้าสู่ บั ญ ชี ชั่ว คราวมรดกโลก (Tentative List) สมาคมอิ โคโมสไทย จะได้น าข้อ มูล ดังกล่ าวมาจัด ท าร่างเอกสาร
Tentative Lis ตามรูปแบบ TENTATIVE LIST SUBMISSION FORMAT โดยสมาคมอิโคโมสไทยจะจัดทาเอกสาร
ดังกล่าวเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสารตามแผนงานต่อไป ทั้งนี้ จะจัดทาเอกสารในฉบับภาษาไทย
เพื่อใช้ในการอ้างอิงและอธิบายอีกฉบับหนึ่งด้วย ดังนี้
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Tentative List Submission Format

TENTATIVE LIST
SUBMISSION FORMAT

World
Heritage
Convention

STATE PARTY: ชื่อประเทศรัฐภาคีสมาชิกที่นาเสนอบัญชีชั่วคราวDATE OF SUBMISSION: วันที่จัดส่ง
Submission prepared by:

ระบุหน่วยงานประเทศรัฐภาคีสมาชิกที่นาเสนอบัญชีชั่วคราว

Name: ชื่อ
Address: ระบุที่อยู่

E-mail: E mail ผู้ติดต่อ

ติดต่อโดยสะดวก

Institution: หน่วยงาน/องค์กร

Fax: หมายเลขโทรสาร
Telephone: หมายเลขโทรศัพท์

Name of Property: ระบุชื่อแหล่งที่จะนาเสนอสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก
State, Province or Region: ระบุชื่อประเทศรัฐภาคีสมาชิก

ภูมิภาค

Latitude and Longitude, or UTM coordinates: พิกัดที่ตั้งละติจูด ลองติจูด ระบบพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์

DESCRIPTION:

อธิบายถึงรายละเอียดโดยสรุปของแหล่ง ประเภทของแหล่งมรดกวัฒนธรรม
Justification of Outstanding Universal Value:
(Preliminary identification of the values of the property which merit inscription on the World Heritage List)

อธิบายถึงเกณฑ์ที่นามาพิจารณาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่นาเสนอในเบื้องต้น
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Criteria met [see Paragraph 77 of the Operational Guidelines]:
(Please tick the box corresponding to the proposed criteria and justify the use of each below)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

อธิบายถึงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่นาเสนอตามเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอียดของแต่ละแหล่ง
Statements of authenticity and/or integrity :

อธิบายถึงความเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ และความเป็นของแท้และดั้งเดิมของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่นาเสนอ
Comparison with other similar properties:
(The comparison should outline similarities with other properties on the World Heritage List or not, and the reasons
that make the property stand out)

อธิบาย และทาการเปรียบเทียบแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่นาเสนอ กับแหล่งมรดกโลกที่มีอยู่
 The Tentative List submission format is available from the UNESCO World Heritage Centre and at the following
Web address: http://whc.unesco.org/en/tentativelists
 Further guidance on the preparation of Tentative Lists can be found in Paragraphs 62-67 of the Operational
Guidelines.
 An example of a completed Tentative List submission format can be found at the following Web address:
http://whc.unesco.org/en/tentativelists
 All Tentative Lists submitted by States Parties are available at the following Web address:
http://whc.unesco.org/en/tentativelists
 The original signed version of the completed Tentative List submission format should be sent in English or French
to: UNESCO World Heritage Centre, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

 States Parties are encouraged to also submit this information in electronic format (diskette or CD-Rom) or by
e-mail to wh-tentativelists@unesco.org
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Comparison with other similar properties: การเปรียบเทียบกับแหล่งมรดกโลกแหล่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
เส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า (ทางรถไฟสายมรณะ) คือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทางรถไฟ ที่สร้าง
ขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ที่ ได้ใช้ในการติดต่อ ค้าขาย การเดินทัพ และการสงคราม ในบริเวณพื้นที่
ต่อเนื่องระหว่างบริเวณภาคกลางของประเทศไทยข้ามช่องเขาไปสู่บริเวณตอนใต้ของประเทศเมียนมาร์ อันเป็นส่วน
หนึ่ งของเครือข่ายการติดต่อเชื่อมโยงถึงกันในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ หากจะ
เปรี ย บเที ย บกับ แหล่ งอื่ น ซึ่ งมี ค วามคล้ ายคลึ งกั น ที่ อ ยู่ ในบั ญ ชี ม รดกโลกแล้ ว ก็ ต้ องดู แ หล่ งที่ เป็ น เส้ น ทางรถไฟ
เช่นเดียวกันเป็นอันดับแรก ในปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกที่เป็นเส้นทางรถไฟอยู่ในจานวนไม่มากนัก ได้แก่
1. Mountain Railways of India
เป็นตัวแทนของแหล่งที่เป็นทางรถไฟในทวีปเอเซีย ซึ่งถือเป็นภูมิภาคเดียวกันกับ เส้นทางรถไฟสายไทย พม่า ที่ต้องการนาเสนอนี้ ทางรถไฟบนภูเขาของอินเดีย ได้รับการบรรจุในบัญชีมรดกโลกด้วยเกณฑ์ ข้อ 2 และข้อ 4
เป็นแหล่งที่รวมเส้นทางรถไฟจาก 3 พื้นที่ของประเทศอินเดีย ประกอบด้วย The Darjeeling Himalayan Railway
เป็นเส้นทางที่มีความโดดเด่นที่สุดสาหรับทางรถไฟบน
ภูเขา เริ่มเปิดใช้ในปี ค.ศ. 1881 เป็ นการออกแบบ
ด้วยความก้าวหน้าทางวิศวกรรม สาหรับการใช้งานใน
พื้นที่ภูเขาที่มีทิวทัศน์งดงาม เส้นทางที่สองคือ The
Nilgiri Mountain Railway เป็นรถไฟทางเดี่ยวในรัฐ
ทมิฬนาฑู ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1908 ด้วยระยะทาง
46 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1891 ใช้
เวลาในการก่อสร้าง รวม 17 ปี ในระดับความสูงที่ขึ้น
ไปถึ ง ประมาณ 2,200 เมตร เป็ น ตั ว แทนของ
เทคโนโลยีล่าสุดในยุคนั้น
แ ล ะเส้ น ท างสุ ด ท้ าย ได้ แ ก่ The Kalka
Shimla Railway สร้ า งขึ้ น เมื่ อ กลางศตวรรษที่ 19
เพื่อให้บริการเดินทางไปสู่เมืองชิมลา เมืองตากอากาศ
ที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเกิดขึน้ ในช่วงของการเป็นอาณานิคม
Mountain Railways of India

ของอังกฤษ ประเด็นที่น่าสนใจของแหล่งเส้นทางนี้ยัง

ได้แก่การที่ยังมีการใช้หัวรถจักรไอน้าในการเดินรถมาจนถึงปัจจุบันด้วย
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2. Semmering Railway
เป็ น ทางรถไฟของประเทศออสเตรีย ซึ่งได้ รั บ การบรรจุ ในบั ญ ชี ม รดกโลกด้ ว ยเกณฑ์ ข้อ 2 และข้ อ 4
เช่นเดียวกันกับทางรถไฟบนภูเขาของอินเดีย เป็นทางรถไฟที่สร้างในช่วงพื้นที่ภูเขาสูงในระยะทาง 41 กิโลเมตร
สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 - 1854 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 6 ปี เป็นตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของพัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้างทางรถไฟ ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างทั้งในส่วนของอุโมงค์ สะพานข้ามหุบ
เขา และอาคารประกอบอื่นๆ ที่สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศ หรือ
โรงแรม ตลอดเส้นทางที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ทาให้ยังมีการใช้สอยได้เป็นอย่างดีโดยเน้น
ในเรื่องกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Semmering Railway

3. Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes
แหล่งมรดกโลกเส้นทางรถไฟแหล่งนี้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศอิตาลี
และสวิสเซอร์แลนด์ เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาแอลป์ของสวิสเซอร์แลนด์ในสองช่องเขา ได้รับการ
บรรจุในบัญชีมรดกโลกด้วยเกณฑ์คุณค่าในข้อ 2 และข้อ 4 เส้นทางนี้เปิดใช้เมื่อปี ค.ศ. 1904 โดยในส่วนของช่อง
เขาอัลบูลามีระยะทาง 67 กิโลเมตร และช่องเขาเบอร์นินา ระยะทาง 61 กิโลเมตร ถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ
การใช้ทางรถไฟเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เข้าถึงได้ยากอย่างบริเวณเทือกเขาแอลป์
ในช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยในพื้น ที่นื้ ด้วยการก่อสร้างที่มี
การออกแบบอย่างดี ด้วยความหลากหลายของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาเผชิญกับ
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อุปสรรคต่างๆจากลักษณะทางธรรมชาติ ที่นาเสนอผ่านองค์ประกอบของ อุโมงค์ สะพาน สะพานข้ามหุบเขา และ
องค์ประกอบอื่นๆที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

Rhaetian Railway

นอกจากแหล่งมรดกทางรถไฟที่อยู่ในบัญ ชีมรดกโลกแล้ว เมื่อทาการศึกษาข้อมูลในแหล่งที่อยู่ในบัญ ชี
รายชื่อเบื้องต้น (Tentative list) ในปัจจุบัน ก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจที่สามารถนามาเปรียบเทียบได้ อาทิ
Cultural Itinerary of Ecuador's Trans-Andean Train ของประเทศเอกวาดอร์ ที่ต้องการจะนาเสนอ
แหล่ งซึ่งถือว่าเป็ น สัญ ลั กษณ์ ของความเป็ นเอกภาพและการพัฒ นาของประเทศเอกวาดอร์ ให้ เป็นตัวแทนของ
พัฒนาการทางวิศวกรรมในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่ 20 ในพื้นที่ของเทือกเขา
แอนดีส ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความยากที่สุดในโลก ในการเสนอเกณฑ์สาหรับการประเมินนอกจากเกณฑ์ในข้อ 2
และข้อ 4 เช่น เดี ย วกั น กับ เส้ น ทางรถไฟอื่ น ๆที่ อ ยู่ในบั ญ ชี ม รดกโลกแล้ ว ยังได้ เสนอเกณฑ์ ในข้อ 5 ที่ เกี่ย วกั บ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมด้วย

113

Hejaz Railway ของประเทศซาอุ ดิ อ าระเบี ย เสนอเข้ า สู่ บั ญ ชี ม รดกโลกด้ ว ยเกณฑ์ ข้ อ 2 และข้ อ 4
เช่นเดียวกับแหล่งที่เป็นเส้นทางรถไฟแหล่งอื่นๆ โดยได้เสนอคุณค่าในเกณฑ์ ข้อ 6 เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย โดยทางรถไฟ
สายนี้สร้างขึ้นโดยคาสั่งของสุลต่านแห่งอาณาจักรออตโตมาน เมื่อปี ค.ศ. 1909 เพื่ออานวยความส ะดวกในการ
เดินทางมาจาริกแสวงบุญในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามในเส้นทางเชื่อมโยงจากดามัสกัสมายังเมกกะและเมดิ
นา ทดแทนการเดินทางเป็นกองคาราวานอูฐในพื้นที่ซึ่งเป็นทะเลทราย นอกจากความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์
การจาริ ก แสวงบุ ญ ที่ ส าคั ญ โดดเด่ น ที่ สุ ด เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ งของโลก ยั งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวัติ ศ าสตร์ในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และจากหลักฐานการบันทึกของนักเดินทางในอดีตที่พรรณาถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ผสมผสาน
ความยากลาบาก ความโศกเศร้า ความศรัทธาและความปลื้มปิติ ในการเดินทางมาจาริกแสวงบุญ
Trans-Iranian Railway ของประเทศอิหร่าน เสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกด้วยเกณฑ์คุณค่าข้อ 2 และข้อ 4
โดยอายุ ส มั ย ของการก่ อ สร้ า งซึ่ งก็ อ ยู่ ในช่ ว งที่ ใกล้ เคี ย งกั บ แหล่ งเส้ น ทางรถไฟอื่ น ๆ ที่ เริ่ ม ต้ น มาตั้ ง แต่ ในช่ ว ง
คริสตศตวรรษที่ 19 และมีการก่อสร้างขยายเพิ่มเติมในคริสตศตวรรษที่ 20 แหล่งนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้วย
ระยะทางถึง 1,394 กิโลเมตร ข้ามประเทศอิหร่านจากเหนือถึงใต้ ถือเป็นแหล่ งเส้นทางรถไฟที่มีความยาวของ
เส้นทางมากที่สุด ผ่านลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่พื้นที่ภูเขาสูง หุบ
เขาช่องเขา ไปจนถึงทะเลทราย ด้วยพัฒ นาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในประเทศอิห ร่าน ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่
สาคัญในการรับอิทธิพลจากตะวันตกมาผสมผสานกับรูปแบบของเปอร์เซียในพื้นที่
เมื่อนาข้อมูลของแหล่งมรดกเส้นทางรถไฟทั้งที่อยู่ในบัญชีมรดกโลก และบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative
list) ที่นามาอ้างอิงทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่าเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า (ทางรถไฟสายมรณะ) แม้จะเป็นการ
ก่อสร้างในช่วงเวลาของคริสตศตวรรษที่ 20 มีความเก่าแก่น้อยกว่าแหล่งเส้นทางรถไฟอื่นๆ แต่ด้วยเหตุและปัจจัย
ของการก่อสร้างที่อยู่ในช่วงสงคราม และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่จากัดเพี ยง 1 ปี สาหรับระยะทางถึง 415
กิโลเมตร ที่ ต้ องมี การแก้ปั ญ หาตามวัส ดุก ารก่ อสร้างที่ ห าได้ มาออกแบบปรับ ประยุก ต์ให้ เข้ ากับ ลั กษณะทาง
ธรรมชาติของเส้นทางโบราณ ที่ลัดเลาะตามเส้นทางของทางน้า เกาะกับแนวหน้าผา หรือเจาะทะลุผ่าภูเขา ที่มี
ความท้าทายในเรื่องเวลาและแรงงานที่ใช้เข้ามาด้วย จึงถือว่าเป็นคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลที่แตกต่างไปจากแหล่ง
เส้ น ทางรถไฟอื่น ๆ โดยที่ ไม่ ต้ องเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ภู เขาสู งที่ เป็ น ความท้ าทายอย่ างมากส าหรับ พั ฒ นาการทางด้ าน
วิศวกรรมการก่อสร้าง และยังเป็นเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในบริบทของป่าในเขตร้อนชื้น
ในขณะที่เส้ น ทางรถไฟสายไทย - พม่า นี้ยังมี ประเด็นสาคัญ ที่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น สื บ เนื่ อ งมาจากสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 และสงครามมหาเอเชี ย บู ร พา ที่ น อกจากจะเป็ น หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญ โดดเด่น เป็ นสากลแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิด ความเห็น และโศกนาฏกรรมของ
มนุษยชาติที่เกิดขึ้นจากภัยสงครามในเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในความทรงจา เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นหลักฐาน
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ของสิ่งที่ไม่มีผู้ใดต้องการจะให้เกิดขึ้น ซ้าอีก เช่นเดียวกันกับในกรณีของแหล่งมรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์ สถานของ
โศกนาฏกรรมหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยสงครามอื่นๆ เช่น Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)
ประเทศญี่ปุ่น Auschwitz Birkenau, German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)
ประเทศโปแลนด์ หรือ Old Bridge Area of the Old City of Mostar ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งล้วน
ได้รับการบรรจุในบัญชีมรดกโลกด้วยเกณฑ์ข้อ 6 เพียงข้อเดียวทั้งสิ้น ทั้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่ายังไม่มีแหล่งเส้นทางรถไฟ
แหล่งใดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นสากล ในประเด็นความสูญเสียจากสงคราม หรือได้
เป็นมรดกโลกด้วยเกณฑ์คุณค่าข้อ 6 ดังที่ได้ขอเสนอสาหรับเส้นทางรถไฟสายไทย - พม่า (ทางรถไฟสายมรณะ) เลย
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