
 

วนัที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
8 December 1941 
ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ขณะท่ีการรบในยโุรปและแอฟริกาก าลงัด าเนินไปอยา่งรุนแรงนั้น กลาง 
ดึกของคืนวนัท่ี ๗ - เชา้วนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ญ่ีปุ่นมหาอ านาจในเอเซีย ไดเ้ร่ิมเปิดศึกดา้นมหาสมุทร 
แปซิฟิกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีรู้จกักนัในเวลาต่อมาวา่สงครามมหาเอเชียบูรพา โดยส่งก าลงัเขา้
โจมตีฐานทพัเรือสหรัฐอเมริกาท่ีเพิร์ลฮาร์เบอร์ บนเกาะฮาวายพร้อมกบับุกเขา้ประเทศไทยทางบก และยก
พลข้ึนบกทางจงัหวดัชายทะเลของไทยรวม ๘ แห่ง ซ่ึงนครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัหน่ึงในจ านวนนั้น 
 
 
 
 



 
 

รักชาติยิง่ชีพ 
The Sacrificial Love for the Motherland 

อนุสาวรียว์ีระไทย "จ่าด า" หรือ "เจา้พอ่ด า"ค่ายวชิราวธุ สร้างเป็นอนุสรณ์แก่ทหารไทยจ านวน ๓๙ นายท่ี
เสียชีวิต ในการปะทะกบักองทหารญ่ีปุ่นเม่ือ ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ 
 
 
 
 
 
 



 
 

วรีกรรมของทหารไทย และยุวชนทหาร 
นครศรีธรรมราช 
วนัที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
Heroic Deeds of Thai Soldiers and Young Soldiers of 
Nakhon Si Thammarat 

การยกพลขึน้บกของทหารญีปุ่่ นทีจ่ังหวดันครศรีธรรมราช 
The Landing at Nakhon Si Thammarat by Japanese 
Soldiers 

ก่อนท่ีญ่ีปุ่นจะส่งก าลงับุกเขา้ประเทศไทยไดเ้ตรียมการล่วงหนา้เป็นเวลานานนบั ๑๐ ปี ดว้ยการส่งทหาร
ญ่ีปุ่นลอบเขา้มาหาข่าวโดยประกอบอาชีพบงัหนา้เช่น หมอฟัน วิศวกรก่อสร้างและนกัธุรกิจ ขณะเดียวกนั
ได ้สอบหาขอ้มูลรายละเอียด ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศสถานท่ีส าคญั หน่วยทหาร จ านวนประชากร ส่งให ้
กองทพัญ่ีปุ่นมาโดยตลอด มีหลายคนพดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 



ทางดา้นประเทศไทย ไดเ้ตรียมการรับสถานการณ์เพื่อป้องกนัอธิปไตย โดยเฉพาะการเตรียมการ
ดา้นการทหารเนน้ทางภาคใต ้ซ่ึงมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์เป็นพิเศษ จึงไดย้า้ยมณฑลทหารบกท่ี ๕ จาก
จงัหวดัราชบุรีมาตั้งท่ีนครศรีธรรมราช เปล่ียนช่ือเป็นมณฑลทหารบกท่ี ๖ มีพลตรี หลวงเสนาณรงค(์เส็ง 
อากาศพนัธ์ุุ) เป็นผูบ้ญัชาการ ส่งหน่วยทหารไปตั้งประจ าท่ีชุมพร ตรัง สงขลา ปัตตานี กบัเพิ่มก าลงัหน่วย
รบท่ีนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๒และขยายการฝึกยวุชนทหารตามจงัหวดัต่างๆ ทางภาคใต้
ดว้ย 

ก าลงัรบของทหารท่ีประจ าการท่ีนครศรีธรรมราชขณะนั้น คือ กองพนัทหารราบท่ี ๓๙ ในบงัคบั
บญัชาของพนัตรี หลวงประหารริปูราบ (ช่ืน โหระกุล) โดยมีหน่วยยวุชนทหารท่ี ๕๕ (โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ) ในบงัคบับญัชาของร้อยเอก สอาด ขมะสุนทร เป็นก าลงัช่วยสนบัสนุนส าคญั 

กองทพัญ่ีปุ่นไดเ้คล่ือนทพัก าลงัทหารโดยทางเรือตั้งแต่วนัท่ี ๗ ธนัวาคม จากฐานทพัในอินโดจีน 
ฝร่ังเศสเขา้มาในอ่าวไทย โดยส่วนท่ีจะบุกเขา้นครศรีธรรมราชไดม้าลอยล านอกฝ่ังแหลมตะลุมพุกในตอน
ค ่า รอก าหนดท่ีจะยกพลข้ึนบกตามท่ีนดัหมาย เวลาประมาณ๐๒.๓๐ น. 

เชา้มืดวนัท่ี ๘ ธนัวาคม ท่ามกลางสายฝนท่ีตกหนกัติดต่อกนัมาหลายวนัแลว้ ขณะท่ีหน่วยงานใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช ก าลงัเตรียมการเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ กไ็ดรั้บข่าวทางโทรเลขวา่ญ่ีปุ่นยกพลข้ึน 
บกท่ีสงขลา ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๖ จึงสัง่ใหก้องพนัทหารราบท่ี ๓๙ เตรียมเคล่ือนยา้ยก าลงัไปท่ี 
บริเวณสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทองเพื่อสกดักั้นก าลงัทหารญ่ีปุ่น สนบัสนุนหน่วยทหารท่ีสงขลา 

ต่อมาเวลา ๐๖.๐๐ น.เศษ ก าลงัทหารญ่ีปุ่นไดบุ้กเขา้มาทางปากน ้ าปากพูน ยดึตลาดท่าแพ และ
ปะทะกบัทหารของมณฑลทหารบกท่ี ๖ ซ่ึงวางแนวอยูส่องขา้งถนนราชด าเนิน จากการปะทะอยา่งรุนแรง
ท าให้พนัตรี หลวงราญรอนสงคราม (เจริญ ภูมิประเทศ) รองเสนาธิการมณฑลทหารบกท่ี ๖ กบัร้อยเอก ขนุ
นวมมณฑนะโยธิน (นวม นวมะรัตน) ถูกยงิเสียชีวิตทนัทีส่วนร้อยตรีประยงค ์ไกรจิตติ ผูบ้งัคบัหมวดกอง
พนัทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๕ ถูกยงิไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ตอ้งตดัขาและเสียชีวิตในวนันั้นเอง 

เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. กองพนัทหารราบท่ี ๓๙ ไดส่้งก าลงัไปยงัตลาดท่าแพ เพื่อสนบัสนุนก าลงั 
ทหารของมณฑลทหารบกท่ี ๖ ฝ่ายญ่ีปุ่นไดส่้งก าลงัเพิ่มเติมและขยายดว้ยการระดมยงิ การสู้รบทวีควารุน
แรงโดยล าดบั ทหารญ่ีปุ่นเร่ิมทยอยรุกคืบหนา้เขา้มาตลอดเวลา ดว้ยความห่วงใยทหารในบงัคบับญัชา พนั
ตรีหลวงประหารริปูราบ ผูบ้งัคบับญัชาทหารราบท่ี ๓๙จึงเดินทางไปอ านวยการรบท่ีแนวปะทะดา้นขวา 
และถูกขา้ศึกยงิกระสุนเจาะหมวกเหลก็ทะลุ มีบาดแผลท่ีศีรษะ แต่อาการไม่สาหสั และสามารถอ านวยการ
รบต่อไปได ้

ในเวลาใกลเ้คียงกนันั้นเอง ร้อยเอก สอาด ขมะสุนทร ผูบ้งัคบัหน่วยยวุชนทหารท่ี ๕๕ ไดรั้บค าสั่ง
จากขา้หลวงประจ าจงัหวดัใหน้ าก าลงัยวุชนทหารไปช่วยทหารเป็นก าลงัหนุน เม่ือสถานการณ์จ าเป็นจึงแบ่ง
ก าลงัยวุชนทหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศออกเป็น ๔ หมวดๆละ ๔๐ คน ทยอยน าไปสมทบกบัก าลงัทหาร 
โดยรวมก าลงัอยู่ท่ีบริเวณกองรักษาการณ์ อาศยัโคนตน้มะพร้าวและภูมิประเทศเป็นก าบงั หน่วยยวุชน 
ทหารหมวดท่ี ๑และ ๒ ไดเ้ร่ิมลัน่กระสุนต่อสูข้า้ศึก เม่ือเวลาประมาณ๐๙.๒๐ น. 



การยงิต่อสู้ด าเนินการไปไม่นานเท่าใดนกั ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. รัฐบาลไทยใหมี้ค าสั่งใหย้ติุ
การรบการต่อสูร้ะหวา่งไทยกบัทหารญ่ีปุ่นจึงสงบลง ผูบ้ญัชาการทหารบกท่ี ๖ ไดส้ั่งใหพ้นัเอก หลวงสวสัด์ิ

กลยทุธ(สวสัด์ิ ไกรฤกษ)์ เสนาธิการมณฑลทหารบกท่ี ๖อ านวยการใหท้หารทั้งสองฝ่ายหยดุยงิ แลว้ติดต่อ
ใหฝ่้ายญ่ีปุ่นส่งผูแ้ทนเขา้มาเจรจา กบัใหน้ าก าลงัยวุชนทหารกลบั ขณะท่ีฝ่ายไทยกบัญ่ีปุ่นก าลงัเจรจากนัอยู่
นั้นเอง เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ไดเ้กิดเหตุปะทะกนัระหวา่งทหารญ่ีปุ่นกบัทหารไทยถึงขั้นตะลุมบอนกนั 
บริเวณกลางถนน ไม่ห่างจากท่ีทั้งสองฝ่ายก าลงัเจรจากนัมากนกั บริเวณน้ีต่อมาไดจ้ดัสร้าง "อนุสาวรีย์วีร
ไทยพ.ศ. ๒๔๘๔" (เจ้าพ่อด า) ไวเ้ป็นอนุสรณ์ต่อมา เวลา ๑๓.๐๐ น. ไดมี้การเจรจาตกลงกนัในรายละเอียด 
อีกคร้ังระหว่างไทยและญ่ีปุ่น ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกท่ี ๖ และการสู้รบถือเป็นยติุตั้งแต่เวลา 
๑๔.๐๐ น. 


