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วรรณกรรม / Literature
ชาวค่ายบางระจันไม่ได้ต่อสูเ้ พื่อรักษาเมือง เพราะไม่มีเมืองให้รกั ษา ทัง้ ไม่ได้ต่อสูเ้ พื่อรักษาชีวิต เพราะอาจหนีไปซ่อน
ตัวในป่ าชีวิตก็จะปลอดภัย การมาตัง้ ค่ายท้าทายกองทัพพม่า ก็เพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็ นไทยไม่ให้ใครหยาม นายทัพทัง้ 11
ชีวิตของค่ายบางระจัน ต่างสูจ้ นตัวตายทุกคนแต่ท่ียกบทบาทของนายทองเหม็นขึน้ มา ก็เพราะได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว
ที่ประกาศให้ขา้ ศึกรูถ้ ึงความกล้าหาญคนไทย และเป็ นนายทัพคนแรกที่ตายในสมรภูมินี ้ เมื่อพม่าเปลี่ยนยุทธวิธีมาตัง้ แต่ค่าย
เผชิญหน้า ชาวค่ายบางระจันเข้าตีค่ายพม่าหลายครัง้ ไม่สาเร็จ ถูกพม่ายิงด้วยปื นใหญ่จนเสียไพร่พลไปมาก นายทองเหม็นเห็น
พวกตายก็โกรธแค้น พอร่าสุราได้ก็โดดขึน้ หลังควายนาพลจานวนหนึ่งบุกไปค่ายพม่า ฝ่ ายพม่าเห็นไทยมาอย่างประมาท จึงส่ง
พลทหารออกจากค่ายมาล้อม ทาให้นายทองเหม็นถลาเข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงข้าศึกแม้จะฆ่าฟั นทหารพม่าจนเข้าไม่ถึงตัว แต่ใน
ที่สดุ ก็หมดแรงถูกพม่ารุมจนตายในที่รบวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันได้พิสจู น์ให้เห็นวิญญาณนักสูข้ องคนไทยและถูกเล่าขาน
มาตลอดว่า เป็ นแบบอย่างของความกล้าหาญ ความสามัคคี ความรักชาติ รักศักดิ์ศรีความเป็ นไทย
Bangrachan villagers didn’t fight for their city or their lives, but they fought for the dignity of Thailand. They
could flee from their village and saved their lives by hiding in the deep jungle, but they didn’t. They set their camp
to challenge the Burmese army. The eleven warriors lost their lives in the battle. Mr. Thongmen was bold enough to
declare war with the Burmese and was the first one to die. When the Burmese army changed its strategy, the
villagers failed to repel and got killed by the cannon. This resulted in a massacre causing Mr. Thongmen and his
friend’s infuriation.

After gulping spirits, they rode on buffaloes bravely to attack the Burmese who were ready to engulf and kill those
Bangrachan villagers. Subsequently, they died fearlessly in the battle. Their courage, unity, loyalty have been the
role model for the Thai people.
เหตุผล / Reason
นายทองเหม็นและพี่นอ้ งบางระจันเป็ นประชาชนธรรมดากลุม่ หนึ่งที่ยอมสูเ้ พื่อชาติเพื่อแผ่นดินเกิด เมื่อผมได้อ่าน
วรรณกรรมเรื่องนีท้ าให้เกิดความรักชาติ อย่างประชาชนกลุม่ เล็ก ๆ ชาวบ้านบางระจัน ที่สจู้ นตัวตายเพื่อแผ่นดินไทย ผมคิดว่า
ประชาชนรุน่ หลังควรจะระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผูก้ ล้า และตัง้ ใจทาความดีเพื่อบ้านเมือง รักเมืองไทยเท่าชีวิตครับ
Mr. Thongmen and his villager friends were just ordinary people who stayed loyal to the country. This
impressed me and made me feel faithful to a country like them. Personally, the next generation should possess
national fidelity and do good for our country.

