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KINGDOM OF THAILAND 
 

 Air Marshal Geoff Brown, Chief of the Royal Australian Air Force; 

 Your Excellencies; 

 Honoured Veterans – to whom we owe the greatest of debts – with a special 

mention to Mr Neil MacPherson, OAM (2nd/2nd Pioneers) and Mrs Gladys 

Martin, widow of the late Private Leslie Martin of the 22nd Brigade Australian 

Infantry;  

 Honoured members of the Thai community; 

 Distinguished guests; 

 And to each and every one of you who have travelled from afar to be here 

today to pay tribute to, and remember the sacrifice of those on the Thai-Burma 

Railway – welcome. 

We also gather here today to honour and remember those courageous ANZACs 

who, as dawn broke 100 years ago today, stormed the unforgiving terrain at Gallipoli 

to fight for their country and the Commonwealth.  

Their heroic actions cemented forever the legendary ANZAC spirit which we, as the 

sons and daughters of Australia and New Zealand, proudly revere as an important 

part of our ethos and culture. 

There is no greater example of service to one’s country than to make the ultimate 

sacrifice.  

Thousands of men and women gave their lives in order for us to enjoy the freedoms 

and privileges they so bravely secured for us and we now hold so dear.  

They will never be forgotten. 
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Ladies and gentlemen, it is fair to say that the men and women who have served and 

continue to serve our great countries were - and are - just like you and me - ordinary 

people.  

But their actions can be described as nothing less than extra-ordinary.  

As we stand here today at the Kanchanaburi War Cemetery, we remind ourselves of 

the sacrifices made through war – the unspeakable hardships and suffering endured 

– and the debt that we owe to all those who answered the call and served in the best 

traditions of the ANZAC spirit. 

This year we commemorate the ANZAC Centenary: 100 years since Australian and 

New Zealand troops - along with forces from Britain, India and France - landed on the 

shores of Gallipoli on 25 April 1915.  

Gallipoli remains a place of great significance to Australians today because of the 

actions of those men both on that infamous first day as well as the eight month 

campaign that followed. 

More than 8,700 Australians lost their lives during the campaign, with over 2,000 

killed or wounded on the first day of fighting.  

Additionally, 2,721 New Zealanders were killed in action and 4,752 were wounded at 

Gallipoli.  

These were terrible losses for our two young countries.  But from this loss, a national 

ethos emerged that set us apart from the rest of the world.  

From hardship and tragedy arose a defining element of our national character that 

endures today and for which we are renowned. 

It is an ethos grounded in heroism and mateship.  

We never take a backward step on the battlefield.  

We never give up. 

We never forget our mates. 

This can-do and will-do attitude prevails today, not confined to war but rather it is 

embedded in our psyche. 

On this the ANZAC Centenary, we continue to honour our forebears.   
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We are duty bound to ensure that the ANZAC spirit is passed on to successive 

generations to treasure, respect and honour as an important part of our nation’s 

character. 

We also pause today to honour the Australians and New Zealanders who fought and 

were injured or killed during the succession of conflicts we have fought in since 

Gallipoli, including the Second World War, Korea, Vietnam, Iraq and Afghanistan.  

Importantly, we also remember the many citizens from other nations, including 

Thailand, who fought and died or were injured in the defence of their great countries. 

We stand here today in a truly sacred place.  This is where our forebears proved their 

courage, their humanity, their resilience and the love of their country and fellow man.  

Today at Kanchanaburi, we pay tribute to the thousands of prisoners of war who lost 

their lives in the construction of the Thai-Burma Railway during the Second World 

War. 

Artist Jack Chalker said:  

“The place earned the title of Hellfire Pass, for it looked, and was, like a living 

image of hell itself” [Jack Chalker, Burma Railway: Images of War, London, 

Mercer Books, 2007, 59] 

Hellfire Pass – the deepest of the cuttings along the Thai-Burma Railway – has 

become a special place of remembrance for thousands of ANZAC families who have 

a connection through the suffering of a loved one who as a prisoner of war was 

forced to work here. 

Some present today were here during World War Two.  

They experienced first-hand the deprivation and pain that war imposed on this 

tranquil place.  

Others who are here today have loved and treasured those who suffered on the 

railway over 70 years ago. 

From my own personal perspective, during the Second World War my grandmother 

fled with some of her family members from Singapore to Australia just prior to the fall 

of Singapore.   

Her sister and brother-in-law were unable to escape and were captured and taken 

prisoner when Singapore fell and they remained POWs in Changi Prison until the end 

of the war – her brother-in-law dying the day the prisoners were finally freed. 
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After the guns fell silent in 1945, the Department of Veteran’s Affairs conducted 

interviews with Australian war veterans. I would like to share with you some words of 

those who were prisoners of war, here at Hellfire Pass: 

Tom Uren spoke of his mate, Bill Halliday, on the Thai-Burma Railway, and how 

mateship changed them both: 

“ ... And I’ll never forget, he was so skinny that you could see his backbone 

through his stomach, lying on that bed. And he had this awful leg. And the 

stench of the ulcer wards - it’s like death itself...” 

George ‘Bert’ Beecham spoke of the treatment of the POWs and the awful conditions 

of the camp: 

“ ...The treatment of the POWs working on the railway line was absolutely 

horrendous. Not only in the way they were treated, the way they were fed, the 

way they were beaten, the way they were abused ...” 

In 1998, former Prime Minister Howard officially opened the Hellfire Pass Museum. 

At the time he said:  

“They existed in a hell where the slightest pause, or misconstrued gesture, 

could result in appalling retribution - in beatings with rifle butts, or bamboo 

canes, or boots. Here alone, at Hellfire Pass, 68 young men were beaten to 

death for being too exhausted, or too weak, or too sick. 

None of us can imagine how men can claw out solid rock with nothing more 

than their own hands and primitive tools. Let alone imagine how near naked 

and starving men could build a railway through 420 torturous kilometres of 

jungle, across rivers and over rugged mountain ranges. Or how survival is 

possible on a handful of rice each day and living each hour stalked by disease 

and pain. Or how madness could be kept at bay.” 

It is incredible to think that construction of this 415km stretch of railway line was 

completed in just one year, despite the most challenging terrain and sometimes 

dreadful weather conditions.  

More than 60,000 Allied prisoners of war were involved in the project. Approximately 

13,000 were Australians.  

It is estimated more than 12,000 Allied prisoners lost their lives on the Thai-Burma 

Railway, including more than 2,700 Australians.  
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And many lost their lives right here.  

As we pause to remember today, we must also honour the ANZAC women who 

served and sacrificed much, both domestically and abroad. 

Excluding the Australian Women's Army Service, nurses were the only females to 

serve outside of Australia in any capacity.  

During the Second World War 3,477 Australian Army Nursing Service nurses served, 

and 71 never returned, losing their lives during active service overseas.  

The story of the Thai-Burma Railway is also remembered for the extraordinary 

service of all of the medical personnel who, with next to no equipment or medicines, 

cared for desperately ill men.   

In Australia, the most famous of these doctors was the surgeon Sir Edward ‘Weary’ 

Dunlop. He was a doctor and a commanding officer who would often stand up to the 

Japanese soldiers and frequently suffered dire consequences as a result. 

But such was his dedication that nothing would stop him in his mission to provide 

care to the suffering.  

The heroic and extraordinary feats of Weary Dunlop in working to save our troops 

was a clear demonstration of the ANZAC spirit at work.  

His statue now stands outside the Australian War Memorial in Canberra and is a 

beacon of inspiration for us all.  And after his death in 1993, some of his ashes were 

interred at Hellfire Pass.  

So today, let us remember the sacrifice of all those who died and those who suffered 

whilst working on the Thai-Burma Railway.    

Let us stand united, reaffirming that Australians, and New Zealanders, will never 

forget the acts of courage and selflessness that kept us safe.  

Let us never forget both the heroic feats and acts of mateship that created the 

legendary ANZAC spirit which we, as the sons and daughters of Australia and New 

Zealand, proudly honour and revere.  

We are duty bound – moreover we are honoured – to ensure this message is passed 

to future generations. 

May the spirit of those who were lost in defence of their country continue to inspire.   

And may the proud spirit of ANZAC endure in eternity. 
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สุนทรพจน์โดย ฯพณฯ มิเคเลีย แคช รัฐมนตรีช่วยด้านการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันพรมแดน
รัฐมนตรีผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีด้านสตรี และวุฒสิมาชกิประจ ารัฐเวสเทร์ิน ออสเตรเลีย 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันแอนแซค 25 เมษายน 2558 
ณ สุสานทหารสัมพันธมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย  

 
พลอากาศโท เจฟฟ์ บราวน์ ผู้บญัชาการทหารอากาศออสเตรเลีย เหลา่เอกอคัรราชทตู และท่านทหารผ่านศกึ ผู้ซึง่
มีบญุคณุอย่างมากตอ่พวกเรา ดิฉนัขอกลา่วเป็นพิเศษถงึคณุ นีล แมค็เฟอร์สนั ทหารผ่านศกึ และคณุ กลาดิส มาร์
ติน ภรรยาหม้ายของพลทหารเลสลี่ มาร์ติน แห่งกองพลน้อยท่ี 22 ของกองทหารราบออสเตรเลีย 
 
ท่านผู้มีเกียรติจากฝ่ายไทย และขอต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติทัง้หลาย รวมถงึทกุท่านท่ีเดินทางมาจากแดนไกลเพ่ือ
มาร่วมพิธีในวนันี ้เพ่ือร าลกึและจดจ าความเสียสละของผู้ ท่ีท างานบนเส้นทางรถไฟสายไทย-พมา่  
 
เรามารวมตวักนัในวนันีเ้พ่ือยกย่องและจดจ าเหลา่ทหารแอนแซคผู้กล้าหาญ ในเวลาเช้ามืดของวนันีเ้ม่ือ 100 ปี
ก่อน พวกเขายกพลขึน้บกท่ีชายฝ่ังของคาบสมทุรกลัลิโปลีเพ่ือตอ่สู้ เพ่ือประเทศของตนและเครือจกัรภพ 
 
วีรกรรมของพวกเขาตราตรึงซึง่จิตวิญญาณของต านานแอนแซคไปชัว่นิรันดร์ จิตวิญญาณซึง่พวกเราในฐานะชนรุ่น
หลงัชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ภมูิใจและยกย่องวา่เป็นสว่นส าคญัของลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคมและ
วฒันธรรมของเรา 
 
ไมม่ีตวัอย่างใดของการรับใช้ประเทศท่ีจะย่ิงใหญ่ไปวา่การเสยีสละขัน้สงูสดุ 
 
บรุษและสตรีหลายพนัคนเสียสละชีวิตเพ่ือให้เรามีอิสรภาพและความสขุสบาย ซึง่พวกเขาปกปักษ์สิ่งเหลา่นีไ้ว้ให้
เราอย่างกล้าหาญ  
 
พวกเขาจะไมม่ีวนัถกูลืมเลือน 
 
ท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี กลา่วได้วา่ชายและหญิงผู้ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและยงัคงปฏิบตัหิน้ารับใช้ประเทศของเรา
นัน้ก็ล้วนเป็นบคุคลธรรมดาเช่นเดียวกบัพวกเราทัง้หลาย  
 
แตก่ารกระท าของพวกเขานัน้กลา่วได้วา่ไมธ่รรมดาเลย 
 
ในขณะท่ีเราก าลงัยืนอยู่ท่ีน่ีในวนันี ้ท่ีสสุานทหารสมัพนัธมิตร จงัหวดักาญจนบรีุ เราย า้เตือนตนเองถงึความ
เสียสละในสงคราม ทัง้ความยากล าบากและความทรมานท่ียากจะบรรยายได้ และหนีบ้ญุคณุท่ีพวกเราติดค้างตอ่
เหลา่ผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีรับใช้ชาตแิละรักษาไว้ซึง่จิตวิญญาณแอนแซค 
 
ในปีนี ้ เราร าลกึถงึ 1 ศตวรรษของแอนแซค 100 ปีนบัตัง้แตก่องก าลงัทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พร้อมด้วย
กองก าลงัจากองักฤษ อินเดีย และฝร่ังเศส ยกพลขึน้บก ณ ชายฝ่ังกลัลิโปลี เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2458 
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ในปัจจบุนั กลัลิโปลี ยงัคงเป็นสถานท่ีซึง่มีความส าคญัย่ิงตอ่ชาวออสเตรเลียก็เพราะการปฏิบตัิหน้าท่ีของเหลา่
ทหารทัง้ในวนัแรกของการตอ่สู้นัน้ รวมถงึการตอ่สู้ในอีก 8 เดือนตอ่มา 
 
ชาวออสเตรเลียมากกวา่ 8,700 คน พลีชีพในการรบนัน้ โดยมากกวา่ 2,000 คน เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในวนัแรก
ของการตอ่สู้ 
 
นอกจากนี ้ชาวนิวซีแลนด์ 2,721 คน เสียชีวิตในการตอ่สู้  และ 4,752  คนได้รับบาดเจ็บท่ีกลัลิโปลี 
 
นบัเป็นการสญูเสียที่ย่ิงใหญ่ของทัง้สองประเทศท่ีขณะนัน้เปรียบได้วา่ยงัอยู่ในวยัเยาว์ แตก่ารสญูเสียครัง้นี ้
ก่อก าเนิดลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคม ซึง่ท าให้เรามีความแตกตา่งจากประเทศอื่นๆในโลก 
 
ท่ามกลางความยากล าบากและเหตกุารณ์อนัน่าเศร้านัน้ องค์ประกอบส าคญัของคณุลกัษณะประจ าชาตขิองเรา
ก่อก าเนิดขึน้ ซึง่ยงัคงอยู่ตราบจนทกุวนันี ้และเป็นสิ่งท่ีเราสร้างช่ือให้กบัพวกเรา 
 
นัน่คือลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคมท่ีตัง้อยู่บนความกล้าหาญ และความเป็นเพ่ือน 
 
เราไมเ่คยก้าวถอยหลงัในสนามรบ 
เราไมเ่คยยอมแพ้ 
เราไมเ่คยลืมเลือนเพ่ือนของเรา 
 
ทศันคติท่ีวา่ “เราท าได้” และ “เราจะท า” นีย้งัคงด ารงอยู่ในปัจจบุนั และไมจ่ ากดัอยู่เพียงแตใ่นสงคราม แตย่งั
ประทบัในจิตวิญญาณของเรา 
 
ในวาระ 100 ปีแอนแซคนี ้เรายกย่องเหลา่บรรพชนของเรา ดงัท่ีกระท ามาโดยตลอด 
เรามีหน้าท่ีท่ีจะต้องสืบสานและสง่ตอ่จิตวิญญาณแอนแซคไปยงัชนรุ่นหลงั เพ่ือรักษา เคารพ และยกย่อง ในฐานะ
สว่นส าคญัของคณุลกัษณะความเป็นชาติของเรา 
 
ในวนันี ้เรายงัขอยกย่องชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ท่ีตอ่สู้และได้รับบาดเจ็บ หรือสละชีพ ในความขดัแย้งตา่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์ท่ีกลัลิโปลี ซึง่รวมถงึ สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม สงคราม
ในอิรักและอฟักานิสถาน 
 
และท่ีส าคญั เรายงัระลกึถงึพลเมืองของประเทศตา่งๆ ซึง่รวมถงึประเทศไทย ท่ีได้ตอ่สู้และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บใน
การปกป้องรักษาชาติของตน  
 
เรายืนอยู่ท่ีน่ีในวนันี ้ในสถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีซึง่บรรพชนของเราได้แสดงออกซึง่ความกล้าหาญ มนษุยธรรม ความ
อดทน และความรักตอ่ประเทศไทยและเพ่ือนมนษุย์ 
 
วนันีท่ี้กาญจนบรีุ เราร าลกึถงึเชลยศกึหลายพนัคนท่ีเสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายไทย-พมา่ ในระหวา่ง
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สงครามโลกครัง้ท่ี 2 
 
ศิลปินนามวา่ แจ็ค ชอล์คเกอร์ กลา่วไว้วา่  
“สถานท่ีแห่งนีไ้ด้ถกูเรียกขานวา่ช่องไฟนรก เพราะมนัมีสภาพและเคยเป็นดงันรกบนดิน” (จากหนงัสือของแจ็ค 
ชอล์คเกอร์ ชือ่ Burma Railway: Images of War, London ส านกัพิมพ์ Mercer Books ปี ค.ศ. 2007 หนา้ 59 ) 
 
ช่องเขาขาด ซึง่เป็นสว่นท่ีลกึท่ีสดุของช่องเขาตามเส้นทางรถไฟสายไทย-พมา่ ได้กลายเป็นสถานท่ีพิเศษแห่งความ
ทรงจ าส าหรับครอบครัวแอนแซคนบัพนั ซึง่ตา่งเผชิญความทกุข์ของการสญูเสียบคุคลผู้ เป็นท่ีรักซึง่เป็นเชลยศกึท่ี
ถกูบงัคบัให้ท างาน ณ ท่ีแห่งนี ้
 
อดีตเชลยศกึบางท่านท่ีร่วมพิธีในวนันี ้เคยอยู่ท่ีน่ีในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
 
พวกเขาเผชิญกบัความขาดแคลนและความเจ็บปวดท่ีสงครามน ามาสูส่ถานท่ีอนัสงบเงียบนี ้
 
และท่านอื่นๆท่ีมาร่วมพิธีในวนันี ้มีบคุคลอนัเป็นท่ีรักท่ีต้องเผชิญความทกุข์ทรมานบนทางรถไฟนีเ้ม่ือ 70 กวา่ปี
มาแล้ว 
 
ในมมุมองสว่นตวัของดิฉนัเองนัน้ ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นัน้ คณุยายของดิฉนัและสมาชิกในครอบครัวของเธอ
ได้หนีจากสิงคโปร์มาสูอ่อสเตรเลียก่อนหน้าการลม่สลายของสิงคโปร์ไมน่านนกั 
 
พ่ีสาวและพ่ีเขยของท่านไมส่ามารถท่ีจะหลบหนีและถกูจบัตวัเป็นเชลยเม่ือสิงคโปร์ลม่สลาย พวกเขาอยู่ในสถานะ
เชลยศกึในคกุชางงีจนกระทัง่สงครามสิน้สดุลง โดยพ่ีเขยของท่านนัน้เสียชีวิตในวนัท่ีเหลา่เชลยศกึได้รับการปลอ่ย
ตวั 
 
ภายหลงัจากเสียงปืนเงียบสงบลงในปี พ.ศ. 2488 กระทรวงกิจการทหารผ่านศกึออสเตรเลียได้จดัให้มีการ
สมัภาษณ์ทหารผ่านศกึออสเตรเลีย ในวนันี ้ณ ท่ีแห่งนี ้ดฉินัขอกลา่วถงึถ้อยค าบางสว่นจากผู้ ท่ีเคยเป็นเชลย
สงคราม : 
 
ทอม ยเูร็น กลา่วถงึเพ่ือนของเขาช่ือ บิล ฮลัลิเดย์ ซึง่ท างานบนทางรถไฟสายไทย-พมา่ วา่ความเป็นเพ่ือนได้
เปลี่ยนแปลงพวกเขาไปอย่างไร :  
 
 “...และผมจะไม่มีวนัลืม เขาผอมมากจนคณุสามารถทีจ่ะเป็นกระดูกสนัหลงัของเขาจากบริเวณทอ้ง เขา
นอนอยู่บนเตียง ขาของเขาอยู่ในสภาพไม่ดีเลย และกล่ินเหม็นจากหอ้งพยาบาลผูมี้บาดแผลนัน้ มนัเปรียบเสมือน
ความตายเสียเอง...” 
 
จอร์จ ‘เบิร์ท’ บีแชม กลา่วถงึการรักษาเชลยศกึและสภาพอนัเลวร้ายของคา่ยว่า : 
“...การรักษาเชลยศึกผูท้ างานบนเสน้ทางรถไฟนัน้ทารุณเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่วิถีทีพ่วกเขาไดร้ับการปฎิบติัต่อ 
แต่ยงัรวมถึงสภาพการกินอยู่ การถูกทบุตี และข่มเหง...” 
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ในปี พ.ศ. 2541 อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ฯพณฯ ฮาวเวอร์ด ได้เปิดพิพิธภณัฑ์อนสุรณ์สถานช่องเขาขาด
อย่างเป็นทางการ และในขณะนัน้ ท่านได้กลา่ววา่ : 
 
“พวกเขามีชีวิตราวกบัอยู่ในนรก ทีซ่ึ่งการหยดุเพียงชัว่เวลาอนันอ้ยนิด หรือท่าทางทีถู่กเขา้ใจผิด สามารถส่งผลให้
เกิดการลงโทษอนัน่าสะพรึงกลวั - ทัง้การทบุตีดว้ยดา้มปืน หรือ ไมไ้ผ่ หรือเทา้ ณ ช่องเขาขาดแห่งนี ้มีชายหนุ่ม 
68 คนทีถู่กทบุตีจนถึงแก่ความตาย เพียงเพราะพวกเขาหมดแรงจนเกินไป อ่อนแอเกินไป หรือป่วยเกินไป 
 
ไม่มีพวกเราคนไหนทีจ่ะสามารถจินตนาการไดว่้า มนษุย์จะสามารถสกดัหินแข็งดว้ยมือเปล่าและเคร่ืองมือขนาด
เล็กไดอ้ย่างไร และย่ิงไม่สามารถจะจินตนาการไดเ้ลยว่าเหล่าเชลยศึกทีอ่ยู่สภาพทีแ่ทบจะเปลือยเปล่า และเผชิญ
ความหิวโหย จะสามารถสร้างทางรถไฟผ่าน 420 กิโลเมตรอนัแสนทรมานในพืน้ทีป่่า ผ่านแม่น ้า และทิวเขาที่
ลดหลัน่ไดอ้ย่างไร  หรือแมก้ระทัง่ การทีพ่วกเขาใชชี้วิตจากขา้วเพียงหยิบมือในแต่ละวนั ในขณะทีโ่รคภยัและ
ความเจ็บปวดคลืบคลานมาใกลท้กุๆชัว่โมงทีผ่่านไปไดอ้ย่างไร หรือจะรักษาตวัใหป้ลอดภยัจากความบา้คลัง่ได้
อย่างไร” 
 
เป็นเร่ืองเหลือเช่ือเมื่อคิดว่าการก่อสร้างทางรถไฟยาว 415 กิโลเมตรนี ้เสร็จสิน้ภายในเพียงปีเดียว แม้เผชิญกบั
ความท้าทายของสภาพภูมิประเทศในบริเวณนัน้และสภาพอากาศอนัเลวร้ายในบางครัง้ 
 
เชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมิตรจ านวนมากกวา่ 60,000 คน มีสว่นร่วมในการก่อสร้างนี ้โดยประมาณ 13,000 คนเป็น
ชาวออสเตรเลีย 
 
มีการประเมินวา่ เชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมิตรกวา่ 12,000 คน เสียชีวิตบนทางรถไฟสายไทย-พมา่ ในจ านวนนีม้ีชาว
ออสเตรเลียมากกวา่ 2,700 คน และอีกหลายชีวิตต้องมาจบลง ณ ท่ีแห่งนี ้
 
ในขณะท่ีเราสงบน่ิงเพ่ือจดจ าในวนันี ้เราต้องยกย่องเหลา่สตรีแอนแซคผู้ซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีและเสียสละมากมาย ทัง้
ในประเทศและในตา่งประเทศ 
 
โดยนอกจากหน่วยพลาธิการหญิงแล้ว เหลา่พยาบาลนัน้เป็นสตรีกลุม่เดียวท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีนอกประเทศออสเตรเลีย 
เท่าท่ีเคยมีมา 
 
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 พยาบาลจากหน่วยพยาบาลกองทพัจ านวน 3,477 คน ได้ออกปฏิบตัิหน้าท่ี โดย 71 คน
ไมม่ีโอกาสได้กลบัมา โดยเสียชีวิตในหน้าท่ีในตา่งประเทศ 
 
เร่ืองราวของทางรถไฟสายไทย-พมา่ นีย้งัเป็นท่ีจดจ าถงึการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีไมธ่รรมดาของเหลา่บคุคลากรทางการ
แพทย์ผู้ซึง่แม้ปราศจากซึง่อปุกรณ์และยา ก็คอยดแูลคนป่วยผู้สิน้หวงั 
 
ในออสเตรเลีย แพทย์ผู้มีช่ือเสยีงมากท่ีสดุท่านหนึง่ในหมูแ่พทย์เหลา่นี ้คือ ศลัยแพทย์นามวา่ เซอร์ เอด็เวิร์ด ‘เวียร่ี’ 
ดนัลอ็ป แพทย์และทหารผู้บญัชาการผู้ ยืนหยดัตอ่ต้านทหารญ่ีปุ่ นบ่อยครัง้ และต้องทรมานกับผลลพัธ์อนัเลวร้าย
อยู่บ่อยครัง้ แตน่ัน่คือการอทิุศตวัของท่าน ซึง่ไมม่ีสิ่งใดจะหยดุท่านไมใ่ห้ช่วยเหลือดแูลเชลยศกึผู้ทกุข์ทรมานได้ 
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วีรกรรมและการกระท าอนัน่ายกย่องของ เวียร่ี ดนัลอ็ป ในการพยายามช่วยเหลือเหลา่ทหารของเรา เป็นตวัอย่างท่ี
ชดัเจนของจิตวิญญาณแอนแซคซึง่เห็นได้จากการกระท า 
 
อนสุาวรีย์เวียร่ี ดนัลอ็ป ตัง้อยู่นอกอนสุรณ์สถานสงครามออสเตรเลียในกรุงแคนเบอร์รา และเป็นเคร่ืองสร้างแรง
บนัดาลใจให้กบัเราทกุคน ภายหลงัจากท่ีท่านเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2536 อฐิับางสว่นของท่านได้ถกูน ามาไว้ท่ีช่องเขา
ขาด 
 
ในวนันี ้ขอให้เราทกุคนจดจ าการเสียสละของผู้ เสียชีวิตและผู้ ท่ีต้องทกุข์ทรมานในการสร้างทางรถไฟสายไทย-พมา่
นีท้กุคน 
 
ขอให้พวกเราเป็นหนึง่เดียวกนั เพ่ือยืนยนัวา่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์จะไมม่ีวนัลืมการกระท าอนักล้า
หาญและการไมเ่ห็นแก่ตนเอง ซึง่ท าให้พวกเราอยู่รอดปลอดภยั 
 
ขอให้พวกเราไมล่ืมวีรกรรมและการกระท าอนัแสดงถงึความเป็นเพ่ือน ซึง่ให้ก าเนิดจิตวิญญาณแอนแซค ท่ีเราและ
ลกูหลานชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตา่งภมูิใจยกย่องและสรรเสริญ 
 
เราตา่งมีหน้าท่ี หรือกลา่วได้วา่เราได้รับเกียรติ ท่ีจะท าให้มัน่ใจได้วา่สารนีจ้ะถกูสง่ตอ่ไปยงัชนรุ่นหลงั 
ขอให้วิญญาณของผู้ ท่ีเสียชีวิตในการปกป้องประเทศของเขาสร้างแรงบนัดาลใจตอ่ไป 
และขอให้จิตวิญญาณแอนแซคอนัสง่างามยืนยงตราบชัว่นิรันดร์ 
 


