
ปนใหญโบราณปนใหญโบราณ
  ที่ตั้งของกรมการทหารชางในปจจุบันเมื่อนับ

ยอนอดีตไปประมาณ ๒๐๐ ป เปนชัยภูมิที่พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร 

ทรงเลือกใหเปนที่ตั้งของเมืองราชบุรี เพื่อความไดเปรียบ

ทางยุทธศาสตรตอพมา ขาศึกในอดีตครั้งยังมีการรบพุง

กับไทย และตอมาไดหางหายไปดวยเหตุที่พมาตองหันไป

ตอสูกับจักรวรรดินิยมตะวันตกท่ีเขามาลาอาณานิคมในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมีการ

ยายเมืองราชบุรีใหกลับไปอยูทางฝงขวาของแมนํ้าแมกลอง

ดังเดิม สวนฝงซายใชเปนที่ตั้งหนวยทหาร หนวยแรกที่ยาย

มาตั้งที่เมืองราชบุร ีในป พ.ศ.๒๔๔๖ คือ กรมทหารบกราบ

ที่ ๔ ซึ่งตอมาเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ คายทหารราชบุรี

ก็ไดรับพระราชทานนามคายวา “คายภาณุรังษี” 

 รองรอยแหงประวตัศิาสตรเมอืงราชบรุทีีย่งัคงเหลอือยู

ใหเห็นเปนอนุสรณจนถึงปจจุบันคือแนวกําแพงเมืองและ

ประตูเมืองโบราณบานสุดทาย  ท่ีกรมการทหารชางไดบูรณะ

ไวใหเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรที่ยังคงสัมผัสได และ

อีกสิ่งหนึ่งซึ่งบงบอกถึงความเปนเมืองเกาที่มีความสําคัญ  

เปนดานสุดทายกอนที่ขาศึกจะเขาถึงพระนครไดนั่นก็คือ 

ปนใหญโบราณที่ใชในการรักษาเมือง จะเห็นไดวามีปนใหญ

โบราณจํานวนมากตั้งอยู ตามสถานที่ต างๆ ภายใน

คายภาณุรังษี ไดแกที่พิพิธภัณฑทหารชาง ๒ กระบอก 

หนากองบัญชาการกรมการทหารชาง ๒ กระบอก กองพัน

บริการ กองบริการ ๙ กระบอก และบริเวณหนากําแพง

เมืองเกาประตูทางเขาไปยังกองคลังทหารชาง ๑ กระบอก 

รวมทั้งสิ้น ๑๔ กระบอก โดยไมปรากฏหลักฐานทางเอกสาร

บงบอกตนกําเนิดและที่มาโดยแนชัด

พลเอก ไกรศิริ บุรณศิริ ขณะดํารงตําแหนง

เจากรมการทหารชางเห็นวาปนใหญโบราณที่ตั้งอยูใน

คายภาณุรังษีมีหลายแบบหลายขนาด ตั้งกระจายอยูใน

หลายพื้นที่ บางกระบอกตั้งอยู ในสถานที่ไมเหมาะสม 

บางก็ขาดการดูแลเอาใจใส ทําใหไม เห็นคุณคาและ

ความสําคัญทางประวัติศาสตรของปนใหญโบราณเหลานี้ 

จึงมีแนวความคิดที่จะนําปนใหญโบราณเหลานี้มาติดตั้งไว 

ณ สถานที่ที่เหมาะสมและสมเกียรติ เพื่อความสงางาม

และคงคุณคาทางประวัติศาสตรใหคงอยูถึงอนุชนรุนหลัง 

ซึ่งตรงกับแนวความคิดของ พลเอก ทวนชัย พันธเพิ่มศิร ิ

ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองเจากรมการทหารชาง ที่เคยมี

แนวความคิดที่จะนําปนใหญโบราณเหลานั้นมาตั้งรวมกัน

เปนหมวดหมู ที่บริเวณดานหนากองบัญชาการกรมการ

ทหารชาง และไดเคยออกแบบไวแลวในเบื้องตน แตยังมิได

ดําเนินการ

 เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๑ จึงไดทําการสํารวจสืบคน

ประวัติปนใหญที่มีอยูในคายภาณุรังษี รวมถึงการพิจารณา

หาสถานที่ตั้งปนใหญโบราณใหเหมาะสม โดยมอบให 

พลโท จรัล วรพงศ ผู ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

ในขณะนั้นชวยราชการสํานักงานเจากรมการทหารชาง 

เปนหัวหนาคณะทํางาน เริ่มตนจากการที่กองบริการสํารวจ

ขอมูลเกี่ยวกับปนใหญโบราณทั้งหมดที่ม ีกองเครื่องชวยฝก 

ออกแบบการตดิตั้งหมูปนใหญโบราณ ซึ่งไดรบัความเหน็ชอบ

๙๒๙๒ ๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง



จากเจากรมการทหารชางใหตั้งไวบริเวณพระอนุสาวรีย 

พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน

หนากองบัญชาการกรมการทหารช าง พรอมทั้งเป น

หนวยดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนที่ตั้งหมูปนเพื่อความ

สวยงาม กองพันทหารชางที ่๕๑ รับผิดชอบในการกอสราง

แทนปน ปรับปรุงตัวปน ตลอดจนการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ 

กองวิทยาการ สืบคนประวัติและรวบรวมขอมูลในการ

ดาํเนนิการตางๆ เพื่อเกบ็ไวเปนประวตัศิาสตรของหนวยตอไป

 กองวทิยาการสบืคนประวตัปินใหญโบราณเหลานี้โดย

ศกึษาจากหนงัสอื “ปนใหญโบราณในประวตัศิาสตรชาตไิทย”

ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่จัดพิมพขึ้นเพื่อ

เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนการศึกษาคนควาเก่ียวกับเร่ือง

ปนใหญโบราณที่มีอยูในประเทศไทยที่นับไดวาทันสมัยที่สุด 

สามารถนาํมาใชเปนเอกสารอางองิไดเปนอยางด ีประกอบกบั

การไดรับความอนุเคราะหจาก คุณศิริรัจน วังศพาห 

ซึ่งเปนผูเขียนและบรรณาธิการของหนังสือเลมนี้โดยตรง 

และเปนผูมีประสบการณจากการสนใจศึกษาคนควาเกี่ยว

กับเร่ืองปนใหญโบราณมาเปนเวลานาน เดินทางมาใหความ

คิดเห็นและข อมูลเกี่ยวกับประวัติป นต างๆ ที่พบใน

คายภาณุรังษีดวยตนเอง จึงทําใหคณะทํางานมีความมั่นใจ

ในเรื่องขอมูลตางๆ ไดมากขึ้น

 การสืบคนประวัติเรื่องราวของปนใหญโบราณในคาย

ภาณุรังษ ีพออนุมานสรุปไดดังนี้

                                  

ตัวปนยาว  ๒๗๒.๐๐  ซม. ลํากลองยาว ๒๔๗.๐๐ ซม.   

ลํากลองกวาง ๑๑ ซม

 ปนใหญโบราณหลอดวยเหล็ก จํานวน ๔ กระบอก  

เปนปนขนาดใหญต้ังอยูบริเวณหนากองบัญชาการอกรมการ

ทหารชาง ๒  กระบอก และที่พพิธิภณัฑทหารชาง ๒  กระบอก  

สันนิษฐานวาเปน  “ปนบะเรียมอังกฤษ แบบอารมสตรอง” 

ที่สรางขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่  ๒๓ ออกแบบในชวงป 

ค.ศ.๑๗๓๖ - ๑๗๙๕ (พ.ศ.๒๒๗๙ - ๒๓๓๘) สํารวจพบ

หลายรุน เชน ที่ปอมวิเชียรโชฎก จังหวัดสมุทรสาครและ

ที่คายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม บนตัวปนจะมีแผนจารึก

พระนามาภิไธย มงกุฎ หรือจารึกอื่นๆ รวมถึงตัวอักษรตัว P

Dr. Ruth Brown นกัเขยีนประจาํ ของ Journal of the Ordnance

society อธิบายวาปนใหญที่มีใช งานในกองทัพหลวง

จะประดับพระนามาภิไธยของพระมหากษัตริยที่ครองราชย

ขณะนั้น ปนที่มีพระนามาภิไธยซึ่งทางไทยมีใชอยูอาจจะถูก

จัดสงมาโดยตรงจากทางการของอังกฤษ การจารึกขนาด

นํ้าหนักของปนจะมีรูปแบบ xx-xx-xx หรือ ๒๓ - ๐ - ๐

ตัวเลข ๒๓ หมายถึง carat weight หรือ cwt ๐ หมายถึง

quarter hundred weight และ ๐ หมายถึง นํ้าหนัก

เป นปอนด แสดงว าป นมีนํ้าหนัก (๒๓ X ๑๑๒ ) + 

(๐ X ๒๘) + ๐ = ๒,๕๗๖ ปอนด  

 ปนบะเรยีมองักฤษที่มกีารจารกึนํ้าหนกัของปนในรูปแบบ

ดังกลาวขางตน พบในปนใหญหลอดวยเหล็กที่ตั้งอยู 

หนาพพิธิภณัฑทหารชาง ซึ่งจะมองเหน็หมายเลข ๒๐ - ๐ - ๐

ชัดเจน อยางสวนปนใหญอีก ๒ กระบอก ที่ตั้งอยูหนา

กองบัญชาการกรมการทหารชางนั้น ถูกทาสีดําทับหนามาก

จนไมสามารถมองเห็นจารึกใด ๆ  บนตัวปนได แตจากรูปราง

ลกัษณะที่เหมอืนกบัปนที่หนาพพิธิภณัฑทหารชาง อนมุานวา

ทั้งหมดเปนปนบะเรียมของอังกฤษ แบบอารมสตรอง 

ที่นํามาใชเพื่อรักษาเมืองราชบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๒ ซ่ึงได

โปรดเกลาฯ ใหยายเมอืงราชบรุมีายงัฝงซายของแมนํ้าแมกลอง 

เมื่อราวป พ.ศ. ๒๓๖๐ 

๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง ๙๓๙๓



ปนใหญโบราณหลอดวยเหลก็ จํานวน ๑ กระบอก 

เปนปนขนาดเล็ก เดิมตั้งอยูที่หนากําแพงเมืองเกา ประตู

ทางเขาไปยังกองคลังทหารชาง ปจจุบันเก็บรักษาไวที่

กองพันทหารชางที่ ๕๑ จากรูปรางลักษณะปนสันนิษฐาน

วาเปนปนเหล็กที่หลอขึ้นในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงที่เรียกวา 

“ปนจารงค แบบรักษาพระศาสนา” กรอบรูชนวนมีรปูเหมือน

ซุมของพระพิมพทายของปนมีตุมหรือที่เรียกวาทายเม็ด

 มีหลักฐานวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร โปรดเกลาฯ ใหชางชาวจีน

อํานวยการหลอปนแบบรักษาพระศาสนาขึ้นในประเทศไทย

แทนที่จะเปนชาวยุโรป ซึ่งนาจะเปนเพราะชางชาวจีนใน

สมัยนั้นไดรับการยอมรับวามีความชํานาญในการถลุงเหล็ก 

อีกประการหนึ่งอาจทรงตองการแสดงใหชาติตะวันตก

เห็นว าประเทศไทยมีความสามารถในการหล อป น 

มขีดีความสามารถในการปองกนัตนเองจากการรกุรานของศตัรใูด

 การพระราชทานชื่อปนนี้เพื่อชวยปลุกเราและปลุก

จิตสํานึกในหมูทหารใหมีจิตใจที่ฮึกเหิม และทุมเทกําลังกาย

กําลังใจเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะเหนือขาศึก เพราะชัยชนะ

หมายถึงการไดรักษาชาติและพระพุทธศาสนาไวในเวลา

เดียวกัน

ชื่อและขนาด    ตัวปนยาว (ซม.)  ลํากลองยาว (ซม.)  ลํากลองกวาง (ซม.)

๑. หัวเพลิง  ๑๘๗ ๑๕๔.๕ ๘.๕

๒. ไมปรากฏ ๑๘๘ ๑๖๖.๕ ๘.๓

   หลักฐานชื่อ     

๓. ไมปรากฏ ๑๘๘ ๑๖๖.๕ ๘.๕

   หลักฐานชื่อ     

๔. หัวจักร        ๑๘๘.๕ ๑๕๗ ๘.๕

๕. ไมปรากฏ ๑๘๙ ๑๖๗ ๘.๗

   หลักฐานชื่อ 

๖. ธํามเรศ ๑๘๘ ๑๖๕.๕ ๘.๕

   ฉลองศิลป

 ปนใหญโบราณหลอดวยเหลก็ จาํนวน ๑  กระบอก 

เปนปนขนาดใหญ เดิมตั้งอยูที่กองพันบริการ กองบริการ 

ปจจุบันเก็บรักษาไวที่กองพันทหารชางที่ ๕๑ สันนิษฐาน

ว าเป น “ปนบะเรียมอังกฤษ แบบบลูมฟลด ” เป น

ปนอังกฤษแบบหนึ่งที่นิยมอยางมากในกองทัพไทยในอดีต 

Sir Thomas Blomef i eld (พ.ศ.๒๒๘๗-๒๓๖๕) เปน

ผูออกแบบในชวงป พ.ศ.๒๓๓๐-๒๓๕๘ เมื่อเปรียบเทียบ

กับปนแบบอาร มสตรองมีส วนตางๆ ที่คลายกันมาก 

แตกตางตรงที่ปนชนิดนี้มีเข็มขัดเสริมความแข็งแรงนอยกวา 

โดยจะมีเพียงที่ปากกระบอก กลางลําตัวปน ๒ แหง 

เหนือรังเพลิง และมีหวงติดที่จานทายปนไวรอยเชือกคอยรับ

แรงสะทอนถอยหลงัเวลาตั้งบนแทนปน ปนบลูมฟลดสวนใหญ

พบจารึกนามาภิไธยของพระเจาจอรจที่ ๓ และรูปลูกศร 

บางกระบอกพบจารึกขนาดกระสุนที่ใช ปจจุบันพบตั้งอยู

ที่สถานีรถไฟหลังสวน จังหวัดชุมพร ปอมคายเนินวง 

จังหวัดจันทบุรี  ปอมวิเชียรโชฎก จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ

     

  

  

 ปนใหญโบราณหลอดวยเหล็ก จาํนวน  ๒  กระบอก 

เปนปนขนาดเล็ก ปจจุบันตั้งอยูบริเวณหนากองบัญชาการ

กรมการทหารชาง จากรูปรางลักษณะของปนสันนิษฐาน

วาเปน “ปนบะเรียมอังกฤษขนาดเล็ก” ที่พบเปนจํานวน

มากอีกแบบหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบปนใหญโบราณที่กรมการ

ทหารชางมีอยูกับหนังสือปนใหญโบราณในประวัติศาสตร

ชาติไทยที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรวบรวมไว 

จะเห็นวาเหมือนกันทุกอยางโดยเฉพาะรูชนวนทายปน  

เพียงแตไมมีจารึกบนตัวปน แตมีจารึกบริเวณวงแหวน

เสริมสรางความแข็งแรงทายรังเพลิงเปนอักษรรูปตัว N

และตัวเลขอารบิคที่คอนขางลบเลือน มีขอสังเกตที่นาสนใจ

คือมีหวงติดที่จานทายปน ไวคอยรับแรงสะทอนถอยหลัง

เวลาตั้งบนแทนปน พบในพิพิธภัณฑปนใหญโบราณ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่จังหวัดพังงา ตรัง และภเูก็ต

ปนบะเรียมอังกฤษขนาดเล็กปนบะเรียมอังกฤษขนาดเล็ก

ปนใหญโบราณหลอดวยสําริดปนใหญโบราณหลอดวยสําริด

๙๔๙๔ ๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง



ใชในราชการในอดีต  และนาจะมีการหลอขึ้นในประเทศไทย  

ป นสําริดที่สํ ารวจพบบางกระบอกไม มีชื่อและมีชื่อ 

เมื่อนําชื่อไปตรวจสอบในหนังสือสมุดไทยบัญชีปนใหญ  

จ.ศ.๑๑๘๗  (พ.ศ.  ๒๓๖๘)  ซึ่งเปนบัญชีปนโบราณที่มีชื่อไว

รักษาพระนคร  ทําขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว  ไมพบชื่อปนดังกลาวปรากฏอยูในบัญชีปนใหญนี้

แตอยางใด  ทําใหเชื่อไดวาปนใหญเหลานี้อาจจะมีการยาย

มาจากที่อื่นๆ หรือมีไวรักษาเมืองราชบุรีแตเดิม

 ประวัติศาสตร จะคงคุณค าอยู  ได ก็ด วยบุคคล

เห็นคุณคาของประวัติศาสตร ดังนั้นเจากรมการทหารชาง 

จงึไดมคีาํสั่งอนมุตัใิหคณะทาํงานดาํเนนิการตดิตั้งหมูปนใหญ

โบราณไวที่บรเิวณพระอนสุาวรยี พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ

กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน หนากองบัญชาการ

กรมการทหารชาง โดยมีจุดมุงหมายวาจะดําเนินการให

แลวเสร็จกอนวันทหารชาง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่ม

ความสงางามใหแกสถานที่ เปนที่ประทับใจแกผูมารวมพิธี

เนื่องในวันสถาปนาเหลาทหารชาง ครบรอบปที่ ๑๓๓ 

ซึ่ง พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก

ในขณะนั้นไดกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี

 กองพันทหารชางที ่๕๑ ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๑ เริ่มจากการรื้อถอน เคลื่อนยายปนใหญ

ทั้งหมดไปปรับปรุงใหสวยงาม การกอสรางฐานแทนปนและ

การนํามาติดตั้งใหมที่บริเวณหนากองบัญชาการกรมการ

ทหารชาง จํานวน ๑๐ กระบอก ประกอบดวยปนใหญที่

หลอดวยเหล็กขนาดใหญ ๒ กระบอก ขนาดเล็ก ๒ กระบอก 

และปนใหญหลอดวยสําริด ๖ กระบอก การติดตั้งปนใหญ

ชุดสุดทายเสร็จเรียบรอยเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ และ

กรมการทหารชางไดจัดกระทําพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย 

พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน 

ซึ่งเปนสถานที่ตั้งหมูปนใหญโบราณ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ 

มิถุนายน พ .ศ .๒๕๕๑ โดยมี เจ ากรมการทหารช าง

เปนประธานในพิธี

 ปจจุบันผู ที่สัญจรผานดานหนากองบัญชาการ

กรมการทหารชาง จะเห็นภาพความสงางามของหมูปนใหญ

โบราณที่ตั้งอยูรายรอบพระอนสุาวรยีพระบดิาเหลาทหารชาง

ซึ่งสะทอนใหรําลึกถึงประสิทธิภาพกําลังรบของเมืองราชบุรี

ในอดีตไดเปนอยางดี

 ปนใหญโบราณหลอดวยสําริด จาํนวน  ๖  กระบอก  

เปนปนขนาดกลาง ปจจุบันตั้งอยูบริเวณหนากองบัญชาการ

กรมการทหารชาง

 ปนใหญโบราณที่หลอจากสําริด ในอดีตมักจะรูจัก

กันในชื่อวาปนทอง หรือในเอกสารโบราณเรียกขานวา 

ปนบรรจุปากอยางเกา รูปทรงของปนโบราณ ๖ กระบอก  

ตัวปนมีลักษณะเรียวยาว เปนรูปทรงกระบอก ปนที่มี

รูปรางเชนนี้ในอดีตจัดอยู ในประเภทปนลูกโดด หรือใน

ปจจุบันเปนที่รู จักกันวาอยู ในประเภทปนใหญกระสุน

วิถีราบ ปนใหญโบราณทั้ง ๖ กระบอกนี้สํารวจพบมีสิ่งที่

นาสนใจหลายประการ คือ

 ประการท่ี ๑ รูปทรงปนทั่วไปมีลักษณะที่คลายกับ

ปนใหญเหลก็สมยัอยธุยากระบอกหนึ่งในจาํนวน ๒  กระบอก

ที่สมเดจ็พระนารายณมหาราช ทลูเกลาฯ ถวายพระเจาหลยุส

ที่ ๑๔ เมื่อ พ.ศ.๒๒๒๙ นอกจากนี้ยังมีรูปทรงที่คลายกับ

ปนใหญเหล็กท่ีมีช่ือ  “มหาฤกษ”  และ “มหาชัย”  ท่ีหลอข้ึน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  

และปนใหญเหล็กที่มีชื่อรักษาพระศาสนาที่พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหชางชาวจีนหลอขึ้น

 ประการท่ี ๒ รูชนวนที่เปนรูปขวดพบในปนทั้ง 

๖ กระบอก มีลักษณะที่คลายกับรูปทรงของรูชนวนที่พบ

ในปนใหญที่หลอมาจากฝรั่งเศสมีชื่อตางๆ กันที่มีใชงาน

ในสมัยธนบุรีและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช

 ประการท่ี ๓ รชูนวนที่มรีปูทรงเปนรปูขวด มลีกัษณะ

ที่คลายกับรูปทรงของรูชนวนที่พบในปนสําริดที่มีชื่อ เชน

“พริณุแสนหา” “พลกิพสธุาหงาย” และ “พระกาฬผลาญโลก”

ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลกมหาราช 

โปรดเกลา ฯ ใหหลอขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ ที่ริมถนนประตู

วิเศษไชยศรี

 ประการท่ี ๔  ปนใหญที่สํารวจพบบางกระบอกมี

จารกึขนาดของกระสนุไว ที่มชีื่อจารกึครํ่าเงนิไวพบ ๓ กระบอก

อานไดวา “หัวเพลิง” “หัวจักร” และ  “ธํามเรศฉลองศิลป”

 ประการท่ี ๕ ปนใหญสําริดที่สํารวจพบ ใชกระสุน

ขนาด ๔ นิ้ว

 จากหลักฐานที่พบทําใหสันนิษฐานไดวา ปนสําริด

ทั้ง  ๖ กระบอก  นาจะเปนปนใหญแบบหนึ่งที่นยิมหลอขึ้นมา

๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง ๙๕๙๕


