


จััดทำำ�โดย : โครงการวิิจััยย่อยท่ี่� 2 การพััฒนาควิามร้�ประวัิติิศาสติร์พ้ั�นท่ี่�สำาหรับ
      การส่งเสริมประสบการณ์์การท่ี่องเท่ี่�ยวิผสมผสานบนฐานจิัติสำานึกควิามเป็นชาติิ 
คณะผู้้�วิิจััย : ผ้�ช่วิยศาสติราจัารย ์ดร.ธนธร วิชิรขจัร และอาจัารยก์ฤติิกา คุณ้์ปการ
นัักวิิจััย : อาจัารย์รัชชุกร จัรวิิรัติน์

 ชุดควิามร้�ประวัิติิศาสติร์ “รัักถิิ่�นักองบิินั 5” จััดที่ำาโดยโครงการวิิจััยย่อยท่ี่� 2 การพััฒนา
ควิามร้�ประวัิติิศาสติร์พ้ั�นท่ี่�สำาหรับการส่งเสริมประสบการณ์์การที่่องเท่ี่�ยวิผสมผสาน 
บนฐานจิัติสำานึกควิามเป็นชาติิ ภายใติ�แผนงานวิิจััย โครงการนวัิติกรรมเพ้ั�อยกระดับ 
ควิามปลอดภัยและส่งเสริมประสบการณ์์การท่ี่องเท่ี่�ยวิผสมผสานในพ้ั�นท่ี่�ระบบปิด  
ภายใติ�วิิถ่ีใหม่หลังโควิิด - 19 กรณ่์ศึกษา พ้ั�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิกองบิน 5 โดยม่วัิติถุีประสงค์ 
เพ้ั�อรวิบรวิมควิามร้�ประวัิติิศาสติร์พ้ั�นท่ี่�และพััฒนาส้�อการนำาเสนอสำาหรับการส่งเสริม
ประสบการณ์์การที่อ่งเท่ี่�ยวิผสมผสานบนฐานจัติิสำานึกควิามเปน็ชาติิ ในร้ปแบบท่ี่�เข�าใจัง่าย
เพ้ั�อให�คนรุ่นใหม่หร้อผ้�ท่ี่�สนใจัได�ติระหนักถึีงเร้�องราวิที่างประวัิติิศาสติร์และว่ิรกรรม 
ของว่ิรชนท่ี่�เกิดขึ�น ณ์ กองบิน 5 อ่าวิมะนาวิ จัังหวัิดประจัวิบค่ร่ขันธ์ เม้�อวัินท่ี่� 8 ธันวิาคม 
พั.ศ. 2484 นอกจัากน่� ยังได�รวิบรวิมสถีานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิท่ี่�สำาคัญในพ้ั�นท่ี่�กองบิน 5  
เพ้ั�อเผยแพัร่และประชาสัมพัันธ์ให�แก่นักท่ี่องเท่ี่�ยวิและผ้�ท่ี่�สนใจัเข�ามาเย่�ยมชมและ 
ศึกษาเร้�องราวิอันจัะเป็นฐานในการสร�างจิัติสำานึกควิามเป็นชาติิต่ิอไป

สารบััญ

เร้�องราวิของกองบินน�อยท่ี่� 5 
ในหน�าประวัิติิศาสติร์

ควิามหวัิง : ไชโย - ไชโย หน่วิยเหน้อ 
ส่งกองกำาลัง มาช่วิยแล�วิ! … (เร้�องหลอก)

ควิามหวัิง : นักบินผ้�เป็นควิามหวัิง 

ควิามหวัิง : บุรุษไปรษณ่์ย์ 
ว่ิายนำ�าข�ามอ่าวิ ส่งสารยุติิศึก 
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เร่�องราวของกองบิันน้อยท่ี่� 5 
ในหน้าประวัติิศาสติร์ 
ร่ั�งส�งของวัินัท่ำ� 8 ธัันัวิ�คม พ.ศ. 2484 บิริัเวิณอ��วิมะนั�วิ จัังหวัิดปรัะจัวิบิค่ร่ัขันัธ์ั 
จ่ัดเริั�มต้�นัของก�รัปะทำะรัะหวิ��งทำห�รัไทำยและทำห�รัญ่ี่�ป่�นั 

ว่รกรรม 8 ธัันวาคม พ.ศ. 2484

เต้ร่ัยมก�รัทำห�รัพรั�อมรับิ
 ด�วิยกำาลังพัลไที่ยม่เพ่ัยง 140 คน จัะส้�กองกำาลังญ่�ปุ�นนับพัันได� ติ�องวิางแผนอย่างด่  
นาวิาอากาศติร่ หม่อมหลวิงประวิาศ ชุมสาย ผ้�บังคับกองบิน จึังเติร่ยมการวิางปืนกล  
8 กระบอก ไวิ�ติามจุัดต่ิางๆ และกระจัายเคร้�องบินท่ี่�ม่อย่้ 8 ลำา ได�แก่ เคร้�องบินขับไล่ HAWK 3 
และเคร้�องบินคอร์แซร์ ซึ�งเป็นเคร้�องบินโจัมต่ิไวิ�ในติำาแหน่งท่ี่�ที่ำาการรบได�ทัี่นท่ี่ 

ออกห�ปล�เจัอข��ศึก
 เวิลาประมาณ์ต่ิ 4 เร้ออากาศติร่  
สมศร่ (ศร่ศักดิ�) สุจัริติธรรม พัร�อม 
พัลที่หารจัำานวินหนึ�งออกไปหาปลา 
หน�าอ่าวิมะนาวิ ได�พับเร้อของญ่�ปุ�น
จัำานวิน 3 ลำาซุ่มอย่้ จึังร่บขึ�นฝ่ั่�ง 
เพ้ั�อส่งข่าวิ

เปิดศึกยิง ป้องกันัสนั�มบิินั
 ควิามเง่ยบสงบภายในกองบินน�อยท่ี่� 5 
ที่ำาให�ที่หารญ่�ปุ�นติายใจั ไม่คิดว่ิาที่หารไที่ย
เติร่ยมการรบไวิ�แล�วิ เม้�อยกพัลขึ�นมาในขณ์ะ 
ท่ี่�นำ�าลง จึังกลายเป็นเป้าท่ี่�ชัดเจัน เร้ออากาศติร่ 
สมศร่ (ศร่ศักดิ� ) สุจัริติธรรม นำาพัลที่หาร 48 นาย  
เปิดศึกสาดกระสุนใส่ที่หารญ่�ปุ�นล�มระนาวิ

สนั�มบิินัถ้ิ่กยึด
 ด�วิยกำาลังพัลท่ี่�เยอะกว่ิามาก ที่หาร
ญ่�ปุ�นเข�ามายึดลานบินสำาเร็จั กระสุนจัาก
ปืนกลเร้อรบญ่�ปุ�นยิงสาดใส่เคร้�องบิน
ไที่ย

ก�รัส่�อส�รัถ้ิ่กตั้ดข�ด
 สถีาน่วิิที่ยุของกองบัง คับการ 
ไม่สามารถีใช�งานได� กองบินไม่ร้�ข่าวิสาร 
และไม่สามารถีขอควิามช่วิยเหล้อได�

เส่ยงแต้รัดังลั�นัแจั�งวิ��พรั�อมบิินั
ที่หารไที่ยผ้�กล�าหากลัวิไม่ นำาเคร้�องบินฝั่�ากระสุนที่ะยานขึ�นฟ้้า
 เร้ออากาศติร่ แม�น ประสงค์ด่ นำาเคร้�องบิน HAWK 3 ขึ�นได�เป็นเคร้�องแรก โดยตัิ�งใจั 
จัะทิี่�งระเบิดเพ้ั�อที่ำาลายเร้อรบของญ่�ปุ�น แต่ิไม่สำาเร็จั 
 ในเวิลาไล่เล่�ยกัน พัันจ่ัาอากาศเอก พัรหม ช้วิงษ์ จ่ัาอากาศเอก จัำาเน่ยร วิาร่ยะกุล  
และจ่ัาอากาศเอก สถิีติ โรหิติโยธิน พัยายามนำาเคร้�องขึ�น แต่ิถ้ีกที่หารญ่�ปุ�นยิงเส่ยช่วิิติทัี่�ง 3 นาย
 จ่ัาอากาศเอก พัร เฉลิมศุข เติร่ยมนำาเคร้�องขึ�น แต่ิถ้ีกยิงได� รับบาดเจ็ับสาหัส  
ส่วินจ่ัาอากาศเอก  กาบ ขำาศิริ หลบหน่ออกมาได�อย่างปลอดภัย
 เร้ออากาศโที่ สวิน สุขเสริม เก้อบนำาเคร้�องบินคอร์แซร์ขึ�นได�สำาเร็จั แต่ิถ้ีกที่หารญ่�ปุ�นยิง 
ได�รับบาดเจ็ับสาหัส ส่วินพัลที่หารสมพังษ์ แนวิบรรทัี่ด ท่ี่�เข�าไปช่วิยถ้ีกฟ่้นท่ี่�แขน
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ม่คำ�สั�งให�ฝ่��ยไทำยหย่ดยิงทัำ�วิปรัะเทำศ 
 จัอมพัล ป. พิับ้ลสงคราม เร่ยกประชุมวิิสามัญสภาผ้�แที่นราษฎรเป็นกรณ่์พิัเศษ ม่มติิให� 
ฝั่�ายไที่ยหยุดยิง ทัี่�วิประเที่ศได�รับคำาสั�งให�หยุดยิง แต่ิกองบินน�อยท่ี่� 5 ขาดการติิดต่ิอ

สั�งเผู้�กองบิินั 
สั�งคนัอพยพขึ�นัเข�ล�อมหมวิก
 เ ม้�อ เ ห็นว่ิาไ ม่สามารถีติ�านที่านข�า ศึกได� 
นาวิาอากาศติร่ หม่อมหลวิงประวิาศ ชุมสาย  
จึังสั�งอพัยพัครอบครัวิที่หารและผ้� ท่ี่�บาดเจ็ับ  
ไปรวิมกันท่ี่�เชิงเขาล�อมหมวิก ก่อนสั�งเผาจุัดสำาคัญ 
กองรักษาการณ์์เเละคลังเช้�อเพัลิง เพ้ั�อไม่ให� 
ฝั่�ายข�าศึกใช�ประโยชน์ได� 

โทำรัเลขคำ�สั�งหย่ดยิงเพิ�งม�ถึิ่ง
 ก อ ง บิ น น� อ ย ที่่ �  5  ติ รึ ง กำา ลั ง 
ติ� านที่ัพัญ่� ปุ � นติลอดค้น  จันกระที่ั� ง  
นาวิาอากาศติร่ หม่อมหลวิงประวิาศ ชุมสาย 
ได�รับโที่รเลขคำาสั�งให�หยุดยิง

ลงนามสงบศึกึ
9 ธันวิาคม พั.ศ. 2484 

เวิลา 14.00 น. 
ไที่ยและญ่�ปุ�นร่วิมลงนามสงบศึก 

33 ชั่่�วโมงแห่ง่การปกปอ้งเอกราชั่และอธิปิไตยของชั่าติยุติลง 
ฝ่า่ยไทยเสยีชั่วีติ 42 ราย ประกอบด้้วย ทห่ารอากาศึ 38 นาย 

ตำารวจ 1 นาย ยุวชั่นทห่าร 1 คน และครอบครว่ทห่าร 2 คน

“

“
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ไชโย
ไชโย

หน่วยเหน่อ

ส่งกองกำาลััง

มาช่วยแล้ัว

Hope  / The Fighting Spirit

ไชโย - ไชโย 
หน่วยเหน่อ ส่งกองกำาลััง
มาช่วยแล้ัว! … (เร่�องหลัอก)

“ “

ความหวัง

98

 กระสุนของไที่ยใกล�จัะหมดเต็ิมท่ี่ ได�แต่ิคอยยิงกระสุนปลอมเพ้ั�อข่้ศัติร้ ซึ�งหาได�เส่ยขวัิญไม่ 
จันกระที่ั �งเส่ยงของที่หารและผ้ �คนที่่ �หลบภัยอย้ ่เชิงเขาล�อมหมวิกติ่างเปล่งเส่ยงโห่ร�อง 
ด�วิยควิามด่ใจั ดังกึกก�องขึ�นพัร�อมกันเป็นที่อดๆ จัากเชิงเขาไปยังกองทัี่พัญ่�ปุ�น  นั�นเป็นเพ่ัยงแผนการของนาวิาอากาศติร่ หม่อมหลวิงประวิาศ ชุมสาย 

เพ้ั�อข่มขวัิญศัติร้ และปลกุขวัิญกำาลังใจัให�ที่หารฮึึกเหมิในการติอ่ส้� ซึ�งควิามจัรงิ
ไม่ได�ม่กองกำาลังมาช่วิย ด�วิยอนุภาพัเส่ยงอันที่รงพัลัง ที่ำาเอาที่หารญ่�ปุ�นเส่ยขวัิญ 
จันติ�องถีอยไปตัิ�งรับ ที่หารไที่ยจึังที่ำาการรุกไล่ที่หารญ่�ปุ�นท่ี่�อย้ท่ี่างด�านหลังโรงเก็บเคร้�องบิน
ด�วิยการระดมยงิ ที่ำาให�ที่หารญ่�ปุ�นเส่ยช่วิิติไปอ่กจัำานวินหนึ�ง
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Hope / The only pilot 

 ม่นักบินเพ่ัยงคนเด่ยวิ ซึ�งแม�ถ้ีกยิงท่ี่�แขนก็สามารถีนำาเคร้�องบิน HAWK 3 ขึ�นได�สำาเร็จั ค้อ  
เร้ออากาศติร่ แม�น ประสงค์ด่ โดยตัิ�งใจับินไปทิี่�งระเบิดเร้อลำาเล่ยงของข�าศึก แต่ิสภาพัอากาศ
ท่ี่�ไม่อำานวิยม่เมฆฝั่นปกคลุม ที่ำาให�ไม่สามารถีทิี่�งระเบิดลงเป้าหมายได�

 จึังบังคับเคร้�องบินไปที่างทิี่ศเหน้อ  
หวัิงจัะไปให� ถึี งสนามบินดอนเ ม้อง 
เพ้ั�อแจั�งข่าวิการรบท่ี่�เกิดขึ�น แต่ิเคร้�องยนต์ิ
เกิดขัดข�องจึังติ�องร่อนลงฉุกเฉินท่ี่�สนามบนิ
บ่อฝ้ั่าย อำาเภอหัวิหิน 

 จั าก นั� น ไ ด� ข ออ าศั ย ร ถี โ ยกขอ ง 
การรถีไฟ้จัากสถีาน่บ่อฝ้ั่ายให� ไปส่ง 
ยังสถีาน่ติ�นสำาโรง จัังหวัิดนครปฐม  
เพ้ั�อรายงาน เร้ออากาศเอก เฉลิมเก่ยรติิ 
วัิฒนางก้ร ผ้�บังคับฝ้ั่งบินท่ี่� 51 ที่ราบ  
ก่อนทัี่�งค่้จัะบินไปดอนเม้อง เพ้ั�อรายงาน 
ผ้�บัญชาการที่หารอากาศให�ที่ราบต่ิอไป

 ในขณ์ะท่ี่�ที่หารญ่�ปุ�นเข�ายึดลานบิน และยิงกระสุนสาดใส่เข�ามา เหล่านักบินหาญกล�า 
ก็ไม่ถีอย พัยายามติิดเคร้�องบินพัร�อมเส่�ยงฝั่�ากระสุนที่ะยานส่้ฟ้ากฟ้้า แต่ิไม่สำาเร็จัถ้ีกยงิเส่ยช่วิิติ
ทัี่�งหมด 3 นาย ท่ี่�เหล้อบาดเจ็ับสาหัส

นักบิันผู้้้เป็นความหวัง

เร่ออากาศติร่ 
แม้น ประสงค์ด่ี

 นักบินคนเด่ยวิท่ี่�นำาเคร้�องบิน HAWK 3 
ขึ�นได� เ ป็นเคร้�องแรกและเคร้�องเด่ยวิ  
จึังเปร่ยบเหม้อนนักบินท่ี่�นำาพัาควิามหวัิง 
ของทุี่กคนไปด�วิย จันในท่ี่�สุดก็สามารถี 
ส่งสารขอควิามช่วิยเหล้อได�สำาเร็จั 

Hope  / The Only Pilot ความหวัง
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 เม้�อสถีาน่วิิที่ยขุองกองบงัคบัการถ้ีกเผาที่ำาลายลง กองบนิน�อยท่ี่� 5 จึังเสม้อนถ้ีกตัิดขาดจัาก
โลกภายนอก แม�ม่ข่าวิส่งมาว่ิาม่คำาสั�งให�ไที่ยหยดุยงิ ก็ยังไม่ม่ใครเช้�อว่ิาเป็นควิามจัริง

 จันกระทัี่�ง นายต่ิ� (ขจััด ขลิบนุก้ล) บุรุษไปรษณ่์ยข์อรับอาสาจัากขุนบำารุงรัตินบุร่ ผ้�ว่ิาราชการ
จัังหวัิดประจัวิบค่ร่ขันธ์ เป็นผ้�นำาโที่รเลขสงบศึกไปส่งให�ถึีงม้อผ้�บังคับการกองบินน�อยท่ี่�  5 

บุัรุษไปรษณ่ีย์ 
ว่ายนำ�าข้ามอ่าว 
ส่งสารยุติิศึก

 เม้�อผ้�บังคับการกองบินน�อยท่ี่� 5 ได�รับที่ราบข�อควิามจัากโที่รเลขว่ิาติ�องการให�สงบศึก และให�
ที่หารญ่�ปุ�นเดินทัี่พัผ่านเม้องประจัวิบฯ ไปได� เวิลาประมาณ์ 14.00 น. ของวัินท่ี่� 9 ธันวิาคม 
พั.ศ. 2484 ทัี่�งฝั่�ายที่หารไที่ยและที่หารญ่�ปุ�นได�รวิมพัล ณ์ บริเวิณ์ฝ้ั่งบินเพ้ั�อยุติิการรบ

Hope / The Messenger 

เชิิงเข�ล�อมหมวิก

อ��วิปรัะจัวิบิฯ

โดยวิิธ่การนำาโที่รเลขไปส่งนั�นติ�องว่ิายนำ�าจัากอ่าวิประจัวิบฯ 
มาขึ�นบริเวิณ์เชิงเขาล�อมหมวิก 

ความหวัง
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สำานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมวิิที่ยาศาสติร์ วิิจััยและนวัิติกรรม (สกสวิ.)

หน่วิยบริหารและจััดการทุี่นด�านการเพิั�มควิามสามารถีในการแข่งขันของประเที่ศ (บพัข.)

มหาวิิที่ยาลัยราชภัฏเพัชรบุร่

สถีาบันบัณ์ฑิิติพััฒนบริหารศาสติร์ 

มหาวิิที่ยาลัยหอการค�าไที่ย

นาวิาอากาศเอก พัรประเสริฐ ผ่านภพั ผ้�บังคับการกองบิน 5

นาวิาอากาศเอก พัลัง วิิที่ยาภรณ์์ รองผ้�บังคับการกองบิน 5

นาวิาอากาศเอก สุวิิที่ย์ สงขาวิ รองผ้�บังคับการกองบิน 5

นาวิาอากาศเอก สามารถี ว่ิองที่รงเจัริญ เสนาธิการกองบิน 5

นาวิาอากาศโที่ สุที่ธิชัย ศร่ที่องอุทัี่ย หัวิหน�าแผนกกิจัการพัลเร้อน กองบังคับการกองบิน 5

คุณ์สุมาล่ โพัธิ�ศร่ เจั�าหน�าท่ี่�แผนกกิจัการพัลเร้อน กองบังคับการกองบิน 5

ขอขอบัคุณี
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