
ปากนํา้ กบั สงครามโลกคร้ังที ่ ๒  ภาคแรก 
 

 คืนวนัท่ี  ๘  ธ.ค.  ๒๔๘๔  ทหารญ่ีปุ่นจาํนวน  ๑  กองพนั  ในการบงัคบับญัชาของพนัโทโยชิคะ  

เดินทางโดยเรือสินคา้ช่ือ  ซิดนีย ์ มารู  ประมาณ  ๐๓.๓๐  ลาํเลียงทหารลงเรือเล็กส่งข้ึนบกท่ีสถานตาก

อากาศบางปู  จบัพนักงานของสถานตากอากาศ  และนํามารวมกันเต็มถนนริมทะเลใกล้สะพานสุขตา  

ประมาณ  ๐๔.๓๐  พนักงานคนหน่ึงสามารถเล็ดลอดมารายงานข่าวแก่ผูจ้ ัดการสถานตากอากาศได ้                        

ผูจ้ดัการฯ  พยายามจะโทรศพัทแ์จง้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  แต่โทรศพัทถู์กทหารญ่ีปุ่นตดัสาย  จึงขอให้นายจาํลอง                

(ไม่ทราบนามสกุล)  คนขบัรถประจาํทางสายบางปู  เจริญกรุงใหบ้อกตาํรวจแทน 
 

 

 

แผนทีก่ารบุกประเทศไทย  ของกองทหารญีปุ่่ น 

ทั้งทางบก (ชายแดนกมัพูชา) และทางทะเล 

 



 ประมาณ  ๐๕.๐๐  พนัตาํรวจตรี  เผื่อน  ทองธิว และ ร้อยตาํรวจเอก  จินดา  โกมลสุด  รองผูก้าํกบั

การตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ  รักษาการผูบ้งัคบักองตาํรวจภูธร  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  ไดรั้บ

แจง้เหตุจึงสั่งการให้  ร้อยตาํรวจตรี  เขียน  กุญชรานุสรณ์  และ ร้อยตาํรวจตรี  สุวิทย ์ เอกศิลป์  ไปแกไ้ข

และระงบัเหตุในชั้นต้น  พร้อมนาํกาํลงัตาํรวจประมาณ  ๒๐  นาย  ร่วมกบักองกาํลงัชาวบ้านบางส่วน          

นาํปืนเล็กยาว  และกระสุนตั้งด่านสกดัไว ้ จนเกิดการประจนัหน้ากบัรถยนต์บรรทุกทหารญ่ีปุ่น  ๒  คนั              

ท่ีบริเวณบา้นลาํพูราย  โคง้หัวลาํพู  ก่อนถึงสถานตากอากาศบางปู  ๓  กิโลเมตร  ร้อยตาํรวจตรี  สุวิทย ์              

ไดส้ั่งการวางกาํลงัโดยรอบสองขา้งทาง และจอดรถยนตข์วางทางไว ้
 

 

สะพานสุขตา  ศาลาใจ สถานทีย่กพลขึน้บกของกองทหารญีปุ่่ น 
 

 ประมาณ  ๐๖.๐๐  ทหารญ่ีปุ่นคนหน่ึง  ถือธงขาวมีสัญลกัษณ์รูปมือสองขา้งประสานกนั  ลงจากรถ

มาโบกอยูข่า้งหนา้  ร้อยตาํรวจตรี  สุวทิย ์ จึงเดินเขา้ไปหาพนัโทยาฮ่ารา  รองผูช่้วยทูตทหารบกญ่ีปุ่นประจาํ

กรุงเทพ  กรุงเทพ  ซ่ึงไดเ้ขา้มาแสดงตวั  อา้งความตกลงระดบัรัฐบาลวา่  ไดอ้นุญาตให้กองทหารญ่ีปุ่นเดิน

ทางเขา้กรุงเทพแล้ว  แต่ร้อยตาํรวจตรี  สุวิทย ์ ช้ีแจงว่า  ยงัไม่ได้รับคาํสั่งจากผูบ้งัคบบญัชา  ต่อมาร้อย

ตาํรวจเอก  จินดา  โกมลสุด  เดินทางมาสมทบ  และใหฝ่้ายตาํรวจไทยเจรจาถ่วงเวลาไว ้



 

ช่วงคํ่าคืนเจรจาก่อนสว่าง  นายตํารวจไทยที่รับหน้าทีเ่จรจาถ่วงเวลา 

ระหว่างรอคําส่ังรัฐบาล  ร่วมถ่ายภาพกบัทหารญีปุ่่ นด้วย 
 

 จนกระทัง่คณะผูแ้ทนรัฐบาล  ประกอบดว้ยพนัเอกหลวงยอกอาวุธ  (ฟ้อนฤทธาคนี) หัวหน้าฝ่าย

เสนาธิการดา้นการข่าวของกองทพับก  นาวาเอก  หลวงประติยติันาวายุทธ  (ฉียบ  แสงชูโต)  หัวหน้าฝ่าย

เสนาธิการดา้นการข่าวของกองทพัเรือ  และ  ร้อยตาํรวจเอกประสาธน์  สุวรรณสมบูรณ์  ผูแ้ทนกรมตาํรวจ  

ไดเ้ดินทางมาสมทบกบักองกาํลงัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ไม่มีรายการสู้รบ และต่อตา้นกองทหารญ่ีปุ่นแต่อยา่งใด  

กองทหารญ่ีปุ่นสามารถเดินทางต่อ  ผ่านโคง้ตน้โพธ์ิ  โคง้บางป้ิง  แต่ไม่ไดเ้ขา้ไปตวัเมืองสมุทรปราการ  

ยงัคงคุมเชิงอยู่นอกตลาดปากนํ้ า  แล้วทําการตั้ งฐานพร้อมปืนกลหนักอยู่บริเวณ  ระหว่างสามแยก                 

(หอนาฬิกา)  จนถึงสะพานวดัมหาวงษ ์ มีการเจรจาให้รอคาํสั่ง  อนุญาตให้ญ่ีปุ่นเขา้มาไดอ้ยา่งเป็นทางการ

จากรัฐบาลไทยเสียก่อน 
 

 ช่วงระหว่างรอคาํสั่งจากรัฐบาล  ภายในเมืองสมุทรปราการยงัคงโกลาหลตะเตรียมการป้องกนั

ประเทศ  แต่ด้วยโชคชะตาไม่เข้าข้างฝ่ายไทย  เพราะท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ (โรงเรียนนายเรือใน

ปัจจุบนั)  ในขณะนั้น  มีกาํลงัทหารเรือทั้งหมดไดอ้อกเรือไปฝึกภาคสนามทางทะเล  คงมีทหารประจาํการ

อยูเ่พียง  ๒๕  นายเท่านั้น  กาํลงัสาํคญัหลกัในปากนํ้า  จึงตอ้งข้ึนอยูก่บัยวุชนทหาร  (นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึก

อย่างทหาร)  จากโรงเรียนสมุทรปราการ  ซ่ึงสมยันั้นยงัตั้งอยู่บริเวณวดักลางวรวิหาร  โดยมีคุณครูวิเชียร  

โรจนุตมะ  เป็นผูดู้แล  รับหนา้ท่ีป้องกนัภยัทางอากาศ  เร่ิมระดมกาํลงัยุวชนทหารตั้งแต่ก่อนเชา้มืด  จนถึง



เวลา  ๙.๐๐ น.  มียุวชนมารายงานตวัประมาณ  ๒๐๐  คน  เม่ือโทรศพัท์สอบถามไปยงักรมยุวชนทหาร            

ในกรุงเทพฯ  ก็ไดรั้บคาํสั่ง  ให้นาํยุวชนทหารเขา้รวมกบักองทหารท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด  นั้นคือ  โรงเรียนชุมพล

ทหารเรือ  โดยมีนาวาตรีจาํเริญ  ชโลธร  เป็นผูรั้กษาการแทนผูบ้งัคบับญัชา 
 

 

โรงเรียนสมุทรปราการ (เดิม) วดักลางวรวหิาร  สถานทีร่วมพลยุวชนทหาร 
  

 แต่ดว้ยสาเหตุท่ีกองทหารญ่ีปุ่นไดต้ั้งฐานอาวุธหนกั - เบา  อยู่ตรงบริเวณสามแยกหอนาฬิกาของ

จงัหวดั  การระดมพลของเหล่ายุวชนทหารจากโรงเรียนสมุทรปราการผา่นตลาดปากนํ้ า  ไปโรงเรียนชุมพล

ทหารเรือ  จึงตอ้งใช้วิธีหลบหลีก  โดยการเคล่ือนพลออ้มผ่านทางแม่นํ้ าเจา้พระยาด้านหน้าศาลากลาง

จงัหวดั  (สมยันั้น  ดา้นหนา้หนัไปทางแม่นํ้ า)  ดว้ยเรือยนตจ์ากท่าเรือสะพานดาํ  ถนนบางฆอ้ง  เลียบแม่นํ้ า

ข้ึนท่าเรือโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  เพื่อให้รอดพน้สายตากองทหารญ่ีปุ่น  จากนั้นจึงทาํการรวมพลร่วม

ทหารเรือ  และยวุชนทหาร  ทาํการซกัซอ้ม  แจกจ่ายอาวธุปืนเล็กยาว  และกระสุนคนละ  ๒๐  นดั 
 

 ณ  ศาลากลางจงัหวดัสมุทรปราการ  เม่ือมีรายงานวา่ญ่ีปุ่นไดคุ้มกาํลงัรอบตวัจงัหวดัสมุทรปราการ

ไดแ้ลว้  ทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีคาํสั่ง  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดันายอาํเภอเมือง  ทาํการเรียกกระดมพล

กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  นดัหมายประชาชนพร้อมอาวุธตามแต่จะหาได ้ เช่น  ปืน  หอก  ดาบ  มีด  พร้า  ฉมวก

แทงปลา  ยกขบวนออกจากสนามศาลากลางจงัหวดั  มุ่งหนา้ไปตั้งมัน่ท่ีเชิงสะพานสําโรงฝ่ังเหนือ  ตลอด

แนวถึงด่านสาํโรง  ร่วมดว้ยพลพรรคของอาํเภอบางพลี  และอาํเภอพระประแดง  โดยมีภารกิจสําคญัในการ

ป้องกนัการบุกรุกต่อเน่ืองของทหารญ่ีปุ่นเขา้สู่กรุงเทพมหานคร 



 

โรงเรียนนายเรือ เดิมคือ  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
 

 ดา้นภายในตวัเมืองปากนํ้ า  ชาวบา้นร้านตลาดก็เร่ิมจบักลุ่มวิจารณ์เหตุการณ์  มีบางกลุ่มท่ีคิดอ่าน

เตรียมการปกป้องตลาดบา้ง  แต่ก็ตรึงเครียดอยู่ไดไ้ม่นานก็กลายเป็นการชุมชนกินเหลา้  จนเกิดโจฮึกเหิม  

เตรียมยพทพัไปสู้กบัญ่ีปุ่น  โดยใชอี้โต ้ มีดพร้า กบัปืนพก  ชุมนุมกนัตั้งแต่เชา้จนบ่ายก็ยงัเคล่ือนกาํลงัไม่ได ้ 

มีรายงานการรําดาบ  และขวานจะวิ่งเขา้ใส่ทหารญ่ีปุ่น  พอทางฝ่ายญ่ีปุ่นชกัไก  ขยบัปืนกล  ก็ถอย  เป็นท่ี

ต่ืนเตน้สนุกสนานกนัทั้งสองฝ่าย  ทั้งน้ีเพราะทางทหารญ่ีปุ่นก็มิไดคิ้ดร้ายต่อประเทศไทยมาตั้งแต่แรก  ทั้ง

ยงัไดจ้ดักาํลงัออกเดินพร้อมอาวุธเบาเป็นหมู่ๆ นาํใบปลิวพิมพด์ว้ยกระดาหลายสี  แจกราษฎรตามหมู่บา้น 

และตามสวนใกล้ๆ  ถนนสุขุมวิท  ขอ้ความในใบปลิวมีว่า  “รัฐบาลของพระเจา้จกัรพรรดิแห่งญ่ีปุ่นไดท้าํ

ความตกลงกบัหลวงพิบูลสงครามแลว้วา่  จะขอเดินทพัเขา้ประเทศไทยอยา่งสันติ”  ในขณะท่ีทางสถานีวิทยุ

กรมประชาสัมพนัธ์ก็กระจายข่าวตลอดทั้งวนั  ดว้ยขอ้ความให้รอผลการเจรจาระหวา่งรัฐบาลไทยกบัญ่ีปุ่น  

พร้อมการกาํชบัหา้มขายสินคา้เกินราคาควบคุม  และเปิดเพลงปลุกใจตลอดทั้งวนั 
 

 คุณ น.ณ ปากนํ้ า  (ประยุร  อุลุชาฎะ)  หน่ึงในยุวชนทหารท่ีร่วมเหตุการณ์อยู่ในวนันั้นไดมี้บนัทึก

เล่าเร่ืองคืนวนัญ่ีปุ่นข้ึนบกท่ีบางปูไวว้า่ 

 “...ขา้พเจา้รู้ข่าวญ่ีปุ่นบุกเมืองไทยตอนเชา้มืด  เสียงคนโจทก์กนั  แม่มาปลุกบอกวา่ญ่ีปุ่นข้ึนท่ีบางปู

แลว้  จึงรีบแต่งตวัยุวชนทหาร  ตอนนั้นเรียนอยูท่ี่ชั้น ม.๓  ตวัยงัเล็กอยู ่ สวมถุงเทา้รองเทา้บู๊ตหุ้มขอ้  ออก

วิ่งจากบา้นไปโรงเรียน  แม่และพี่ป้านา้อาห้ามไม่ฟัง  ดว้ยไดรั้บคาํสั่งว่า  เม่ือไดข้่าวศตัรูรุกรานให้ไปรวม

พลท่ีโรงเรียนชาย  วดักลางฯ  อากาศกาํลงัหนาวเยอืกเยน็มีหมอกลงดว้ย...” 
 



 “...ขา้พเจา้วิง่ไปตามถนนสองขา้งมีตน้มะขามคร้ึม  เห็นทหารบกแต่ตวัสีเขียวยนือยูส่องขา้งทางตรง

โคนตน้มะขามทุกตน้  ตอนนั้นนึกวา่ทหารไทย  แต่เอะใจวา่ทหารไทยทาํไมใส่หมวกเล็ก  มีร่างแหคลุมหนา้

รุงรัง  ทาํท่ายนืถือปืนก็แปลกตา  ยา่นรังปืนกลหนกัตรงสามแยก  เล้ียวไปบางปู  เห็นทหารชุดสีเขียวเต็มไป

หมด  วิ่งเหน่ือยก็เลยหยุดยืนหอบ  เพราะเป็นเด็กตวัเป๊ียก  ยืนจอ้งหนา้ทหารเห็นหนา้สีแดงๆ มีเคราเต็มเขา

ยิม้ใหแ้ต่ไม่พดูจาเลย  ทุกคนเงียบ  ขา้พเจา้ใจหายวาม  ดว้ยกาํลงัวิง่ผา่นเขา้ไปในกองทพัญ่ีปุ่นตลอดทาง...” 
 

 บา้นคุณ  น.ณ ปากนํ้า  อยูริ่มคลองมหาวงษ ์ เม่ือไปรายงานตวัท่ีโรงเรียนสมุทรปราการตรงวดักลาง

วรวิหาร  จะตอ้งผา่นสามแยกหนา้ศาลากลางจงัหวดั  เพื่อเขา้ตลาดปากนํ้ า  ท่านวิ่งจนสุดแรง  จนไม่ทนัได้

สังเกตวา่  กองทหารญ่ีปุ่นตั้งอยูท่ี่หนา้ปากทางเขา้บา้นนั้นเอง 
 

 
  

 เวลา  ๐๙.๐๐  ฝ่ายตํารวจไทย  จึงเปิดทางให้ส่วนหน้าของทหารญ่ีปุ่นเดินทางต่อไปตามท่ี           

คณะผูแ้ทนรัฐบาลไดอ้อกคาํสั่งอย่างเป็นทางการ  ทั้งน้ีจากหลกัฐานของทางฝ่ายญ่ีปุ่นยงัไดแ้จง้อีกดว้ยว่า  

คณะผูแ้ทนทหารของรัฐบาลไทย  ยงัไดร่้วมเดินทางมากบัพนัโท  ยาฮาร่า  เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก              

ในการเคล่ือนยา้ยกองทพัญ่ีปุ่น  จากเมืองสมุทรปราการเขา้สู่กรุงเทพมหานครอีกดว้ย 

 

 


