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ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขณะที่การรบในยุโรปและแอฟริ กากาลังดาเนินไปอย่างรุ นแรงนั้น กลาง
ดึกของคืนวันที่ ๗ - เช้าวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ญี่ปุ่นมหาอานาจในเอเซีย ได้เริ่ มเปิ ดศึกด้านมหาสมุทร
แปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รู้จกั กันในเวลาต่อมาว่าสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยส่ งกาลังเข้า
โจมตีฐานทัพเรื อสหรัฐอเมริ กาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ บนเกาะฮาวายพร้อมกับบุกเข้าประเทศไทยทางบก และยก
พลขึ้นบกทางจังหวัดชายทะเลของไทยรวม ๘ แห่ง ซึ่งนครศรี ธรรมราชเป็ นจังหวัดหนึ่งในจานวนนั้น

รักชาติยงิ่ ชีพ
The Sacrificial Love for the Motherland

อนุสาวรี ยว์ ีระไทย "จ่าดา" หรื อ "เจ้าพ่อดา"ค่ายวชิราวุธ สร้างเป็ นอนุสรณ์แก่ทหารไทยจานวน ๓๙ นายที่
เสี ยชีวิต ในการปะทะกับกองทหารญี่ปุ่นเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

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

การยกพลขึน้ บกของทหารญีป่ ุ่ นทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช
The Landing at Nakhon Si Thammarat by Japanese
Soldiers

ก่อนที่ญี่ปุ่นจะส่ งกาลังบุกเข้าประเทศไทยได้เตรี ยมการล่วงหน้าเป็ นเวลานานนับ ๑๐ ปี ด้วยการส่ งทหาร
ญี่ปุ่นลอบเข้ามาหาข่าวโดยประกอบอาชีพบังหน้าเช่น หมอฟัน วิศวกรก่อสร้างและนักธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ได้ สอบหาข้อมูลรายละเอียด ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศสถานที่สาคัญ หน่วยทหาร จานวนประชากร ส่ งให้
กองทัพญี่ปุ่นมาโดยตลอด มีหลายคนพูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

ทางด้านประเทศไทย ได้เตรี ยมการรับสถานการณ์ เพื่อป้ องกันอธิ ปไตย โดยเฉพาะการเตรี ยมการ
ด้านการทหารเน้นทางภาคใต้ ซึ่งมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์เป็ นพิเศษ จึงได้ยา้ ยมณฑลทหารบกที่ ๕ จาก
จังหวัดราชบุรีมาตั้งที่นครศรี ธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็ นมณฑลทหารบกที่ ๖ มีพลตรี หลวงเสนาณรงค์(เส็ง
อากาศพันธ์ุุ) เป็ นผูบ้ ญั ชาการ ส่ งหน่วยทหารไปตั้งประจาที่ชุมพร ตรัง สงขลา ปั ตตานี กับเพิ่มกาลังหน่วย
รบที่นครศรี ธรรมราช ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๒และขยายการฝึ กยุวชนทหารตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้
ด้วย
กาลังรบของทหารที่ประจาการที่นครศรี ธรรมราชขณะนั้น คือ กองพันทหารราบที่ ๓๙ ในบังคับ
บัญชาของพันตรี หลวงประหารริ ปูราบ (ชื่น โหระกุล) โดยมีหน่วยยุวชนทหารที่ ๕๕ (โรงเรี ยนเบญจมราชู
ทิศ) ในบังคับบัญชาของร้อยเอก สอาด ขมะสุ นทร เป็ นกาลังช่วยสนับสนุนสาคัญ
กองทัพญี่ปุ่นได้เคลื่อนทัพกาลังทหารโดยทางเรื อตั้งแต่วนั ที่ ๗ ธันวาคม จากฐานทัพในอินโดจีน
ฝรั่งเศสเข้ามาในอ่าวไทย โดยส่ วนที่จะบุกเข้านครศรี ธรรมราชได้มาลอยลานอกฝั่งแหลมตะลุมพุกในตอน
ค่า รอกาหนดที่จะยกพลขึ้นบกตามที่นดั หมาย เวลาประมาณ๐๒.๓๐ น.
เช้ามืดวันที่ ๘ ธันวาคม ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวันแล้ว ขณะที่หน่วยงานใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช กาลังเตรี ยมการเปิ ดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ก็ได้รับข่าวทางโทรเลขว่าญี่ปุ่นยกพลขึ้น
บกที่สงขลา ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๖ จึงสัง่ ให้กองพันทหารราบที่ ๓๙ เตรี ยมเคลื่อนย้ายกาลังไปที่
บริ เวณสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทองเพื่อสกัดกั้นกาลังทหารญี่ปุ่น สนับสนุนหน่วยทหารที่สงขลา
ต่อมาเวลา ๐๖.๐๐ น.เศษ กาลังทหารญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาทางปากน้ าปากพูน ยึดตลาดท่าแพ และ
ปะทะกับทหารของมณฑลทหารบกที่ ๖ ซึ่งวางแนวอยูส่ องข้างถนนราชดาเนิน จากการปะทะอย่างรุ นแรง
ทาให้พนั ตรี หลวงราญรอนสงคราม (เจริ ญ ภูมิประเทศ) รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๖ กับร้อยเอก ขุน
นวมมณฑนะโยธิน (นวม นวมะรัตน) ถูกยิงเสี ยชีวิตทันทีส่วนร้อยตรี ประยงค์ ไกรจิตติ ผูบ้ งั คับหมวดกอง
พันทหารปื นใหญ่ที่ ๑๕ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดขาและเสี ยชีวิตในวันนั้นเอง
เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. กองพันทหารราบที่ ๓๙ ได้ส่งกาลังไปยังตลาดท่าแพ เพื่อสนับสนุนกาลัง
ทหารของมณฑลทหารบกที่ ๖ ฝ่ ายญี่ปุ่นได้ส่งกาลังเพิ่มเติมและขยายด้วยการระดมยิง การสู ้รบทวีควารุ น
แรงโดยลาดับ ทหารญี่ปุ่นเริ่ มทยอยรุ กคืบหน้าเข้ามาตลอดเวลา ด้วยความห่ วงใยทหารในบังคับบัญชา พัน
ตรี หลวงประหารริ ปูราบ ผูบ้ งั คับบัญชาทหารราบที่ ๓๙จึงเดินทางไปอานวยการรบที่แนวปะทะด้านขวา
และถูกข้าศึกยิงกระสุ นเจาะหมวกเหล็กทะลุ มีบาดแผลที่ศีรษะ แต่อาการไม่สาหัส และสามารถอานวยการ
รบต่อไปได้
ในเวลาใกล้เคียงกันนั้นเอง ร้อยเอก สอาด ขมะสุ นทร ผูบ้ งั คับหน่วยยุวชนทหารที่ ๕๕ ได้รับคาสั่ง
จากข้าหลวงประจาจังหวัดให้นากาลังยุวชนทหารไปช่วยทหารเป็ นกาลังหนุน เมื่อสถานการณ์จาเป็ นจึ งแบ่ง
กาลังยุวชนทหาร โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศออกเป็ น ๔ หมวดๆละ ๔๐ คน ทยอยนาไปสมทบกับกาลังทหาร
โดยรวมกาลังอยู่ที่บริ เวณกองรักษาการณ์ อาศัยโคนต้นมะพร้าวและภูมิประเทศเป็ นกาบัง หน่วยยุวชน
ทหารหมวดที่ ๑และ ๒ ได้เริ่ มลัน่ กระสุ นต่อสูข้ า้ ศึก เมื่อเวลาประมาณ๐๙.๒๐ น.

การยิงต่อสู ้ดาเนินการไปไม่นานเท่าใดนัก ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. รัฐบาลไทยให้มีคาสั่งให้ยตุ ิ
การรบการต่อสูร้ ะหว่างไทยกับทหารญี่ปุ่นจึงสงบลง ผูบ้ ญั ชาการทหารบกที่ ๖ ได้สั่งให้พนั เอก หลวงสวัสด์ิ
กลยุทธ(สวัสดิ์ ไกรฤกษ์) เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๖อานวยการให้ทหารทั้งสองฝ่ ายหยุดยิง แล้วติดต่อ
ให้ฝ่ายญี่ปุ่นส่ งผูแ้ ทนเข้ามาเจรจา กับให้นากาลังยุวชนทหารกลับ ขณะที่ฝ่ายไทยกับญี่ปุ่นกาลังเจรจากันอยู่
นั้นเอง เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารญี่ปุ่นกับทหารไทยถึงขั้นตะลุมบอนกัน
บริ เวณกลางถนน ไม่ห่างจากที่ท้ งั สองฝ่ ายกาลังเจรจากันมากนัก บริ เวณนี้ต่อมาได้จดั สร้าง "อนุสาวรีย์วีร
ไทยพ.ศ. ๒๔๘๔" (เจ้ าพ่ อดา) ไว้เป็ นอนุสรณ์ต่อมา เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการเจรจาตกลงกันในรายละเอียด
อีกครั้งระหว่างไทยและญี่ปุ่น ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ ๖ และการสู ้รบถือเป็ นยุติต้ งั แต่เวลา
๑๔.๐๐ น.

