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วรีไทย - สรุาษฎรธ์าน ี

ผูเ้ขยีน: samphan อา่น: 209720 ความเห็น: 6966 

สรุาษฎรฯ์ ขาดทหารเกรยีงไกร      ประชาเปลีย่วใจใครคุม้กัน 

          ครบั . . . ถงึแมว้า่  ในชว่ง พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๓    กระทรวงกลาโหมไดจ้ัดตัง้
หน่วยทหารขึน้หลายหน่วยในภาคใต ้ก็ตาม  แตท่ีจ่ังหวดัสรุาษฎรธ์านไีมไ่ดต้ัง้    เราลองดู

สภาพทั่วๆ ไป  ของจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีกนันะครับ 

  

          จังหวดัสรุาษฎรธ์านมีสีภาพภมูปิระเทศที่

หลากหลาย ไดแ้ก ่ภมูปิระเทศแบบทีร่าบชายฝ่ัง

ทะเล ทีร่าบสงู รวมทัง้ภมูปิระเทศแบบภเูขาซึง่กนิ
พืน้ทีข่องจังหวดัถงึรอ้ยละสีส่บิ ของพืน้ที่

ทัง้หมด     โดยมทีวิเขาภเูก็ตทอดตวัในแนวเหนอื-
ใตข้องจังหวัด และมลีุม่น ้าทีส่ าคญั คอื ลุม่น ้าตาปี 

ไชยา ทา่ทอง เป็นตน้ 

           อาณาเขตตดิตอ่กับจังหวดัใกลเ้คยีงดงันีค้อื 

ทศิเหนอื ตดิตอ่กับจังหวดัชมุพรและอา่วไทย 

ทศิใต ้ตดิตอ่กับจังหวดันครศรธีรรมราชและกระบี ่

ทศิตะวนัตก ตดิตอ่กบัจังหวดัพังงาและระนอง 

ทศิตะวนัออก ตดิตอ่กบัอา่วไทยและจังหวดันครศรธีรรมราช 

  

          ปัจจบุนัจังหวดัสรุาษฎรธ์านแีบง่การปกครอง
ออกเป็น 19 อ าเภอ   ดงันี้ 

1. อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี

2. อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

3. อ าเภอดอนสกั 

4. อ าเภอเกาะสมยุ 

5. อ าเภอเกาะพะงัน 

11. อ าเภอทา่ฉาง 

12. อ าเภอบา้นนาสาร 
13. อ าเภอบา้นนาเดมิ 

14. อ าเภอเคยีนซา 

15. อ าเภอเวยีงสระ 

http://iseehistory.socita.com/samphan_chaeng_h
http://iseehistory.socita.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711066#cmFirst
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0


6. อ าเภอไชยา 

7. อ าเภอทา่ชนะ 

8. อ าเภอครีรีัฐนคิม 

9. อ าเภอบา้นตาขนุ 

10. อ าเภอพนม 

16. อ าเภอพระแสง 

17. อ าเภอพนุพนิ 

18. อ าเภอชยับรุ ี
19. อ าเภอวภิาวด ี

    

          ถงึแมท้างการทหารไทยไมเ่ห็นความจ าเป็นทีต่อ้งมกี าลงัทหารไวท้ีส่รุาษฎร์

ธาน ี   แตก็่มชีาวญีปุ่่ นมาตัง้รา้นคา้ขายเครือ่งถว้ยชามในตลาดบา้นดอน กอ่นหนา้นี้
ประมาณ  ๑๐  ปี  และไดแ้ตง่งานกบัหญงิไทยจนมบีตุร    และเมือ่ไมม่หีน่วยทหาร  จงึมแีต่

ต ารวจเทา่นัน้ทีม่อีาวธุ 

  

 

  

หมูเ่กาะอา่งทอง    สรุาษฎรธ์าน ี

  

๖  ธันวาคม  ๒๔๘๔ 

          . . .  สถานวึทิย ุบ.ีบ.ีซ.ี  ขององักฤษออกขา่ววา่  กองเรอืญีปุ่่ น

ราว  ๒๐๐  ล า  ก าลงัเคลือ่นทีล่งมาในทะเลจนีใต ้

  

๗  ธันวาคม  ๒๔๘๔ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5


ทะเลจนีใต ้ 

          ในตอนบา่ย       คลืน่ลมแรงขึน้ทกุท ี    ทหารญีปุ่่ นตืน่เตน้ และเป็นทีว่ติกวา่ การ

ยกพลขึน้บกในคนืนี้  (คนืวนัที ่๗ - ๘ ธันวาคม)    น่าจะเป็นไปอย่างยากล าบาก แน่นอน  

           ๒๐๐๐    สถานวีทิย ุบ.ีบ.ีซ.ี ก็ออกขา่วอกีวา่   เครือ่งบนิลาดตระเวนขององักฤษ
ตรวจพบเรอืรบญีปุ่่ นเคลือ่นเขา้มาในอา่วไทย 

  

          ในเชา้มดื  วนัที ่ ๘  ธนัวาคม  ๒๔๘๔    ประชาชนบางสว่นไดท้ราบขา่วแขก

บา้นแขกเมอืงทีไ่ม่ไดรั้บเชญิตัง้แต ่เชา้มดื   น่าจะเป็นชาวบา้นปากน ้าตาปีเห็นเรอืรบญีปุ่่ น
และเมือ่ไดเ้ขา้มาในตลาดบา้นดอนก็กระจายขา่วกนัตอ่ๆ ไป 

  

  

  

    ก าลงัทหารญีปุ่่ นซึง่ขึน้บกทีส่รุาษฎร์

ธาน ี เป็นหน่วยในกองทพัที ่ ๑๕   ซึง่พล
โท โซจโิร ออิดีะ  (Shojiro Iida)  เป็นแม่

ทพั    มกี าลงั    ๑ กรมทหารราบ   และ  ๒ 
กองพันทหารชา่ง   เดนิทางมาโดย  เรอืล าเลยีง  Yamaura 

Maru  และ   เรอืตรวจการณ์ Shimushu เป็นเรอืคุม้กนั  (Shimushu 

Type Coast Deffense Ship) 

  

          สว่นในทางราชการ    นายพันต ารวจตร ี หลวงประภัศรเ์มฆะวภิาค  ผูก้ ากับการ

ต ารวจภธูรจังหวัดสรุาษฎรธ์านีไดรั้บโทรเลขจากจังหวดัปัตตานี  วา่ ญีปุ่่ นจะขึน้บกุแน่
แลว้  จงึสัง่การใหจ้า่ยอาวธุ กระสนุต ารวจทกุนาย    และใหต้ ารวจวางก าลงัป้องกนัตามแนว

คเูมอืงตัง้แตห่นา้สถานีต ารวจไปถงึจวนขา้หลวงฯ 

         ครัน้เวลาประมาณ  ๐๗๓๐    ก็ปรากฏเรอืทอ้งแบนสองล าตดิธงชาตไิทยล า

หนึง่  และธงชาตญิีปุ่่ นล าหนึง่   บรรทกุทหารญีปุ่่ น เต็มล า แลน่เขา้มาในแมน่ ้าตาปี   และ
ขึน้ทีท่า่ตลาดกอบกาญจน์  และทา่โรงเลือ่ยตลาดลา่ง    แลว้เดนิแถวไปยังศาลากลาง

จังหวดั    โดยชายชาวญีปุ่่ นขายถว้ยชามทีก่ลา่วขา้งตน้แตง่กายเป็นพันตรนีายทหารญีปุ่่ น
เดนิน าหนา้เขา้มาจนถงึสะพานคเูมอืง 

          ทีส่ะพานคเูมอืง    หลวงสฤษฎิส์าราลกัษณ์  ขา้หลวงประจ าจังหวดัสรุาษฎร์
ธาน ี   นายพันต ารวจตร ี หลวงประภัศรเ์มฆะวภิาค  ผูก้ ากบัการต ารวจภธูรฯ  และต ารวจอกี

หลายนายถอือาวธุคมุเชงิอยู่     ฝ่ายญีปุ่่ นเจรจาขอเดนิทพัผา่น   แตฝ่่ายเรา  อา้งวา่ไม่ได ้

รับค าสัง่จากรัฐบาล  จงึใหผ้่านไมไ่ด ้

          ฝ่ายญีปุ่่ นจงึใหส้ญัญาณทหารทีต่ามมาขยายแถวเขา้ทีก่ าบงั  ยงิฝ่ายเรา
ทนัท ี   นายพันต ารวจตร ี หลวงประภัศรเ์มฆะวภิาค  ถกูยงิบาดเจ็บ  ตอ้งวิง่เขา้ที่

ก าบงั  ฝ่ายเราทีค่มุเขงิอยู่จงึเขา้หาทีก่ าบงัและยงิโตต้อบบา้ง 

          การตอ่สูด้ าเนนิไปตามสภาพทีม่แีละทีเ่ป็น  คอืฝ่ายญีปุ่่ นก็ไมไ่ดเ้พิม่เตมิก าลงัเขา้มา

อกี    ฝ่ายเรา  ก็มแีตก่ าลงัต ารวจ  ซึง่ใชอ้าวธุเพยีงปืนสัน้  (ปืนพก)   ปืนพระราม
หก   ปืน  ๘๓   อาวธุทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ก็คอืปืนกลมอื  ซึง่มอียูก่ระบอกเดยีว  



  

  

         เรือ่ง ทีน่่าประทบัใจคอื  คณุครู ล ายอง  วศิภุกาญจน ์ ซึง่น า

ลกูเสอืสมทุรเสนามาเชญิพานรัฐธรรมนูญทีศ่าลากลางจังหวัดฯ ในเชา้วนั
นัน้    ครัน้เห็นเหตกุารณ์ ใหเ้กดิจติใจหวงแหนแผน่ดนิ และเสยีสละอยา่ง

ยิง่ยวด  จงึชวน ลกูเสอื คอย  อัน้อยุ ไปขอรับอาวธุทีส่ถานีต ารวจแลว้พากนั

ไปตอ่สูท้หารญีปุ่่ น      

          ทางดา้นคลงัแสงไดแ้จกจา่ยอาวธุแกบ่รรดาผูรั้กชาตใินครัง้นี้     ครู
ล ายอง วศิภุกาญจน์  ไดรั้บแจกปืนพระรามหกพรอ้มกระสนุออกสูร้บตา้นทานทหารญีปุ่่ น

อยา่งกลา้หาญ 

  

        ครูล ายองซึง่ประจ าแนวรบทางดา้นปีกขวา ไดใ้ชรั้ว้สงักะสเีป็นทีก่ าบงัใชปื้นยงิทหาร
ญีปุ่่ นเสยีชวีติหลายคน   

            เมือ่ทหารญีปุ่่ นบกุหนักทางปีกซา้ย    ครูล ายองหาทางออกไมไ่ด ้เพราะมรัีว้

สงักะสกีัน้อยูจ่งึโผลศ่รษีะขึน้ขณะประทบัปืนบนไหล ่  ท าใหท้หารญีปุ่่ นยงิทา่นถกูที่

หนา้ผาก 

และ . . . ทา่นได ้เสยีชวีติ    เมือ่เวลาประมาณ  ๑๑๑๕  พรอ้มกบั  ลูกเสอื คอย  อ ัน้
อุย 

          ก็เป็นธรรมดาครับ    ในทีส่ดุ  กองทหารญีปุ่่ นก็ยดึไดส้ถานทีส่ าคญั  หลาย
แหง่  เชน่  ทา่เรอื  ทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลข  ศาลากลางจังหวดับางสว่น   

           เวลาประมาณ  ๑๓๐๐     รัฐบาลโทรเลขแจง้ใหท้างจังหวดัยตุกิารรบใน   และให ้

ญีปุ่่ นเดนิทพัผา่นได ้ ญีปุ่่ นเขา้มาตัง้กองก าลงัในทา่ขา้มหลายจดุ  เชน่  เชงิสะพาน

รถไฟ  สวนยางพาราของขนุเศรษฐภักด ี  ทา่น ้าสวนสราญรมย ์ เชงิควนทา่ขา้ม 

  

          เวลาประมาณ  ๑๓๐๐    สถานวีทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยของกรม
โฆษณาการ  (กรมประชาสมัพันธใ์นปัจจบุนั)  ไดป้ระกาศวา่   รฐับาลไทยตกลงใหท้หาร

ญีปุ่่ นเคลือ่นก าลงัผา่นประเทศไทยได ้

  

          ทีส่รุาษฎรธ์าน ีนีม้สี ิง่ซึง่ตอ้งจารกึไวใ้นประวตัศิาสตรอ์กีอย่างหนึง่ก็คอื เป็นครัง้แรก
ทีเ่รามพีลเรอืนผูห้ญงิ ไดรั้บพระราชทานเหรยีญชยัสมรภมู ิ เธอคอื คณุกอบกุล ป่ิน

พทิกัษ ์ซึง่ในขณะนัน้เธออายเุพยีง  ๑๖ ปี เป็นหลานสาวเจา้ของรา้นขายขา้วแกง  เธอได ้

เสีย่งชวีติเขา้ชว่ยล าเลยีงกระสนุสง่ใหแ้นวยงิอย่างกลา้หาญ 

  

ความสูญเสยี 

ฝ่ายเรา 

          เสยีชวีติ    เจา้หนา้ทีต่ ารวจ และราษฎรอาสาสมัคร  รวมราวๆ  ๑๗ - ๑๘  คน  (ไม่



ทราบจ านวนแน่นอน) 

          บาดเจ็บ    ไมท่ราบจ านวนแน่นอน 

ฝ่ายญีปุ่่ น        ไมท่ราบจ านวนแน่นอน 

  

“อาบน า้แบบญีปุ่่ น” 

           ชาวบา้นกลัวภัยสงครามตา่งอพยพไปอยูต่ามชนบท  อาศัยบา้นญาตหิรอืคนรูจ้ักกนั

เชน่  บา้นพุนพนิ  บา้นทา่ตลิง่ชนั  นับวา่หา่งไกลตลาดทา่ขา้มพอสมควร  ในตอนเชา้ไป
เปิดรา้นคา้ขาย      ตอนบา่ยปิดประตอูพยพไปอยูน่อกเมอืง  

          ชว่งนัน้ทหารญีปุ่่ นอาศยัอยู่ทัว่ไป  ยามอาบน ้าจะมาเปลอืยกายอาบน ้า บางคนก็มผีา้
เตีย่วปกปิดเล็กนอ้ยตามรมิแม่น ้าบา้ง ก๊อกจา่ยน ้าหัวรถจักรรถไฟบา้ง  ในยคุนัน้ตาม

บา้นเรอืนไมม่หีอ้งน ้าเหมอืนเชน่ปัจจุบนั   ยามอาบน ้าจงึตอ้งอาศัยอาบทีท่า่น ้า  ผูช้ายจะนุ่ง
ผา้ขาวมา้  สว่นผูห้ญงินุ่งกระโจมอกไมว่า่หญงิสาวหรอืวยัชรา    ถา้ใครแกผ้า้อาบน ้า

เรยีกวา่  “อาบน า้แบบญีปุ่่ น” 

  

  

 ๐  สรุาษฎรธ์าน ี   วา่เมอืงคนด ี   ไมม่ทีหาร 

ไมม่ใีครนกึ    ขา้ศกึรกุราน    ต ารวจชาวบา้น    รว่มใจป้องกนั 

 ๐  คณุครลูกูเสอื    จติกลา้หาญเหลอื    รับปืนไปพลนั 

รว่มกบันอ้งพี ่   สูญ้ึปุ่่ นมนั    ใหรู้ไ้ทยนัน้    หวงแหนแผน่ดนิ 

  

  

จากปี ๒๔๘๔  ถงึ ปีนี ้ ๒๕๕๒   เกอืบ  ๗๐  ปี  ที ่ทา่น
ท ัง้หลายไดส้ละเลอืด เนือ้ และชวีติเป็นชาตพิล ี  เป็นแบบ

ฉบบัใหอ้นชุนถอืเป็นเยีย่งอยา่งสบืไป   

. . . ขอทา่นเป็นสขุ และสงบ ในสมัปรายภพ . . . เทอญ  

  

  



 

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

บรรณ
านุกรม 

          

- วรีะ

บรุุษ
ทหาร

ไทย    
พ.ต. 

ม.ร.ว. 
ประพพัีนธ ์ สบุรรณ      องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ  กรุงเทพฯ    พ.ศ.๒๕๐๒ 

          - ไทยกบัสงครามโลกครัง้ที ่ ๒  โดย    ศาสตราจารย ์  ดเิรก  ชยันาม      แพร่
พทิยา  กรุงเทพฯ  ๒๕๐๙ 

          - ประวตักิองทพัไทย  ในรอบ  ๒๐๐  ปี  พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๕๒๕      กรมแผนที่
ทหาร  กรุงเทพฯ  ๒๕๒๕ 

          - ๕๐ ปี  วรีไทย    กองทพัภาคที ่๔  จัดพมิพเ์นือ่งในวาระครบ  ๕๐ ปี  แหง่

สงครามมหารเอเซยีบรูพา  ๘  ธันวาคม  ๒๕๓๔    

          - เว็บไซต ์ของกองบญัชาการกองทพั

ไทย  กองทัพบก  กองทพัเรอื  กองทพัอากาศ  และเว็บไซตอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่
ขอขอบคณุไว ้ ณ  ทีน่ี้            
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โดย  เด็กพานชิสรุาษฯ วนัทีต่อบ 08-10-2009 15:07:53 

 

ความคดิเห็นที ่2 

 

อยา่  หรอื  อยาก  ครับ  เอาใหแ้น่ๆ  จะไดจั้ดใหถ้กู 

แตเ่ทา่ทีท่ราบ  พอญีปุ่่ นผา่นไปแลว้  ก็ไมมอีะไรนะครับ    ชาว
สรุาษฏรค์งจะเลา่ไดด้ ี

 

โดย  สมัพนัธ ์วนัทีต่อบ 30-10-2009 14:56:59 

 

ความคดิเห็นที ่3 

 

 สมัยสงครามโลกครัง้ที ่ ๒  ญีปุ่่ นยกพลขึน้บกตลอดภาคใตข้อง
ไทย  ก็เพือ่ตอ่สูต้อ่ตา้นจักรวรรดนิยิมนักลา่อาณานคิมตะวันตก  ที่
เขา้มายดึครองบา้นเมอืงในเอซยี  ก็น่าเห็นใจญีปุ่่ น  หากฝ่ายญีปุ่่ น
ชนะ  ป่านนีเ้มอืงไทยอาจดกีวา่นีห้รอืเลวกวา่นีก้็ได ้ คดิดซูไิทยเลน่
กลรว่มรบกบัญีปุ่่ น  ญีปุ่่ นแพ ้ ไทยไมแ่พ ้ และไทยกไ็มไ่ดอ้ะไรมแีต่
เสยีกบัเสยี  หากญีปุ่่ นชนะ  ไทยละคงชนะดว้ย  แตอ่าจเป็นขีข้า้
ญีปุ่่ น  หรอืไมก่็เป็นมหาอ านาจไปกบัญีปุ่่ นแลว้  เห็นไหมหลัง
สงคราม  ผนืแผน่ดนิไทย  เสยีมราษฎร ์ พระตะบอง  ศรี

โสภณ  เวยีงจันทน ์ หลวงพระบาง  ฝร่ังเศสแยง่ไป  มะรดิ  ตะนาว
ศร ี ทะวาย  อังกฤษแยง่ไป และ  กลันตัน  ไทรบรุ ี ตรัง

กานู  อังกฤษก็แยง่ไป  ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นของไทยมาตัง้แตส่มัยกรงุ
สโุขทัย  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  มายดึเอาดือ้ๆปลายสมัยอยธุยา - ยคุตน้
กรงุรัตนโกสนิทร ์ ไดก้ลับคนืมาสมัยกอ่นและหรอืสงครามโลกครัง้
ที ่ ๒  และแลว้เพราะพวกอังกฤษ  ฝร่ังเศส ใชห่รอืไม ่ ยังทิง้ปัญหา
เรือ่งพรมแดนไทย-ลาว  เรือ่งเขาพระวหิาร  ใหแ้กไ่ทย  เพราะอะไร

หรอื?  เพราะญีปุ่่ นแพส้งครามนัน้เอง  ก็บอกแลว้  หากญีปุ่่ น
ชนะ  ไทยคง  ดกีวา่นหีรอืแยก่วา่นี ้ ใครจะไปรู.้...    

 

โดย  พนู วงศถ์นอม วนัทีต่อบ 20-09-2010 16:02:49 

 

ความคดิเห็นที ่4 

 

 ครับ    ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครบั 

http://iseehistory.socita.com/samphan_chaeng_h


          วันนี้  ๒๐  กันยายน  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว    ซึ่งน าสยามประเทศรอดพ้นวิฤติการณ์ขั้นเสียบ้านเสียเมืองได้อย่างหวุดหวิด     ท่านไม่ยอมเสีย

ดินแดนไทยเลยนะครับ  (จันทบุร ี ตราด)  

          และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ทรงเป็นหลักใจให้ชาวไทยยุคหลังสงครามที่ท่านว่า 

          ผมจ าได้ว่า  ครั้งหนึ่ง  ถึงวงรอบที่เกาหลีใต้ต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์  แต่เขามี
ข้อขัดข้อง  ต้องให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแทน    แต่ต่อมา  เกาหลีใต้สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิคส์  และร่วมกับญี่ปุ่นจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก    ส่วนไทยเราก็เกือบจัดการแขง่ขันเอเชี่ยนเกมส์

ไม่ได้  (ผมไม่ได้จ าครั้งที่ และป ีพ.ศ.)  นะครับ    แต่เราก็พยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิคส์
เหมือนกัน  แว่วๆ ว่าเสียค่าลอบบี้ไปโขอยู่    (คงไม่จริงนะครับ) 

          เราเป็นชาติแรกในเอเซียที่ใช้รถจักรดีเซล  (ในสมัยเสด็จในกรมพระก าแพงเพชรฯ)   ไม่ทราบ
ว่าเราจะเป็นชาติสุดท้ายในเอเซีย ที่ใช้รถจักรดีเซล  หรือเปล่า    นะครับ    ใครจะไป

รู ้ .  .  . 

            

  

 

โดย  สมัพนัธ ์วนัทีต่อบ 20-09-2010 17:39:34 

 

ความคดิเห็นที ่5 

 

ไมว่า่ในระดบัชาตหิรอืระดบับคุคลแลว้ ผมเชือ่วา่ควรเริม่ตน้ทีก่ารพึง่ตนเองใหม้ากทีส่ดุเป็น
อนัดบัแรก ขาดเหลอือะไรแลว้ถงึจะไปชว่ยคนอืน่หรอืขอใหค้นอืน่ชว่ย แทนทีจ่ะไปคดิวา่

เราควรท าสงครามกับใครหรอืร่วมกบัใคร มันน่าคดิวา่ท าไมเราเริม่พัฒนาประเทศพรอ้มกบั
ญีปุ่่ น ท าไมเรากลับตามหลงัเขาไมว่า่ในยคุสงครามโลกหรอืในยคุนี ้เรือ่งดนิแดนทีเ่สยีไป

แลว้ก็อยา่ไปคดิมากเลยครับ เทา่ทีเ่หลอือยูต่อนนี้ท ายังไงจะใหอ้ยูร่่วมกนัอย่างมคีณุภาพใน

ทกุดา้น ไมแ่ตกแยกแตกตา่งกันจนเวยีนหัวอยา่งในเวลานี้ 

โดย  โรจน ์จนิตมาศ วนัทีต่อบ 20-09-2010 22:41:34 

 

ความคดิเห็นที ่6 

 

ลงุผมเคยเลา่ใหฟั้งกวา่ตอนทีญ่ีปุ่่ นยกพลขึน้บกทีท่า่ขา้มพ่อของลงุผมเคยทกุเกนณ์ไปเป็น
เสรไีทย 

 

โดย  ผมเอง วนัทีต่อบ 19-06-2011 15:52:41 

 

ความคดิเห็นที ่7 

 

http://iseehistory.socita.com/samphan_chaeng_h
http://iseehistory.socita.com/rojn


เพราะบา้นของพมอยูส่รุาษ อยู่ในเมอืง 

  

 

โดย  ผมเอง วนัทีต่อบ 19-06-2011 15:54:20 

 

ความคดิเห็นที ่8 

 

ถา้อยากใหพ้มเลา่ใหฟั้งโทรมาเบอร ์0840651442 ถา้จะมาหาทีส่รุาษมาหาไดท้ีโ่รงเรยีน
สรุาษพทิยานะคบั อยู ่ม.6/2 

 

โดย  ผมเอง วนัทีต่อบ 19-06-2011 15:58:29 

 

ความคดิเห็นที ่9 

 
ผมไดพู้ดคยุสมัภาษท ์ป้าแป๊ว กอบกลุ ป่ินพทิกัษ์ กอ่นทา่นเสยีชวีติ จะเอารูปมาน าเสนอ 

สว่นลกูศษิยค์รูล ายอง ทีเ่ป็น สมทุธเสนา (ลกูเสอื แตฝึ่กแบบทหารเรอื) 2 ทา่น ทา่นนงึเป็น
ต ารวจ อกีทา่นเป็นอาจารย ์นักคดิ นักเขยีน นักการเมอืง และเป็นอาจารยข์องคณุสเุทพ 

เทอืกสบุรรณดว้ย ไวจ้ะน าเรือ่งราวมาเสนอตอ่ไปครับผม 

โดย วาทนิ ชาตกิลุ วนัทีต่อบ 18-09-2011 15:07:46 

 

ความคดิเห็นที ่10 

 
When you wish a fantastic shipping of actually worth, score your folks. 

[url=http://www.robenuk.eu/]Sarenzalando[/url] Sarenzalando 

โดย  Sarenzalando วนัทีต่อบ 10-01-2013 16:36:40 
 

ความคดิเห็นที ่11 

 

Preceptor‘p check out so desperately, the perfect features can come after you 
lowest be prepared for these phones. cosalut.com 

โดย  cosalut.com วนัทีต่อบ 12-03-2013 20:43:07 
 

ความคดิเห็นที ่12 

 
You should never to understand which are comfortable to get along with. Make 

friends who'll coerce yourself to pry you moving upward. 6fr.fr 

http://www.6fr.fr/site_map.html/ 

โดย  6fr.fr วนัทีต่อบ 12-03-2013 20:44:12 

 

ความคดิเห็นที ่13 

 

Hardly ever glower, regardless if you can find yourself unfortunate, since you not 

http://www.robenuk.eu/
http://www.cosalut.com/site_map.html/


know who may be dropping gets interested your current laugh. 7fr.fr 
http://www.7fr.fr/site_map.html/ 

โดย  7fr.fr วนัทีต่อบ 12-03-2013 20:44:22 
 

ความคดิเห็นที ่14 

 
Tend not to make friends that happen to be convenient to be with. Socialize who 

will stress that you definitely prise for yourself in place. cosalut.com 
http://www.cosalut.com/site_map.html/ 

โดย  cosalut.com วนัทีต่อบ 12-03-2013 20:45:16 
 

ความคดิเห็นที ่15 

 
All of the unappealing way for you to long for anybody is being being seated top 

beside these guys once you learn you could potentially‘metric ton ask them to. 

noyoto.com http://www.noyoto.com/site_map.html/ 

โดย  noyoto.com วนัทีต่อบ 12-03-2013 20:45:32 

 

ความคดิเห็นที ่16 

 

Have on‘testosterone waste matter your time and energy about the 
humans/girl,who seem to isn‘testosterone prepared waste matter their moment 

giving you. nikejordanretro3ok.com 
http://nikejordanretro3ok.com/site_map.html/ 

โดย  nikejordanretro3ok.com วนัทีต่อบ 12-03-2013 20:46:19 
 

ความคดิเห็นที ่17 

 
Fancy is most likely the main rational in addition to good enough answer to the 

problem with a person's everyday living. 8fr.fr http://www.8fr.fr/site_map.html/ 

โดย  8fr.fr วนัทีต่อบ 12-03-2013 20:46:39 
 

ความคดิเห็นที ่18 

 

Affection, camaraderie, respect for authority, do not ever connect customers 

over a frequent hate designed for something. casquette obey 

โดย  casquette obey วนัทีต่อบ 14-03-2013 09:48:18 

 

ความคดิเห็นที ่19 

 

Authentic solidarity foresees the needs of several other as compared with laud 
the private. Shoes.fr 

โดย  Shoes.fr วนัทีต่อบ 16-03-2013 16:02:46 
 

ความคดิเห็นที ่20 

http://www.b77.fr/
http://www.c88.fr/


 
Prefer is in fact frail by commence, but it really gets more as we grow older you'll 

no doubt well federal. http://www.c88.fr/marque-casquette-snapback-casquette-

armani-c-7_151_152.html 

โดย  http://www.c88.fr/marque-casquette-snapback-casque วนัที่

ตอบ 25-03-2013 21:18:25 
 

ความคดิเห็นที ่21 

 

Father‘to sample so desperately, an excellent matters go when you really believe 

those to. [url=http://www.c88.fr/casquette-oui-taille-casquette-nfl-c-
7_8_148.html/]casquette nfl pas cher[/url] casquette nfl pas cher 

โดย  casquette nfl pas cher วนัทีต่อบ 25-03-2013 21:19:32 
 

ความคดิเห็นที ่22 

 
The uncle probably are not a fellow worker, yet a fellow worker will always be a 

uncle. [url=http://www.c88.fr/sport-casquette-snapback-casquette-dope-c-
7_168_171.html/]casquette dope pas cher[/url] casquette dope pas cher 

โดย  casquette dope pas cher วนัทีต่อบ 25-03-2013 21:23:40 
 

ความคดิเห็นที ่23 

 
Mainly because a friend or relative doesn‘longer accept you your unique interest 

in desire them which will,doesn‘longer convey they will add‘longer accept you 

effortlessly they may have. 9fr.fr 

โดย  9fr.fr วนัทีต่อบ 03-04-2013 03:09:58 

 

ความคดิเห็นที ่24 

 

Will be carry on the minute both equally mate claims he's got a small superiority 
beyond the alternative. [url=http://www.fr9.fr/]TN Pas Cher[/url] TN Pas Cher 

โดย  TN Pas Cher วนัทีต่อบ 03-04-2013 03:10:30 
 

ความคดิเห็นที ่25 

 
Never ever look down on, even when you can be sorrowful, for those who not 

know who is decreasing fond of your primary grinning. laredoutecode.com 

โดย  laredoutecode.com วนัทีต่อบ 03-04-2013 03:18:29 

 

ความคดิเห็นที ่26 

 

Pleasure really is a essence it is impossible to strain in some others without 
having using a variety of declines in your self. 

[url=http://www.laredoutesoldes.fr/]laredoutesoldes.fr[/url] laredoutesoldes.fr 

โดย  laredoutesoldes.fr วันทีต่อบ 03-04-2013 03:18:43 

http://www.c88.fr/marque-casquette-snapback-casquette-armani-c-7_151_152.html/
http://www.c88.fr/marque-casquette-snapback-casquette-armani-c-7_151_152.html/
http://www.c88.fr/casquette-oui-taille-casquette-nfl-c-7_8_148.html/
http://www.c88.fr/sport-casquette-snapback-casquette-dope-c-7_168_171.html/
http://www.9fr.fr/
http://www.fr9.fr/
http://www.laredoutecode.com/
http://www.laredoutesoldes.fr/


 

ความคดิเห็นที ่27 

 

Won't talk about your current health to just one less privileged more than all by 
yourself. maillot de bain pas cher 

โดย  maillot de bain pas cher วนัทีต่อบ 03-04-2013 03:21:58 
 

ความคดิเห็นที ่28 

 
Better not connect with others whorrr re at ease to get along with. It's the 

perfect time that will team players to lever your lifestyle in. 
[url=http://www.salansa.com/]veste femme[/url] veste femme 

โดย  veste femme วนัทีต่อบ 03-04-2013 03:22:43 
 

ความคดิเห็นที ่29 

 
No need to make friends which are cosy to be with. Connect with others which 

will pressure one to lever your family " up ". cosalut.com 

โดย  cosalut.com วนัทีต่อบ 03-04-2013 03:33:23 
 

ความคดิเห็นที ่30 

 

Certainly not glower, no matter if a person is heartbreaking, because do not no 

who will be slipping excited about ones look. 
[url=http://www.tnniketn2013.com/]tnniketn2013.com[/url] tnniketn2013.com 

โดย  tnniketn2013.com วันทีต่อบ 03-04-2013 03:33:41 
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