ปากนํา้ กับสงครามโลกครั้งทีส่ อง ภาคจบ
หลังจากที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้ นบกที่บางปู แล้วโดยสารรถเข้ามาตั้งฐานบริ เวณสามแยก (หอนาฬิ กา)
ทางจัง หวัดสมุ ท รปราการที่ ป ระกอบด้ว ย ทหาร (ร่ วมกับ ยุวชนทหาร) ได้ต้ งั มัน่ อยู่ที่ โรงเรี ย นชุ ม พล
ทหารเรื อ ชาวบ้านในพื้ นที่ ก็ มารวมตัวกันที่ ตลาดปากนํ้า ส่ วนข้า ราชการฝ่ ายปกครองตั้งแนวป้ องกัน
กรุ งเทพฯ อยูท่ ี่สําโรง มีการเสริ มกําลังพร้อมอาวุธเตรี ยมตั้งรับสถานการณ์ ตั้งแต่เช้าจนบ่าย ในที่สุดก็มี
รายงานผลประชุ ม ร่ ว มระหว่า งไทยกับ ญี่ ปุ่ นประกาศทางวิ ท ยุ โ ดยรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม
สรุ ปความว่า
“ ด้วยเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่
ประเทศไทยโดยทางทะเล ในเขตจังหวัดสงขาล ปัตตานี ประจวบคีรีขนั ธ์ นครศรี ธรรมราช สุ ราษฎร์ ธานี
(บ้านดอน) และบางปู สมุทรปราการ ส่ วนทางบกได้เข้ามาทางจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดพิบูลสงคราม
เกื อบทุ กแห่ งทางทหารและตํารวจได้ทาํ การต่อสู่ อย่างเข้มแข็ง...อยากขอให้ทุกคนยอมหวานอมขมกลื น
พยายามที่จะผูกมิตรกับเขา ก็ขอว่าอย่าไปดูถูกคนญี่ปุ่น เราควรหลีกเลี่ยงไปเสี ยในทางที่เราจะทําการรบ
ซึ่งเวลานี้ก็มีเสี ยงให้แซ่วา่ อยากจะรบ อยากจะรบ...การรบนั้นไม่ใช่เป็ นการเข้าไปนัง่ ในร้านกาแฟ แล้วเกิด
ทะเลาะแย่ง เหล้า กันกิ น ตึ ก ระบานสลบฝ่ ายนั้นก็เป็ นฝ่ ายแพ้ การรบสมัย นี้ เป็ นการทํา ลายกันทั้ง ชาติ
และเป็ นสงครามที่เครี ยดแค้น...”
อย่างไรก็ตามปั ญหาใหญ่ของประเทศไทยในช่วงนั้น คือ เมื่อมีการสั่งให้มีการหยุดยิง และหยุด
ต่อต้านกองทัพญี่ ปุ่น นอกจากจะหมายความถึ ง การประกาศเป็ นมิ ตรในช่ วงแรกของสงครามโลกกับ
ประเทศญี่ปุ่นแล้ว (ก่ อนที่จะมีขบวนการเสรี ไทยเข้ามาแก้สถานการณ์ ของประเทศ) ก็ยงั ให้ถือเป็ นการ
ประกาศสงครามกับฝ่ ายสัมพันธมิตรอี กด้วย ทําให้มีกองบินจากฝ่ ายสัมพันธมิตร นําโดยอัง กฤษ และ
อเมริ กานําฝูงบินเข้ามาทิ้งระเบิด โจมตีพ้นื ที่ยทุ ธศาสตร์ สาํ คัญฯ ทัว่ กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา

ด้านเมืองสมุทรปราการในพื้นที่ส่ วนราชการ ป้ อมปราการต่างๆ โรงเรี ยนชุ มพลทหารเรื อและ
บริ เวณใกล้เคียง จึงถือเป็ นพื้นที่เป้ าหมายการโจมตีที่จะประมาทไม่ได้ทางการต้องตระเตรี ยมพื้นที่หลบภัย
ลูกระเบิดอยูห่ ลายที่ มีการก่อสร้างหลุมหลบภัยทางอากาศทั้งที่ตวั เมืองสมุทรปราการ ตรงท้ายบ้าน บริ เวณ
ใกล้สถานีรถไฟสายปากนํ้าบริ เวณป้ อมประโคนชัย และที่ป้อมปราการตรงอําเภอพระประแดง แต่ละหลุม
สามารถหลบภัยสามารถจุ ผคู ้ นได้ต้ งั แต่ ๑๐๐ ถึ ง ๑๐๐๐ คน ในขณะที่ชาวบ้านก็เริ่ มอยู่กนั อย่างอกสั่น
ขวัญหาย เพราะรอบๆ ตัวเมืองสมุทรปราการ ได้กลายเป็ นที่ต้ งั ของกองทหารญี่ปุ่น ไล่ มาตั้งแต่พ้ืนที่
ในวัดชัยมงคล (สมัยก่อน วัดนี้ยงั มีศาลากองทหารญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั ถูกรื้ อไปแล้ว) ที่ทา้ ยบ้านบริ เวณป้ อม
ปี กกา ในซอยสุ เหร่ า เข้าไปทางโรงเรี ยนมหาวงษ์ และที่อาํ เภอพระประแดง แต่ละฐานจะถูกสร้างเป็ น
หลุมแล้ววางต้นสักขนาดใหญ่ เรี ยงแนวนอนแล้วปกปิ ดอําพรางด้วยตลับจาก

ไทยเริ่มถูกโจรตีจากทหารฝ่ ายสั มพันธมิตร
จังหวัดสมุทรปราการยังถื อเป็ นยุท ธศาสตร์ สําคัญที่เรื อทุ กลํา ไม่ว่า จะเป็ นเรื อรบ เรื อโดยสาร
หรื อเรื อสิ นค้า จะต้องเดิ นทางเข้าออก จึงปรากฏมีเครื่ องบินฝ่ ายพันธมิตรที่ร่อนโฉมเข้ามาทางปากแม่น้ าํ
เจ้าพระยา แล้วหย่อนทุ่มระเบิดขนาดใหญ่ เพื่อเป็ นการปิ ดกั้นการเดินทางผ่านปากนํ้า ไม่ให้มีการส่ งเรื อ

บํารุ งเข้าออกกรุ งเทพมหานคร ทางกองทัพไทยจึงได้จดั เรื อรบหลวงปั ตตานี ติดอาวุธปื นกล ๗๕ ม.ม.
ที่ส ามารถยิง ต่อสู ้ ท้ งั ทางรบ และยิง ขึ้ นบนอากาศเพื่อต่อสู้ อากาศยาน ทํา การลาดตระเวนตลอดลํา นํ้า
เจ้าพระยาตั้งแต่กรุ งเทพฯ จนสุ ดช่วงปากอ่าวไทย มีรายงานการปะทะน้อยมาก แต่เหตุร้านมักเกิดจากทุ่น
ระเบิดของฝ่ ายพันธมิตร ส่ วนใหญ่จะเป็ นพวกเรื อประมงที่ชาวบ้านจะได้ยินเสี ยงระเบิด พร้อมข่าวเรื อจม
มีญาติเสี ยชีวิตอยูต่ ลอดเวลา วิธีการของกองทัพฝ่ ายพันธมิตรจึงถือเป็ นการปิ ดอ่าวสยาม และหยุดเดินเรื อ
ขอส่ งทางทะเลไม่ให้ผา่ นปากนํ้าเจ้าพระยาจึงเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ในเมืองสมุทรปราการ ตั้งแต่น้ นั
เป็ นต้นมา อดีตยุวชนทหาร น. ณ ปากนํ้าได้บนั ทึกช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพิ่มเติมไว้วา่
“...สมัยสงคราม เป็ นช่วงข้าวยากหมากแพง ผ้าหาซื้ อไม่ได้ในตลาด นอกจากผ้าฝ้ ายที่ทออย่างหยาบๆ แม้
จะทอด้วยเส้นโตให้ผา้ เนื้อหนา แต่ไม่คงทน ขาดง่าย แม่จะมีงานเย็บผ้าไม่วางมือบางทีก็รับแก้เสื้ อผ้าเก่าๆ
เอามาดัดแปลงให้ทนั สมัยขึ้น ข้าพเจ้าเห็นแม่เย็บผ้าตั้งแต่เช้าจนดึกดื่น แต่ก็ได้เงินไม่เท่าไร เพราะทุกคน
ยากจนลง แม่ ไม่ เรี ยกค่า แรงแพง เป็ นการอนุ เคราะห์เพื่อนบ้า นกันไป บางคนก็ วานเย็บให้ฟ รี ด้วยซํ้า
เครื่ องแบบยุวชนทหารของข้าพเจ้า แม่ก็เย็บให้ดว้ ยผ้าฝ้ ายเป็ นผ้าขาวแล้วเอามาย้อมให้เป็ นสี เขียว
...กางเกงเก่า ๆ ที่สีซีดไปแล้ว มาหาผ้าลายสองสี กากีของทหารเรื อ มาเย็บเป็ นใบโพธิ์ ปะกันเสี ย เมื่อย้อม
ทั้ง ตัว สี ก ลมกลื น กลายเป็ นแฟชั่น แถมยัง ดี ที่ ค รู ดี ก็ บ รรเทาความเจ็บ ไปได้ม าก แต่ ตอบหลัง ครู รู้ท่ า
ไม่เฆี่ยนที่กน้ หันไปเฆี่ยนที่น่องแทนกับเจ็บยิง่ ไปกว่าเก่าเสี ยอีก...”
“...โซดาไฟที่จะเอามาทําสบู่หายาก ชาวบ้านจึงดัดแปลงเอาขี้เถ้าจากเตาไฟมาใส่ ในไหกระเทียมดองขนาด
ใหญ่ แล้วเอานํ้าใส่ แช่ไว้สัก ๒ อาทิตย์ หรื อหนึ่ งเดือน แล้วริ นเอานํ้าที่เหนียวๆ มาแช่ผา้ ซักผ้า ใช้แทน
สบู่ได้เป็ นอย่างดี บางคนหัวดีเอานํ้าแช่ข้ ีเถ้าไว้จาํ นวนมาก เอานํ้านั้นมาเคี่ยวกับนํ้ามะพร้าวจนข้น แล้วเอา
มาเทใส่ พิมพ์ ก็กลายเป็ นสบู่กรดพอใช้ได้ แต่ตอ้ งรับใช้ เพราะถ้าปล่อยไว้นานมักจะค่อยๆ แห้งลีบลงมี
เกลือจับ...”
ชาวปากนํ้าเราอยู่กนั อย่างลําบากมากครับ สิ่ งที่ชาวบ้านมักปฏิบตั ิกนั ในช่ วงสงครามก็คือ การ
กราบไหว้และบนบานต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ประจําจังหวัด ให้ช่วยปกป้ องคุ ม้ ครองเมือง
ไม่ให้เกิดความเสี ยหายทุกๆ วัน จะมีประชาชนเข้ามากราบไหว้เจ้าพ่อกันมากมายกว่าภาวะปกติ จนในที่สุด
เมื่อสงครามสงบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทหารญี่ปุ่น ชาวเมืองสมุทรปราการ ที่ตอ้ งอดทนต่อสภาพที่เกิ ด
ภัยทั้งจากองทหารฝ่ ายพันธมิตร และกองกําลังทหารญี่ปุ่นมาตลอด ๔ ปี จึงเริ่ มกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบ
สุ ขตามเดิม

ญีป่ ุ่ นครอบครองเอเชี ยตะวันออกได้ เกือบทั้งหมดก่อนพ่านแพ้สงคราม

