
ชุุดความรู้้�ปรู้ะวัติิศาสติร์ู้ รัู้กถิิ่�น กองบิิน ๕



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

สารู้บัิญ

อ่าวิมะนาวิ

เร้�องราวิของกองบินน�อยท่ี่� 5 ในหน�าประวัิติิศาสติร์

ควิามเส่ยสละ : กระสุนนัดสุดที่�าย ขอเก็บไวิ�เพ้ั�อตินเอง

ควิามหวัิง : บุรุษไปรษณ่์ย์ ว่ิายนำ�าข�ามอ่าวิ ส่งสารยุติิศึก 

เหร่ยญกล�าหาญประดับธงชัยเฉลิมพัล

วัินประวัิติิศาสติร์ ได�เริ�มติ�น เกิดว่ิรชนอ่าวิมะนาวิ

ควิามกล�าหาญ : ยุวิชนที่หาร

ควิามเส่ยสละ : เผาที่ำาลายจุัดสำาคัญในกองบิน

นักเล่าเร้�องแห่งกองบิน 5

ควิามกล�าหาญ : ยน้หยดัต่ิอส้� เม้�อศัติร้มารุกราน

ควิามหวัิง : นักบินผ้�เป็นควิามหวัิง 

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

สถีานท่ี่�สำาคัญของกองบิน 5

แผนท่ี่�สังเขปการยกพัลขึ�นบก
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อ่าวมะนาว

 กลางดึกวัินท่ี่� 8 ธันวิาคม พั.ศ. 2484 อ่าวิมะนาวิยังสวิยสงบเป็นปกติิ 
เกินท่ี่�ใครจัะคาดเดาถึีงภัยร�ายได�ทัี่น เหล่าที่หารญ่�ปุ�นนับพัันได�ยกพัลมา

 “กองบิน 5” กองทัี่พัอากาศ เดิมในสมัย
สงครามมหาเอเช่ยบ้รพัา ใช�ช้�อวิ่า “กองบิน
น�อยท่ี่� 5” และเปล่�ยนช้�อเป็น “กองบิน 5”  
เม้�อ พั.ศ. 2552 และใช�ช้�อน่�มาจันถึีงปัจัจุับัน  

 และเร้�องราวิต่ิอจัากน่� ค้อ เหตุิการณ์์แห่งควิามกล�าหาญและเส่ยสละของ 
ว่ิรชนคนกล�าแห่งกองบินน�อยท่ี่� 5 อ่าวิมะนาวิ ท่ี่�ชนรุ่นหลังจัะติ�องจัารึกไวิ� 
ในหน�าประวัิติิศาสติร์แห่งการปกป้องรักษาเอกราชของชาติิไที่ย

ที่างที่ะเล เริ�มโจัมต่ิท่ี่�อ่าวิประจัวิบฯ เป็นท่ี่�แรก และซุุ่่มโจัมต่ิต่ิอท่ี่�อ่าวิมะนาวิ โดยแอบล่องเร้อ
มาที่างเกาะเหล้�อมท่ี่�อย้่ไม่ไกล เพ้ั�อยกพัลขึ�นบกท่ี่�กองบินน�อยท่ี่� 5

อ่่าวมะนาว

เกาะ
เหล่ื่�อ่ม

เรือ่่รืบญี่่�ปุ่่�น

3

1

2

อ่่าวประจวบฯ

สถานีีตำำารวจ

อ่่าวมะนีาว

ปนืีกล

เคร่�อ่งบนิี
    เครื่�อ่งบนิขับัไล่ื่ 
ฮอ่วค์ 3 (Hawk 3)
    เครื่�อ่งบินโจมต่ี
คอ่รืแ์ซรื ์(Corsair)

1

2

3

“อ่าวมะนาว”  ในวัินน่� 
ม่ที่ะเลสวิยใส หาดที่รายขาวิโค�งกลม 
โอบล�อมที่ะเลร้ปที่รงคล�ายผลมะนาวิ  
เ ป็นภาพัท่ี่� สวิยงามติามธรรมชา ติิ 
รังสรรค์ งดงามจันแที่บไม่เหล้อร่องรอย
ประวัิติิศาสติร์ครั�งสำาคัญ ท่ี่�เราคนไที่ย 
ติ�องร้�และจัดจัำา

วันปรู้ะวัติิศาสติร์ู้ ได�เริู้�มติ�น 
เกิดวีรู้ชุนอ่าวมะนาว

 ย�อนกลับไปในยุคสงครามมหาเอเช่ยบ้รพัา 
กองทัี่พัญ่�ปุ�นติ�องการใช�ประเที่ศไที่ยเป็นที่างผ่าน
เพ้ั�อส่งกำาลังพัลเข�ายึดพัม่า ซึุ่�งอ่าวิมะนาวิ จัังหวัิด
ประจัวิบค่ร่ขันธ์ อันเป็นท่ี่�ตัิ�งของกองบินน�อยท่ี่� 5 
เป็นจุัดยุที่ธศาสติร์ท่ี่�ญ่�ปุ�นหมายติา จึังกลายเป็น
หนึ�งในสมรภ้มิรบครั�งใหญ่ระหว่ิางไที่ยกับญ่�ปุ�น
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เรู่้�องรู้าวของกองบิินน�อยทีี่� 5 
ในหน�าปรู้ะวัติิศาสติร์ู้ 
ร่ั�งส�งของวัินัท่ำ� 8 ธัันัวิ�คม พ.ศ. 2484 บิริัเวิณอ��วิมะนั�วิ จัังหวัิดปรัะจัวิบิค่ร่ัขันัธ์ั 
จ่ัดเริั�มต้�นัของก�รัปะทำะรัะหวิ��งทำห�รัไทำยและทำห�รัญ่ี่�ป่�นั 

วีรู้กรู้รู้ม 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�องบินคอร์แซุ่ร์ ซึุ่�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 ลำาซุุ่่มอย่้ จึังร่บขึ�นฝัั่�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�องบินคอร์แซุ่ร์ขึ�นได�สำาเร็จั แต่ิถ้ีกที่หารญ่�ปุ�นยิง 
ได�รับบาดเจ็ับสาหัส ส่วินพัลที่หารสมพังษ์ แนวิบรรทัี่ด ท่ี่�เข�าไปช่วิยถ้ีกฟั้นท่ี่�แขน

6 7



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

ลงนีามสงบศึกึ
9 ธันวิาคม พั.ศ. 2484 

เวิลา 14.00 น. 
ไที่ยและญ่�ปุ�นร่วิมลงนามสงบศึก 

33 ชั่่�วโมงแห่ง่การปกป้อ่งเอ่กราชั่และอ่ธิปิไตำยขอ่งชั่าติำยุติำลง 
ฝ่า่ยไทยเสยีชั่วีติำ 42 ราย ประกอ่บด้้วย ทห่ารอ่ากาศึ 38 นีาย 

ตำำารวจ 1 นีาย ยุวชั่นีทห่าร 1 คนี และครอ่บครว่ทห่าร 2 คนี

“

“
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ความกล้�าหาญ

 นอกจัากกองกำาลังที่หารของไที่ยท่ี่�กำาลังต่ิอส้�ติ�านที่านอย่างสุดกำาลังแรง ศึกครั�งใหญ่น่�ยังม่ 
เหล่ายุวิชนที่หารท่ี่�อาสาเข�ามาร่วิมส้�เค่ยงบ่าเค่ยงไหล่ เพ้ั�อปกป้องผ้นแผ่นดินไที่ย 

 แม�การส้�รบบนสมรภ้มิกองบินน�อยท่ี่� 5 ยังไร�ว่ิ�แวิวิว่ิาจัะหยุดลง แต่ิเหล่าที่หารหาญของไที่ย 
ยังคงม่ขวัิญและกำาลังใจัด่เย่�ยม หนึ�งในนั�นค้อ จ่ัาอากาศเอก พัร เฉลิมศุข นักบินท่ี่�ได�รับบาดเจ็ับ
เพัราะถ้ีกที่หารญ่�ปุ�นฟั้นเข�าท่ี่�ข�อม้อขวิา ยังคงมุ่งมั�นลำาเล่ยงอาหารไปส่งให�กับที่หารในแนวิหน�า 

 เช่นเด่ยวิกับ เด็กชายบุญยิ�ง ศิริเสถ่ียร ยุวิชนที่หารผ้�กล�าท่ี่�เข�ามาช่วิยลำาเล่ยงอาหารให�กองกำาลัง
ที่หารท่ี่�อย่้แนวิหน�า แต่ิโชคร�ายระหว่ิางปฏิิบัติิหน�าท่ี่�เขาถ้ีกที่หารญ่�ปุ�นยิงเส่ยช่วิิติ   

 ส่วินเหล่ายุวิชนที่หารคนอ้�นๆ ท่ี่�เข�ามาม่ส่วินช่วิยในการรบครั�งน่�และรอดช่วิิติ ได�แก่  
เด็กชายบุญภักด่ เด็กชายสามารถี เด็กชายพิักุล เด็กชายละมุล รวิมถึีงนักเร่ยนนายร�อยสุรพัล  
ที่องปร่ชา บุติรชายของเร้ออากาศติร่ ผล ที่องปร่ชา  

Courage / The Young HeroCourage / The Young Hero

ยุวชุนที่หารู้

 เกิดเม้�อวัินท่ี่� 4 มิถุีนายน พั.ศ. 2468 ยศเดิมค้อล้กเส้อติร่ บุญยิ�ง ศิริเสถ่ียร  
สังกัดกองล้กเส้อ โรงเร่ยนประจัำาจัังหวัิดประจัวิบค่ร่ขันธ์  ภายหลังได�รับการแต่ิงตัิ�ง
เป็นพัันจ่ัาอากาศเอก บุญยิ�ง ศิริเสถ่ียร เพ้ั�อสดุด่ในควิามกล�าหาญ

เด็กชุายบุิญยิ�ง ศิริู้เสถีิ่ยรู้
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Courage / Never Give Up 

ย่นหยัดต่ิอส้�
เม่�อศัติรู้้มารุู้กรู้าน

 แม�ที่หารไที่ยจัะต่ิอส้�กับที่หารญ่�ปุ�น
อ ย่าง ดุ เ ด้อดและเข�มแข็ง  แ ต่ิ ก็ 
ไม่สามารถีติ�านที่านกำาลังการบุก 
ของที่หารญ่� ปุ�นท่ี่� ส่งกองกำาลังมา 
เพิั�มเติิมได� ที่หารท่ี่�กองรักษาการณ์์จึัง
เส่ยช่วิิติเก้อบทัี่�งหมด เหล้อรอดช่วิิติ
เพ่ัยง 3 นาย เท่ี่านั�น ค้อ
 1. จ่ัาอากาศเอก นิกร ที่องไพัโรจัน์ 

 2. นาวิาอากาศติร่ ชาล่ ศิลาพังษ์ 
ผ้� บังคับบัญชากองบินน�อยท่ี่�  5  
ฝ้ั่งท่ี่�  3 ระหว่ิางไปปฏิิบัติิที่าง 
ถ้ีกที่หารญ่�ปุ�นยิงได�รับบาดเจ็ับ 

 3. พัลที่หารจิัติ อำาพััน ซึุ่�งเป็น
พันักงานวิิที่ยุอย่้ในห�องรับ – ส่งวิิที่ยุ

ย�มถึิ่งเวิล�รับิ ห�กศึกยังไม�จับิ ไม�ม่สิ�งใดจัะทำำ�ให�ทำห�รัไทำยเส่ยขวัิญี่และถิ่อยหน่ั

 แม�การส้�รบจัะยาวินานตัิ�งแต่ิรุ่งสาง ต่ิอเน้�องมาถึีง 8 โมงเช�าของวัินท่ี่� 8 ธันวิาคม พั.ศ. 2484                                          
พัลที่หารสิงโติ แสนสุข พัลที่หารเกษม วิงษ์กัลยา ประจัำาติำาแหน่งพัลประจัำาปืน พัลที่หาร  
ช่วิง ภ้ษนะพังษ์ ประจัำาติำาแหน่งปืนกลเบา และพัลที่หารสนิที่ ผิวิงาม ยังย้นหยัดยิงโติ�ติอบที่หาร
ญ่�ปุ�น 

 ส่วินเร้ออากาศติร่ เจ้ัอ วิิมุกติานนท์ี่ ที่ำาการยิงติรึงเส�นที่างท่ี่�ที่หารญ่�ปุ�นจัะบุกจัาก 

กองรักษาการณ์์ เร้ออากาศติร่ สมศร่ (ศร่ศักดิ�) สุจัริติธรรม ที่ำาการยิงสกัดที่หารญ่�ปุ�นท่ี่�มุ่งหน�า

มาที่างโรงเก็บเคร้�องบิน
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 ที่หารไที่ยคนแรกท่ี่�พับกับกองกำา ลัง 
ที่หารญ่�ปุ�น ขณ์ะนำาอวินออกไปหาปลาที่ะเล 
เม้�อเวิลา 04.00 น. จึังร่บทิี่�งอวินและวิิ�งเข�าฝัั่�ง
เพ้ั�อแจั�งเหตุิ 

 ยศและช้�อเดิมค้อ เร้ออากาศติร่ สมศร่  
สุจัริติธรรม เกิดเม้�อวัินท่ี่� 2 กุมภาพัันธ์ พั.ศ. 2460 
สำาเร็จัการศึกษาส้งสุดจัากโรงเร่ยนนายร�อย
ที่หารบก และโรงเร่ยนการบินกองทัี่พัอากาศ 

“
เวล้ารู้บิจริู้ง

ไม่เคยมีความกลั้ว 
ไม่มีอาวุธัก็ยังจะส้�ไม่คิดหนี 

พวกเรู้าส้� เรู้าส้�จริู้งๆ

”

พล้อากาศโที่ ศรีู้ศักดิ� 
(สมศรีู้) สุจริู้ติธัรู้รู้ม

ความกล้�าหาญ



 นาวิาอากาศติร่ หม่อมหลวิงประวิาศ ชุมสาย 
ได�ปรึกษานายที่หารท่ี่�เหล้ออย้่ และติัดสินใจั 
สั�งการว่ิา เม้�อคับขันถึีงท่ี่�สุดให�เหล้อกระสุนนัด
สุดที่�ายเพ้ั�อปลิดช่พัตัิวิเอง โดยจัะไม่ยอมติกเป็น
เชลยศึก เพ้ั�อรักษาเก่ยรติิยศของตินไวิ�

ข�ดสรัรัพอ�ว่ิธั 
กรัะส่นั และอ�ห�รั

ถ้ิ่กล�อมอย้�ในัวิงท่ำ�จัำ�กัด

กำ�ลังพลเหล่อนั�อย

อ�อนัล��จั�กก�รัส้�รับิ
ท่ำ�ย�วินั�นั

กรู้ะสุนนัดสุดที่�าย 
ขอเก็บิไว�เพ่�อตินเอง

หมดหวัิงจั�กก�รัรัอคอย
ควิ�มช่�วิยเหล่อจั�กภ�ยนัอก 

เหตุิเพรู้าะกองทัี่พไที่ย
ปรู้ะสบิปัญหา

ความเสียสล้ะSacrifice / The Last Bullet

 ด�วิยการรบท่ี่�ต่ิอเน้�องยาวินานมาตัิ�งแต่ิวัินท่ี่� 8 ธันวิาคม พั.ศ. 2484  เม้�อเข�าส่้
วัินท่ี่� 9 ธันวิาคม พั.ศ. 2484  กองทัี่พัไที่ยเริ�มไร�ควิามหวัิง แที่บมองไม่เห็นโอกาส
ท่ี่�จัะต่ิอส้�กับที่หารญ่�ปุ�นต่ิอไปได�

 เพ่ัยงแค่จัับอาวุิธ เดินหน�าต่ิอกรส้�กับศัติร้ท่ี่�รุกรานประเที่ศก็นับเป็นควิามเส่ยสละ
ครั�งยิ�งใหญ่ แต่ิสิ�งสำาคัญไปกวิ่านั�นค้อการไม่ยอมจัำานน หากติ�องม่ช่วิิติอย้่ต่ิอไป 
ในฐานะเชลยศึก  กระสุนนัดสุดที่�ายจัะถ้ีกเก็บไวิ�เพ้ั�อปลิดช่พัตัิวิเอง รักษาไวิ� 
ซึุ่�งเก่ยรติิยศและศักดิ�ศร่ของที่หารไที่ย
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ความเสียสล้ะ

 ภายในกองบังคับการกองบินน�อยท่ี่� 5 
เป็นคลังเก็บอาวุิธและคลังอุปกรณ์์การบิน 
เพ้ั�อป้องกันที่หารญ่�ปุ�นหยิบฉวิยอาวุิธหร้อ
อุปกรณ์์ใดไปเป็นประโยชน์ นาวิาอากาศติร่ 
หม่อมหลวิงประวิาศ ชุมสาย ผ้�บังคับการ 
กองบินน� อย ท่ี่�  5  จึั ง สั� ง ให� เ ผาที่ำาลาย 
กองบังคับการทัี่นท่ี่

 ส่วินเร้ออากาศโที่ นายแพัที่ย์ประหยัด 
กาญจันวิิโรจัน์ ผ้�บังคับหมวิดเสนารักษ์ ก็ได� 
สั�งการให�เผาอาคารท่ี่�ที่ำาการ และห�องพัักคนไข�
หมวิดเสนารักษ์ของกองบินเช่นกัน

 เปลวิไฟ้ท่ี่�ลุกโชนเป็นเหม้อนสัญญาณ์ให�
อพัยพัหน่ภัยติามท่ี่�ได�ซัุ่กซุ่�อมไวิ�

 ในเวิลาต่ิอมา เร้ออากาศติร่ ผล ที่องปร่ชา 
ผ้�บังคับหมวิดสัมภาระ เม้�อเห็นว่ิากองบังคับการ
กองบินถ้ีกเผา จึังสั�งการให� พัลที่หารชิน เที่พัารักษ์ 
นำาครอบครัวิที่หารอพัยพัจัากหลุมหลบภัย 
ไปอย้ร่วิมกันท่ี่�เชิงเขาล�อมหมวิก ทุี่กคนช่วิยกัน
เติร่ยมอาหารและลำาเล่ยงส่งให�ที่หารท่ี่�ส้�รบ 
อย่้แนวิหน�า พัร�อมกับจััดตัิ�งสถีาน่พัยาบาล 
เพ้ั�อรักษาผ้�บาดเจ็ับ

 เดิมค้อหม่อมหลวิงประวิาศ ชุมสาย  
เกิดเม้�อวิันท่ี่�  21 ธันวิาคม พั.ศ. 2452   
สำา เ ร็จัการ ศึกษาจัากโรง เร่ยนวิ ชิรา วุิธ  
และโรงเร่ยนนายร�อยพัระจุัลจัอมเกล�า  
รับราชการในติำาแหนง่สดุที่�ายค้อ เจั�ากรมยทุี่ธ
ศึกษาที่หารอากาศ ต่ิอมาเข�าที่ำางานท่ี่� บริษัที่ 
เดินอากาศไที่ย จัำากัด ติำาแหน่ง หัวิหน�านักบิน
และนักบินลองเคร้�อง จันกระทัี่�ง พั.ศ. 2497 
ได�ลาออกจัาก บริษัที่ เดินอากาศไที่ย จัำากัด 
ก่อนจัะเข�ามาที่ำางานท่ี่�ประเที่ศลาวิ ในติำาแหนง่
ท่ี่�ปรึกษากองทัี่พัลาวิ ราวิๆ ปี พั.ศ. 2501

นาวาอากาศติรีู้ 
หม่อมหล้วง 

ปรู้ะวาศ ชุุมสาย

Sacrifice / he fire of wing 5Sacrifice  / Fire of Wing 5

เผาที่ำาล้าย
จุดสำาคัญในกองบิิน
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ไชุโย
ไชุโย

หน่วยเหน่อ

ส่งกองกำาลั้ง

มาชุ่วยแล้�ว

 กระสุนของไที่ยใกล�จัะหมดเต็ิมท่ี่ ได�แต่ิคอยยิงกระสุนปลอมเพ้ั�อข่้ศัติร้ ซึุ่�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� ซึุ่�งควิามจัรงิ
ไม่ได�ม่กองกำาลังมาช่วิย ด�วิยอนุภาพัเส่ยงอันที่รงพัลัง ที่ำาเอาที่หารญ่�ปุ�นเส่ยขวัิญ 
จันติ�องถีอยไปตัิ�งรับ ที่หารไที่ยจึังที่ำาการรุกไล่ที่หารญ่�ปุ�นท่ี่�อย้ท่ี่างด�านหลังโรงเก็บเคร้�องบิน
ด�วิยการระดมยิง ที่ำาให�ที่หารญ่�ปุ�นเส่ยช่วิิติไปอ่กจัำานวินหนึ�ง

Hope  / The Fighting Spirit

ไชุโย - ไชุโย 
หน่วยเหน่อ ส่งกองกำาลั้ง
มาชุ่วยแล้�ว! … (เรู่้�องหล้อก)

“ “

ความหวัง
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 จึังบังคับเคร้�องบินไปที่างทิี่ศเหน้อ  
หวัิงจัะไปให� ถึี งสนามบินดอนเ ม้อง 
เพ้ั�อแจั�งข่าวิการรบท่ี่�เกิดขึ�น แต่ิเคร้�องยนต์ิ
เกิดขัดข�องจึังติ�องร่อนลงฉกุเฉินท่ี่�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

Hope / The only pilot 

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

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

นักบิินผ้�เป็นความหวัง

Hope  / The Only Pilot
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เรู่้ออากาศติรีู้ 
แม�น ปรู้ะสงค์ดี

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

ความหวัง



 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

 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 

บุิรุู้ษไปรู้ษณีีย์ 
ว่ายนำ�าข�ามอ่าว 
ส่งสารู้ยุติิศึก

Hope / The Messenger 
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เชิ่งเข�ล�อมหมวิก

อ��วิปรัะจัวิบิฯ

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

ความหวัง



 จัากเหติุการณ์์ส้�รบรักษาอธิปไติยในครั� ง น่�  
พัระบาที่สมเด็จัพัระปรมินที่รมหาภ้มิพัลอดุลยเดช 
ที่รงพัระกรุณ์าโปรดเกล�าฯ พัระราชที่านเหร่ยญ 
กล�าหาญให�แก่ กองบิน 5 โดยให�ม่การประดับบน 
ธงชัยเฉลิมพัล ซึุ่�งถ้ีอเป็นเหร่ยญกล�าหาญเหร่ยญแรก
และเ ป็นหน่วิยงานเ ด่ยวิของกอง ทัี่พัอากาศ  
ท่ี่�ได�พัระราชที่านเหร่ยญกล�าหาญ

 วัิ น ท่ี่�  8  ธั น วิ าคมของ ทุี่ก ปี  จึั ง ถ้ี อ เ ป็ น 
วัินประวัิติิศาสติร์ท่ี่�สำาคัญ  เป็นวัินแห่งการรำาลึกถึีง
ว่ิรกรรมอันหาญกล�าของว่ิรชนแห่งกองบิน 5 
อ่าวิมะนาวิ

เหรีู้ยญกล้�าหาญ
ปรู้ะดับิธังชัุยเฉลิ้มพล้
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นักเล่้าเรู่้�องเเห่งกองบิิน 5

บิริู้เวณีอ่าวมะนาวนี�
 วีรู้ชุนของเรู้าเสียเล่้อดเสียเน่�อทุี่กหย่อมหญ�า 

เม่�อทุี่กคนมาทีี่�นี�แล้ะรู้้�ปรู้ะวัติิศาสติร์ู้  
ก็นับิเป็นความภาคภ้มิใจของเรู้า  

จำานวนที่หารู้ไที่ยของเรู้าติอนนั�นมีเพียงไม่กี�คน 
แต่ิติ�องต่ิอส้�กับิที่หารู้ญี�ปุ�นจำานวนมาก 

วีรู้ชุนไที่ยทุี่กคนได�เสียสล้ะ
แล้ะต่ิอส้�เพ่�อล้้กหล้านให�มีทีี่�อย่้จนถึิ่งปัจจุบัิน  

ไม่ติกเป็นที่าสใครู้ 
อยากให�เยาวชุนรู้้�สึกหวงแหนแผ่นดินไที่ย 

สามัคคีกันเหม่อนวีรู้ชุนผ้�กล้�าของเรู้า

“

“

สุมาลี้ โพธิั�ศรีู้
เจ�าหน�าทีี่�ฝ่�ายปรู้ะชุาสัมพันธ์ั

แห่งกองบิิน 5 อ่าวมะนาว 



 อนุสาวิร่ย์ว่ิรชน เป็นประติิมากรรมร้ปที่หารอากาศในชุดนักบินขนาดเท่ี่าคนจัริง ย้นอย้่บน
ใบพััดเคร้�องบิน ถ้ีอธงชัยเฉลิมพัลกองบิน 5 ในท่ี่าประจััญบาน หันหน�าไปที่างอ่าวิประจัวิบฯ 
 ตัิ�งอย้ช่ายที่ะเลในพ้ั�นท่ี่�กองบิน 5 สร�างขึ�นเม้�อวัินท่ี่� 6 พัฤศจิักายน พั.ศ. 2494 และได�ปรับปรุง
ให�ม่ควิามสง่างามมากขึ�นติามลำาดับ พัร�อมทัี่�งประกอบพิัธ่อันเชิญอัฐิว่ิรชนไปบรรจุัไวิ� เม้�อปี  
พั.ศ. 2532 โดยในบริเวิณ์ใกล�เค่ยง เป็นท่ี่�ตัิ�งของอนุสาวิร่ย์รายนามผ้�เส่ยช่วิิติจัากเหติุการณ์์ 
ในครั�งนั�น 

 แม�กาลเวิลาล่วิงเลยผ่านไปยาวินาน แติ่เหตุิการณ์์การส้�รบท่ี่�กองบิน 5 อ่าวิมะนาวิ  
จัังหวัิดประจัวิบค่ร่ขันธ์ ยังคงเป็นประวัิติิศาสติร์ท่ี่�ประเที่ศไที่ยติ�องจัารึก และควิรค่าแก่การเร่ยนร้�
 กอง บิน  5  จึั ง จัั ดที่ำา พ้ั� น ท่ี่� ป ระ วัิ ติิ ศ าสติ ร์ ซึุ่� ง เ คย เ ป็นสนามรบแ ห่ ง น่� ใ ห� เ ป็ น 
“อ่ทำย�นัปรัะวัิติ้ศ�สต้ร์ักองบิินั 5” พัร�อมจััดสร�างสถีานท่ี่�สำาคัญในกองบิน 5 เพ้ั�อถ่ีายที่อด
เหตุิการณ์์ครั�งประวัิติิศาสติร์ท่ี่�เคยเกิดขึ�นในอด่ติ ให�เป็นอนุสรณ์์แก่ว่ิรชนและให�คนรุ่นหลังได�
หวิงแหนแผ่นดินไที่ย

สถิ่านทีี่�สำาคัญของกองบิิน 5
รู้ะลึ้กถึิ่งวีรู้กรู้รู้มในปรู้ะวัติิศาสติร์ู้
แล้ะวีรู้ชุนอ่าวมะนาว 
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อนุสาวรีู้ย์วีรู้ชุน

สดุดีวีรู้ชุนอ่าวมะนาวผ้�รัู้กชุาติิยิ�งชีุพ



 หินก�อนสุดที่�ายบริเวิณ์เชิงเขาล�อมหมวิก เป็นจุัดท่ี่�ครอบครัวิที่หารและชาวิบ�านได�ไป 
หลบอย้่เพ้ั�อรอท่ี่�จัะขึ�นไปหลบภัยในถีำ�าบนเขาล�อมหมวิก ถ้ีอเป็นฐานท่ี่�มั�นสุดที่�ายในการต่ิอส้� 
ก่อนท่ี่�จัะที่ำาการอพัยพัขึ�นเขาล�อมหมวิก ในปัจัจุับันม่การสร�างแท่ี่นป้น 6 แที่่น โดยแท่ี่นป้น 
เหล่านั�นม่แท่ี่งเหล็กปักอย้่แที่นจัำานวินว่ิรชนผ้�เส่ยช่วิิติ

ทีี่�มั�นสุดที่�าย จุดรู้วมพล้วีรู้ชุน จุัดลงนามสงบศึกวัินท่ี่� 9 ธันวิาคม พั.ศ. 2484 หลังการส้�รบยุติิลงที่หารทัี่�งสองฝั่�ายย้นเร่ยงแถีวิ 
เพ้ั�อแลกเปล่�ยนดาบปลายปืนกับดาบซุ่าม้ไร จัากนั�นจึังลงนามในสัญญาสงบศึก ณ์ ท่ี่�แห่งน่�  
ภายหลังจัากเหตุิการณ์์ในวัินนั�น รัฐบาลไที่ยได�ยินยอมให�ญ่�ปุ�นใช�ประเที่ศไที่ยเป็นที่างผ่าน 
ในการยกพัลขึ�นบกไปยังประเที่ศพัม่าและมลาย้ เพ้ั�อที่ำาการรบกับที่หารอังกฤษ ว่ิรกรรมในครั�งน่�
ได�ประกาศเก่ยรติิให�เกริกไกรว่ิา คนไที่ยม่ควิามสมัครสมานสามัคค่และรักชาติิยิ�งกว่ิาสิ�งใด
ทัี่�งหมด เม้�อถึีงคราวิคับขันก็ปกป้องอธิปไติย โดยไม่คำานึงถึีงแม�ช่วิิติของตินเอง 

 งานประติิมากรรมท่ี่�สร�างขึ�นใหม่ ม่ทิี่ศที่างการพุ่ังของเสาวินเป็นร้ปก�นหอยท่ี่�ส้�อถึีง 
ควิามกลมเกล่ยวิท่ี่�เจัริญงอกงาม ส่เงินและส่ที่องของเสา ส้�อถึีงควิามงดงามเร้องรองท่ี่�เกิดขึ�นได�
จัากควิามสงบ

จุดล้งนามสงบิศึก
ปรู้ะกาศยุติิสงครู้าม แล้กเปลี้�ยน
ดาบิปล้ายปืนกับิดาบิซาม้ไรู้  
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 แท่ี่นหินแกะสลัก เป็นประติิมากรรมส้งบนแท่ี่นหินที่รายส่เข่ยวิ ม่นำ�าหนัก 60 ตัิน 
ตัิ�งอย้่บนเนินหญ�าภายในบริเวิณ์อุที่ยานประวัิติิศาสติร์ สร�างขึ�นเพ้ั�อรำาลึกถึีงว่ิรกรรม
ของว่ิรชน 8 ธันวิาคม พั.ศ. 2484

แท่ี่นหินแกะสลั้ก 2 ด�าน
ด��นัหนั�� ภาพัเหตุิการณ์์การต่ิอส้�ขณ์ะส้�รบเพ้ั�อขัดขวิางการยกพัลขึ�นบก

ด��นัหลัง ภาพัการลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่ิางที่หารญ่�ปุ�นและที่หารไที่ย

แท่ี่นหินแกะสลั้ก 
จารึู้กเกียรู้ติิภ้มิผ้�กล้�า ผ้�รัู้กษาอธิัปไติยของชุาติิไที่ย  
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อ่ดี้ตำ - เม้�อครั�งสงครามเป็นพ้ั�นท่ี่�หลบภัย
ของที่หารไที่ยและชาวิบ�านอ่าวิมะนาวิ

ปัจจุบ่นี – เป็นสถีานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิของ 
คนไที่ยทัี่�งประเที่ศและชาวิต่ิางชาติิ 
ท่ี่�รักธรรมชาติิและควิามสงบ

พิชิุติเขาล้�อมหมวก ชุมวิว 360 องศาของ 3 อ่าว
 นักเดินที่างสายผจัญภัยติ�องหลงรักหากได� ปีนป�ายขึ�นเขาล�อมหมวิกท่ี่�ควิามส้ง  
300 เมติร พับกับจุัดชมวิิวิ 360 องศา สามารถีมองเห็นอ่าวิในจัังหวัิดประจัวิบค่ร่ขันธ์ได�ถึีง 
3 อ่าวิ ได�แก่ อ่าวิประจัวิบฯ  อ่าวิน�อย อ่าวิมะนาวิ

กิจกรู้รู้มสนุกทีี่�กองบิิน 5

ตัิ�งอย้่ในพ้ั�นท่ี่�
กองบิน 5 
จัังหวัิด

ประจัวิบค่ร่ขันธ์

เป็นภ้เขาท่ี่�ม่ขนาด 
ไม่ใหญ่มาก 

กั�นระหว่ิางอ่าวิประจัวิบฯ 
และอ่าวิมะนาวิ

ลักษณ์ะเป็น
ภ้เขาหินป้น 
ม่ควิามส้ง 
902 ฟุ้ติ 

ม่ร้ปที่รง
คล�ายหมวิก 
จึังเป็นท่ี่�มา
ของช้�อเขา

รู้้�จักเขาล้�อมหมวก

เขาล้�อมหมวก
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 ค่างแว่ินถิี�นใติ� เป็นสัติว์ิป�าคุ�มครอง 
ลักษณ์ะเด่นค้อม่วิงกลมส่ขาวิรอบดวิงติา
เหม้อนกับใส่แว่ิน อาศัยอย้่บริเวิณ์ติ�นไที่ร
ขนาดใหญ่ข�างศาลเจั�าพ่ัอเขาล�อมหมวิก 
พ้ั�นท่ี่�บริเวิณ์น่�จึังเป็นท่ี่�ตัิ�งของเขติอนุรักษ์ 
ค่างแว่ิน เ น้�องจัากม่ฝ้ั่งค่างแว่ินถิี�นใติ� 
นับร�อยตัิวิ ซึุ่�งนักท่ี่องเท่ี่�ยวิสามารถีชม 
และให�อาหารค่างแว่ินได�

 บนยอดเขาล�อมหมวิกเป็นท่ี่�ประดิษฐานรอยพัระพุัที่ธบาที่เบ้�องซุ่�าย เป็นการค�นพับโดยบังเอิญ                              
ขณ์ะอันเชิญพัระพัุที่ธร้ปขึ�นไปประดิษฐานบนยอดเขา จัากการติรวิจัสอบของกรมศิลปากรพับวิ่า                        
รอยพัระพุัที่ธบาที่  สร�างขึ�นในสมัยรัชกาลท่ี่� 4 และต่ิอมาในปี พั.ศ. 2541 ม่การสร�างมณ์ฑป 
ครอบรอยพัระพุัที่ธบาที่ไวิ� พัร�อมอัญเชิญพัระบรมสาร่ริกธาตุิและพัระพุัที่ธร้ปสำาคัญประดิษฐานไวิ�
เป็นท่ี่�เคารพัสักการะบ้ชาส้บมาจันถึีงปัจัจุับัน

ค่างแว่นถิิ่�นใติ�

 ตัิ� งอย้่บ ริ เวิณ์ที่างขึ�นจุัดชมวิิวิเขาล�อมหมวิก  
ชาวิประจัวิบค่ร่ขันธ์เช้�อว่ิาเจั�าพ่ัอม่ควิามศักดิ�สิที่ธิ�  
ได�เมติติาและปกป้องคุ�มครอง ให�แคล�วิคลาดปราศจัาก 
ภัยพิับัติิและวิิกฤติการณ์์ท่ี่�เลวิร�ายต่ิางๆ ท่ี่�เกิดขึ�น  
รวิมถึีงภัยสงครามจัากการบุกของกองทัี่พัญ่� ปุ�น 
เม้�อครั�งสงครามมหาเอเช่ยบ้รพัา

ศาล้เจ�าพ่อเขาล้�อมหมวก

 เจั�าพ่ัอเขาล�อมหมวิกเป็นร้ปปั�นคนจ่ันม่เครายาวิ 
จัากจัารึกของศาลฯ ระบุว่ิา ท่ี่านย�ายถิี�นฐานจัาก

เม้องจ่ันแผ่นดินใหญ่มาในสมัยอยุธยาและ 
สร�างคุณ์งามควิามด่ให�แก่ที่�องถิี�น จันเป็นท่ี่�

เคารพันับถ้ีอของคนทัี่�วิไป ติราบสิ�นอายุขัย
ในวัิย 97 ปี
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รู้อยพรู้ะพุที่ธับิาที่



แผนทีี่�สังเขปการู้ยกพล้ขึ�นบิก

ที�เรอ่่ญีี่�ปุน่ีทอ่ด้สมอ่เขาคลอ่งวาฬทา
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เขาชั่อ่่งกระจก

เขาตำามอ่่งไร่

อ่่าวมะนีาว

เขาล้อ่มห่มวก

อ่่าวประจวบฯ

กอ่งรก่ษาการณ์์

สถานีีวิทยุ

ฝ่ง่บนิีที� 1, 2, 3

เสนีารก่ษ์

สถานีีคล่งเชั่่�อ่เพลิง

เกาะนีกนีางแอ่่นี

เกาะแรด้

เกาะห่ล่ก

สถานีีรถไฟ

เกาะรม่

เกาะไห่ห่ลำา

เกาะเห่ล่�อ่ม

1

1

2

4

5

3

2 3
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ต่ำวเม่อ่งประจวบฯ

 อ่าวิมะนาวิเป็นสถีานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิท่ี่�ม่ช้�อเส่ยง ม่ชายหาดท่ี่�สวิยงาม นำ�าที่ะเลใส สะอาด เป็นระเบ่ยบ 
และม่ควิามปลอดภัยส้ง เน้�องจัากอย้ใ่นควิามด้แลของกองบิน 5 นอกจัากน่� อ่าวิมะนาวิยังได�ระดับ
คุณ์ภาพัชายหาดเป็นระดับด่มาก (5 ดาวิ) ได�รับควิามช้�นชมจัากนักท่ี่องเท่ี่�ยวิทัี่�งชาวิไที่ย 
และติ่างชาติิ และยังเป็นแหล่งประวิัติิศาสติร์สมัยสงครามโลกครั�งท่ี่� 2 ท่ี่�ญ่�ปุ�นยกพัลขึ�นบก 
ท่ี่�อ่าวิมะนาวิ จัากบริเวิณ์ชายหาดมองเห็นเขาล�อมหมวิกและเขาคลองวิาฬ ร่มร้�นด�วิยทิี่วิสนประดิพััที่ธ์  
นำ�าที่ะเลไม่ลึกเหมาะแก่การลงเล่นนำ�า นอกจัากน่�  ยังม่ร�านอาหารและเคร้�องด้�มให�บริการ  
รวิมถึีงม่ห�องอาบนำ�าไวิ�บริการอ่กด�วิย

เล่้นนำ�าที่ะเล้ใส
พักผ่อนหย่อนใจริู้มชุายหาด

สอบิถิ่�มเพิ�มเต้มิ กองบิินั 5  โทำรั. 0-3261-1031 หร่ัอ 0-3261-1017

กิจกรู้รู้มอ่�นๆ ได�แก่

ท่ี่�พัักสวัิสดิการ
ที่อ. อ่าวิมะนาวิ

ฟ้้าชมคล้�น

สนามกอล์ฟ้
กองบิน 5

36 3736



สำานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมวิิที่ยาศาสติร์ วิิจััยและนวัิติกรรม (สกสวิ.)

หน่วิยบริหารและจััดการทุี่นด�านการเพิั�มควิามสามารถีในการแข่งขันของประเที่ศ (บพัข.)

มหาวิิที่ยาลัยราชภัฏิเพัชรบุร่

สถีาบันบัณ์ฑิติพััฒนบริหารศาสติร์ 

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

ขอขอบิคุณี
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