สํ ารวจหลุมหลบภัย สมัยสงครามโลก

พระมหาบุญสม อาจิณณปุญโญ ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดชั ยมงคล และทีมงานชาวบ้ าน
ระหว่า งสงครามโลกครั้ งที่ ๒ กองทหารญี่ ปุ่ นได้เข้า มาประจํา การอยู่หลายจัด ในเขตจัง หวัด
สมุทรปราการ ส่ วนใหญ่จะตั้งฐานบัญชาการเพื่อคอยควบคุมดูแลปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่ งจะมีเรื อสิ นค้า
เรื อประมง และเรื อบรรทุกยุทธ์ปัจจัยเข้าสู่ กรุ งเทพฯ แม้จะพยายามตั้งกองกําลังอยูห่ ่ างไกลชุมชน อย่างเช่น
ที่ทุ่งบางเมืองริ มคลองมหาวงษ์ ที่ดินริ มคลองมอญภายในวัดชัยมงคล ที่ดินป้ อมปราการเมืองพระประแดง
และที่ชุมชนป้ อมปี กกาตําบลท้ายบ้าน แต่เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรมักบินผ่านมาสํารวจพื้นที่ พร้อมบิน
โฉบเข้ามาทิ้งทุ่นระเบิดเพื่อปิ ดปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ชาวบ้านที่ไม่เกี่ ยวข้องก็เลยต้องวิ่งหนี กนั จ้าละหวัน่
ทางการต้องจัดสร้างหลุมหลบภัยสาธารณะตามจุดต่างๆไปทัว่ เมืองทั้งใน-นอกตลาด และหน้าสถานี รถไฟ
ปากนํ้าหลังจากที่สงครามสงบลง หลุมหลบภัยเหล่านี้ก็ถูกทิ้งร้าง จนเมื่อความเจริ ญเข้ามาสู่ เมืองปากนํ้ามาก
ขึ้ น ก็ถูก กลบฝั งเพื่อใช้พ้ืนที่ก่ อสร้ า งตลาดบ้า ง สร้ างบ้า นพักอาศัยบ้า ง ซํ้า บางแห่ ง ก็ก ลายเป็ นที่ทิ้ งขยะ
เหลืออยูท่ ี่พอจะหาหลักฐานก็เห็นจะเป็ นจากคํารํ่าลือที่ผเู้ ขียนเองก็ได้ยนิ ได้ฟังมาตั้งแต่เด็ก นัน่ คือ หลุมหลบ
ภัยและกองบัญชาการญี่ปุ่นที่บริ เวณชุ มชนป้ อมปี กกา ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมือง สมุทรปราการ แต่ขอ้ มูลที่
ได้ ค่อนข้างกระทอนกระแท่น ด้วยเพราะไม่มีใครสามารถเข้าไปสํารวจ หรื อถ่ายรู ปเป็ นหลักฐานซักที

แผนทีป่ ้ อมปี กกา วัดชั ยมงคล (ไชยมงคล) ต.ท้ายบ้ าน อ.เมือง สมุทรปราการ ปี ๒๔๕๕
ป้ อมปี กกา เป็ นป้ อมปราการที่ ก่ อสร้ า งขึ้ น ในสมัย รั ช กาลที่ ๓ ในช่ วงที่ มี ก ารเร่ ง รั ดขยายแนว
ป้ องกัน ภัย ทางทะเลที่ ป ากนํ้า การก่ อ สร้ า งได้แ ล้ว เสร็ จ พร้ อ มๆ กัน กับ การก่ อ สร้ า งพระสมุ ท รเจดี ย ์
(ปี พ.ศ. ๒๓๗๑) ที่ดาํ เนินการตามแนวพระราชดําริ มา แต่สมัยรัชกาลที่ ๒ ป้ อมปี กกาตั้งอยูบ่ นชัยภูมิ ปาก
แม่น้ าํ เจ้าพระยาทางฝั่งซ้าย สามารถตั้งแนวกําแพงหันปากกระบอกปื นใหญ่ออกทะเลไปทางปากอ่าว และ
ขึ งสายโซขนาดใหญ่จากฐานป้ อมกับฐานต้นซุ งหลายต้นที่ปักลงกลางแม่น้ าํ เพื่อปิ ดร่ องนํ้าคอยป้ องกัน
ไม่ให้เรื อข้าศึกแล่นเข้าสู่ แม่น้ าํ เจ้าพระยาได้ พื้นที่ตลอดแนวกําแพงป้ อมปี กกา เดิมจึงเป็ นพื้นที่ตอ้ งห้ามทาง
ทหาร ซึ่ งไม่มีชาวบ้านเข้ามายุ่งเกี่ยว จนสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อเวลาผ่านไปเกื อบห้าสิ บปี ปื นใหญ่โบราณ
และแนวกําแพงป้ อมได้ทรุ ดโทรมและล้าสมัย ประกอบกับมีการก่อสร้างป้ อมพระจุลจอมเกล้าด้วยการติดตั้ง
อาวุธที่ทนั สมัย และตั้งอยูบ่ นชัยภูมิใกล้ปากอ่าวมากกว่า พื้นที่ป้อมปี กกาจึงถูกทิ้งกลายเป็ นป้ อมเก่าป้ องคลุม
ด้วยกําแพงร้างป่ าชายเลน และโจรผูร้ ้ายชุ กชุมที่ถือโอกาสเข้ามาอาศัย จนเมื่อมีการปรามปรามจนหมดสิ้ น
ชาวบ้านจึงเริ่ มเข้ามาจับจองที่อยูอ่ าศัยกลายเป็ นชุมชุ นใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง ทําประมง และทําฟาร์ ม
เลี้ยงเป็ ดปากนํ้า

ปากทางเข้ าหลุมหลบภัย ชุ มชนตรอกโรงหมู ท้ายบ้ าน ๔
ป้ อมปี กกามีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ อีกครั้งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อทหารญี่ปุ่นได้เข้า
มาประจําการ มีการก่อสร้างฐานบังคับบัญชา และตั้งหน่วยแทรกซึ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชาวบ้านใน
ชุ ม ชนทั้งยัง ให้ค วามร่ วมมื อกับทางการไทยก่ อสร้ า งแท็ง ก์น้ าํ คอนกรี ต จัดทํา ระบบประปาแจกจ่ ายนํ้า
สะอาดให้ท้งั ชาวชุมชนท้ายบ้าน และชาวตลาดปากนํ้าที่ขา้ มคลองมาหาบกลับไป ด้านในพื้นที่ป้อมก็ร่วมกับ
ทางราชการก่อสร้ างหลุ มหลบภัยสาธารณะ ให้ชาวบ้านได้ใช้ เมื่อมีเครื่ องบินข้าศึกบุกเข้ามาหลุมหลบภัย
แห่งนี้ จะมีชาวบ้านวิง่ มาอยูจ่ นเต็มทุกครั้งที่มิสัญญาณเตือนภัย (อาทิตย์ละ ๒ - ๓ ครั้ง) ชาวบ้านที่มาแย่งที่
หลบไม่ทนั ก็ตอ้ งกระโดดลงคลองปากนํ้าหรื อคลองเล็กข้างทาง อาศัยกอจาก พอให้หลบหลี กกันตายได้
เช่นกัน เป็ นเวลากว่า ๔ ปี ที่ชาวปากนํ้าต้องใช้ชีวิตแบบนี้ จนเมื่อสงครามสงบด้วยความพ่ายแพ้ของกองทัพ
ญี่ปุ่นกองบัญชาการทหารอาทิตย์อุทยั ที่ป้อมปี กกาก็ถูกปิ ดลงอย่างถาวร เหลือไว้แต่ขา้ วของเครื่ องใช้ และ
หลักฐานต่างๆ อย่างอาวุธปื น มีดดาบ และดาบปลายปื น ที่ชาวบ้านมักขุดพบเป็ นประจํา และด้วยเหตุที่ป้อม
ปี กกาเป็ นป้ อมที่สร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อครั้งที่ทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ทําการปราบพื้นเพื่อ
สร้างสวนสาธารณะ พื้นที่แห่งนี้ยงั ขุดพบปื นใหญ่โบราณอีกนับสิ บกระบอก

เรื่ องของหลุ มหลบภัยสาธารณะสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ชุมชนป้ อมปี กกาแห่ งนี้ ผูเ้ ขียนได้
พยายามสื บค้ามานาน มีชาวบ้านบางคนก็ให้ลองไปขอขุดตามที่ดินริ มถนน ให้แงะฝาเรื อนชาวบ้านก็มี แต่ก็
ไม่เห็นมีตาํ แหน่งที่แน่ชดั จนในที่สุดก็สืบได้ความว่า หลุมหลบภัยแห่งนี้ ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากซอยท้ายบ้าน ๔
(ตรอกโรงวัว) ภายใต้การดูแลของชาวบ้านที่อาศัยปากทางเข้าออกหลุ มที่ถูกปิ ดด้วยกองฟื นและขยะ เป็ น
แหล่งทํามาหากิ น (ประกอบอาชี พร้านค้าบริ การยามคํ่าคืน) มีคนดูแลทั้งกลางวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวลากลางคืน หลุมหลบภัยแห่งนี้ จึงไม่มีใครกล้าเข้าไปรุ กลํ้า หรื อเข้าไปสํารวจ เมื่อสอบถามคนที่เคยมุดเข้า
ไปเล่นเป็ นประจํา ก็ได้ความว่า ภายในมืดน่ากลัว มีน้ าํ ขัง กลิ่นเหม็นอับ และไม่ทราบว่า ปั จจุบนั ยังคงสภาพ
อยูห่ รื อไม่ เพราะพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต่าํ อยูใ่ กล้แม่น้ าํ เวลานํ้าขึ้นก็ท่วมขัง และมีสภาพแผ่นดินทรุ ดมากกว่า
ปรกติ ครั้ งสุ ดท้า ยของคนที่ เคยเข้า ไปก่ อนที่ จะทํา การปิ ดปากหลุ ม ด้ว ยตัวเอง ก็ คื อ เมื่ อ ๔๕ ปี ที่ แล้ว
(ปั จจุบนั ปี ๒๕๕๘) จากนั้นก็ไม่มีใครกล้ามุดเข้าไปอีก

ท่ อระบายอากาศหลุมหลบภัย กลายเป็ นที่ทงิ้ ขยะมานับสิ บๆปี
ดังนั้น เมื่อมีการนัดแนะกันเข้าไปสํารวจหลุมหลบภัยแห่ งนี้ ผูเ้ ขียน และทีมงานจึงต้องนิมนต์ท่าน
พระอาจารย์จากวัดชัยมงคล (พระมหาบุญสม) มาทําพิธีสวนมนต์เพื่อเป็ นสิ ริมงคล ละเพื่อเป็ นการยืนยันว่า
ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เข้ามาลบหลู่สถานที่ แล้วโชคก็เข้าข้างเป็ นอย่างมากที่ชาวบ้านในชุมชนต่างก็ให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี ทําให้เรา สามารถเข้าไปถ่ายภาพให้ทุกท่านได้ชมกัน เรื่ องราวอันเป็ นวิทยาทานในครั้งนี้
จึ ง ต้อ งขอขอบพระคุ ณ ชาวชุ ม ชนป้ อมปี กกา ทั้ง ชุ ม ชนตรอกโรงวัว และตรอกโรงหมู ตํา บลท้า ยบ้า น
อําเภอเมือง สมุทรปราการ มา ณ ที่น้ ีครับ

