ปากนํา้ กับ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ภาคแรก
คืนวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๔๘๔ ทหารญี่ปุ่นจํานวน ๑ กองพัน ในการบังคับบัญชาของพันโทโยชิ คะ
เดิ นทางโดยเรื อสิ นค้าชื่ อ ซิ ดนี ย ์ มารู ประมาณ ๐๓.๓๐ ลําเลี ยงทหารลงเรื อเล็กส่ งขึ้นบกที่สถานตาก
อากาศบางปู จับพนัก งานของสถานตากอากาศ และนํา มารวมกันเต็มถนนริ ม ทะเลใกล้ส ะพานสุ ข ตา
ประมาณ ๐๔.๓๐ พนัก งานคนหนึ่ ง สามารถเล็ ด ลอดมารายงานข่ า วแก่ ผูจ้ ัด การสถานตากอากาศได้
ผูจ้ ดั การฯ พยายามจะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ แต่โทรศัพท์ถูกทหารญี่ปุ่นตัดสาย จึงขอให้นายจําลอง
(ไม่ทราบนามสกุล) คนขับรถประจําทางสายบางปู เจริ ญกรุ งให้บอกตํารวจแทน

แผนทีก่ ารบุกประเทศไทย ของกองทหารญีป่ ุ่ น
ทั้งทางบก (ชายแดนกัมพูชา) และทางทะเล

ประมาณ ๐๕.๐๐ พันตํารวจตรี เผื่อน ทองธิ ว และ ร้อยตํารวจเอก จินดา โกมลสุ ด รองผูก้ าํ กับ
การตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการผูบ้ งั คับกองตํารวจภูธร อําเภอเมืองสมุทรปราการ ได้รับ
แจ้งเหตุจึงสั่งการให้ ร้อยตํารวจตรี เขียน กุญชรานุสรณ์ และ ร้อยตํารวจตรี สุ วิทย์ เอกศิ ลป์ ไปแก้ไข
และระงับเหตุ ในชั้นต้น พร้ อมนํา กํา ลังตํารวจประมาณ ๒๐ นาย ร่ วมกับ กองกําลัง ชาวบ้านบางส่ วน
นําปื นเล็กยาว และกระสุ นตั้งด่านสกัดไว้ จนเกิ ดการประจันหน้ากับรถยนต์บรรทุ กทหารญี่ ปุ่น ๒ คัน
ที่บริ เวณบ้านลําพูราย โค้งหัวลําพู ก่ อนถึ งสถานตากอากาศบางปู ๓ กิ โลเมตร ร้ อยตํารวจตรี สุ วิทย์
ได้ส่งั การวางกําลังโดยรอบสองข้างทาง และจอดรถยนต์ขวางทางไว้

สะพานสุ ขตา ศาลาใจ สถานทีย่ กพลขึน้ บกของกองทหารญีป่ นุ่
ประมาณ ๐๖.๐๐ ทหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง ถือธงขาวมีสัญลักษณ์รูปมือสองข้างประสานกัน ลงจากรถ
มาโบกอยูข่ า้ งหน้า ร้อยตํารวจตรี สุ วทิ ย์ จึงเดินเข้าไปหาพันโทยาฮ่ารา รองผูช้ ่วยทูตทหารบกญี่ปุ่นประจํา
กรุ งเทพ กรุ งเทพ ซึ่ งได้เข้ามาแสดงตัว อ้างความตกลงระดับรัฐบาลว่า ได้อนุญาตให้กองทหารญี่ปุ่นเดิ น
ทางเข้ากรุ งเทพแล้ว แต่ร้อยตํารวจตรี สุ วิทย์ ชี้ แจงว่า ยัง ไม่ได้รับคําสั่งจากผูบ้ งั คบบัญชา ต่อมาร้ อย
ตํารวจเอก จินดา โกมลสุ ด เดินทางมาสมทบ และให้ฝ่ายตํารวจไทยเจรจาถ่วงเวลาไว้

ช่ วงคํ่าคืนเจรจาก่ อนสว่ าง นายตํารวจไทยที่รับหน้ าทีเ่ จรจาถ่ วงเวลา
ระหว่ างรอคําสั่ งรัฐบาล ร่ วมถ่ ายภาพกับทหารญีป่ ุ่ นด้ วย
จนกระทัง่ คณะผูแ้ ทนรัฐบาล ประกอบด้วยพันเอกหลวงยอกอาวุธ (ฟ้ อนฤทธาคนี ) หัวหน้าฝ่ าย
เสนาธิ การด้านการข่าวของกองทัพบก นาวาเอก หลวงประติยตั ินาวายุทธ (ฉี ยบ แสงชูโต) หัวหน้าฝ่ าย
เสนาธิ การด้านการข่าวของกองทัพเรื อ และ ร้อยตํารวจเอกประสาธน์ สุ วรรณสมบูรณ์ ผูแ้ ทนกรมตํารวจ
ได้เดินทางมาสมทบกับกองกําลังเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ไม่มีรายการสู้รบ และต่อต้านกองทหารญี่ปุ่นแต่อย่างใด
กองทหารญี่ปุ่นสามารถเดิ นทางต่อ ผ่านโค้งต้นโพธิ์ โค้งบางปิ้ ง แต่ไม่ได้เข้าไปตัวเมืองสมุทรปราการ
ยัง คงคุ ม เชิ ง อยู่ น อกตลาดปากนํ้า แล้ว ทํา การตั้ง ฐานพร้ อ มปื นกลหนัก อยู่ บ ริ เ วณ ระหว่า งสามแยก
(หอนาฬิกา) จนถึงสะพานวัดมหาวงษ์ มีการเจรจาให้รอคําสั่ง อนุญาตให้ญี่ปุ่นเข้ามาได้อย่างเป็ นทางการ
จากรัฐบาลไทยเสี ยก่อน
ช่ วงระหว่างรอคําสั่งจากรัฐบาล ภายในเมืองสมุทรปราการยังคงโกลาหลตะเตรี ยมการป้ องกัน
ประเทศ แต่ ด้วยโชคชะตาไม่ เข้า ข้า งฝ่ ายไทย เพราะที่ โรงเรี ย นชุ ม พลทหารเรื อ (โรงเรี ย นนายเรื อใน
ปั จจุบนั ) ในขณะนั้น มีกาํ ลังทหารเรื อทั้งหมดได้ออกเรื อไปฝึ กภาคสนามทางทะเล คงมีทหารประจําการ
อยูเ่ พียง ๒๕ นายเท่านั้น กําลังสําคัญหลักในปากนํ้า จึงต้องขึ้นอยูก่ บั ยุวชนทหาร (นักเรี ยนที่ได้รับการฝึ ก
อย่างทหาร) จากโรงเรี ยนสมุทรปราการ ซึ่ งสมัยนั้นยังตั้งอยู่บริ เวณวัดกลางวรวิหาร โดยมีคุณครู วิเชี ยร
โรจนุ ตมะ เป็ นผูด้ ูแล รับหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศ เริ่ มระดมกําลังยุวชนทหารตั้งแต่ก่อนเช้ามืด จนถึ ง

เวลา ๙.๐๐ น. มียุวชนมารายงานตัวประมาณ ๒๐๐ คน เมื่อโทรศัพท์สอบถามไปยังกรมยุวชนทหาร
ในกรุ งเทพฯ ก็ได้รับคําสั่ง ให้นาํ ยุวชนทหารเข้ารวมกับกองทหารที่อยูใ่ กล้ที่สุด นั้นคือ โรงเรี ยนชุมพล
ทหารเรื อ โดยมีนาวาตรี จาํ เริ ญ ชโลธร เป็ นผูร้ ักษาการแทนผูบ้ งั คับบัญชา

โรงเรียนสมุทรปราการ (เดิม) วัดกลางวรวิหาร สถานทีร่ วมพลยุวชนทหาร
แต่ดว้ ยสาเหตุที่กองทหารญี่ปุ่นได้ต้ งั ฐานอาวุธหนัก - เบา อยู่ตรงบริ เวณสามแยกหอนาฬิกาของ
จังหวัด การระดมพลของเหล่ายุวชนทหารจากโรงเรี ยนสมุทรปราการผ่านตลาดปากนํ้า ไปโรงเรี ยนชุมพล
ทหารเรื อ จึ ง ต้องใช้วิธีหลบหลี ก โดยการเคลื่ อนพลอ้อมผ่า นทางแม่น้ าํ เจ้า พระยาด้านหน้า ศาลากลาง
จังหวัด (สมัยนั้น ด้านหน้าหันไปทางแม่น้ าํ ) ด้วยเรื อยนต์จากท่าเรื อสะพานดํา ถนนบางฆ้อง เลียบแม่น้ าํ
ขึ้นท่าเรื อโรงเรี ยนชุ มพลทหารเรื อ เพื่อให้รอดพ้นสายตากองทหารญี่ปุ่น จากนั้นจึงทําการรวมพลร่ วม
ทหารเรื อ และยุวชนทหาร ทําการซักซ้อม แจกจ่ายอาวุธปื นเล็กยาว และกระสุ นคนละ ๒๐ นัด
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อมีรายงานว่าญี่ปุ่นได้คุมกําลังรอบตัวจังหวัดสมุทรปราการ
ได้แล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีคาํ สั่ง ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดนายอําเภอเมือง ทําการเรี ยกกระดมพล
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นัดหมายประชาชนพร้อมอาวุธตามแต่จะหาได้ เช่น ปื น หอก ดาบ มีด พร้า ฉมวก
แทงปลา ยกขบวนออกจากสนามศาลากลางจังหวัด มุ่งหน้าไปตั้งมัน่ ที่เชิ งสะพานสําโรงฝั่ งเหนื อ ตลอด
แนวถึงด่านสําโรง ร่ วมด้วยพลพรรคของอําเภอบางพลี และอําเภอพระประแดง โดยมีภารกิจสําคัญในการ
ป้ องกันการบุกรุ กต่อเนื่องของทหารญี่ปุ่นเข้าสู่ กรุ งเทพมหานคร

โรงเรียนนายเรือ เดิมคือ โรงเรียนชุ มพลทหารเรือ
ด้านภายในตัวเมืองปากนํ้า ชาวบ้านร้านตลาดก็เริ่ มจับกลุ่มวิจารณ์เหตุการณ์ มีบางกลุ่มที่คิดอ่าน
เตรี ยมการปกป้ องตลาดบ้าง แต่ก็ตรึ งเครี ยดอยู่ได้ไม่นานก็กลายเป็ นการชุ มชนกินเหล้า จนเกิดโจฮึกเหิ ม
เตรี ยมยพทัพไปสู ้กบั ญี่ปุ่น โดยใช้อีโต้ มีดพร้า กับปื นพก ชุมนุมกันตั้งแต่เช้าจนบ่ายก็ยงั เคลื่อนกําลังไม่ได้
มีรายงานการรําดาบ และขวานจะวิ่งเข้าใส่ ทหารญี่ปุ่น พอทางฝ่ ายญี่ปุ่นชักไก ขยับปื นกล ก็ถอย เป็ นที่
ตื่นเต้นสนุกสนานกันทั้งสองฝ่ าย ทั้งนี้เพราะทางทหารญี่ปุ่นก็มิได้คิดร้ายต่อประเทศไทยมาตั้งแต่แรก ทั้ง
ยังได้จดั กําลังออกเดินพร้อมอาวุธเบาเป็ นหมู่ๆ นําใบปลิวพิมพ์ดว้ ยกระดาหลายสี แจกราษฎรตามหมู่บา้ น
และตามสวนใกล้ๆ ถนนสุ ขุมวิท ข้อความในใบปลิวมีว่า “รัฐบาลของพระเจ้าจักรพรรดิแห่ งญี่ปุ่นได้ทาํ
ความตกลงกับหลวงพิบูลสงครามแล้วว่า จะขอเดินทัพเข้าประเทศไทยอย่างสันติ” ในขณะที่ทางสถานีวิทยุ
กรมประชาสัมพันธ์ก็กระจายข่าวตลอดทั้งวัน ด้วยข้อความให้รอผลการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่น
พร้อมการกําชับห้ามขายสิ นค้าเกินราคาควบคุม และเปิ ดเพลงปลุกใจตลอดทั้งวัน
คุณ น.ณ ปากนํ้า (ประยุร อุลุชาฎะ) หนึ่ งในยุวชนทหารที่ร่วมเหตุการณ์อยู่ในวันนั้นได้มีบนั ทึก
เล่าเรื่ องคืนวันญี่ปุ่นขึ้นบกที่บางปูไว้วา่
“...ข้าพเจ้ารู ้ข่าวญี่ปุ่นบุกเมืองไทยตอนเช้ามืด เสี ยงคนโจทก์กนั แม่มาปลุกบอกว่าญี่ปุ่นขึ้นที่บางปู
แล้ว จึงรี บแต่งตัวยุวชนทหาร ตอนนั้นเรี ยนอยูท่ ี่ช้ นั ม.๓ ตัวยังเล็กอยู่ สวมถุงเท้ารองเท้าบู๊ตหุ ้มข้อ ออก
วิ่งจากบ้านไปโรงเรี ยน แม่และพี่ป้าน้าอาห้ามไม่ฟัง ด้วยได้รับคําสั่งว่า เมื่อได้ข่าวศัตรู รุกรานให้ไปรวม
พลที่โรงเรี ยนชาย วัดกลางฯ อากาศกําลังหนาวเยือกเย็นมีหมอกลงด้วย...”

“...ข้าพเจ้าวิง่ ไปตามถนนสองข้างมีตน้ มะขามครึ้ ม เห็นทหารบกแต่ตวั สี เขียวยืนอยูส่ องข้างทางตรง
โคนต้นมะขามทุกต้น ตอนนั้นนึกว่าทหารไทย แต่เอะใจว่าทหารไทยทําไมใส่ หมวกเล็ก มีร่างแหคลุมหน้า
รุ งรัง ทําท่ายืนถือปื นก็แปลกตา ย่านรังปื นกลหนักตรงสามแยก เลี้ยวไปบางปู เห็นทหารชุดสี เขียวเต็มไป
หมด วิ่งเหนื่อยก็เลยหยุดยืนหอบ เพราะเป็ นเด็กตัวเปี๊ ยก ยืนจ้องหน้าทหารเห็นหน้าสี แดงๆ มีเคราเต็มเขา
ยิม้ ให้แต่ไม่พดู จาเลย ทุกคนเงียบ ข้าพเจ้าใจหายวาม ด้วยกําลังวิง่ ผ่านเข้าไปในกองทัพญี่ปุ่นตลอดทาง...”
บ้านคุณ น.ณ ปากนํ้า อยูร่ ิ มคลองมหาวงษ์ เมื่อไปรายงานตัวที่โรงเรี ยนสมุทรปราการตรงวัดกลาง
วรวิหาร จะต้องผ่านสามแยกหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อเข้าตลาดปากนํ้า ท่านวิ่งจนสุ ดแรง จนไม่ทนั ได้
สังเกตว่า กองทหารญี่ปุ่นตั้งอยูท่ ี่หน้าปากทางเข้าบ้านนั้นเอง

เวลา ๐๙.๐๐ ฝ่ ายตํา รวจไทย จึ ง เปิ ดทางให้ ส่ ว นหน้า ของทหารญี่ ปุ่ นเดิ น ทางต่ อ ไปตามที่
คณะผูแ้ ทนรัฐบาลได้ออกคําสั่งอย่างเป็ นทางการ ทั้งนี้ จากหลักฐานของทางฝ่ ายญี่ปุ่นยังได้แจ้งอีกด้วยว่า
คณะผูแ้ ทนทหารของรัฐบาลไทย ยังได้ร่วมเดินทางมากับพันโท ยาฮาร่ า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายกองทัพญี่ปุ่น จากเมืองสมุทรปราการเข้าสู่ กรุ งเทพมหานครอีกด้วย

