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เอกสารสรุปผลการถอดบทเรียนภายหลัง                  
การปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สญูหาย                  
ในวนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน จังหวัดเชียงราย 
 

ประกอบด้วย 
 1. สรุปการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ  าหลวง-        
ขุนน  านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 

 2. การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน 
จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 โดยการจัดเวทีเสวนา            
ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย 

ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2561 โดยการจัดเวทีเสวนา         
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

ระยะที่ 3  ระหว่างวันที่ 2-17 กันยายน 2561 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ปฏิบัติงานทั งชาวไทย และชาวต่างชาติ  

 3. ข้อเสนอหลักสูตร และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
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1. สรุปการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ         

ผู้สูญหายในวนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน  

ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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สรุปการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน  
ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

************************** 
 รัฐบาลได้น้อมน าพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ซึ่งพระราชทานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) เร่งดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้มีชีวิตเป็นปกตโิดยเร็ว  
 (2) การปฏิบัติต้องบูรณาการ และวางแผนเผชิญเหตุให้ดี อย่าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงาน 
 (3) น้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม      
แต่ละสภาพพ้ืนที่ 

รัฐบาลได้ติดตามเหตุการณ์ กรณีนักฟุตบอลเยาวชน ทีม "หมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี"  สูญหายใน          
วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มาตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง และได้
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ        
ไปตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า ช่วยก ากับ ดูแล และประสานสอดคล้องกับหน่วยงานในระดับกระทรวง กรม เหล่าทัพ 
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนฯ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558  โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง -ขุนน้ านางนอน         
ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ในฐานะผู้อ านวยการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีโครงสร้างการจัดการตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ ์เพ่ือความเป็นเอกภาพ ก าหนดภารกิจ และแบง่หน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่   

 (1) ส่วนปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการค้นหาทางอากาศ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางบก 
หน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการระบายน้ า เบี่ยงเบนทางน้ า    

 (2) ส่วนอ านวยการ ได้แก่ หน่วยสถานการณ์ เป็นการรวมหน่วยทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประเมินสถานการณ์ หน่วยทรัพยากร และหน่วยเอกสาร เพ่ือการลงทะเบียนบุคลากร
ทรัพยากรที่มาให้การช่วยเหลือ   
 (3) ส่วนสนับสนุน ได้แก่ หน่วยเสบียง เพ่ือส่งก าลังบ ารุง อาหาร หน่วยแพทย์ จัดเจ้าหน้าที่แพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หน่วยสถานที่ ดูแลการจัดการพ้ืนที่ การสนับสนุนระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง หน่วยสื่อสาร สนับสนุนการจัดระบบสื่อสาร   

พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ เพ่ืออ านวยความสะดวกการเข้าให้ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม       
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร และก าหนดทิศทางในการเผยแพร่ข้อมูล และตอบโต้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  โดยมี 
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้เชี่ยวชาญ 
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จากศาสตร์ในแขนงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมให้ข้อเสนอแนะตามหลักสากล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งการ         
ในส่วนของแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือ       
ผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส าหรับเป็นกรอบ     
ในการปฏิบัติงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน โดยภาพรวมของเหตุการณ์มีผลการปฏิบัติล าดับได้ ดังนี้ 

1. เหตุการณ์ตั งต้น 
 จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (สสนก.) 

พบว่าช่วงวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 มีฝนตกสะสมในพื นที่รวมกันมากกว่า 90 มิลลิเมตร ผ่านไป 2 วัน 
ปริมาณน  าฝนทั งหมดที่ตกในเขตถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน จึงไหลเข้าท่วมภายในถ  า ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561   
 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นักฟุตบอลเยาวชน ทีม "หมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี" (ช่วงอายุ 11-16 ปี) 
จ านวน 12 คน และผู้ช่วยโค้ช 1 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ภายหลังเสร็จจากการฝึกซ้อมฯ ณ สนามกีฬาบ้านจ้อง 
สนามกีฬากลางต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้พากันเดินทางโดยรถจักรยาน จ านวน 11 คัน  
และรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน ไปเที่ยวต่อที่เขตวนอุทยานถ้ าหลวงนางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น.  
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2. ล าดับเหตุการณ์การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือ 
2.1 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 วันที่ 1 ของการค้นหา 
 เวลา 15.00 น. ความผิดปกติบริเวณหน้าถ  า เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ ได้เดินตรวจตราความเรียบร้อย

ก่อนเวลาปิดท าการประจ าวัน เมื่อพบรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานจอดอยู่บริเวณปากถ้ า จึงได้ให้เจ้าหน้าที่     
3 นาย เข้าท าการค้นหาภายในถ้ าแต่ไม่พบ จึงไดป้ระสานฝ่ายปกครองท้องทีร่่วมค้นหา 

 เวลา 21.00 น. ความพยายามช่วยเหลือจากคนในพื นที่ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) 
อ าเภอแม่สาย ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านจ้องว่า มีเด็กหายไปในถ้ าหลวง จึงน าทีมกู้ภัยรวม 14 คน ไปถึง      
ถ้ าหลวงเวลาประมาณ 22.00 น. ท าการติดตั้งไฟส่องสว่าง ก่อนเข้าไปในถ้ าจนมาถึงบริเวณช่องที่มีน้ าท่วม          
ไม่สามารถไปต่อได้ ประเมินแล้วต้องใช้การด าน้ าเข้าไปจึงได้ประสานไปยัง  สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทา       
สาธารณภัย เนื่องจากมีชุดประดาน้ า  

 เวลา 22.00 น. ข่าวแพร่กระจาย ระดมสรรพก าลัง นายอ าเภอแม่สาย และเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรแม่สาย ได้รับแจ้งเหตุ พร้อมทั้งส่งก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ  หน่วยเฉพาะกิจ        
กรมทหารม้าที่ 3 (ฉก.ม.3) กองก าลังผาเมือง อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (อส.ปภ.) 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าท าการค้นหาภายในถ้ าหลวงนางนอน และได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพ่ือรับทราบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
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2.2 วันอาทิตยท์ี่ 24 มิถุนายน 2561 วันที่ 2 ของการค้นหา 
 เวลาประมาณ 01.00 น. ผู้ว่าฯติดตามสถานการณ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

เดินทางเข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  โดยทีมกู้ภัยสยามรวมใจ        
ทหาร และนักประดาน้ าจากศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย รวม 22 คน ได้เข้าไปค้นหาภายในถ้ า             
เพ่ือติดตามค้นหาผู้ที่หายเข้าไปในถ้ าฯ จนถึงบริเวณโถง 3 แต่ไม่สามารถเข้าไปต่อได้  

 เวลาประมาณ 03.00 น. พบร่องรอย หน่วยกู้ภัยได้ออกมาจากถ้ า จากการค้นหาเบื้องต้น พบรองเท้าแตะ 
จ านวน 12 คู่ และกระเป๋าจ านวนหนึ่ง วางบนพ้ืนภายในถ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เวลาประมาณ 03.30 น. ฝนตกหนักต่อเนื่อง และภายในถ้ ามีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว กระแสน้ า 

ไหลรุนแรง และสูงขึ้นจนปิดทางเข้าออกบางส่วน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้นหา จึงได้มีการประชุมปรับแผนการค้นหา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหา เจ้าหน้าที่จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
เทศบาลต าบลแม่สาย หน่วยทหาร ต ารวจ องค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนที่ และผู้น าชุมชน   

 เวลา 09.00 น. เพิ่มก าลังชุดปฏิบัติการ และการปรากฎตัวของผู้เชี่ยวชาญถ  า  ประกอบด้วย 
หน่วยงานที่สนับสนุนปฏิบัติการค้นหา ประกอบด้วย หน่วยทหาร ต ารวจ ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย        
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย มูลนิธิสยาม
รวมใจ (ปู่อินทร์) สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย อส.ปภ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่สาย ก านันและผู้ ใหญ่บ้านในพ้ืนที่  Mr. Vernon Unsworth 
ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ า โดยจัดทีมค้นหาออกเป็น 15 ชุด มีภารกิจหลัก ได้แก่ (1) การค้นหา (2) การล าเลียงน้ าและ
อาหารให้ผู้ปฏิบัติงาน (3) การจัดระบบสื่อสาร (4) การคัดกรองผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานภายในถ้ า (5) การวัดปริมาณ
ออกซิเจนภายในถ้ า (6) การจัดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ  ถึงสถานการณ์ การจัดตั้ง        
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ และด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

 เวลา 13.00 น. เจอร่องรอย ปรับแผนการค้นหาอีกครั ง โดยชุดค้นหาชุดที่ 1 น าโดย Mr. Vernon 
Unsworth แจ้งว่าพบร่องรอยของผู้สูญหาย และมีความจ าเป็นต้องใช้ชุดประดาน้ า พร้อมทั้งต้องรีบจัดตั้ง
ระบบสื่อสารภายในถ้ า ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงปรับแผนการค้นหาโดยเพ่ิมชุดประดาน้ า และให้
จัดหาสายสัญญาณความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร โดยเร็ว เพ่ือด ารงการสื่อสาร 

 เวลา 19.20 น. ยังผ่านไม่ได้ ชุดประดาน้ าหยุดการค้นหาชั่วคราว เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี 
มองเห็นได้เพียงในระยะ 1 ฝ่ามือเท่านั้น และออกซิเจนในถังเหลือน้อยจึงตัดสินใจถอนก าลัง ออกมา              
และปรับแผนการค้นหาอีกครั้ง 

 เวลา 21.00 น. ต้องการนักประดาน  าที่แกร่งที่สุด หน่วยงานระดับจังหวัดทยอยเข้าร่วมจัดตั้ ง       
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บริเวณหน้าถ้ า และภายหลังจากทราบถึงสถานการณ์ภายในถ้ า ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตัดสินใจประสานขอรับการสนับสนุน   
ชุดประดาน้ าจาก นรข.เขตเชียงราย และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) และด าเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง   

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติวันที่ 2   
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ด าเนินการ               

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2558 ตลอดจนระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้   

(1) ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558  

(2) ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน อ าเภอแม่สาย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(3) จัดต้ังศูนยบ์ัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย โดยการด าเนินการในช่วงแรก เป็นการบัญชาการเหตุการณ์ในระดับพ้ืนที่ ใช้ทรัพยากร บุคลากร
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเป็นส่วนใหญ่ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (3.1) การจัดชุดปฏิบัติการ เน้นการค้นหา และการเพ่ิมชุดประดาน้ าจากเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร       
ที่มีทักษะและความพร้อมของอุปกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ าที่เป็นชาวต่างชาติเข้าร่วม 
รวมถึงการเตรียมการด้านการแพทย์ เพ่ือรองรับกรณีพบผู้สูญหาย  
  (3.2) การจัดชุดสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่  
    - การติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สาย และอบจ.เชียงราย เดินสายไฟ
ชั่วคราว บริเวณศูนย์บัญชาการฯ และบริเวณลึกเข้าไปจากปากถ้ าประมาณ 500 เมตร ส่วนบริเวณปากถ้ าใช้สปอตไลท์ 
และ balloon light ให้แสงสว่าง  
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   - การจัดตั งระบบส่ือสาร มี ฉก.ม.3 สนับสนุนสายสัญญาณ และทีมสื่อสารจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้าร่วมจัดตั้งระบบการสื่อสาร ท าให้ชุดปฏิบัติการสามารถสื่อสารกับศูนย์บัญชาการฯได้  

2.3 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วันที่ 3 ของการค้นหา  
เวลา 02.45 น. เสริมทีมนักประดาน  า หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) รวม 16 นาย เดินทางถึง 

ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจภายในถ้ า พร้อมร่วมประชุมกับทีมนักประดาน้ าของจังหวัดเชียงราย  
เวลา 04.00 น. รายงานสภาพภายในถ  า ส่วนล่วงหน้าของหน่วยซีลที่เข้าส ารวจภายในถ้ า ใช้เวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงโถง 3 พยายามไปต่อให้ถึง 3 แยก พบเวิ้งที่มีน้ าขังประมาณ 2 เมตร พยายามหาเด็ก และโค้ช 
แต่ไม่พบจึงออกมารายงานสถานการณ์ 

เวลา 07.00 น. ซีลเริ่มปฏิบัติการค้นหา ซึ่งทีมชุดค้นหาสามารถเข้าไปถึงห้องโถงใหญ่ (ผ่านจุดที่น้ าสูง
ไปได้แล้ว) เข้าไปได้แล้วประมาณ 2 กิโลเมตร จากระยะทาง 4 กิโลเมตร แต่ "ยังไม่พบเด็ก" พบเพียงร่องรอยเป็น
สัญลักษณ ์และเชื่อว่า "ยังมีชีวิต" และมีหน่วยงาน อาสาสมัครต่าง ๆ เดินทางเข้ามาให้ความช่วยเหลือในพ้ืนที่มากขึ้น 

เวลา 10.00 น. เสริมก าลังอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางเข้าพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น         
เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการ ทั้งการเสริมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การเพ่ิมเครือข่ายสัญญาณสื่อสาร และการเสริมก าลัง
ทางอากาศยาน เพ่ือส ารวจช่องทางอ่ืน 

เวลา 19.30 น. ต้องสูบน  าออก ผลจากการประชุมศูนย์บัญชาการฯ สรุปว่าต้องสูบน้ าออกจากถ้ าให้ได้ 
และต้องมีการเพิ่มแสงสว่าง  

เวลา 22.00 น. หนทางพร่องน  า ศูนย์บัญชาการฯได้ขอสนับสนุนรถสูบส่งน้ า และเครื่องสูบน้ า                 
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เตรียมปฏิบัติการสูบน้ าที่อ่างเก็บน้ าด้านล่างของพ้ืนที่ 
(หนองน้ าพุ) โดยคาดหวังว่าระดับน้ าใต้ดินจากถ้ า จะไหลลงมาแทนทีน่้ าในอ่างเก็บน้ า  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 3  
 - ยังคงเน้นปฏิบัติการค้นหาโดยมีก าลังส าคัญเพ่ิมเติมคือหน่วยซีล ที่ส่งทีมประดาน้ าเข้าไปค้นหาในถ้ า 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ น้ าท่วมทางในถ้ าเป็นระยะ บางจุดน้ าลึกระดับเอว บางจุดท่วมหัว และกว้าง
พอสมควร การเข้าไปจึงต้องด าน้ าบางช่วงสลับเดิน และหากพบเด็ก ต้องวางแผนการล าเลียงออกอีกครั้ง            
เพราะน้ าท่วมหลายช่วง ยากจะให้เด็กด าน้ าออกมา  
 - การบริหารจัดการของศูนย์บัญชาการฯ ได้มีการประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจัดระบบส าหรับ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว ดังนี้ 
  (1) เสริมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สาย ติดตั้งสายเมนชั่วคราว หม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ และติดตั้งสายไฟระยะทาง         
1.5 กิโลเมตร เข้าไปภายในถ้ า และติดต้ังหลอดไฟระบบแสงสว่างภายนอกถ้ า  

 (2) การเสริมประสิทธิภาพระบบสื่อสาร ส านักงาน กสทช. ได้ประสานโอเปอเรเตอร์ 5 ค่าย ได้แก่ 
AIS, DTAC, TRUE, CAT และ TOT ขยายช่องสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถรับโทรศัพท์ได้เร็ว และกว้าง
ขึ้น สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพ้ืนที่บริเวณปากถ้ า และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบได้ สนับสนุนวิทยุสื่อสาร       
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กับผู้ปฏิบัติงาน โดย CAT ได้ท าการลากสาย Drop Wire จากปากถ้ าเข้าไปในถ้ าประมาณ 1,300 เมตร และTOT 
สนับสนุนระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ (IP Star)  

 (3) เพิ่มปฏิบัติการทางอากาศ เฮลิคอปเตอร์จาก กก.ตชด.327 และหน่วยบินต ารวจจังหวัดเชียงใหม่  
บินส ารวจ บริเวณเหนือถ้ าหลวง-นางนอน เพ่ือหาช่องโพรงที่อาจเป็นช่องทางให้ความช่วยเหลือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 วันที่ 4 ของการค้นหา   
 เวลา 06.00 น. เพิ่มระบบการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ ชุดชรบ.หมู่บ้าน และชุดสารวัตรทหาร               

ร่วมจัดระบบการจราจร และการรักษาความปลอดภัยบริเวณถ้ าและพ้ืนที่โดยรอบ โดยมีชุดปฏิบัติการสูบน้ าของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สูบน้ าจากแหล่งน้ านอกถ้ า  

 เวลา 07.00 น. การเสริมทัพ และความยากภายในถ  า หน่วยซีลเสริมก าลังเพ่ิมอีก 24 นาย และเริ่ม
ปฏิบัติการ ระหว่างค้นหา พบร่องรอยของเด็ก และสามารถด าน้ าไปได้ถึงสามแยก และอีกประมาณ 200 เมตร            
จะถึงหาดพัทยา แต่เนื่องจากระดับน้ าเริ่มขึ้นสูงจากบริเวณสามแยกจนเกือบมิดเพดานถ้ า และไล่มาจนเกือบถึงโถง 3 
จึงแจ้งให้ศูนย์บัญชาการฯ ให้หาทางพร่องน้ าออกจากถ้ า เงื่อนไขพอแค่ให้มีช่องส าหรับนักประดาน้ าสามารถโผล่ขึ้นมา
หายใจได้ และมีบริเวณแห้งพอส าหรับเป็นพ้ืนที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  

 - กองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยาน บล.8 (C-130) อ านวยความสะดวกให้คณะเจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท PAW. Technology และบริษัท Digital focus และอุปกรณ์ 
ยานส ารวจใต้น้ า ROV อากาศยานไร้คนขับ  

 เวลา 07.45 น. แบ่งมอบพื นที่รับผิดชอบในการลาดตระเวนค้นหา โดยใช้บูรณาการร่วมหน่วยงานทั้ง
ทหาร พลเรือน อาสาสมัคร รวม 9 ชุดปฏิบัติการ ตามแนวสามแยกในถ้ า จนถึงปลายถ้ า และหน่วยซีล เริ่มปฏิบัติ
ภารกิจ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และรายงานผลทุก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีทีมอาสาสมัครนักประดาน้ าทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยคุณนรินทร ณ บางช้าง เป็นผู้ประสานงานพร้อมอุปกรณ์การด าน้ าที่ทันสมัย ร่วมสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยซีล  



8 

  เวลา 08.35 น. ข้อเสนอ และการตัดสินใจที่โลกต้องจดจ า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยังถ้ าหลวงฯ รับฟังสรุปสถานการณ์จาก             
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

 (1) เข้าประชุมรับทราบสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน พร้อมแจ้ง            
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความช่วยเหลือให้สามารถน าเด็กออกมาโดยเร็วที่สุด และหาก
พบตัวแล้วต้องรีบส่งทีมเข้าไปดูแล และได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทรัพยากรที่มี ไม่ให้เกิดความสับสนเวลา
เข้าไปช่วยเหลือ เพ่ือให้สามารถน าเด็กออกมาโดยเร็วที่สุด ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 (2) ให้ค าแนะน าเรื่องการสูบน้ าออกจากถ้ า   
 (3) ให้ก าลังใจครอบครัวของเด็กและโค้ชทั้ง 13 คน  
 (4) มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ระดมสรรพก าลัง ทั้งบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ สนับสนุนการด าเนินการทันที โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างที่เพียงพอ 
 (5) ประสานรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากรพิเศษ ในนามรัฐบาล ได้แก่ การตัดสินใจรับ
ข้อเสนอจาก Mr. Vernon Unsworth ในการเชิญนักประดาน้ าชาวอังกฤษ 3 คน สังกัด British Cave Rescue 
Council (BCRC) ที่ เชี่ ยวชาญการส ารวจและด าน้ าในถ้ า ได้แก่  Mr. Rob Harper Mr. Richard Stanton และ          
Mr. John Volanthen โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประสานงานกับกระทรวง              
การต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทั้ง 3 คน เดินทางมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุด  
 เวลา 14.17 น. วิกฤตภายในถ  า มีรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยซีลว่าการปฏิบัติภารกิจค้นหา ผู้สูญหาย 
ขณะนี้ระดับน ้ายังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยระดับน ้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ สามารถเข้าไปถึงได้แค่โถง 3 เนื่องจากภายในถ ้ายังมี
ตาน ้าขนาดใหญ่จ านวนหลายจุด  
 - การปฏิบัติการทางอากาศ เฮลิคอปเตอร์จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ บินส ารวจถ้ าหลวง เพ่ือส ารวจ       
ภูมิประเทศ และหาปล่องที่อาจเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้สูญหาย ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 เวลา 15.00 น. ความช่วยเหลือจากเครือข่าย ได้ประสานขอเครื่องสูบน้ าซับเมิร์สจากหน่วยต่าง ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ า และกรมชลประทาน 
เบื้องต้นสามารถรวบรวมได้ประมาณ 23 เครื่อง กับเครื่องสูบแบบจุ่มหัว อีก 7 เครื่อง  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 4  
 (1) ปฏิบัติการพร่องน  าออกจากถ  า เนื่องจากมีฝนตกในพ้ืนที่ตั้งแต่ช่วง 21.00 น. ของวันที่ 25 มิ.ย.61 

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ระดับน้ าในถ้ าสูงขึ้น จึงได้เร่งปฏิบัติการสูบน้ าบริเวณปากทางเข้าถ้ าโดยติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ออกจากถ้ า และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ส่งรถบรรทุกเครื่อง 
สูบส่งระยะไกล (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) จ านวน 2 คัน และกรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ า 1 เครื่อง 
สูบน้ าออกจากหนองน้ าพุ (พ้ืนที่ปลายน้ า) เพ่ือช่วยระบายน้ าออกจากถ้ าหลวง และได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ า
เพ่ิมเติมจากศูนย์ ปภ.เขต 10 ล าปาง จ านวน 3 คัน และกรมชลประทาน  ส่งทีมจากส านักเครื่องจักรกล น าเครื่อง       
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สูบน้ าขนาดใหญ่ 10 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้าขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง ขนาด 10 นิ้ว 8 เครื่อง และ
เครื่องสูบน้ าด้วยเครื่องยนต์ (ดีเซล) ขนาด 12 นิ้ว อีก 1 เครื่อง สนับสนุนเพ่ิมเติมส าหรับใช้สูบน้ าออกจากหนองน้ าพุ  

 (2) ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลัก      
ในการเข้าไปค้นหาภายในถ้ า ภาพรวมการปฏิบัติงานพบว่าระดับน้ ายังคงสูงขึ้น และยังหาเส้นทางที่คาดว่าเด็ก ๆ 
จะหนีน้ าไปยังไม่เจอ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางน ้า (ซีลต ารวจน ้า) จ านวน 10 นาย 
เข้าร่วมภารกิจค้นหากับหน่วยซีล ของกองทัพเรือไทย 
   (3) ปฏิบัติการส ารวจช่องทางช่วยเหลืออ่ืน ๆ : ด าเนินการทั้งทางบก และทางอากาศ จัดชุดปฏิบัติการ 
ผสมก าลังร่วม ทหาร ต ารวจ และป่าไม้ เดินปูพรม และใช้เฮลิคอปเตอร์ต ารวจ 1 ล าบินส ารวจช่อง/ปล่องอากาศ          
ทีต่รงกับแนวถ้ า ปัจจุบันยังไม่เจอช่องทางที่เหมาะสม   

 (4) การเสริมประสิทธิภาพระบบสื่อสาร บริษัทเอไอเอส ส่งเจ้าหน้าที่วิศวกร และรถสถานี ฐานเคลื่อนที่ 
พร้อมท าการติดตั้งเครือข่ายให้ระบบสื่อสารในบริเวณดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น  และได้ท าการปรับจูน
สัญญาณจากสถานีฐานใกล้เคียงด้วยการหันจานสายอากาศ (antenna) ไปยังบริเวณถ้ าหลวง และด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (repeater) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับการใช้งาน และได้ลากสายออพติกอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เข้าไปที่พ้ืนที่เพ่ือเปิดสัญญาน Wi-Fi ช่วยรองรับการใช้งานดาต้า และการสื่อสาร 

 (5) การคัดกรองผู้เข้าพื นที่ปฏิบัติการ ชุด ชรบ.หมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองรถเข้าถ้ าหลวง บริเวณทางเข้าวัด
บ้านจ้อง ม.9 ต.โป่งผา อ.แมส่าย จ.เชียงราย และขอความร่วมมือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างาน
ได้สะดวก 

 (6) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการค้นหาจากสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากสถาบันการศึกษา และบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านส ารวจ จ านวน 15 คน ยานส ารวจใต้น้ า (ROV) จ านวน  
1 เครื่อง และโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อนส าหรับบินส ารวจ จ านวน 2 ล า และได้รับภารกิจประเมินรูปแบบ
การปฏิบัติงานลักษณะของถ้ าที่ถูกน้ าท่วมจากห้องโถงถึงบริเวณสามแยก และการใช้อากาศยานไร้คนขับ ถ่ายภาพ
ทางอากาศบริเวณโพรงต่าง ๆ การจัดท าแผนที่สามมิติ ตลอดจนการให้ค าแนะน าทางวิชาการ             

 (7) ปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลศูนย์
เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดทีมแพทย์พยาบาล         
ทีม MERT สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 10 เตียง  และจัดเจ้าหน้าที่ พูดคุยให้ก าลังใจ                
ลดความเครียดกับครอบครัวของเด็ก ๆ และโค้ช 

 (8) การติดตามสถานการณ์ และการมอบหมายภารกิจ เนื่องจากมีภารกิจแยกย่อยเพ่ิมขึ้น ประกอบ
กับมีหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมในเหตุการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ศูนย์บัญชาการฯ จึงได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติประจ า
ในการประชุมร่วมกัน ได้แก่ เวลา 08.00 น. และ 18.00 น. เป็นการประชุมของหัวหน้าชุดแต่ละกลุ่ม ส าหรับเวลา 
09.00 น. และเวลา 16.00 น. เป็นการประชุมของผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้าชุด ส าหรับในเวลา 17.00 น. 
เป็นการแถลงข่าวโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้ที่เก่ียวข้อง (เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น) 
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2.5 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 วันที่ 5 ของการค้นหา  
   - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน “โรงครัวพระราชทาน” ส าหรับปรุงอาหารให้เจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร และญาติของกลุ่มเด็กและโค้ชฟุตบอล และเสื้อกันฝนพระราชทาน จ านวน 2 ,000 ตัว พร้อมทั้ง
พระราชทานก าลังใจเยาวชน และครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
   - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทานเงิน 5 แสนบาท           
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพ่ือน าไปจัดซื้ออาหาร ยา และสิ่งของจ าเป็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติการช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนน าไปจัดซื้ออาหาร ยา และสิ่งของจ าเป็น และรับสั่ง “ขอให้ทุกคนปลอดภัย และประสบความส าเร็จในการ
ช่วยเหลือเด็ก 13 ชีวิต ที่พลัดหลงในถ้ า ทั้งเจ้าหน้าที่และทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยและคนถูกช่วย” 
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   เวลา 01.00 น. วางระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในถ  า การเดินสายไฟเพ่ิมเติมและการติดตั้งเครื่องสูบน้ า
แล้วเสร็จ แต่ตัวเครื่องยังมีปัญหาไม่สามารถท างานได้ เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากร        
น้ าบาดาลได้ตรวจสอบตัวเครื่องสูบน้ า และสามารถใช้งานได้เมื่อเวลา 03.00 น. แต่ก าลังไม่เพียงพอท าให้น้ าลดได้ 
   เวลา 02.00 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่แรงดันสูง จ านวน 5 เครื่อง 
และสายสูบ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสูบน้ าจากกรุงเทพมหานคร 
   เวลา 04.45 น. เสียพื นที่โถง 3 จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ าท่วมมาถึงห้องโถง 3 
เจ้าหน้าที่ต้องย้ายที่ตั้งจากโถง 3 มายังโถง 2 โดยที่น้ าสูงขึ้นประมาณ 6 นิ้ว/ชั่วโมง 
   เวลา 09.00 น. ให้ข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับหัวหน้า       
ส่วนราชการ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าหน่วยซีล ยังคงเดินหน้าค้นหาแข่งกับเวลา แต่ยังไม่พบร่องรอย  
หรือหลักฐานใหม่ เชื่อมั่นว่าทุกคนต้องปลอดภัย ในเรื่องน้ า ก าลังเร่งสูบน้ าออกจากถ้ าให้ได้มากกว่าเมื่อวานนี้ 
ส าหรับการส ารวจปล่อง หรือโพรง 1 จุด ที่สามารถหย่อนของลงไปได้ เจ้าหน้าที่โรยตัวลงไป แต่ตันและในส่วนของ
ค าบอกเล่าของชาวบ้าน ถึงอีก 2 โพรง เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนภูเขา ได้แบ่งเป็น 2 ทีม เข้าส ารวจแล้ว และก าลังทาง
อากาศ มเีฮลิคอปเตอร์ 5 ล า รอข้ึนบินส ารวจ หากท้องฟ้าเปิด 
   เวลา 11.00 น. โรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารให้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ ณ ถ้ าหลวง – 
ขุนน้ านางนอน โดยมี ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน         
   - อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องสูบน้ า 
(ไดโว่) จ านวน 19 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์สายส่งขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน 66 เส้น จากกรุงเทพมหานคร 
   เวลา 12.15 น. ฝืนธรรมชาติ หน่วยซีลยังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานค้นหา และได้พยายาม        
เข้าไปทีโ่ถง 3 แต่ต้องถอนก าลังออกมาเพราะระดับน้ าเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
   เวลา 12.20 น. แสวงหาช่องทางอ่ืน ชุด ตชด.ค่ายนเรศวร ร่วมกับทีมกู้ภัยของกรมอุทยานฯ และชาวบ้าน
ในพ้ืนที่เป็นผู้น าทาง ในการค้นหาโพรงถ้ า และได้ลงส ารวจปล่อง-โพรงใหม่บนยอดเขา กว้าง 30x50 ซม. บนเขา
ตามแนวถ้ า โดยได้ข้อมูลว่าอยู่เหนือหาดพัทยาแล้วลึก แค่ 5 เมตร ทางแคบ – ตัน 
   เวลา 12.40 น. พยายามทุกช่องทาง เจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้ด าเนินการซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ิมเติมท่อในการสูบน้ าออกจากถ้ าฯ ระยะ 3 กม. และหน่วย นพค.35 
ท าการขุดร่องระบายน้ า เพ่ือเบี่ยงทางน้ าจากถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ให้ไหลลงเร็วขึ้น เนื่องจากประตูฝาย            
มีขนาดเล็กท าให้น้ าไหลออกจากถ้ าช้า ท าให้น้ าไหลลงล าคลองได้ดีขึ้น และมีน้ าซึมออกจากถ้ าอย่างต่อเนื่อง 
   เวลา 14.25 น. เพิ่มก าลังสูบน  า มีข้อมูลจากจากการรายงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ระบุว่า       
ถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน มีโพรงถ ้าที่คดเคี้ยวเป็นระยะทางกว่า 8-10 กิโลเมตร ซึ่งบางจุดก็มีวังน ้าและสันดอนดิน 
ระยะทางยิ่งไกล อากาศก็เริ่มเบาบางลง และระดับน้ าภายในถ้ าที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ยังเป็นอุปสรรคในการค้นหา จึงได้        
ท าการเสริมประสิทธิภาพการสูบน้ าโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าจากกรุงเทพมหานคร และติดตั้งปั๊มน้ า จ านวน 10 ตัว         
มีเจ้าหน้าที่จาก กทม. และศูนย์ปภ.เขต 15 เชียงราย ด าเนินการสูบน้ า และมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ช่วยเสริมสายยาง
ส่งน้ าระยะไกล เพ่ือเร่งสูบน้ าออกจากถ้ า บริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ าหลวงฯ 
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   เวลา 15.30 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงสิ่งของพระราชทาน (เสื้อกันฝนพระราชทาน) จ านวน 
2,000 ตัว เพ่ือน าส่งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย ประชาชนจิตอาสา และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 
   เวลา 15.45 น. ระดับน  าเพิ่มขึ น ถึงทางเดินโถง 3 
   เวลา 18.00 น. ใจยังสู้ ชุดปฏิบัติการพิเศษ นสร.กร. จัดชุดด าน้ า จ านวน 3 ชุด และชุดควบคุม           
/สนับสนุน จ านวน 2 ชุด รวมทั้งปรับแผนการด าน้ าใหม่ โดยพร้อมปฏิบัติทันที เมื่อระดับน้ าภายในถ้ าลดลง
พอสมควร และมั่นใจว่าระดับน้ าภายในถ้ าที่ลดลง จะไม่เพ่ิมปริมาณสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ      
นักด าน้ าและอาจท าให้ติดอยู่ภายในถ้ าได้ 
   เวลา 19.50 น. World Best Cave Diver นักด าน้ าในถ้ าจากประเทศอังกฤษ 3 คน เดินทางถึงบริเวณ 
ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และลงส ารวจพ้ืนที่  
   เวลา 21.00 น. เสียพื นที่ ระดับน้ าภายในถ้ า เพ่ิมระดับขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ าท่วมโถงต่าง ๆ           
ภายในถ้ าที่เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าไปวางระบบสื่อสารไว้แล้ว สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องรีบ 
ถอนก าลังออกจากถ้ า เครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในถ้ าจมน้ าไป 8 เครื่อง  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 5  
   (1) การจัดชุดปฏิบัติการค้นหาภายในถ  า : หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ              
เป็นหน่วยหลักในการเข้าไปค้นหาภายในถ้ า ส าหรับหน่วยกู้ภัยอ่ืน ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลังบ ารุง และ
เตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  
   (2) การส ารวจช่องทางช่วยเหลืออ่ืน ๆ : ด าเนินการทั้งทางบก และทางอากาศ จัดชุดปฏิบัติการผสม
ก าลังร่วม ทหาร ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ และอาสาสมัคร เดินปูพรม และใช้เฮลิคอปเตอร์บินส ารวจช่อง/ปล่องอากาศ  
ทีต่รงกับแนวถ้ า และเนื่องจากก าลังหน่วยกู้ภัยจากองค์กรสาธารณกุศลเริ่มเข้าพ้ืนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ ์จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครกู้ภัย กู้ภัยไทยใจเดียวกัน” ที่วัดน้ าจ า เพ่ือใช้เป็นจุดระดมพล 
(Staging Area) มีผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประสานงานในจุดดังกล่าว    
   (3) การช่วยระบายน  าออกจากถ  า : ด าเนินการติดตั้งสูบน้ าออกใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ (1) บริเวณปากทาง       
เข้าถ  า ท าการติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ สูบน้ าออกจากถ้ า และ (2) บริเวณหนองน  าที่รับน  าจากถ  า ได้แก่หนองน  าพุ 
และหนองน  านางนอน น ารถบรรทุกเครื่องสูบน้ าท่วมขัง (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) จากศูนย์ปภ.เขต 15 
เชียงราย และศูนย์ ปภ.เขต 10 ล าปาง พร้อมทั้งเครื่องสูบน้ าจากกรมชลประทาน ส าหรับใช้สูบน้ าออกจากหนอง
เพ่ือช่วยระบายน้ าออกจากถ้ าหลวง 
   (4) สาเหตุน  าหลากเข้าถ  า จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (สสนก.) พบว่าเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 25-27 มิถุนายนพ้ืนที่
ถ้ าหลวง มีฝนตกสะสมกว่า 120 มิลลิเมตร จากข้อมูลพบว่าฝนที่ตกทั้งหมด จะใช้เวลาประมาณ 2 วัน ไหลมาสะสม
บริเวณถ้ าหลวง จึงเป็นสาเหตุให้น้ ากลับมาท่วมเต็มพ้ืนที่อีกครั้ง 
      - มีผู้บริหารระดับสูงร่วมตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก และมีหน่วยงานจากหลากหลาย
หน่วยงานเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากทั้งหน่วยทหาร หน่วยงานฝ่ายพลเรือน ตลอดจนอาสาสมัคร 
ประชาชนจิตอาสา  
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   - นักประดาน้ าในถ้ าจากประเทศอังกฤษ 3 คน ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนบัตรโดยสาร พร้อมขนส่งอุปกรณ์ส าหรับการกู้ภัยจากกรุงลอนดอนด้วยเที่ยวบินที่ TG 917 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 15.00 น. และเดินทางต่อโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเที่ยวบินที่ PG 235   
ถึงจังหวัดเชียงราย ในเวลา 18.20 น. เพ่ือเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทันที ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งในเรื่อง
การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง การผ่านพิธีการเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร การดูแลความปลอดภัย การจัดล่าม
ภาษาอังกฤษ ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) 
ส านักงานศุลากากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 วันที่ 6 ของการค้นหา   
  เวลา 01.15 น. ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ทหาร และพลเรือนที่มีความเชี่ยวชาญ
จากกองก าลังสหรัฐภาคพ้ืนอินโด-แปซิฟิค (USINDOPACOM) จ านวน 32 นาย เดินทางจากฐานทัพอากาศสหรัฐฯ 
ในโอกินาว่า ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง พร้อมเครื่องอุปกรณ์ด าน้ า  เครื่องช่วยเหลือชีวิต และเครื่องโซน่า                
จากการประสานผ่านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งเดินทางเข้าพ้ืนที่ทันท ี   
  เวลา 10.20 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าพื นที ่
พร้อมร่วมประชุมในช่วงบ่ายกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
จากสหสาขาวิชา เพ่ือวางแผนให้ความช่วยเหลือ มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
   (1) การเดินสายไฟเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนการสูบน้ าภายในถ้ า โดยสิ่งส าคัญคือการยกสายไฟติดเพดาน          
ไม่ให้แช่น้ า เพ่ือความปลอดภัยของหน่วยซีล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในถ้ า 
    (2) การเร่งสูบน้ าออกจากถ้ า โดยจะสูบออกจากแอ่งระหว่างทางไปเรื่อยๆ เพ่ือให้ชุดกู้ภัยเดินหน้าเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือได้  
   (3) การเจาะผนังถ้ า ตามความเห็นของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี และ      
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการเจาะตัดผ่านโถงถ้ าหาช่องทางเข้าไป เพ่ือให้
สามารถสื่อสารกับผู้พลัดหลงได้ ใช้การส ารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าหรือ Resistivity เพ่ือหา
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ต าแหน่งของแนว ถ้ าและเจาะหลุมส ารวจกว้าง 6 นิ้ว มีบริษัท kenber การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย SCG 
และ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เตรียมเครื่องเจาะเพ่ือสนับสนุนภารกิจการเจาะภูเขา 
   (4) การส ารวจบริเวณสุดปลายถ้ าหาทางน้ าออก บริเวณหาดพัทยา เพ่ือหาทางขยายช่องให้น้ าไหลออกมา
มากขึ้น และเพ่ิมช่องทางการช่วยเหลือ ตลอดจนการส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจบริเวณผาหมี 
  เวลา 12.30 น. หาทางลดระดับน  า ทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่รับน้ าทั้งจากทางห้วยน้ าดั้น         
ทางทิศเหนือของถ้ าและห้วยปากตีนไฟทางทิศใต้ของถ้ า เพ่ือประเมินทิศทางการไหลของน้ าผิวดิน ปริมาณสะสม        
ของน้ าผิวดินในต าแหน่งต่างๆ การไหลซึมของน้ าลงสู่ใต้ดิน ต าแหน่งการมุดตัวของน้ า ตลอดจนต าแหน่งการมุดตังของน้ า 
ลงสู่โพรงหินปูนเข้าสู่บริเวณถ้ า รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ในการผันน้ า และต าแหน่งที่ควรเป็นต้นท่อในการ     
ผันน้ า และต าแหน่งปลายท่อเพ่ือไม่ให้น้ ามีโอกาสไหลเข้าสู่โพรงถ้ าหลวง หรือไหลเข้าสู่ระบบน้ าใต้ดินที่เติมน้ าเข้าสู่         
ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนได้อีก 
  เวลา 13.30 น. อากาศยาน บล.15 (Airbus 319) ล าเลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ชุดขุดเจาะ 2 ชุด เครื่อง GPS 2 ตัว เปล 3 ตัว และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า 1 ชุด  
  ในช่วงบ่ายสภาพอากาศ ณ ถ้ าหลวงฯ ท้องฟ้าเปิด มีแดด เฮลิคอปเตอร์ของต ารวจเริ่มท าการบิน
ลาดตระเวน เพ่ือหาจุดปล่องถ้ าฯ ในส่วนของชุดปฏิบัติการผสมก าลังร่วม ทหาร ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ และ
อาสาสมัคร เดินปูพรม เพ่ือค้นหาปล่องโพรงบนพ้ืนที่ เทือกเขาดอยนางนอน โดยมีอาสาสมัครในนาม            
“ชมรมปีนหน้าผาอ่าวไร่เลย์” จากจังหวัดกระบี่ ชุดแรก จ านวน 7 คน เข้าสนับสนุนภารกิจการโรยตัวส ารวจตาม
ปล่องโพรงที่พบ  
  เวลา 14.00 น. ปฐมบทแห่งการเจาะพร่องน  า ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1         
ขออนุมัตผิู้บัญชาการเหตุการณ์ในการน าเครื่องจักรขุดเจาะน้ าบาดาลจากภาคเอกชน ในนามสมาคมน้ าบาดาลแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ ห.จ.ก.เอ็นพีลกิจ (2007) ห.จ.ก.เอ็นพีดี น้ าเพชรบาดาล และบริษัท PATDRILL จ ากัด เข้าพ้ืนที่
ถ้ าหลวง เพ่ือขุดเจาะบริเวณปากถ้ า โดยมีพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 อ านวยการ 
ควบคุมการด าเนินการ  
  เวลา 14.30 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงสิ่งของพระราชทาน (ยากันยุง จ านวน 88 ลัง) 
ส าหรับแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน 
  เวลา 15.50 น. ระดับน  ายังสูง หน่วยซีลสามารถเข้าไปได้ถึงแค่โถง 3 ขณะที่ทีมนักด าน้ าจาก          
ประเทศอังกฤษ ได้ด าน้ าเข้าค้นหาฯ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. และทีมจาก ปภ. ท าการติดตั้งปั๊มน้ าขนาด          
7.5 แรงม้า บริเวณปากถ้ า 
  เวลา 19.00 น. ติดตั งเครื่องจักร และท าการขุดเจาะท ามุม 30 องศา เมื่อเจาะได้ความลึก 30 เมตร 
พบอุปสรรคจากชั้นหินปูนที่มีลักษณะเป็นโพรงหลายชั้น ท าให้หัวเจาะติดในโพรงชั้นหินหลายครั้ง จึงได้เปลี่ยนเป็น
การขุดเจาะแนวดิ่งกับพื้นในเวลา 21.00 น. 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 6  
   (1) การจัดชุดปฏิบัติการค้นหา : แบ่งเป็น 2 แนวทาง 
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    - การค้นหาภายในถ  า มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลัก ร่วมกับ 
นักประดาน้ าชาวต่างชาติ ในการเข้าไปค้นหาภายในถ้ า ส าหรับหน่วยกู้ภัยอ่ืน ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลัง
บ ารุง และเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล และมีหน่วยจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนไฟฟ้า
ส่องสว่างภายใน  
   - การค้นหาช่องทางให้ความช่วยเหลือจากนอกถ  า : ด าเนินการทั้งทางภาคพ้ืนดิน และทางอากาศ 
เพ่ือค้นหาปล่องที่สามารถใช้เจาะเข้าไปในถ้ า การตรวจสอบทางน้ าที่ส่งผลต่อปฏิบัติการค้นหาในถ้ า มีการแบ่ง
พ้ืนที่และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (1.1) การค้นหาภาคพ้ืนดิน รับผิดชอบโดย พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ 34 จัดชุดปฏิบัติการผสมก าลังร่วม ทหาร ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ และอาสาสมัคร เดินปูพรม บนพ้ืนที่เทือกเขา       
ดอยนางนอนที่มีความสูง สูงสุด 1,300 เมตร พ้ืนที่กว้าง 10 ตารางกิโลเมตร ลักษณะสูงชันและรกทึบ แบ่งพ้ืนที่
เป็น 6 พ้ืนที่ (AO 1-6) ให้หน่วยรับผิดชอบ ดังนี้  
     (1.1.1) พ้ืนที ่AO 1-2 และ AO 4-6 มี พล.ร.7 รับผิดชอบ จัดชุดปฏิบัติการค้นหา จ านวน 
42 ชุด จากหน่วยงาน พล.ร.7 กองก าลังนเรศวร ร้อย.ฝรพ.3 รพศ.5 และชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)      
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      (1.1.2) พ้ืนที่ AO 3 มีต ารวจตระเวนชายแดน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
รับผิดชอบ  
    (1.2) การค้นหาทางอากาศ ด าเนินการร่วมกันโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ บินส ารวจช่อง/ปล่องอากาศ ปัจจุบันยังไม่เจอช่องทางที่เหมาะสม   
    (2) การช่วยระบายน  าออกจากถ  า :  
   - บริเวณหน้าถ  า ท าการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ ซับเมิร์ส ปั๊มน้ าแบบจุ่ม (ไดโว่) และเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า
ขนาดใหญ่แรงดันสูง ของกรุงเทพมหานคร สูบน้ าออกจากถ้ า และการใช้เครื่องเจาะน้ าบาดาลบริเวณด้านหน้า
ทางเข้าถ้ า 
   - มีข้อเสนอแนะในการปิดทางน้ าด้านบนตรงผาหมีฝั่งตะวันตก และควรระบายน้ าตรงจุดยุทธศาสตร์
ถ้ าทรายทอง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รับน้ าขนาดใหญ่ให้ถ้ าฯ ส าหรับบริเวณหนองน้ า ที่รับน้ าจากถ้ า ได้แก่ หนองน้ าพุ 
และหนองน้ านางนอน ยังคงน ารถบรรทุกเครื่องสูบน้ าท่วมขัง (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) จากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง พร้อมทั้งเครื่องสูบน้ า 
จากกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 (นพค.35) ท าการสูบน้ าออกจากหนองเพ่ือช่วย
ระบายน้ าออกจากถ้ าหลวง   
  นอกจากนี  หน่วยทางเทคนิค ได้มีการส ารวจช่องทาง และสภาพทางทางธรณีวิทยา เช่น        
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สนับสนุนกล้อง Bore Hole Camera ซึ่งปกติจะใช้ถ่ายภาพในบ่อบาดาล เป้าหมาย    
เพ่ือส ารวจช่อง ปล่อง และโพรงต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานส ารวจจุดขุดเจาะ 2 ทาง ได้แก่ 1.ในถ้ าเพ่ือ
ระบายน้ า 2.โพรงเหนือถ้ า และกรมทรัพยากรธรณี ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ GISTDA ตลอดจน
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บริษัทที่ช านาญด้านการขุดเจาะของเอกชน ได้สนับสนุนการจัดท าข้อมูลเชิงเทคนิครายละเอียดบริเวณพ้ืนที่ภูเขา 
และมีการเตรียมเจาะผนังถ้ าหลวง   
 ในส่วนผู้บริหารระดับสูงที่เดินทางเข้าพ้ืนที่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และ
รองผบ.ตร. และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ิมเติม ได้แก่ 
    - ปตท.สผ. ส่งชุดส ารวจและขุดเจาะผลิตปิโตรเลียม 3 ทีม สนับสนุนปฏิบัติการ ดังนี้ 
    (1) ทีมโดรน ใช้ส ารวจพ้ืนที่บนเขา โดยใช้โดรนเอ็มพริโบ 2 ตัวใหญ่ 1 ตัวเล็ก ซึ่งใช้ส าหรับการส ารวจ
ตรวจจับปิโตรเลียม คุณสมบัติ สามารถซูมได้ 30 เท่า และมีกล้องตรวจจับความร้อน หากพบจุดที่สงสัยว่าเป็นรู
หรือเป็นโปร่ง ก็สามารถซูมเข้าไปได้ บันทึกภาพได้ รวมถึงจะถ่ายภาพทางอากาศและประมวลผลเป็นแผนที่ 3 มิติ 
ระยะการส ารวจรัศมี 2 ตารางกิโลเมตร หลังส ารวจเสร็จสิ้นจะน าข้อมูลจากการส ารวจมารายงานยังที่ประชุม        
เพ่ือน าข้อมลูให้กับทีมท่ีจะท าการขุดเจาะถ้ าในการวางแผนด าเนินการ  
    (2) ทีมหุ่นยนต์ ชุดหุ่นยนต์ มีอุปกรณ์ที่ เรียกว่าโซน่าสแกนเนอร์  สามารถท าแผนที่ ใต้น้ าได้             
โดยโซน่าสแกนเนอร์ เป็นเทคนิคการใช้คลื่น ท าให้เห็นสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ ซึ่งปกติอุปกรณ์นี้ใช้ส าหรับตรวจจับ 
สิ่งกีดขวาง และเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนงานการด าน้ าได้ 
    (3) ทีมสนับสนุนเทคนิคการสูบน  า อยู่ระหว่างหาท่อแข็ง ขนาดเกิน 200 เมตร มาเสริมการสูบน้ า
บรเิวณปากถ้ า เพ่ือไม่ให้ท่อยุบขณะสูบน้ า  
  - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบินต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  สนับสนุนอากาศยาน            
บินลาดตระเวนตามพ้ืนที่โดยรอบ และเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประกอบด้วย 1.เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยค้นและ
ช่วยเหลือ 2.เฮลิคอปเตอร์พยาบาล 3.เฮลิคอปเตอร์ล าเลียง 
  - อาสาสมัครภาคประชาชน ประชาชนที่ติดตามข่าวมาต่อเนื่องเริ่มแสดงออกถึงความประสงค์ในการ
สนับสนุนตามทักษะ และก าลังที่มี เช่น “ชมรมปีนหน้าผาอ่าวไร่เลย์” จากจังหวัดกระบี่ ที่เสนอการสนับสนุนก าลังคน 
ที่มีทักษะความช านาญด้านการปีนเขา หรือแม้กระท่ังเจ้าของกิจการซักอบรีด “มิสไวท์” ที่เสนอรับซักผ้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ถ้ าหลวงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
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2.7 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 วันที่ 7 ของการค้นหา   
    เวลา 02.00 น. ผลการเจาะบาดาลไม่ส าเร็จ ไม่พบน้ า 
    เวลา 03.00 น. แข่งกับเวลา รับแจ้งจากหน่วยซีลว่าช่วงที่ผ่านมา น้ าขึ้นชั่วโมงละ 9 เซนติเมตร            
โดยที่เจ้าหน้าที่ยังคงท างานแข่งกับเวลาตลอดคืน โดยติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ เพ่ือจ่ายไฟฟ้า
ให้กับเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่เร่งระบายน้ าออก และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA ระบบแสงสว่างให้เพียงพอ 
กับการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในถ้ า (หน่วยซีลเดินทาง มาเสริมก าลังอีก 15 นาย) 
    เวลา 08.30 น. เตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิน และน  า ทีมสนับสนุนประกอบก าลังจากกรมชลประทาน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกร/นายช่างส ารวจ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เข้ารายงานตัวและ
เสนอภารกิจการส ารวจและป้องกันการเติมปริมาณน้ าผิวดินลงสู่ถ้ าหลวงต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ และเข้าพ้ืนที่
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย บนเทือกเขานางนอน 
    - เริ่มท าการขุดเจาะบ่อบาดาลหน้าถ้ าหลวงบ่อที่ 1 ที่ความลึก 45 เมตร  
    เวลา 09.00 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงสิ่งของพระราชทาน (ผ้าห่ม เสื้อกันฝน อาหาร รองเท้าบูท 
และสิ่งของจ าเป็น จ านวน 400 กล่อง) ส าหรับแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน 
    เวลา 09.20 น. ปฏิบัติการคู่ขนาน ในและนอกถ  า ภายในถ้ า ท าการเร่งสูบน้ าออกจากถ้ าอย่างต่อเนื่อง       
แต่ปริมาณน้ ายังไม่ลดลงมากนัก และหลังฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้าเปิด ส าหรับการปฏิบัตินอกถ้ า เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน 
อาสากู้ภัย ได้สนธิก าลังปูพรมเดินค้นหา ปล่องโพรง บริเวณรอบ ๆ เหนือถ้ าหลวง ในรัศมี 10 กิโลเมตร เพ่ือหย่อน
อาหาร และอุปกรณ์ใส่กล่องพลาสติกใสเล็กลงไปก่อน และดูว่ามีช่องทางใดกว้างพอจะให้เจ้าหน้าที่ได้โรยตัวลงไปได ้ 
   เวลา 09.29 น. นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะเดินทางประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการทหารบก โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี  ฯลฯ เข้าตรวจเยี่ยม ให้ก าลังใจญาติผู้สูญหาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
   เวลา 11.00 น. ขอคืนพื นที่ นักด าน้ าของหน่วยซีล 4 นาย ด ามุดน้ าเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ห้องโถง 3 และ
ทดลองติดต่อทางโทรศัพท์ที่วางสายไว้ก่อนน้ าเข้า และสับสวิทซ์เครื่องสูบน้ าที่ติดตั้งไว้ก่อนน้ าเข้า  ให้ท างานต่อได้ 
โดยนักประดาน้ าชาวอังกฤษได้พยายามด าน้ าต่อจากโถง 3 แต่พบกระแสน้ าแรงไม่สามารถไปต่อได้ 
    เวลา 12.57 น. ขบวนรถบรรทุกสิ่งของพระราชทาน เดินทางออกจาก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง       
ไปยังถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ในส่วนการปฏิบัติงานบริเวณถ้ า เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ระดบัน้ าภายในถ้ า เริ่มลดลงตามล าดับ สภาพอากาศ ปลอดโปร่ง มีแสงแดด 
    เวลา 14.55 น. ตื่นตระหนก มีข่าวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในถ้ าหลวงถูกไฟดูดจ านวนหลายราย แต่ภายหลัง
การตรวจสอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้แถลงข่าวว่าเป็นการเข้าใจผิด กรณีดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ที่เดินทาง
มาจากต่างจังหวัด เมื่อเดินทางมาถึงก็รีบท างานเลยโดยไม่ได้พักผ่อน ระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ าได้วูบเป็นลม 
เจ้าหน้าที่ท่านอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไฟดูด นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน  
    เวลา 16.00 น. รอตรวจสอบชั นบาดาล เครื่องจักรได้หยุดเจาะบ่อบาดาลหน้าถ้ าหลวงบ่อที่ 1 เพ่ือรอ     
นักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมาตรวจสอบชั้นบ่อบาดาล 
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    เวลา 16.30 น. เพิ่มช่องทางการระบายน  า ก าลังทหารจาก มทบ.37 ร่วมกับก าลังจากนพค.35 พร้อม
รถแม็คโคร ขุดเอาหินขวางทางน้ าออกบริเวณถ้ าทรายทอง ท าให้น้ าไหลแรงกว่าเดิม ระดับน้ าลดลง ประมาณ 20 ซม. 
    เวลา 20.20 น. ขวัญก าลังใจ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร ท าพิธีกรรมเรียกขวัญตามความเชื่อทางศาสนา
ท่ามกลางฝนที่ตก และได้กล่าวว่า “ไม่มีอะไร ดีทุกอย่าง วันสองวันอาจจะได้เห็น ยังอยู่ทุกคน” 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 7 
   (1) การปฏิบัติการค้นหา : แบ่งเป็น 2 แนวทาง 
    - การค้นหาภายในถ  า มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลักในการเข้า
ไปค้นหาภายในถ้ า ร่วมกับนักประดาน้ าชาวต่างชาติ ส าหรับหน่วยกู้ภัยอ่ืน ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่ง         
ก าลังบ ารุง และเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล และมีหน่วยจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุน
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 
   - การค้นหาช่องทางให้ความช่วยเหลือจากนอกถ  า : ด าเนินการทั้งทางบก และทางอากาศ จัดชุด
ปฏิบัติการผสมก าลังร่วม ทหาร ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ และอาสาสมัคร เดินปูพรม และใช้เฮลิคอปเตอร์บินส ารวจช่อง/
ปล่องอากาศ ทีต่รงกับแนวถ้ า ล่าสุดพบช่องทางเข้าฝั่งขวาของถ้ าหลวง บริเวณผาหมี พร้อมทั้งได้ เฮลิคอปเตอร์น า
เสบียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งให้ทีมเดินเท้าส ารวจค้นหาในปล่อง และขุดเจาะโพรงถ้ า  
  (2) การขุดเจาะ แบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ 
   - บริเวณหน้าถ  า ได้ด าเนินการเจาะ ความลึก 45 เมตร พบน้ าเล็กน้อย ด าเนินการขุดเจาะต่อ        
เพ่ือเพ่ิมช่องทางดูดน้ าออกจากถ้ า 
   - เจาะโพรงปล่องถ  า ส ารวจพบ 3 หลุม ทีมงานจากสหสาขาวิชา ผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น รศ.สุทธิศักดิ์ 
ศรลัมพ์ ภาคเอกชน เช่น บริษัท Kenber Geotechnics บริษัท Right tunneling บริษัท GMS เป็นต้น ร่วมกัน
วางผังการเจาะ คาดว่าจะสามารถเจาะทะลุถึงด้านล่างถ้ าได้ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้เตรียมการบิน
ถ่ายภาพเพ่ือหาต าแหน่งโพรงถ้ าอีกทางหนึ่ง 
   - การเจาะทะลุบริเวณที่คาดว่าผู้สูญหายอยู่ (ปลายถ้ า) ได้ติดตั้งเครื่องสแกน Cross Section แล้ว 
จุดที่สแกนขณะนี้ ระดับความลึก 1,050 เมตร ไม่เป็นผล จึงหาต่อในจุดที่ 2 ซึ่งระดับความลึกต้องไม่เกิน 600 เมตร 
    (3) การช่วยระบายน  าออกจากถ  า : ด าเนินการติดตั้งสูบน้ าออกใน 2 พื้นที่ ได้แก่  
   (3.1) บริเวณปากทางเข้าถ  า ท าการติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง ของ
กทม. สูบน้ าออกจากถ้ า และปตท.สผ.น าปั๊มน้ าไฮดรอลิก ติดตั้งจ านวน 1 ตัว ขนาดอัตราการสูบ 150,000 ลิตร/ชั่วโมง 

  (3.2) บริเวณหนองน  าที่รับน  าจากถ  า ได้แก่หนองน  าพุ และหนองน  านางนอน น ารถบรรทุกเครื่อง
สูบน้ าท่วมขงั (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) จากศูนย์ปภ.เขต 15 เชียงราย และศูนย์ ปภ.เขต 10 ล าปาง พร้อมทั้ง
เครื่องสูบน้ าจากกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ นพค.35 ท าการสูบน้ าออกจากหนองเพ่ือช่วยระบายน้ าออกจาก
ถ้ าหลวง 

 - ความเชื่อ มีนักบวช คนทรง ผู้น าทางจิตวิญญาณ ในหลากหลายรูปแบบ เดินทางเข้ามาท าพิธีบริเวณ
หน้าถ้ ากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการกระท าบางอย่างกลับส่งผลให้ผู้ปกครอง และญาติรู้สึกไม่สบายใจ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
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จึงเริ่มจัดระเบียบ โดยมอบหมายฝ่ายปกครอง ท าการคัดกรองกลุ่มต่าง ๆ ที่จะเข้ามาท าพิธี และขออนุมัติจาก        
ผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นราย ๆ ไป และท าพิธีในพ้ืนที่ที่ไม่กีดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.ศรีเมืองชุม ต.บ้านด้าย และพ้ืนที่
ใกล้เคียงรวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ 
บริการอาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 

 - มีผู้บริหารระดับสูงเดินทางเข้าพ้ืนที่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   - การสนับสนุนจากต่างประเทศ ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)        
ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น จ านวน 2 คน ให้ค าปรึกษาเรื่องการระบายน้ า สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผู้เชี่ยวชาญด้าน
การค้นหาและกู้ภัยถ้ า จ านวน 6 คน ชุดแรกจากมูลนิธิปักกิ่งพีซแลนด์ (Beijing Peaceland) พร้อมหุ่นยนต์ใต้น้ า 
อุปกรณ์ด าน้ า เสปกโทรมิเตอร์สามมิติ สปป.ลาว นักประดาน้ าจากมูลนิธิกรมการกู้ภัยแห่งชาติ สปป.ลาว 1623 
และเมียนมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นเมียนมา ฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก ส่งทีมส ารวจหาปากโพรงถ้ าจากฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก 
ที่คาดว่าจะเชื่อมต่อไปยังถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และพร้อมส่งทีมกู้ภัยเข้าร่วมค้นหากับฝ่ายไทย  
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2.8 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 8 ของการค้นหา   
 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชทานสิ่งของเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานค้นหา 

และถุงยังชีพ ให้แก่ญาติของผู้สูญหาย  
 เวลา 04.00 น. ความพยายามเป็นผล เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ าออกจากถ้ า เครื่องสูบน้ าสามารถสูบน้ าได้      

เต็มศักยภาพ ระดับน้ าเริ่มลดลง วัดเมื่อเวลา 06.00 น. เหลือประมาณ 55 ซม. และในเวลา 10.30 น. ระดับน้ า
ลดลงเหลือประมาณ 50 ซม. โดยภาพรวมเครื่องสูบน้ าท างานได้ดี ระดับน้ าภายในถ้ าลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 เวลา 06.30 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต        
พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 เวลา 06.40 น. ยึดคืนพื นที่ หน่วยซีล จ านวน 2 ชุดปฏิบัติการ ด าเนินภารกิจค้นหาผู้สูญหาย และมีรายงาน
ในเวลา 09.45 น. สามารถเข้าไปได้ถึงโถง 3 จัดตั้ง บ.ก.ส่วนหน้าทีโ่ถง 3 

 เวลา 07.00 น. เพิ่มช่องทางพร่องน  า จากการตรวจสอบบ่อที่  1 พบโพรงน้ าที่ความลึก 20 เมตร              
แต่ไม่สามารถตรวจสอบความลึกมากกว่านี้ได้เนื่องจากสภาพน้ าขุ่นแดง และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 10 แรงม้า 
ปริมาณสูบน้ า 50 ลบ.ม./ชั่วโมง 

 เวลา 09.00 น. พบจุดน  ามุด ทีมสนามกรมทรัพยากรธรณีและพันธมิตร ส ารวจพบจุดน้ ามุดเติมลงทางเหนือ
ของถ้ าหลวง (Monk’s series) ที่ห้วยน้ าดั้น บ้านผาหมี ตรวจพิสูจน์โพรงน้ ามุดใต้ล าธาร ส ารวจธรณีฟิสิกส์                 
วิธี Resistivity ที่ห้วยน้ าดั้น บ้านผาหมี บริเวณเหนือสุดของแนวถ้ าหลวง และยังได้ส ารวจพื้นที่ใกล้เคียงเพ่ือหาทาง
ระบายน้ าเพ่ิม (ถ้ าเลียงผา ถ้ านา และถ้ าพญานาค) 

 เวลา 09.50 น. ทุกวิถีทาง หน่วยทหารและพลเรือนจาก นพค.35 สนภ.3 นทพ.ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี 
ศูนย์ ปภ.เขต 10 และ ศูนย์ ปภ.เขต 15 ด าเนินการสร้างระบบระบายน้ าผิวดิน และชั้นใต้ดิน ด้านนอกถ้ าเพ่ือเร่ง
ระบายน้ าในถ้ าหลวงฯ และทีมกู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาประมาณ 20 คน เดินเท้าขึ้นเขาบนทางชัน 70 – 80 องศา  
กว่า 2 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศแปรปรวน และลื่นจากพ้ืนที่เป็นดินเหนียวส ารวจปล่องทางปีกซ้ายของถ้ าหลวง        
พบปล่องใหม่ลึก 100 เมตร มองลงไปเห็นทางแยกซ้ายขวาชัดเจน และเจ้าหน้าที่ใช้เชือกโรยตัวเข้า ส ารวจภายในถ้ าแล้ว
โดยจุดที่ลงไปนั้น เป็นโถงกว้าง เนินสูง อยู่ถัดจากจุดพัทยาบีช ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เมืองลับแล” ส ารวจแล้วตัน 

 เวลา 10.00 น. เครื่องสูบน  าพญานาค จากภาคเอกชน ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 4 เครื่อง (ท่อสูบขนาด 20 นิ้ว) พร้อมอาสาสมัคร 20 คน ถึงถ้ าหลวง รอสนับสนุนภารกิจ 

 เวลา 13.00 น. การระบายน  าที่ถ  าทรายทอง ซึ่งเป็นจุดที่น้ าไหลออก นอกจากการระบายน้ าแบบเปิดตาน้ า
แล้ว ยังใช้การขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมบริเวณปีกซ้ายของถ้ าทรายทอง ซึ่งด าเนินการไป 7 หลุม และมีเครื่องสูบน้ า
พญานาคยักษ์ช่วยด าเนินการ 4 เครื่อง   

 - เริ่มขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อที่ 2 บริเวณหน้าถ้ าหลวง ได้ความลึก 52 เมตร จากการตรวจสอบลักษณะ
ธรณีวิทยา ใกล้เคียงกับบ่อที่ 1 จากนั้นจึงติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 10 แรงม้า ปริมาณสูบน้ า 50 ลบ.ม./ชั่วโมง        
    เวลา 14.30 น. ครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร เดินทางเข้าไปในถ้ าหลวงพร้อมกับท าพิธีกรรมอีกครั้ง 
    เวลา 17.00 น. พบว่าน้ าในถ้ าทรายทองลดระดับลงเรื่อย ๆ แต่น้ าที่ถูกระบายออก ประกอบกับฝนที่ตก
ก่อนหน้านี้ก็ท าให้น้ าเข้าท่วมที่นาของเกษตรกร 
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 เวลา 17.45 น. ท่อสูบน้ าขนาดยาวหลายกิโลเมตรถูกขนเข้าถ้ าหลวง เพ่ือช่วยเร่งระบายน้ า 
สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 8 

 อุปสรรคส าคัญ คือระดับน้ าภายในถ้ า  ในบางจุดไหลแรง และสภาพอากาศที่ ไม่ แน่นอน                        
มีฝนตกเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการสูบน้ าออกจากถ้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงราย ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เสมือนจริง          
จากบริเวณหน้าถ้ าหลวง ขุนน้ า-นางนอน ไปยัง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ แบ่งเป็น 2 แผน ได้แก่ 
           (1) ทางบก ใช้เส้นทางหน้าถ้ าหลวง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 – แยกศรีทรายมูล (เลี้ยวขวา) -   
แยกหมอพีระ - รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  
   (2) ทางอากาศ ใช้เส้นทาง หน้าถ้ าหลวง - สนาม ฮ. ชั่วคราว ศูนย์ฯจักรพันธุ์ - ฝูงบิน 416 
  ภาพรวมการซักซ้อมเป็นไปด้วยดี พบปัญหาในเรื่องการจัดระเบียบการจราจร และได้มอบหมาย             
หน่วยรับผิดชอบแก้ไข 
  มีปฏิบัติการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
    (1) การปฏิบัติการค้นหา : แบ่งเป็น 2 แนวทาง 
     - การค้นหาภายในถ  า มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลักในการ
เข้าไปค้นหาภายในถ้ า ส าหรับหน่วยกู้ภัยอ่ืน ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลังบ ารุง และเตรียมอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล และมีหน่วยจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 
    - การค้นหาช่องทางให้ความช่วยเหลือจากนอกถ  า  : ด าเนินการทั้งทางบก และทางอากาศ       
จัดชุดปฏิบัติการผสมก าลังร่วม ทหาร ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ และอาสาสมัคร เดินปูพรม และใช้เฮลิคอปเตอร์ บินส ารวจ
ช่อง/ปล่องอากาศ ที่ตรงกับแนวถ้ า ล่าสุดพบช่องทางเข้าฝั่งขวาของถ้ าหลวงบริเวณผาหมี พร้อมทั้งได้ 
เฮลิคอปเตอร์น าเสบียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งให้ทีมเดินเท้าส ารวจค้นหาในปล่อง และขุดเจาะโพรงถ้ า  
   (2) การขุดเจาะ แบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ 
    - การขุดเจาะระบายน  าออกจากบ่อในถ  า โดยการใช้เครื่องเจาะน้ าบาดาลเจาะให้มีความลึก 
100-200 เมตร เพ่ือให้เจอตาน้ า ใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล สมาคมน้ าบาดาลไทยนอกจากนี้ 
ภาคเอกชนยังได้เสนอสนับสนุนเครื่องเจาะมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด าเนินการ 3 บ่อ และมีแผนด าเนินการเจาะ
เพ่ิมเป็น 5 บ่อ  
    - เจาะโพรงปล่องถ  า  ปัจจุบันส ารวจพบ 3 หลุม ทีมงานประกอบด้วย อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น วิศวกรปฐพี วิศวกรธรณีเทคนิค นักธรณีวิทยา 
นักธรณีฟิสิกส์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการขุดเจาะจากบริษัทเอกชน ตลอดจนหน่วยรบพิเศษไทย และสหรัฐอเมริกา          
ร่วมกันวางแผน วางผังการเจาะ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเจาะทะลุถึงด้านล่างถ้ าได้  
    - การเจาะทะลุบริเวณที่คาดว่าผู้สูญหายอยู่ (ปลายถ้ า) โดยติดตั้งเครื่องสแกน Cross Section   
จุดที่สแกนระดับความลึก 1,050 เมตร ไม่เป็นผล และได้หาจุดที่ 2 ระดับความลึกต้องไม่เกิน 600 เมตร 
    (3) การช่วยระบายน  าออกจากถ  า : ด าเนินการติดตั้งสูบน้ าออกใน 2 พื้นที่ ได้แก่  



22 

    (3.1) บริเวณปากทางเข้าถ  า ท าการติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง 
ของกทม. สูบน้ าออกจากถ้ า และปตท.สผ.น าปั๊มน้ าไฮดรอลิก ติดตั้งจ านวน 1 ตัว ขนาดอัตราการสูบ 150,000 
ลิตร/ชั่วโมง 
     (3.2) บริเวณหนองน  าที่รับน  าจากถ  า ได้แก่หนองน  าพุ และหนองน  านางนอน น ารถบรรทุก
เครื่องสูบน้ าท่วมขัง (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) จากศูนย์ปภ.เขต 15 เชียงราย และศูนย์ ปภ.เขต 10 ล าปาง 
พร้อมทั้งเครื่องสูบน้ าจากกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ นพค.35 ท าการสูบน้ าออกจากหนองเพ่ือช่วยระบายน้ า
ออกจากถ้ าหลวง 

 - การเพิ่มก าลังไฟฟ้าและแสงสว่าง 
     (1) การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลักด้านระบบไฟฟ้า สนับสนุนการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1.1) สายไฟฟ้าพิเศษชนิดกันน้ า nyy จ านวน 17,000 เมตร เพ่ือใช้กับระบบสูบน้ า และรับหน้าที่เดิน
ไฟเข้าไปในถ้ าทั้งหมด 
     (1.2) ระบบแสงสว่างบริเวณถ้ า ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบ
แสงสว่าง บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมถึงบริเวณปากถ้ าและทางเดิน 
     (1.3) ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ าภายในถ้ า ดังนี้ 
      - เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง จ่ายไฟระบบสูบน้ าภายในถ้ า 
      - เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 120 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับส ารองจ่ายกระแสไฟฟ้า 
     - เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 60 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เครื่อง จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ า        
ในถ้ า จ านวน 1 เครื่อง และส ารองจ่ายกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
      - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว (RCD) เพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 
     (2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการจัดหาสาย Power main ขนาด 4 x 50 
Sq.mm. ความยาว 1,250 เมตร เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้าครบชุด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า 
สนับสนุนปฏิบัติการสูบน้ า โดยสายดังกล่าวเป็นสายไฟที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ทนต่อกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้
สูงถึง 8,000 กิโลโวลต์ มีความทนทาน สามารถกันน้ าได้ดี จึงปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
กระแสไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นจาก 90 แอมป์ เป็น 150 แอมป์ ช่วยให้เครื่องสูบน้ าจ านวน 26 เครื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในถ้ า
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงได้สนับสนุนเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า เครื่องสกัดคอนกรีต            
ปลั๊กพ่วง เชือกมะนิลา และกล้องงู (Borescope) ส าหรับตรวจสอบวัตถุในที่แคบด้วย 
   - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.แม่สาย ต.โป่งผา และพ้ืนที่ใกล้เคียง
รวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ บริการ
อาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 

 - มีผู้บริหารระดับสูงเดินทางเข้าพ้ืนที่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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2.9 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันที่ 9 ของการค้นหา   

    - สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเมตตาธรรมปรารภ อ านวยพรให้ผู้ประสบเหตุ 
และผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือทุกคนเจริญสวัสดิภาพ ประสบผลส าเร็จในภารกิจ 
    - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานขวดอากาศ และสายปรับก าลังดัน จ านวน 200 ชุด 
   - มูลนิธิชัยพัฒนา น าท่อสูบน้ าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดลพบุรี  เพ่ือสนับสนุน 
การระบายน้ าในพื้นที ่
   เวลา 01.00 น. ล าเลียงถัง การสูบน้ าในถ้ าหลวงใช้ท่อขนาดใหญ่ของบริษัท ปตท.สผ. ที่น ามาสนับสนุน
สูบตลอดทั้งคืน โดยมเีจ้าหน้าที่ขนถังออกซิเจนเข้าไปด้านในถ้ า ประมาณเกือบ 40 ถัง 

 เวลา 03.15 น. ติดตั งเชือกน าทาง หน่วยซีลเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ซีลอีก 9 นาย โดยหน่วยซีล และ             
นักประดาน้ าจากต่างชาติร่วมกันสร้างแนวเชือกน าทาง (Base line) จากโถง 3 ไปบริเวณ 3 แยก มีนักประดาน้ า         
ชาวอังกฤษ เบลเยียม สวีเดน และจีนร่วมด าน้ า และช่วยน าขวดอากาศมาสะสมไว้ที่โถง 3   

 เวลา 03.30 น. เสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าติดตั้ง
ระบบสื่อสาร เครื่องทวนสัญญาณกับระบบไฟฟ้า บริเวณหน้าถ้ าหลวง เพ่ือเพ่ิมก าลังส่งเครื่องมือสื่อสารภายในถ้ า 
ให้สะดวกยิ่งขึ้น  
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 เวลา 06.30 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต  
 เวลา 10.00 น. จัดระบบระบายน  า บริเวณถ้ าทรายทอง มีน้ าไหลจากตาน้ าด้านซ้ายเป็นจ านวนมาก       

จึงใช้เครื่องสูบน้ าพญานาคยักษ์สูบน้ าออกอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับระบบการระบายการไล่น้ า โดยปิดคันดิน       
ท าแก้มลิงดูดน้ า แยกกับระบบคลองส่งน้ ากันน้ าวน และดูดน้ าออกจากแก้มลิงดังกล่าว และได้น ารถแมคโคร         
ขุดขยายตาน้ าบริเวณถ้ าทรายทองปีกขวา 

 - อาสาสมัครในนาม “กลุ่มคนรับจ้างเก็บรังนกนางแอ่นทีมเก็บรังนกนางแอ่น” ซึ่งเป็นราษฎรชาว         
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จ านวน 8 คน เดินทางถึงถ้ าหลวง พร้อมร่วมสนับสนุนภารกิจโรยตัวส ารวจตามปล่อง
โพรงบนเทือกเขาขุนน้ านางนอน  

 เวลา 10.10 น. ลดน  าเข้าถ  าหลวง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันเสนอแนวคิดการจัดท าการผันน้ าในห้วยน้ าดั้น         
(ผาหมี) ในที่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ โดยจะท าฝายชั่วคราว 2 แห่ง และวางท่อผันน้ าข้ามพ้ืนที่ในล าห้วย 
2 สาย จ านวน 7 แนว โดยท่อผันน้ าได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สผ. และบริษัท เชฟรอน  

 เวลา 11.00 น. ก าลังเสริม รถบรรทุกของมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางมาจากโครงการพระราชด าริ ต.พุคา 
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ล าเลียงเครื่องสูบน้ าระบบไฟฟ้าพร้อมท่อสูบน้ าแรงดันสูง “เทอร์โบเจ็ต” จ านวน 10 ชุด 
(ศักยภาพสูบน้ าได้เครื่องละ 800 คิว/ชั่วโมง) พร้อมด้วยนายนพดล นิยมค้า ผู้คิดค้นท่อสูบน้ าแรงดันสูง และคณะ
ผู้บริหาร อาสาสมัครจาก อบต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เข้าร่วมสนับสนุนการติดตั้งระบบสูบน้ าภายในถ้ าหลวง 

 เวลา 13.30 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงสิ่งของพระราชทาน ชุดตัดกระแสไฟฟ้า เครื่องอัด
แรงดันอากาศ ขวดออกซิเจน สายปรับแรงดัน และอุปกรณ์ของใช้จ าเป็น 

 เวลา 17.05 น. เสริมระบบ Logistics หน่วยทหารจาก นพค.35 จัดรถประปาสนามผลิตน้ าดื่ม
แจกจ่าย เจ้าหน้าทีท่ีมกู้ภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทาน 

 เวลา 18.00 น. ความคืบหน้าบริเวณถ  า นักด าน้ าหน่วยซีลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานที่โถง 3 
และเริ่มเดินไฟ ปั้มน้ าที่ห้องโถง 3 ระดับน้ าที่ห้องโถง 3 คงท่ี จุดด าลง 27 เซนติเมตร ลดลง  3 เซนติเมตร หน้าถ้ า 
43 เซนติเมตร ลดลง 1 เซนติเมตร และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล เริ่มท าการเจาะบาดาลแห่งที่ 3 บริเวณหน้าถ้ า 
เบื้องต้นได้ความลึกประมาณ 26 เมตร 

 เวลา 18.45 น. เตรียมเจาะบนเขา เฮลิคอปเตอร์ MI-17 v-5 จากกองพันบินที่  41 ศูนย์การบิน
ทหารบก ลพบุรี ท าการขนย้ายอุปกรณ์ รถแมคโครขนาดเล็ก ไปลงบนยอดเขา เพ่ือสนับสนุนภารกิจส ารวจและ 
ขุดเจาะโพรงถ้ า  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 9 
  มีปฏิบัติการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
   (1) การปฏิบัติการค้นหา : แบ่งเป็น 2 แนวทาง 
    - การค้นหาภายในถ  า มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลักในการเข้าไป
ค้นหาภายในถ้ า ร่วมกับนักประดาน้ าต่างชาติ ส าหรับหน่วยกู้ภัยอ่ืน ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลังบ ารุง และ
เตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 
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   - การค้นหาช่องทางให้ความช่วยเหลือจากนอกถ  า  : ด าเนินการทั้งทางบก และทางอากาศ จัดชุด
ปฏิบัติการผสมก าลังร่วม ทหาร ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ และอาสาสมัคร เดินปูพรม และใช้เฮลิคอปเตอร์ บินส ารวจช่อง/
ปล่องอากาศ ทีต่รงกับแนวถ้ า ล่าสุดพบช่องทางเข้าฝั่งขวาของถ้ าหลวงบริเวณผาหมี พร้อมทั้งได้ เฮลิคอปเตอร์น า
เสบียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งให้ทีมเดินเท้าส ารวจค้นหาในปล่อง และขุดเจาะโพรงถ้ า  
  (2) การขุดเจาะ แบ่งเป็น 3 พื้นที ่
   - การขุดเจาะเพื่อลดระดับน  าในถ  า โดยการใช้เครื่องเจาะน้ าบาดาลเจาะให้มีความลึก 100-200 เมตร 
เพ่ือให้เจอตาน้ า ใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และภาคเอกชนปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว  บริเวณ 
หน้าถ้ า 3 แห่ง และบริเวณหาดทรายทอง 7 แห่ง  
   - เจาะโพรงปล่องถ  า ปัจจุบันส ารวจพบ 2 แห่งส าคัญ จาก 11 แห่งที่พบ ทีมงานอยู่ระหว่างวางผัง
การเจาะ คาดว่าจะสามารถเจาะทะลุถึงด้านล่างถ้ าได ้ 
   - การเจาะทะลุบริเวณที่คาดว่าผู้สูญหายอยู่ (ข้างถ้ า) ได้ติดตั้งเครื่องสแกน Cross Section ส าหรับ
แสกนหาจุดที่เหมาะสม อยู่ระหว่างส ารวจหาจุดที่เหมาะสม 
   (3) การช่วยระบายน  าออกจากถ  า : ด าเนินการติดตั้งสูบน้ าออกใน 2 พื้นที่ ได้แก่  
   (3.1) บริเวณปากทางเข้าถ  า ท าการติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ ปั๊มน้ าไฮดรอลิก เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่
แรงดันสูง สูบน้ าออกจากถ้ า  
   (3.2) บริเวณถ  าทรายทอง และหนองน  าที่รับน  าจากถ  า ได้แก่หนองน  าพุ และหนองน  านางนอน 
บริเวณถ้ าทรายทอง มีน้ าไหลจากตาน้ าด้านซ้ายเป็นจ านวนมาก ได้ใช้เครื่องสูบน้ าพญานาคยักษ์สูบน้ าออกอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดระบบการไล่น้ าออก ในส่วนพ้ืนที่ปลายน้ าได้น ารถบรรทุกเครื่องสูบน้ าท่วมขัง (อัตราสูบ 
50,000 ลิตร/นาที) จากศูนย์ปภ.เขต 15 เชียงราย และศูนย์ ปภ.เขต 10 ล าปาง พร้อมทั้งเครื่องสูบน้ าจาก         
กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ นพค.35 ท าการสูบน้ าออกจากหนองเพ่ือช่วยระบายน้ าออกจากถ้ าหลวง  
   นอกจากนี  ยังมีเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื นที่ที่ร่วมกันลาดตระเวนส ารวจพื นที่ยังช่วยท าการสร้างฝาย
เบี่ยงทางไหลของน  าจากดอยผาหมี เพื่อลดปริมาณน  าทีไ่หลเข้าไปในถ  าด้วยอีกทางหนึ่ง 
   - การส ารวจช่องทาง และสภาพทางทางธรณีวิทยา  
     (1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สนับสนุนกล้อง Bore Hole Camera ซึ่งปกติจะใช้ถ่ายภาพในบ่อ
บาดาล เป้าหมายเพ่ือส ารวจช่อง ปล่อง และโพรงต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานส ารวจจุดขุดเจาะ 2 ทาง 
ได้แก่ 1.ในถ้ าเพ่ือระบายน้ า 2.โพรงเหนือถ้ า  
     (2) กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนการจัดท าข้อมูลเชิงเทคนิครายละเอียดบริเวณพ้ืนที่ภูเขา 
     (3) กรมชลประทาน ส่งทีมเจ้าหน้าที่จากส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
ได้น าเครื่องมือส ารวจภูมิประเทศ และเครื่องมือส ารวจธรณีฟิสิกส์ เข้าไปสนับสนุนการค้นหาร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพ่ือส ารวจหาต าแหน่งโพรงถ้ า ปล่องถ้ า และรอยแยกในชั้นหิน เพ่ือหาช่องระบายน้ า         
ออกจากถ้ า และการลดการเติมน้ าลงสู่ถ้ า ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ร่วมส ารวจ และให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย 
     (4) กองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ MI-17 (ฮท.17) จ านวน 1 ล า         
ในการขนย้าย รถแมคโคร พร้อมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่ส่งลงในการขนย้ายเครื่องมือ 
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  - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รอง ผบ.ตร. น าทีมส ารวจโพรง ปล่องถ้ า
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจพลร่วมณเรศวร นอกจากนี้ ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้เพ่ิมก าลังตรวจตรา และขอความ
ร่วมมือผู้ปฏิบัติงานจอดรถในบริเวณที่จัดให้จอด เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยกองบินต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ สนับสนุนอากาศยาน บินลาดตระเวนตามพ้ืนที่โดยรอบ และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 1. เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยค้นและช่วยเหลือ 2.เฮลิคอปเตอร์พยาบาล 3.เฮลิคอปเตอร์ล าเลียง  
  - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.เกาะช้าง ต.โป่งงาม และพ้ืนที่
ใกล้เคียงรวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ 
บริการอาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 
  - การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท น าหินคลุกมาปู
บริเวณปากทางเข้าถ้ าหลวง โดยมีประชาชนจิตอาสา ช่วยขนกากยางเทปากทางเข้าถ้ าหลวง เพ่ือให้สามารถ       
ใช้สัญจรได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดรถรับส่งประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย 
  - การดูแลสภาพจิตใจ ผู้ปกครอง ญาติของนักฟุตบอลและโค้ช มีชุดเยียวยาจิตใจ ของกรมสุขภาพจิต 
และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คอยดูแลญาติของทั้ง 13 ชีวิตมานอนรอ
อยู่ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้า   

 - สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงเชิญชวนประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์ทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้า ให้ช่วยคุ้มครองนักฟุตบอล และโค้ชทั้ง 13 คน        
ทุกคนปลอดภัย และกลับออกมาได้ส าเร็จ 

 - มีผู้บริหารระดับสูงเดินทางเข้า พ้ืนที่  ได้แก่  พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม และคณะฯ  

 - การสนับสนุนจากต่างประเทศ เครือรัฐออสเตรเลีย ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัย 6 คน ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติออสเตรเลีย มีความสามารถในการค้นหาและกู้ภัย และด าน้ า และมีเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนของ
กระทรวงกลาโหม ออสเตรเลีย เป็นผู้ประสานงาน 
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2.10 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 วันที่ 10 ของการค้นหา   
 เวลา 01.30 น. เสริมถังออกซิเจน เจ้าหน้าที่ท าการล าเลียงถังออกซิเจนเข้าไปภายในถ้ าเพ่ือสนับสนุน

ให้กับหน่วยซีล จ านวน 50 ถัง  
 เวลา 06.20 น. เจ้าหน้าที่ล าเลียงถังออกซิเจนเพ่ิมเติมเข้าไปสนับสนุนให้กับทีมนักประดาน้ า 
 เวลา 07.30 น. พร่องน  าออก ด าเนินการเจาะน้ าบาดาลบริเวณหน้าถ้ าหลวง บ่อที่ 3 ได้ความลึก 48 เมตร 

โดยจะมีการใช้ปั้มน้ าบาดาล ขนาด 15 แรงม้า ดูดน้ าจากทางน้ าใต้ดิน อัตราการสูบประมาณ 100 ลบ.ม./ชั่วโมง 
 เวลา 07.42 น. พลังสูบ รายงานประสิทธิภาพการสูบน้ าเครื่องพญานาค บริเวณหน้าถ้ าทรายทอง ตัวที่ 1 

สูบน้ าได้ 700,000 ลิตร/ชม. ตัวที่ 2 สูบน้ าได้ 300,000 ลิตร/ชม. ตัวที่ 3 สูบน้ าได้ 600,000 ลิตร/ชม.  
 เวลา 09.44 น. สื่อสาร ติดตามผลงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แถลงข่าวฯ จากนั้นหน่วยงาน     

ร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ ์บริเวณหน้าถ้ า 
 เวลา 10.00 น. จิตอาสา นักประดาน้ าชาวอังกฤษ จ านวน 3 คน พร้อมอุปกรณ์ฯ เข้าไปในถ้ า และ         

ชุดเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท และประชาชนจิตอาสา น าหินคลุกมาโรยบริเวณทางเดินจากถนนหลักมายังปากถ้ า 
 เวลา 11.00 น. คืบหน้า เพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ซีลอีก 20 นาย โดยในทีมได้แบ่งการสลับวางเชือก        

(Base Line) จากสามแยกต่อไปทีมละ 200 เมตร ซึ่งนักประดาน้ าชาวเบลเยี่ยม วางเชือกจากจุดสามแยก ผ่านจุด
หาดพัทยา และทีมประดาน้ าชาวอังกฤษรับช่วงต่อ มีรายงานว่าเข้าไปถึงจุดที่อยู่ระหว่าง 3 แยก กับ หาดพัทยา 
(ห่างจากหาดพัทยา 1.2 กม.) และประสบความส าเร็จในการวางเชือกเส้นทาง การวางขวดออกซิเจนเป็นระยะ
ในช่วงห้องโถง 3 กับ 3 แยกในถ้ า 

 เวลา 11.35 น.  เร่งลดน  าเข้าถ  า  ทีมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช  ร่วมกับ              
กรมชลประทาน สร้างฝายปิดห้วยน้ าดั้นบริเวณ ดอยผาหมี ท าให้ลดปริมาณน้ าที่ไหลเข้าถ้ าได้ 

 เวลา 12.00 น. สนับสนุนทีมขุดเจาะ เฮลิคอปเตอร์ MI-17 v-5 จากกองพันบินที่ 41 ศูนย์การบินทหารบก 
ลพบุรี สนับสนุนภารกิจส ารวจ และขุดเจาะโพรงถ้ า โดยท าการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องขุดเจาะ เครื่องปั่นไฟ และปั๊มลม   

 เวลา 12.20 น. เจาะส าเร็จ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เจาะบ่อที่ 3 ความลึก 36 เมตร พบตาน้ า ส าหรับ
การสูบน้ าในถ้ าทรายทอง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต่ ากว่าถ้ าหลวงส าเร็จ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่รับน้ าแทนถ้ าหลวง ภาพรวม
ระดับน้ าในถ้ าหลวงลดลงต่อเนื่อง  

 เวลา 13.30 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงขวดอากาศส าหรับด าน้ า 200 ขวด พร้อมเจ้าหน้าที่ 
25 คน และเครื่องสูบน้ าจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน 6 เครื่อง  

 เวลา 15.00 น. ลดน  าเข้าได้ สามารถจัดท าฝายชั่วคราวและวางท่อผันน้ า 2 แห่ง บริเวณห้วยน้ าดั้น 
(ผาหมี) พร้อมติดตั้งท่อเพ่ือผันน้ าข้ามพ้ืนที่รอยแตกได้  100% คาดการณ์ว่าสามารถลดปริมาณน้ าไหลซึมลง        
ถ้ าหลวงได้ประมาณ 18,000 ลบ.ม./วัน   

 เวลา 21.45 น. คนแปลกหน้าที่อยากเจอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานการพบตัวผู้สูญหาย 
และได้แถลงข่าวเวลา 22.30 น. ว่าชุดปฏิบัติการค้นหาฯ พบนักฟุตบอลเยาวชนทีม "หมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี" 
และโค้ช รวมทั้ง 13 คน แล้ว โดยจุดที่พบอยู่เลยหาดพัทยาไปอีก 400 เมตร ทุกคนปลอดภัย ทั้งนี้ สื่อหลัก
ต่างประเทศจ านวนมาก ได้ออกข่าวการพบเด็กผ่านการถ่ายทอดสด ตลอดจนทางเวบไซต์ สื่อสังคมออนไลน์โดยต่อเนื่อง 
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สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 10 

   - รวมระยะเวลาที่ทั้ง 13 คน สูญหายภายในถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่  23 มิถุนายน 
2561 จนถึง ณ วันที่ 2 ก.ค.61 (รวม 10 วัน ระยะเวลากว่า 216 ชั่วโมง) 
   - สิ่งส าคัญในล าดับถัดไป คือ การดูแลสุขภาพของทั ง 13 คน ให้ฟื้นคืนแข็งแรง ก่อนด าเนินการตาม
แผนกู้ภัย (Rescue) เพื่อน าออกมาจากถ  า ที่ปัจจุบันยังคงมีอุปสรรคส าคัญในเรื่อง ระดับน้ าภายในถ้ า ตลอดจน
สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนมีฝนตกมาเติมน้ าในถ้ าเป็นระยะ ซึ่งศูนย์บัญชาการฯจังหวัดเชียงราย จะประชุม         
ปรับแผนการกู้ภัย (Rescue) เพ่ือให้การพาทั้ง 13 คน ออกมาจากถ้ า เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ส าหรับการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการสูบระบายน้ าออกจากถ้ า จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 - ส าหรับการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ดังนี้ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ      
ด้านการวางท่อ เครื่องกล ช่างไฟฟ้า ฯลฯ จาก กปภ.สาขาแม่สายและสาขาเชียงราย ด าเนินการเชื่อมประสานท่อ
ความยาวกว่า 1,500 เมตร เพ่ือสูบน้ าจากภายในถ้ าออกมาให้ได้มากที่สุด 
    - การเบี่ยงเบนทางน  าเข้าถ  า ณ ห้วยน  าดั น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณ ี
กรมชลประทาน และประชาชน ร่วมส ารวจ และสามารถปิดทางน้ าที่ห้วยน้ าดั้น 2 สาย ซึ่งเป็นล าน้ าที่ท าให้น้ าไหล
เข้าถ้ า โดยการท าฝาย 2 ตัวกั้น และต่อท่อเปลี่ยนทิศทางน้ า โดยฝายตัวแรกต่อ 4 ท่อ ระยะทาง 300 เมตร และมี
เป้าหมายจะต่ออีก 300 เมตร ส่วนฝายอีกตัวต่อ 3 ท่อ ท าทางเบี่ยง 300 เมตร เพ่ือช่วยลดปริมาณน้ าได้ส่วนหนึ่ง 
โดยได้รับความร่วมมือจาก มาช่วยท าฝายต่อท่อ และต้องส ารวจเพิ่มเติม เพ่ือช่วยตัดน้ าเข้าภายในถ้ าให้ได้มากท่ีสุด 
    - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.เวียงพางค า ต.ห้วยไคร้ และพ้ืนที่
ใกล้เคียงรวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ 
บริการอาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 
    - การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ MI-17 (ฮท.17) จ านวน 1 ล า ในการขนย้ายเครื่องขุดเจาะ เครื่องปั่นไฟ 
และปั๊มลม ผลการปฏิบัติบริเวณจุดที่ส่งเครื่องมือลงไป สามารถเจาะหลุมลึก 15 เมตร หลังจากนั้นตรวจสอบเป็น
โพรง สามารถสอดก้านขุดเจาะเข้าไปได้อีกรวมความลึก 48 เมตร ทั้งนี้ ภายหลังพบนักฟุตบอลและโค้ช ได้ยกเลิก
ภารกิจขุดเจาะไป (พ้ืนที่ขุดเจาะ D-01 และD-02) 
    - สรุปการค้นหาปล่องที่มีศักยภาพในการเจาะอุโมงค์เข้าไปในถ  า พบปล่องบนเขาเป็นจ านวนมากถึง 
101 ปล่อง เป็นปล่องที่น่าจะสามารถเจาะช่องลงไปได้ จ านวน 18 ปล่อง จากการส ารวจปล่องต่าง ๆ ได้ข้อมูล ดังนี้ 
      (1) ปล่องที่มีความลึก 10-30  เมตร  พบจ านวน 10  ปล่อง 
      (2) ปล่องที่มีความลึก 30-50  เมตร  พบจ านวน   2  ปล่อง 
      (3) ปล่องทีม่ีความลึก 50-100  เมตร  พบจ านวน   4  ปล่อง 
      (4) ปล่องที่มีความลึก 200   เมตร  พบจ านวน   1  ปล่อง 
      (5) ปล่องที่มีความลึก 600   เมตร  พบจ านวน   1  ปล่อง 
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2.11 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 วันที่ 11 ของการค้นหาและกู้ภัย   
   เวลา 06.30 น. อากาศยาน บล.8 (C-130) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ 

 เวลา 10.21 น. ระบบการพร่องน  าใต้ดินหน้าถ  าหลวง โดยใช้บ่อบาดาล และซับเมิร์ส สามารถเจาะ
ครบ 3 บ่อ ประสิทธิภาพการสูบน้ าแต่ละจุดจุดที่ 1 และจุดที่ 2 ได้บ่อละ 50,000 ลิตร/ชม. จุดที่ 3 ได้ 80,000 ลิตร/ชม. 
รวมทั้งสิ้น 180,000 ลิตร/ชม. บริเวณนี้จะมีโถงน้ าใต้ดินซึ่งอยู่ ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด จึง มีส่วนส าคัญ          
อย่างมากในการพร่องน้ าในถ้ า 

 เวลา 10.38 น. จุดถ  าทรายทอง บริเวณด้านซ้ายของถ้ าทรายทองที่ขุดพบตาน้ า ได้ด าเนินการทะลวง
ตาน้ า โดยใช้รถแมคโคร 2 คัน เป็นระยะทาง 10 ม. มีน้ าไหลออกเป็นจ านวนมาก และด าเนินการท าทางระบายน้ า
เพ่ือผันน้ าให้ได้มากที่สุด โดยใช้รถแมคโครและเครื่องมือหนัก ร่วมกันขุดด้านซ้ายของถ้ าทรายทอง เพ่ือพร่องน้ า 
ต่อไปจะด าเนินการด้านขวาของถ้ า 

 เวลา 12.05 น. พร่องน  าได้ผล มีรายงานว่าบริเวณปีกซ้ายถ้ าซึ่งมีโถงยาวประมาณ 900 เมตร          
น้ าเริ่มแห้งลงจากเดิมที่ท่วมถึงศีรษะ ปัจจุบันอยู่ระดับหน้าแข้ง แสดงว่าการพร่องน้ าได้ผล 

 เวลา 12.30 น. ดูแลหมูป่า หน่วยซีลจัดทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ อาหาร น้ า เยียวยาสภาพจิตใจ  
ใน 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ส่งนักประดาน้ า 4 นาย พร้อมอุปกรณ์ด ารงชีพ เพาเวอร์เจล เข้าช่วยเหลือ และร่วม
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พักอาศัยเป็นเพ่ือน พร้อมกับส ารวจโครงสร้างภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าอยู่ได้อย่างปลอดภัย ส าหรับระยะที่ 2 ได้ส่ง
นักประดาน้ า พร้อมแพทย์ เข้าท าการช่วยเหลือ และปรับสภาพอากาศเข้าไปภายในให้สามารถด ารงชีพได้ และ      
ในเวลา 14.00 น. หน่วยซีลจ านวนประมาณ 10 นาย อยู่ร่วมกับเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี        
(ซีล 1 คน มีถังอากาศ 4 ถัง) 

 เวลา 14.20 น. อ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท และประชาชนจิตอาสาเริ่มล าเลียง
หินคลุก ไปโรยเส้นทางตั้งแต่ปากถ้ า - หน้าถ้ า เพื่อให้เส้นทางขนย้าย และผู้เจ็บป่วยมีความสะดวก 

 เวลา 17.00 น. ความสนใจจากองค์กรชั นน า ผู้แทนของบริษัท Space X & Boring Company  
(Elon Musk) ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถ้ าหลวงใน 4 ประเด็น ได้แก่ เรื่องการสูบน้ า และพลังงานในถ้ า            
เรื่องแคปซูลช่วยชีวิต ถุงผ้า ท่อ ช่วยชีวิต เรื่องการเจาะถ้ า และเรื่องเทคโนโลยีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ 

 เวลา 19.10 น. เตรียมพื นที่ ชุดเจ้าหน้าที่ นักประดาน้ าล าเลียงขวดอากาศ เสบียง และล้อม้วนสาย 
พร้อมหน่วยซีลเข้าไปในถ้ า จากนั้น เวลา 19.45 น. นักประดาน้ าชาวอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา จ านวน 11 นาย 
เข้าปฏิบัติภารกิจภายในถ้ า 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 11 
  ปฏิบัติการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
    (1) การกู้ภัยและการส่งกลับ : มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ และนักประดาน้ า
ชาวต่างชาต ิเป็นหน่วยหลักในการเข้าไปภายในถ้ า ส าหรับหน่วยกู้ภัยอ่ืน ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลังบ ารุง 
และเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล ปัจจุบัน หน่วยซีลได้ล าเลียงอาหาร เพาเวอร์เจล น้ า และยา 
เข้าไปดูแลทั้ง 13 คน โดยมีแพทย์ของหน่วยซีล เข้าไปช่วยตรวจประเมิน ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายอุปสรรคส าคัญ ได้แก่ 
ระดับน้ าภายในถ้ าบางช่วงต้องใช้ทักษะการด าน้ า ซึ่งมีผลในเรื่องความปลอดภัยในการน าผู้สูญหายทั้ง 13 คน  
ออกจากถ้ า เนื่องจากไม่มีทักษะการด าน้ า จึงต้องเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและประเมินสถานการณ์ในการสอนทักษะ
การด าน้ า รวมถึงการจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้อีกครั้ง    
    นอกจากนี้ ยังคงแนวคิดในการหาช่องทางอ่ืนบนเขาในการน าเด็กและโค้ชออกด้วย จึงยังคงก าลัง           
ในส่วนของการลาดตระเวนหาปล่องโพรงไว้ต่อ 
   (2) การระบายน  าออกจากถ  า : ด าเนินการติดตั้งสูบน้ าบริเวณปากทางเข้าถ  า ท าการปรับเปลี่ยนซับเมิร์ธ 
ไดโว่ ปั๊มน้ าไฮดรอลิก เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง ที่มีก าลังแรงทดแทนในการสูบน้ าออกจากถ้ า และได้
ปรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ค้นหา และลาดตระเวนส ารวจพ้ืนที่ มาช่วยในภารกิจสูบน้ า และภารกิจการเบี่ยงเบนทางน้ า
โดยการสร้างฝายเบี่ยงทางไหลของน้ าจากดอยผาหมี เพ่ือลดปริมาณน้ าที่ไหลเข้าไปในถ้ าด้วยอีกทางหนึ่ง 
   (3) การเจาะบาดาลและการสูบน  าบาดาล สามารถเจาะบาดาลได้ 12 จุด ระดับความลึก 6-10 เมตร 
ก าลังดูดน้ า 120,000 ลบ.ม./วัน   
  นอกจากนี้ ยังคงด าเนินการขุดเจาะเพ่ือช่วยลดระดับน้ าในถ้ า โดยการใช้เครื่องเจาะน้ าบาดาลเจาะให้มี
ความลึก 100-200 เมตร เพ่ือให้เจอตาน้ า ใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และภาคเอกชน ปัจจุบัน
ด าเนินการแล้ว บริเวณหน้าถ้ า 3 แห่ง และบริเวณถ้ าทรายทอง 7 แห่ง  
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    - การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการด้านการแพทย์ และการดูแลสภาพจิตใจ  เพื่อเตรียมรองรับการ
ดูแลรักษาสุขภาพของนักฟุตบอล และโค้ช รวมทั ง 13 คน ภายหลังออกมาจากถ  า รวม 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) หน่วยเตรียมขนส่งน าผู้ประสบภัย ให้อยู่บนบอร์ดล าเลียง พร้อมประเมินอาการตอบสนองเบื้องต้น 
ก่อนล าเลียงออกจากปากถ้ าไปที่รถพยาบาล 
   (2) หน่วยให้การรักษาเบื้องต้น ประเมินอาการผู้ประสบภัย หากยังช่วยเหลือตัวเองได้ ก็จะพาออกมา
หน้าถ้ า เพื่อขึ้นรถพยาบาลทันที แต่หากอยู่ในอาการวิกฤติ ต้องท าการปฐมพยาบาลก่อน 
   (3) ล าเลียงผู้ป่วยทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลสนาม ใกล้ปากทางเข้าถ้ า 
   (4) หน่วย Triage and Resuscitation จะท าการวิเคราะห์อาการตามความรุนแรง และความเร่งด่วน 
ให้การรักษา พร้อมตัดสินใจในการส่งตัวต่อ หากมีอาการเร่งด่วนจริงๆ ก็จะท าการรักษาที่โรงพยาบาลสนามทันที 
เนื่องจากมีความพร้อม รวมถึงสามารถท าการผ่าตัดได้ 
   (5) หน่วยขนส่ง ล าเลียงผู้ป่วยไปยังท่าอากาศยาน ก่อนเร่งล าเลียงไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
   (6) หน่วยดูแลผู้ป่วยน าผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โดยจะมี Sky Doctor 2 คน ท าการปฐมพยาบาลผู้ป่วย
บนเฮลิคอปเตอร์ เป็นทีมจากโรงพยาบาลต ารวจ และทีมทหาร 
   (7) หน่วยดูแลผู้ประสบภัยที่ลานบินเป้าหมาย ดูแลผู้ประสบภัยจากสนามบินเก่าไปยัง  รพ.เชียงราย
ประชานุเคราะห์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 นาท ี
   (8) หน่วยดูแลผู้ป่วยของ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งทางโรงพยาบาลเตรียมพร้อมไว้ทั้งหมด        
13 ทีม ประเมินอาการ พร้อมน าข้อมูลจากแพทย์สนามมาดู เพ่ือเตรียมการรักษาภายใน  30 นาที ตามสภาพ
อาการของแต่ละคน 
   - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.ศรีเมืองชุม ต.บ้านด้าย และพ้ืนที่
ใกล้เคียงรวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ 
บริการอาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 
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2.12 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 วันที ่12 ของการค้นหาและกู้ภัย   
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชื่นชม และให้ก าลังใจทีมค้นหาเยาวชน และโค้ช

รวม 13 คน ทั งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมพระราชทานพรให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 เวลา 00.30 น. ก าลังจากภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) น าผ้าใบ

คอนกรีต จ านวน 500 ตร.ม. หรือประมาณ 2 รถบรรทุก ปูพื้นเส้นทางเดินจาก หน้าถ้ า – ปากถ้ า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สะดวกในการปฏิบัติงาน และป้องกันถนนเส้นทางบริเวณหน้าถ้ าเสียหาย 

 เวลา 06.30 น. อากาศยาน 1 บล.16 (ATR) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ 
 เวลา 08.20 น. เสริมประสิทธิภาพการระบายน  า ด าเนินการพร่องน้ าออกจากตาน้ าปีกขวา และ      

ปีกซ้ายของถ้ าทรายทองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือลดระดับน้ าใต้ดินบริเวณภูเขานางนอนและถ้ าหลวง และ         
ท าการขุดลอก ตะกอนออกเพ่ิมเติมเพ่ือให้น้ าไหลสะดวกไปยังพญานาค 3 เครื่อง ส าหรับการขุดบ่อบาดาล 7 บ่อ 
ใช้เครื่องคูโบต้าอย่างต่อเนื่อง 

 เวลา 09.30 น. ส่งสัญญาณ หน่วยซีลเตรียมส่งอาหารเพ่ิมเติมให้สามารถอยู่ได้ 4 เดือน เป็นอย่างน้อย 
ควบคู่กับการสอนด าน้ าให้เด็กและโค้ชทั้ง 13 คน และเริ่มปฏิบัติการวางถังอากาศไว้ตามจุดหลัก ๆ 3 จุด เพ่ือให้
นักประดาน้ ามีส ารองใช้ได้ ทั้งนี้ เริ่มมีความกังวลถึงระดับออกซิเจน ที่ลดลงอยู่ประมาณ 15% จากปกติต้องมี 
20% ขึ้นไป จึงได้รายงานสภาพปัญหาไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ  

 เวลา 11.00 น. ซักซ้อม หน่วยแพทย์สนามซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยจากปากถ้ า – หน้าถ้ า ในส่วน
ของชุดปฏิบัติการค้นหาภายนอกถ้ าก็มี ชุดเจ้าหน้าที่ ท าการลาดตระเวนเพ่ือหาปล่องเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือ 

 เวลา 15.15 น. เสริมอุปกรณ์ ด าเนินการลากสายไฟเพ่ิมเติม เข้าไปภายในถ้ า อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล
ของหน่วยซีลพบว่าสายไฟ และสายโทรศัพท์ เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของนักประดาน้ า  

 เวลา 17.15 น. เร่งลดน  าเข้าถ  า โดยท าการผันน้ าที่ห้วยปากตีนไฟ หรือห้วยมะกอก ทางตอนใต้ของถ้ าหลวง 
สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 12 

   ปฏิบัติการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
   (1) การกู้ภัยและการส่งกลับ : มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลักในการ
เข้าไปภายในถ้ า ส าหรับหน่วยกู้ภัยอื่น ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลังบ ารุง และเตรียมอุปกรณ์สนับสนุน
การปฏิบัติของหน่วยซีล ปัจจุบัน หน่วยซีลได้ล าเลียงอาหาร เพาเวอร์เจล น้ า และยา เข้าไปดูแลทั้ง 13 คน          
โดยมีแพทย์ของหน่วยซีล เข้าไปช่วยตรวจประเมิน ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และเตรียมความพร้อมในการส่งกลับ  
  ทั้งนี้ ได้ส่งหน่วยทหารร่วมกับฝ่ายพลเรือน ลาดตระเวนส ารวจช่องทางอ่ืน ๆ บนผาหมี เพ่ือหาช่องทาง
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมในการเจาะโพรงลงไปให้ถึงบริเวณหาดพัทยา เพ่ือเร่งให้ความช่วยเหลืออีกช่องทางหนึ่ง  
   (2) การระบายน  าออกจากถ  า : ด าเนินการติดตั้งสูบน้ าบริเวณปากทางเข้าถ  า ท าการติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ 
ปั๊มน้ าไฮดรอลิก เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง สูบน้ าออกจากถ้ า และได้ปรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ค้นหา และ
ลาดตระเวนส ารวจพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งมาช่วยในภารกิจสูบน้ า และภารกิจการเบี่ยงเบนทางน้ าโดยการสร้างฝายเบี่ยงทาง
ไหลของน้ าจากดอยผาหมี เพ่ือลดปริมาณน้ าทีไ่หลเข้าไปในถ้ าด้วยอีกทางหนึ่ง 
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  นอกจากนี้ ยังคงด าเนินการขุดเจาะเพ่ือช่วยลดระดับน้ าในถ้ า โดยการใช้เครื่องเจาะน้ าบาดาลเจาะให้มี
ความลึก 100-200 เมตร เพ่ือให้เจอตาน้ า ใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และภาคเอกชนปัจจุบัน
ด าเนินการไปแล้ว บริเวณหน้าถ้ า 3 แห่ง และบริเวณหาดทรายทอง 7 แห่ง  
  - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือค าแนะน าในการสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยถึงสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ค าแนะน าแก่สื่อมวลชน ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
   (1) ข้อควรระวังของสื่อมวลชนในการสัมภาษณ์ผู้ประสบภัย  
    - การสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยควรให้ผู้ประสบภัยได้พักและรับการปลอบใจจากครอบครัวเป็น
ส่วนตัว จนสภาพร่างกายและจิตใจฟื้นตัวก่อน  
    - การสัมภาษณ์ควรสอบถามมุมมองด้านบวก  
    - ควรมีการป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ าเติมทางจิตใจ (Retraumatization)  
    - การสัมภาษณ์ควรเลือกสัมภาษณ์บุคคลไม่ให้ซ้ ากัน 
   (2) การน าเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวที่น าเสนออย่างตื่นเต้น สมจริงสมจังมาก กระตุ้นให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยจนเมื่อชมมากๆ หรือบ่อยๆ จะเกิดอาการทางจิตเวชได้  
   (3) การป้องกันและแก้ไข  
     - การน าเสนอข่าวควรมีการสอดแทรกและแนะน าทางออก ทางแก้ไข ค าแนะน าทางสุขภาพจิต
เพ่ือให้ความรู้การปฏิบัติตัว  
     - น าเสนอเรื่องผ่อนคลายสลับ เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ 
   - บริษัท ปตท./ปตท.สผ. สนับสนุนน้ ามันดีเซลให้แก่ทีมปฏิบัติงานจังหวัดเชียงรายคิดเป็นมูลค่า 5 แสนบาท 
และพร้อมที่จะเพ่ิมวงเงินให้จนกว่าภารกิจจะส าเร็จ และทีมปฏิบัติการของ ปตท.สผ.ยังคงสนับสนุนปฏิบัติการ   
สูบน้ าออกจากถ้ าอย่างต่อเนื่อง 
    - การสร้างฝายเบี่ยงเบนทางน  า เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมทรัพยากรธรณี 
บริษัท เชฟรอน และประชาชนในพื้นที่บ้านถ้ า ร่วมกันสร้างฝายชั่วคราว บริเวณห้วยผาฮี้ บ้านมูเซอผาฮี้ อ.แม่สาย        
จ.เชียงราย โดยได้ต่อท่อพีวีซี ท าบายพาสเป็นระยะทางยาว 300 เมตร เพ่ือพร่องน้ า และคาดว่าจะสามารถ      
ลดปริมาณน้ าภายในถ้ าหลวงได้ 
   - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.โป่งผา ต.แม่สาย และพ้ืนที่ใกล้เคียง
รวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ บริการ
อาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 
  - ในส่วนผู้บริหารระดับสูงที่เดินทางเข้าพ้ืนที่ ได้แก่ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และหน่วยจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
แคนาดา ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการด าน้ าในถ้ า 5 คน พร้อมอุปกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยนายอีลอน มัสค์         
(Elon Musk) เจ้าของบริษัท SpaceX บริษัท Tesla และบริษัท Boring Company เริ่มแสดงความเห็นในสื่อสังคม
ออนไลน์ Twitter ว่า “ผมพอทราบมาว่ารัฐบาลไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ แต่ก็ยินดีถ้าหากมีทางที่จะ
ช่วยอะไรได”้ 
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2.13 วันพฤหัสบดทีี่ 5 กรกฎาคม 2561 วันที่ 13 ของการค้นหาและกู้ภัย   
 เวลา 05.00 น. เติมอากาศ เดินระบบท่อขนาด 3/8 นิ้ว เพ่ือเติมออกซิเจนไปยังโถง 3 ระยะทาง

ประมาณ 1.1 กิโลเมตร และส ารองไว้ที่โถง 3 ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพ่ือเตรียมเดินระบบท่อต่อไปยังเนินนมสาว 
พร้อมทั้งปรับแต่งสายโทรศัพท์ สายไฟ เชือกท่ีเป็นอุปสรรคในการด าน้ า 

 เวลา 06.30 น. อากาศยาน 1 บล.16 (ATR) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ 
 เวลา 08.20 น. อุปสรรคส าคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ และทีมนักประดาน้ าจาก

ต่างชาติ ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ า  โดยอุปสรรคส าคัญ ได้แก่  
ระดับน้ าภายในถ้ าบางช่วงต้องใช้ทักษะการด าน้ า ซึ่งมีผลในเรื่องความปลอดภัยในการส่งทั้ง 13 คน ออกจากถ้ า 
เนื่องจากไม่มีทักษะการด าน้ า ตลอดจนระดับออกซิเจนที่ลดลง และระยะทางที่ไกล ทางเดินเล็ก แคบ จึงต้องเร่ง
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและประเมินสถานการณ์ในการสอนทักษะการด าน้ า รวมถึงการจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้อีกครั้ง 
(ทีมซีลใช้เวลาจากปากถ้ าหลวงเข้าไปถึงหาดพัทยาประมาณ 6 ชั่วโมง) 

 เวลา 10.00 น. สู้น  า เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมทรัพยากรธรณี หน่วยทหาร 
บริษัท เชฟรอน และประชาชนในพื้นท่ีบ้านถ้ า ร่วมกันด าเนินการสร้างฝาย วางท่อผันน้ าเพ่ิมเติมในห้วยปากตีนไฟ 
หรือห้วยมะกอก (ผาฮ้ี) เพ่ือเบี่ยงเบนทางน้ าแล้วเสร็จ คาดว่าสามารถตัดปริมาณน้ าไหลเข้าถ้ าได้มากถึง          
14,000 ลบ.ม./ต่อวัน 

 เวลา 11.00 น. อากาศยาน 1 บล.8 (C-130) ล าเลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตพร้อม
เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 เวลา 13.30 น. ส าเร็จ สามารถติดตั้งท่อส าหรับผันน้ าความยาวรวม 1,200 เมตร ของบริษัทเชฟรอน 
ที่ห้วยปากตีนไฟ พร้อมทั้งใช้ผ้าใบซีเมนต์ท าฝายกั้นน้ าและปิดทางเข้าของน้ าในจุดต่าง ๆ ได้เป็นที่เรียบร้อย 

 เวลา 16.58 น. โทรศัพท์ถ  า เจ้าหน้าที่ CAT เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ โดยลากสาย
จากหน้าถ้ าหลวงเข้าไปถึงโถง 3  

 เวลา 19.00 น. เห็นผล ระดับน้ าถ้ าหลายจุดเริ่มแห้งจนสามารถเดินโดยไม่ต้องด าน้ า  
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 เวลา 20.00 น. กองหนุนอังกฤษ นักประดาน้ าในถ้ าจากประเทศอังกฤษ 2 คน ได้แก่ Mr.Christopher 
Jewell และ Mr.Jason Mallinson เดินทางมาถึงถ้ าหลวง เพ่ือร่วมสนับสนุนภารกิจ 

 เวลา 20.45 น. เสริมก าลังซีล หน่วยซีลเสริมก าลังเพ่ิมอีก 30 นาย มีเจ้าหน้าที่หน่วยซีลและนักประดาน้ า
ชาวต่างชาติร่วมกันล าเลียงถังออกซิเจนเข้าไปในถ้ าหลวงต่อเนื่อง พร้อมทั้งท าการพันสายยึดติดกันระหว่างสายยาง
ส าหรับอัดอากาศ (ออกซิเจน) กับสายโทรศัพท์ ความยาว 3,000 เมตร และเริ่มล าเลียงเข้าภายในถ้ า 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 13 
  มีปฏิบัตกิารใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
    (1) การกู้ภัยและการส่งกลับ : มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลักในการ
เข้าไปภายในถ้ า ส าหรับหน่วยกู้ภัยอื่น ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลังบ ารุง และเตรียมอุปกรณ์สนับสนุน
การปฏิบัติของหน่วยซีล ปัจจุบัน หน่วยซีลได้ล าเลียงอาหาร เพาเวอร์เจล น้ า และยา เข้าไปดูแลทั้ง 13 คน โดยมี
แพทย์ของหน่วยซีล เข้าไปช่วยตรวจประเมิน ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และเตรียมความพร้อมในการส่งกลับ  
   ทั้งนี้ ส าหรับแผนการกู้ภัยในช่องทางอ่ืน ๆ ได้มอบหมายให้หน่วยทหารจากกองทัพบก ร่วมกับฝ่ายพลเรือน 
ลาดตระเวนส ารวจช่องทางการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมบนผาหมี ส าหรับการขุด เจาะโพรงลงไปให้ถึงบริเวณ
หาดพัทยา เพ่ือเร่งให้ความช่วยเหลืออีกช่องทางหนึ่งไปแบบคู่ขนาน 
    (2) การระบายน  าออกจากถ  า : ด าเนินการติดตั้งสูบน้ าบริเวณปากทางเข้าถ  า ท าการติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ 
ปั๊มน้ าไฮดรอลิก เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง สูบน้ าออกจากถ้ า และได้ปรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ค้นหา และ
ลาดตระเวนส ารวจพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งมาช่วยในภารกิจสนับสนุนการสูบน้ า และภารกิจการเบี่ยงเบนทางน้ าโดยการสร้าง
ฝายเบี่ยงทางไหลของน้ าจากดอยผาหมี เพ่ือลดปริมาณน้ าทีไ่หลเข้าไปในถ้ าด้วยอีกทางหนึ่ง 
   นอกจากนี้ ยังคงด าเนินการขุดเจาะเพ่ือช่วยลดระดับน้ าในถ้ า โดยการใช้เครื่องเจาะน้ าบาดาลเจาะให้มี
ความลึก 100-200 เมตร เพ่ือให้เจอตาน้ า ใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และภาคเอกชนปัจจุบัน
ด าเนินการไปแล้ว บริเวณหน้าถ้ า 3 แห่ง และบริเวณหาดทรายทอง 7 แห่ง  
    - การส ารวจช่องทาง และสภาพทางทางธรณีวิทยา  
     (1) กรมทรัพยากรน  าบาดาล  สนับสนุนกล้อง Bore Hole Camera ซึ่งปกติจะใช้ถ่ายภาพ          
ในบ่อบาดาล เป้าหมายเพ่ือส ารวจช่อง ปล่อง และโพรงต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานส ารวจจุ ดขุดเจาะ       
2 ทาง ได้แก่ 1.ในถ้ าเพ่ือระบายน้ า 2.โพรงเหนือถ้ า  
     (2) กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิครายละเอียดบริเวณพ้ืนที่ภูเขา 
     (3) กรมชลประทาน ส่งทีมเจ้าหน้าที่จากส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
47 คน พร้อมเครื่องมือส ารวจภูมิประเทศ และเครื่องมือส ารวจธรณีฟิสิกส์ เข้าไปสนับสนุนการค้นหาร่วมกับ      
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพ่ือส ารวจหาต าแหน่งโพรงถ้ า ปล่องถ้ า และรอยแยกในชั้นหิน        
เพ่ือหาช่องระบายน้ าออกจากถ้ า และการลดการเติมน้ าลงสู่ถ้ า  
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    การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  
     - จากการส ารวจเบื้องต้น มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 1 อ าเภอ 4 ต าบล 9 หมู่บ้าน  ได้แก่ ต าบลศรีเมืองชุม 
โป่งผา ต าบลบ้านด้าย และโป่งงาม  มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ าฝน ที่ตกสะสม และปริมาณน้ าที่สูบออก        
ลงล ารางสาธารณะ จ านวน 1,463.5 ไร่ เกษตรกร 106 ราย   
     - จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯให้
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบฯ ไร่ละ 1,113 บาท 
รวมไม่เกินรายละ 30 ไร่ (ประมาณวงเงินช่วยเหลือ 1.63 ล้านบาท) 
     - กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอเรื่องให้กระทรวงการคลัง
พิจารณากรณีจังหวัดเชียงรายขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน        
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กรณีอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 11 ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปอย่าง
คล่องตัว และการเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง โดยให้มีผลตั้ งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป              
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาอนุมัติให้จังหวัดเชียงราย ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ        
พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายหน่วยงานในสังกัดให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้  
     (1) ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
     (2) ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก 
     (3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย สนับสนุนน้ าหมัก 2,000 ลิตร 
     (4) ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สนับสนุนเชื้อราไตรโครเดอร์มา เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
     (5) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  
     - มาตรการสินเชื่อเงินกู้สหกรณ์จากสหกรณ์จังหวัด 
      - ผัดผ่อนการช าระหนี้ให้แก่เกษตรกรโดยไม่มีค่าปรับ 
     (6) โครงการชลประทานเชียงรายที่ 2 สนับสนุนเครื่องสูบน้ าออกจากแปลงนา ขนาด 12 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง ก าลังการสูบน้ า 18,000 ลิตรต่อนาที สูบระบายน้ าท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร 
     (7) ธ.ก.ส. 
      - สินเชื่อฉุกเฉิน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
      - ผัดผ่อนการช าระหนี้ให้แก่เกษตรกรโดยไม่มีค่าปรับ 
      - ชดเชยตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี 
    - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.เกาะช้าง ต.โป่งงาม และพ้ืนที่
ใกล้เคียงรวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ 
บริการอาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 
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2.14 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 วันที่ 14 ของการค้นหาและกู้ภัย   
   - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ชุดด าน้ า และหน้ากากด าน้ าแก่เด็กและโค้ชฟุตบอล จ านวน        
13 ราย ที่ยังติดอยู่ในภายในถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน  
  เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. สูญเสีย มีรายงานเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่      
จ่าเอก สมาน กุนัน ปัจจุบันท างานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยซีล) ได้ปฏิบัติภารกิจล าเลียงขวด
อากาศภายในถ้ าหลวง จากบริเวณโถง 3 ไปยังบริเวณสามแยก ได้หมดสติในน้ าขณะด าน้ ากลับจากบริเวณสามแยก          
คู่ด าน้ าได้ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ไม่ได้สติและเสียชีวิตลง เจ้าหน้าที่จึงได้น าตัวออกมาจากถ้ า และส่งไปยัง  
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ในการนี  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และรับสั่งให้จัดงานอย่าง
สมเกียรติ โดยทรงพระราชทานน  าหลวงอาบศพ และทรงให้ดูแลครอบครัว 
   เวลา 06.30 น. อากาศยาน 1 บล.16 (ATR) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ  
   เวลา 08.12 น. ระบายต่อเนื่อง เครื่องสูบน้ าพญานาคยักษ์ 3 เครื่อง บริเวณหน้าถ้ าทรายทอง ยังคง
เดินเครื่องพร่องน้ าออกจากตาน้ าฝั่งซ้าย และฝั่งขวาอย่างต่อเนื่อง จากการร่วมตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ าบนดิน
และในถ้ าโดยผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์จากกรมชลประทาน และ JICA ว่าจะมีส่วนไหลไปเติมในถ้ าหลวงอีก
หรือไม่ ไม่พบจุดหรือพ้ืนที่ที่น่ากังวล  
   เวลา 09.00 น. เสริมกองหลังอังกฤษ นักส ารวจถ้ าและนักประดาน้ า รวม 3 คน ได้แก่ Mr. Martin Ellis  
นักส ารวจถ้ าชาวอังกฤษ ผู้วาดแผนที่ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน Mr. Clayton Michael และ Mr. Gary Mitchell นักกู้ภัย
ในถ้ าซึ่งเชี่ยวชาญการด าน้ า ได้เดินทางมาสมทบภารกิจที่ถ้ าหลวง 
   เวลา 09.20 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าพ้ืนที่ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย เพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์การ
ช่วยเหลือ พร้อมทั้งเข้าร่วมในที่ประชุม รับฟังสรุปแผนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมี Mr.Gary Mitchell ชาวอังกฤษ น าเสนอ
เหตุผล และแผนในการตัดสินใจร่วมกัน ดังนี้ 



38 

   เหตุผล 
    1. สถานการณ์ฝน ฝนก าลังจะมาเพ่ิม คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561 ประเทศไทย
จะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และย่อมส่งผลให้ระดับน้ าในถ้ าสูงขึ้น พ้ืนที่ที่เด็กอยู่      
จะเล็กลง อากาศจะลดลง แผนการที่เตรียมไว้จะไม่สามารถใช้ปฏิบัติการได้ ต้องเริ่มวางแผนกันใหม่ 
   2. ขณะนี้มีเด็กและผู้ดูแล รวม 17 คน ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น สกปรก โคลน ทุกคนอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ไม่มาก หากนานไปจะท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปอด เจ็บป่วย แม้ช่วงนี้จะมีอาหารและยา  
    3. ระดับน้ าและการไหลของน้ า (Flow) ช่วงนี้ก าลังดี  แต่ถ้ามีฝน ระดับน้ าสูงและไหล แรงขึ้น         
ก็ยากที่จะส่งอาหารให้เด็ก   
    4. ทีมดูแลเด็กเห็นว่า ขณะนี้ เด็กมีสุขภาพดี แข็งแรง แต่หากปล่อยให้อยู่ในถ้ าอีกนานวัน สุขภาพ
อาจจะแย่ลง ความเสี่ยงก็สูงขึ้น 
   5. ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึงคือ ระดับออกซิเจนภายในถ้ าลดลง และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่เพ่ิมขึ้น วัดระดับออกซิเจนในถ้ าอยู่ที่ประมาณ 15% (ต่ ากว่า 12% เป็นอันตราย) ต้องเพ่ิมภารกิจการเติมออกซิเจน 
เข้าภายในถ้ า 
   6. ขณะนี้ มีทีมนักด าน้ าในถ้ าที่ดีที่สุดในโลก 6 คน หากไม่ลงมือปฏิบัติการในห้วงเวลานี้ อาจเสีย
โอกาสที่ด ี
    ภายหลังแจ้งแผนดังกล่าว ที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ และเห็นตรงกันว่าการด าเนินการดังกล่าว
มีความเป็นไปได้ และมีล าดับขั้นตอนที่ดีเหมาะสม จึงได้เห็นชอบแผนการกู้ภัยทันที  
   แผนการด าเนินการ 
    ก าหนดขั้นตอนที่นักด าน้ าเข้ารับเด็ก แบ่งออกเป็น 9 สถานี มีจ านวนนักด าน้ าทั้งสิ้น 12 คน         
(ชุด A จ านวน 6 คน ชุด B จ านวน 6 คน) ระยะเวลาเข้า – ออก : เข้า 6 ชม. ออก 9 ชม. 
    จากสถานีที่ 1 (การเดินทางเข้า)  
    1. นักด าน้ า 12 คน (ชุด A และ ชุด B) ออกเดินทางจากสถานีที่ 1 ไปยังสถานีที่ 6 
     2. ทิ้งนักด าน้ าชุด B ไว้สถานีที่ 6 จ านวน 6 คน ส่วนชุด A อีก 6 คนเดินทางสู่สถานีที่ 9          
(สถานีที่เด็กทั้งหมดอยู่)  
    จากสถานีที่ 9 ( นักด าน  าชุด A น าเด็กออก) 
     3. นักด าน้ าชุด A  6 คนแบ่งทีม ทีมละ 2 คน เพ่ือน าเด็กออก 
      3.1 นักด าน้ าชุดที่ 1 จ านวน 2 คน น าหน้าเด็ก 1 คน/ตามหลังเด็ก 1 คน ออกเดินทาง         
ทิ้งระยะ 30 นาท ี
      3.2 นักด าน้ าชุดที่ 2 จ านวน 2 คน น าหน้าเด็ก 1 คน/ตามหลังเด็ก 1 คน ออกเดินทาง       
ทิ้งระยะ 30 นาท ี
      3.3 นักด าน้ าชุดที่ 3 จ านวน 2 คน น าหน้าเด็ก 1 คน/ตามหลังเด็ก 1 คน ออกเดินทาง 
   การเดินทางจากสถานีที่ 9 – 8  
     - ด าน้ าตลอดระยะทาง 350 ม. แล้วแวะพักตรวจความพร้อมร่างกายและอุปกรณ์ 
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   การเดินทางจากสถานีที่ 8 – 7 
     - ด าน้ าและมีโพรงช่องว่างบ้างบางช่วง ระยะ 150 เมตร แล้วแวะพักตรวจความพร้อมร่างกายและ
อุปกรณ์ด าน้ า  
    การเดินทางจากสถานีที่ 7 – 6  
     - ด าน้ าและมีโพรงอากาศเล็กน้อย ระยะ 250 เมตร จนถึงสถานีที่ 6 พักร่างกาย 
    สถานีที่ 6 : นักด าน้ าชุด B ที่รออยู่ 6 คน รับเด็กจ านวน 3 คนที่นักด าน้ าชุด A น ามาส่งมอบออก
เดินทางสู่ปากถ้ า  โดยแบ่งเป็น 3 ชุดเช่นเดิม ส่วนนักด าน้ าชุด A เดินทางกลับไปรับเด็กที่สถานีที่ 9 อีกรอบหนึ่ง 
    การเดินทางของนักด าน  าชุด B จากสถานี 6 – 5  
     - ด าน้ าระยะ 350 ม. (ด าน้ าตลอด 70 ม./ด าน้ ามีโพรงอากาศ 280 ม.) 
    การเดินทางจากสถานีที่ 5 – 4 
     - ด าน้ าตลอดระยะ 200 ม.พักร่างกายและอุปกรณ์  
    การเดินทางจากสถานีที่ 4 – 3 (โถง 3) 
    - ด าน้ าตลอดระยะ 150 ม. 
    การเดินทางจากสถานีที่ 3 – 1 (ปากถ  าหลวงขุนน  านางนอน) 
     - เดินเท้าระยะทาง 1,500 ม. โดยมีเชือกน าทางหรือเปล(เนื่องจากมีความลื่นมาก)           
เมื่อถึงสถานทีี ่1 นักด าน้ าชุด B ท าการส่งมอบเด็ก จ านวน 3 คนให้กับทีมแพทย์ต่อไป 
   การเดินทางของนักด าน  าชุด A จ านวน 6 คน น าเด็ก 3 คน จากสถานีที่ 9 – สถานีที่ 1 
      - กระท าเป็นขั้นตอนเช่นเดิมโดยอาศัยนักด าน้ าชุด A เพียงชุดเดียวน าเด็ก 3 คน ส่งมอบให้กับ  
ทีมแพทย์บริเวณปากถ้ าหลวงขุนน้ านางนอนต่อไป 
   เวลา 10.00 น. อากาศยาน 1 บล.8 (C-130) ล าเลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต 
พร้อมนักประดาน้ า 6 คน  
   เวลา 19.00 น. ซีลชุดสุดท้ายมาถึง จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ าในถ้ าหลวง พบว่าระดับน้ าลดระดับ
อย่างมีนัยส าคัญ และหน่วยซีลได้เสริมก าลังอีก 10 นาย เข้าร่วมภารกิจเป็นชุดสุดท้าย สรุปการส่งก าลังรวมทั้งสิ้น         
7 ครั้ง ก าลังพล 124 นาย 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 14 
  ปฏิบัติการใน 2 ลักษณะ ได้แก ่
    (1) การกู้ภัยและการส่งกลับ : มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลัก        
ในการเข้าไปภายในถ้ า ส าหรับหน่วยกู้ภัยอ่ืน ๆ จะเป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลังบ ารุง และเตรียม อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล ปัจจุบัน หน่วยซีลได้ล าเลียงอาหาร เพาเวอร์เจล น้ า และยา เข้าไปดูแลทั้ง         
13 คน โดยมีแพทย์ของหน่วยซีล เข้าไปช่วยตรวจประเมิน ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และเตรียมความพร้อมในการ
ส่งกลับ โดยในวันนี้ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการกู้ภัย และเริ่มท าการซักซ้อมวิธีปฏิบัติ 
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   ส าหรับแผนการกู้ภัยในช่องทางอ่ืน ๆ ได้มอบหมายให้หน่วยทหารจากกองทัพบก ร่วมกับฝ่ายพลเรือน 
ภาคเอกชน ลาดตระเวนส ารวจช่องทางการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมบนผาหมี ส าหรับการ ขุดเจาะโพรงลงไป  
ให้ถึงบริเวณหาดพัทยา เพ่ือเร่งให้ความช่วยเหลือไปแบบคู่ขนาน  
    (2) ระบายน  าออกจากถ  า : ภารกิจหลัก ไดแ้ก ่ 
     - การสูบน  าออกจากถ  า ติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ ปั๊มน้ าไฮดรอลิก เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง 
ท าการสูบน้ าออกจากถ้ า  
     - การพร่องน  าใต้ดิน ด าเนินการขุดเจาะเพ่ือช่วยลดระดับน้ าในถ้ า โดยการใช้เครื่องเจาะน้ าบาดาล
เจาะให้มีความลึก 100-200 เมตร เพ่ือให้เจอตาน้ า ใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และภาคเอกชนปัจจุบัน
ด าเนินการไปแล้ว บริเวณหน้าถ้ า 3 แห่ง และบริเวณหาดทรายทอง 7 แห่ง 
      - เบี่ยงเบนทางน  าเข้าถ  า มีเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่ทางน้ าที่ไหลเข้ามาในถ้ า จากนั้นจึงท าการปิดกั้น 
สร้างฝายเบี่ยงทางไหลของน้ า เพ่ือลดปริมาณน้ าที่ไหลเข้าไปในถ้ า 
   เตรียมการด้านการแพทย์ 
    - เตรียมรถพยาบาลรวม 13 คัน รอรับตลอด 24 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลศูนย์เชียงราย 4 คัน 
โรงพยาบาลแม่ลาว 1 คัน โรงพยาบาลแม่สรวย 1 คัน โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 1 คัน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 คัน โรงพยาบาลศรีบุรินทร์ 2 คัน โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 1 คัน โรงพยาบาลเชียงราย
อินเตอร์ 1 คัน และโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 1 คัน  
    - การดูแลรักษาพยาบาลและการดูแลเยียวยาด้านจิตใจ จัดทีมสุขภาพจิต (MCATT) 20 คน/วัน 
ประกอบด้วย สสอ.แม่สาย รพ.แม่สาย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (จิตแพทย์) โรงพยาบาลชุมชน สับเปลี่ยน
หมุนเวียนปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 
   - การป้องกันควบคุมโรคให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดท าบัตรเฝ้าระวังโรครวม 2,000 ใบ ให้ผู้ปฏิบัติงาน    
ที่ได้ปฏิบัติงานในถ้ าที่มีความมืด มีความชื้นสูง อับ เสี่ยงต่อการติดเชื้ อโรคติดต่อได้ เช่น โรคฉี่หนู โรคจาก
แบคทีเรีย ไข้รากสาดใหญ่ เป็นต้น โดยภายหลังปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ หากมีอาการตามที่ระบุในบัตรก็ให้รีบพบ
แพทย์โดยเร็ว  

 - การจัดท าระบบธนาคารน  าใต้ดิน โดยการขุดบ่อขนาดลึกประมาณ 5 ม. ขนาด 15x10 ม. บริเวณ       
ที่ภาคเอกชนเสียสละ พ้ืนที่ห่างจากถ้ าหลวงประมาณ 900 เมตร เมื่อน้ าเข้าเต็มก็กลบดินเป็นบ่อปิด หลักการคือ          
เพ่ือเปิดช่องอากาศ ให้น้ าในพ้ืนที่รอบๆ สามารถซึมผ่านพ้ืนดิน น ามากักเก็บไว้ใต้ดิน ช่วยลดทั้งปริมาณน้ าภายในถ้ า 
และลดปริมาณน้ าที่สูบออกจากภูเขาไปสร้างผลกระทบกับชาวบ้านท้ายน้ า 

 - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.เวียงพางค า ต.ห้วยไคร้ และพ้ืนที่
ใกล้เคียงรวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ 
บริการอาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 
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2.15 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 วันที่ 15 ของการค้นหาและกู้ภัย   

   เวลา 06.30 น. อากาศยาน 1 บล.18 (SSJ 100) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน
ภารกิจ และเจ้าหน้าที่ 6 คน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอุปกรณ์  
   เวลา 08.30 น. ข้อความจากหมูป่า มีการเปิดเผยถึงข้อความฝากเป็นกระดาษออกมากับนักด าน้ า
ชาวต่างชาติ โดยกระดาษแต่ละแผ่นเป็นลายมือที่เขียนด้วยดินสอจากเด็กแต่ละคน ใจความโดยรวมฝากถึงพ่อแม่ 
และญาติ ที่รออยู่ด้านนอกถ้ าไม่ต้องเป็นห่วง แข็งแรง ปลอดภัยดี และได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่หน่วยซีล 
โดยมีข้อความจากผู้ช่วยโค้ช กราบขอโทษผู้ปกครองด้วย 
   เวลา 09.20 น. ติดตามผล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที ่และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลือ ณ ศูนย์บัญชาการฯ 
   เวลา 09.30 น. จัดระบบระเบียบ บริษัท ช.การช่าง และ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าด าเนินการ
ติดตั้งปั๊มสูบน้ าภายในถ้ าพร้อมทั้ง ด าเนินการจัดระเบียบสายส่งน้ าและสายไฟภายในถ้ า 
   เวลา 10.20 น. เพื่อนบ้าน มีรายงาน ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมา ได้จัดก าลังออกส ารวจโพรงถ้ าบริเวณ  
บ.อาดี ต.ดอยต่อค า จ.ท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นเทือกเขา แนวเดียวกับดอยนางนอน อ.แม่สาย 
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   เวลา 16.00 น. เพิ่มความม่ันใจ ชุดนักประดาน้ า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมล าดับขั้นตอน       
ในการปฏิบัติ ทั้งการจับคู่ทีมล าเลียงเด็ก การซ้อมวางขวดอากาศ เส้นทางในแต่ละจุด การซ้อมการเคลื่อนย้ายเด็ก และ
การทดสอบหน้ากาก Full Face Mask ส าหรับเด็ก โดยคัดเลือกเด็กผู้ชายที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับทีมหมูป่าทั้ง 13 คน  
มาเป็นตัวสมมุติใส่อุปกรณ์ พร้อมทั้งทดสอบว่ายน้ าในท่าทางที่เป็นไปได้มากที่สุดกับการเคลื่อนที่ใต้น้ า ณ สระว่ายน้ า
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
  สรุปภาพรวมของการปฏิบัติในวันที่ 15 
   ปฏิบัติการหลักใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
    (1) การกู้ภัยและการส่งกลับ : มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (Seal) ของกองทัพเรือ เป็นหน่วยหลัก      
ในการเข้าไปภายในถ้ า มีหน่วยกู้ภัย และนักประดาน้ าทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นหน่วยสนับสนุนในการส่งก าลัง
บ ารุง และเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยซีล ปัจจุบัน หน่วยซีลได้ล าเลียงอาหาร เพาเวอร์เจล น้ า 
และยา เข้าไปดูแลทั้ง 13 คน โดยมีแพทย์ของหน่วยซีล เข้าไปช่วยตรวจประเมิน ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และเตรียม
ความพร้อมในการส่งกลับ  
   ส าหรับแผนการกู้ภัยในช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ การส ารวจหาปล่องโพรงบนภูเขาที่สามารถเชื่อมต่อไป
ยังบริเวณหาดพัทยา เนินนมสาวได้ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยทหารจากกองทัพบก ร่วมกับต ารวจ ฝ่ายพลเรือน 
ภาคเอกชน ลาดตระเวนส ารวจ เพ่ือหาจุดที่เหมาะสมในการส่งก าลังตลอดจนการขุด เจาะโพรงลงไปให้ความ
ช่วยเหลือแบบคู่ขนาน  
   (2) ระบายน  าออกจากถ  า : ภารกิจหลัก ได้แก ่ 
      - การสูบน  าออกจากถ  า ติดตั้งซับเมิร์ธ ไดโว่ ปั๊มน้ าไฮดรอลิก เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง 
ท าการสูบน้ าออกจากถ้ า โดยมีการวางแผนและประเมินสถานการณ์ในการสูบน้ า การจ่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ า
ภายในถ้ า ร่วมกัน เช่น กองทัพบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปตท.สผ.                      
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) และอีกหลายหน่วยงาน โดยพิจารณาจากปริมาณน้ าในแต่ละวัน และเตรียมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ ในภาพรวมปฏิบัติการสูบน้ าสามารถลดระดับน้ าในถ้ าได้ลงอีกประมาณ 38 เซนติเมตร  
ถือว่าได้ผลดี 
      - การพร่องน  าใต้ดิน ด าเนินการขุดเจาะเพ่ือช่วยลดระดับน้ าในถ้ า โดยการใช้เครื่องเจาะน้ า
บาดาลเจาะให้มีความลึก 100-200 เมตร เพ่ือให้เจอตาน้ า ใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ
ภาคเอกชนปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว บริเวณหน้าถ้ า 3 แห่ง บริเวณหาดทรายทอง 7 แห่ง และอยู่ระหว่างการใช้
เครื่องแสกนเพ่ือเตรียมแผนการใช้เครื่องเจาะหัวไจโร ที่ใช้ในงานปิโตรเลียม (directional drill) ใช้เจาะรูขนาด 4-5 นิ้ว 
เพ่ือระบายน้ าออกจากถ้ า  
      - เบี่ยงเบนทางน  าเข้าถ  า มีเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่ทางน้ าที่ไหลเข้ามาในถ้ า จากนั้นจึงท าการปิดกั้น 
สร้างฝายเบี่ยงทางไหลของน้ า เพ่ือลดปริมาณน้ าที่ไหลเข้าไปในถ้ า จากการตรวจสอบตาน้ าปีกซ้าย-ขวาของถ้ า
ทรายทอง น้ ายังไม่เพ่ิมปริมาณแสดงว่าการอุดรูน้ าบริเวณสันเขาข้างบนได้ผล สามารถพร่องน้ าใต้เขานางนอน         
ได้อย่างด ี



43 

    - การค้นหาปล่องที่มีศักยภาพในการเจาะอุโมงค์เข้าไปในถ  า สามารถพบปล่องบนเขาเพ่ิมเติมอีก 6 ปล่อง 
รวมปล่องเดิมที่เจอ 18 ปล่อง รวมทั้งสิ้น 24 ปล่อง 
  - การดูแลรักษาพยาบาลและการดูแลเยียวยาด้านจิตใจ  จัดทีมสุขภาพจิต (MCATT) 20 คน/วัน 
ประกอบด้วย สสอ.แม่สาย รพ.แม่สาย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (จิตแพทย์) โรงพยาบาลชุมชน สับเปลี่ยน
หมุนเวียนปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 
  - มีเหตุรถยนต์ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตกเหวบนดอยผาหมี เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากเมตตาธรรม
กาฬสินธุ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย  
  - การซักซ้อมการล าเลียง การช่วยทีมหมูป่า (Drill) ในขั้นตอนสุดท้าย 
  การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.ศรีเมืองชุม ต.บ้านด้าย และพ้ืนที่
ใกล้เคียงรวม 100 คน ร่วมท าความสะอาด ท าอาหารโรงครัวพระราชทาน ขี่จักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าพ้ืนที่ 
บริการอาหารน้ าดื่ม งานทั่วไป เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 วันอาทิตยท์ี่ 8 กรกฎาคม 2561 วันที่ 16 ของการค้นหาและกู้ภัย   
   เวลา 07.00 น. D-Day พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วมกับคณะท างานศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติขั้นสุดท้าย และก าหนดให้เป็นวัน D-Day              
ของปฏิบัติการกู้ภัย โดยได้เชิญผู้ปกครองและญาติของทั้ง 13 คน รับทราบถึงภารกิจ และตั งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ได้เริ่มปฏิบัติการกู้ภัย มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการด าน้ าจากต่างประเทศ 13 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยซีล 
ที่มีศักยภาพสูงสุด 5 คน เข้าไปปฏิบัติการ โดยจะประกบคู่เด็กหนึ่งคนสวมใส่ Full-face mask ต่อผู้ดูแลสองคน            
มีนักประดาน้ าของไทยและต่างประเทศสนับสนุนปฏิบัติการ  
   - อากาศยาน 1 บล.18 (SSJ 100) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ (อุปกรณ์
ส าหรับด าน้ า)  
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   เวลา 07.15 น. จัดระเบียบสื่อ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ประกาศขอความร่วมมือให้สื่อมวลชน ย้ายไปยังจุด
แถลงข่าวแห่งใหม่ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งผา (ห่างจากบริเวณถ้ าประมาณ 4 กิโลเมตร)  
   เวลา 10.00 น. ปิดกั นน  า ทีมส ารวจจากกรมชลประทาน ต ารวจตระเวนชายแดน ร่วมกันปิดพ้ืนที่น้ าซึม
บริเวณต้นน้ าของห้วยน้ าดั้นเพ่ิมเติม ด้วยปูนซีเมนต์แผ่นของบริษัท SCG จนแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. 
   เวลา 09.00 น. เสริมทัพ นักด าน้ าจากอังกฤษ 2 คน ได้แก่ Mr. Connor Roe และ Mr. Jim Warny 
เดินทางมาถึงถ้ าหลวง และเข้าสมทบภารกิจ 
   เวลา 10.18 น. นักด าน้ า ประกอบด้วย อังกฤษ 9 นาย ออสเตรเลีย 2 นาย, สหรัฐฯ 3 นาย และ ไทย 
5 นาย เข้าท าภารกิจ 
   เวลา 12.00 น. นักด าน้ าประกอบด้วย ออสเตรเลีย 2 นาย, เดนมาร์ก 2 นาย, แคนาดา 1 นาย, ฟินแลนด์  
1 นาย, จีน 6 นาย, สหรัฐฯ 3 นาย และไทย 22 นาย เข้าท าภารกิจ 
   เวลา 12.42 น. นักด าน้ าประกอบด้วย ออสเตรเลีย 6 นาย สหรัฐ 5 นาย ผู้ช่วยสหรัฐ 5 นาย           
จีน 1 นาย ล่ามจีน 1 นาย ไทย 5 นาย เข้าท าภารกิจ  
   เวลา 12.50 น. ไทย 5 นาย เข้าท าภารกิจ 
   เวลา 13.17 น. ออสเตรเลีย 1 นาย เข้าท าภารกิจ 
   เวลา 13.30 น. ไทย 6 นาย เข้าท าภารกิจ 
   เวลา 14.00 น. ยอดรวม 93 นาย แบ่งเป็น ต่างชาติ 55 นาย ไทย 38 นาย  
   เวลา 17.40 น. หมูป่าตัวที่ 1 ถึงปากถ้ า 
   เวลา 17.45 น. หมูป่าตัวที่ 2 ถึงปากถ้ า 
   เวลา 18.20 น. เจ้าหน้าที่ทูตอังกฤษเข้ามาในพ้ืนที่ปฏิบัติงานฯ 
   เวลา 19.31 น. หมู 1 และ 2 ถึง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
   เวลา 19.38 น. หมูป่า 3 ออกจากถ้ า 
   เวลา 19.55 น. หมู่ป่า 4 ออกจากถ้ า 
   เวลา 20.29 น. หมูป่า 4 เคลื่อนย้ายโดยรถพยาบาลไปยัง รพ.เชียงรายฯ 
   เวลา 20.45 น. ผบ.เหตุการณ์ แถลงข่าวฯอย่างเป็นทางการว่าสามารถน าผู้ประสบภัยออกมาจากถ  า
ได้แล้ว รวม 4 คน และส่งต่อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างปลอดภัย  
   เวลา 20.53 น. หมูป่า 3 ถึง รพ.เชียงรายฯ 
    - ปฏิบัติการครั งแรก ใช้เวลา 11 ช่ัวโมง สามารถน าผู้ประสบภัยออกจากถ  าได้รวม 4 คน ทั งนี  มีการ
ปรับแผนจากการใช้นักประดาน  า 2 คน ต่อเด็ก 1 คน เป็นใช้นักประดาน  า 1 คน ต่อเด็ก 1 คน และ Dr.Richard 
Harris นักด าน  าและแพทย์ชาวออสเตรเลีย ได้ให้ข้อมูลว่าเด็กจะได้รับยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทเพื่อท าให้สงบ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติการ โดยการปฏิบัติการจะด าเนินการต่อเนื่องโดยการเติมขวดอากาศและน าไปวางตามจุดที่ก าหนด
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ปฏิบัติการในระยะต่อไป และจะด าเนินการต่อเนื่องจนกว่าคนสุดท้ายจะออกมา 
(ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. นักด าน  าถ  าชาวอังกฤษคนสุดท้าย ได้แก่ Mr. Joshua Bratchley เดินทางถึง      
ถ  าหลวง และเตรียมสมทบภารกิจในห้วงต่อไป) 
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2.17 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 วันที่ 17 ของการค้นหาและกู้ภัย   
   เวลา 06.30 น. อากาศยาน 1 บล.18 (SSJ 100) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน
ภารกิจ (เสื้อกันฝนพระราชทาน) จ านวน 50 ลัง และแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกรมแพทย์ทหารเรือ 
จ านวน 2 แผ่น  
   ตั งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เริ่มปฏิบัติการกู้ภัยครั งที่ 2 ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการด าน้ าจาก
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยซีลเข้าไปปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนด  
   เวลา 16.20 น. หมูป่า 5 ถึงหน้าถ้ า 
   เวลา 17.39 น. หมูป่า 5 ถึง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
   เวลา 18.15 น. หมูป่า 6 ถึงหน้าถ้ า 
   เวลา 18.22 น. หมูป่า 7 ถึงหน้าถ้ า 
   เวลา 18.51 น. นายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  
   เวลา 18.52 น. หมูป่า 8 ถึงหน้าถ้ า 
   เวลา 19.10 น. หมูป่า 6 7 และ8 ออกจาก รพ.สนาม ทบ. ไปยัง สนาม ฮ.จันกับผัก 
   เวลา 19.19 น. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเดินทางเข้าพ้ืนที่ถ้ าหลวง- 
ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย เพ่ือติดตามความคืบหน้าการน าผู้ประสบภัยทั้ง 13 คน ออกจากถ้ าหลวง พร้อมติดตามการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการพ้ืนที่ แผนปฏิบัติงาน รวมถึงให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่และพูดคุยกับญาติ ๆ          
ของทั้ง 13 คน 
   ปฏิบัติการวันที่ 2 สามารถช่วยเด็กได้รวม 4 คน ใช้เวลาประมาณ 9 ชัว่โมง   
    โดยในช่วงหัวค่ า นายอีลอน มัสค์ (Elon Musk) เจ้าของบริษัท SpaceX บริษัท Tesla และบริษัท Boring 
Company เดินทางมาที่ถ้ าหลวงในช่วงหัวค่ า พร้อมทั้งมอบเรือด าน้ าจิ๋ว ที่ดัดแปลงจาก ท่อออกซิเจนเหลวของจรวด
ฟอลคอน ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 8 ชั่วโมง และใช้เวลาขนส่งมาไทยอีก 17 ชั่วโมง เพ่ือเป็นอีกทางเลือกในการช่วยเด็ก ๆ 
และโค้ช ออกจากถ้ า  
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2.18 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 วันที่ 18 ของการค้นหาและกู้ภัย   
   เวลา 06.30 น. อากาศยาน 1 บล.15 (Airbus 319) ล าเลียงสิ่งของพระราชทานพร้อมอุปกรณ์
สนับสนุนภารกิจ 
   ปฏิบัติการครั งที่ 3 เริ่มขึ นเวลา 10.08 น. โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ใช้ก าลังทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 
100 คน จะเป็นการน า เด็ก 4 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน พร้อมทั้งแพทย์ 1 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยซีล 3 คน ออกมาทั้งหมด 
   เวลา 11.40 น. นักประดาน้ าเริ่มปฏิบัติการ 
   เวลา 16.06 น. หมูป่า 9 ถึงหน้าถ้ า 
   เวลา 16.26 น. หมูป่า 10 ถึงหน้าถ้ า 
   เวลา 17.06 น. หมู่ป่า 11 ถึงหน้าถ้ า  
   เวลา 18.33 น. หมูป่า 9 ถึง รพ.เชียงรายฯ 
   เวลา 18.41 น. หมูป่า 12 ออกหน้าถ้ า 
   เวลา 18.48 น. หมูป่า 13 ถึงหน้าถ้ า 
   เวลา 19.02 น. หมูป่า 10 และ 11 ถึง รพ.เชียงรายฯ 
   เวลา 20.39 น. หมูป่า 13 ถึง รพ.เชียงรายฯ 
   เวลา 20.50 น. หมูป่า 12 ถึง รพ.เชียงรายฯ 
   เวลา 21.30 น. Mission Accomplish!!! หน่วยซีล 3 นาย แพทย์ 1 นาย ถึงหน้าถ้ า และผู้บัญชาการ
เหตุการณ์แถลงข่าว สามารถช่วยเหลือเด็ก ผู้ฝึกสอน พร้อมทั้งแพทย์ และหน่วยซีล ออกมาจากถ้ าได้ทั้งหมดแล้ว 
และส่งตัวไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทั้งหมดแล้ว 
   - สรุปปฏิบัติการกู้ภัย ช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน และโค้ช จ านวน 13 คน รวม 3 ครั้ง  
     (1) ครั งที่ 1 วันที่ 8 ก.ค.61 ใช้เวลา 11 ชั่วโมง สามารถน าผู้ประสบภัยออกจากถ้ าได้รวม 4 คน  
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    (2) ครั งที่ 2 วันที่ 9 ก.ค.61 ใช้เวลา 9 ชั่วโมง สามารถน าผู้ประสบภัยออกจากถ้ าได้รวม 4 คน  
    (3) ครั งที่ 3 วันที่ 10 ก.ค.61 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง สามารถน าผู้ประสบภัยออกจากถ้ าได้รวม 5 คน 

 
 
 
 
 
 
 

2.19 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 แถลงข่าวปิดภารกิจ และปิดศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายใน      
วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สรุปภารกิจจนถึง           
วันปิดศูนย์ฯระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-11 ก.ค.61 ระยะเวลารวม 19 วัน  

 
 
 
 
  
 
 
 

 

  ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 หน่วยงาน ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันท าการเก็บขยะ       
และท าความสะอาดรอบ ๆ บริเวณถ  าหลวงเขตวนอุทยานถ  าหลวง–ขุนน  านางนอนฯ และถอนก าลังกลับท่ีตั ง 
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3. แผนการฟื้นฟู 
 จังหวัดเชียงรายได้จัดท าแผนการฟ้ืนฟูขั้นต้น เพ่ือบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รั บผลกระทบ และปรับ
สภาพพ้ืนที่ โดยมีแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการฟ้ืนฟู ฟ้ืนสภาพ และซ่อมสร้าง ทั้งชีวิต ร่างกาย สภาพแวดล้อม
และทรัพย์สินต่างๆ ในเบื้องต้น ดังนี้ 
  (1) การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ คงค้างในพื นที่  ให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ รับผิดชอบ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพ้ืนที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ โดยเฉพาะที่อยู่ในเขตวนอุทยาน หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้โดยศักยภาพ หน่วยงานของตนเอง ให้แจ้งจังหวัดทราบ เพ่ือประสานงานการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
อุปกรณ์กับหน่วยงานที่มีศักยภาพต่อไป  
 (2) การฟื้นฟูชีวิตร่างกาย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบข้อมูลและแนวทางในการฟ้ืนฟู สุขภาพ และจิตใจ ของผู้เสีชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบ 
ทั้งท่ีบาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ในทุกกรณี 
 (3) ด้านการเกษตร ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าแผนฟ้ืนฟู โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่ามีเกษตรกร จ านวน         
106 ราย จาก 4 ต าบล 9 หมู่บ้าน นาข้าว 1,463 ไร่ ที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย โดยสามารถให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในอ านาจของ     
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 (4) การซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ให้หน่วยงานที่มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ       
ในความรับผิดชอบ ที่ได้รับผลกระทบ จัดท าแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูฯ และด าเนินการซ่อมสร้างให้คืนสู่สภาพเดิม และ
ให้รายงานผลการด าเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทราบทุกสัปดาห์จนกว่าจะแล้วเสร็จตามแผน 
  (5) การฟื้นคืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการจัดท าแผนฟ้ืนคืนสภาพ
บริเวณวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในการค้นหาผู้สูญหาย 
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
 (6) ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของประชาชน  ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการ ฟ้ืนฟูฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติในการฟ้ืนฟู และรายงานผลการฟ้ืนฟู โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อทุกประเภท และสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการค้นหา        
ผู้สูญหายฯ ได้รับทราบถึงแนวทางและผลการปฏิบัติในการฟ้ืนฟู 
  ในส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณในการฟื้นฟู ให้ใช้งบประมาณจาก 
  (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้แก่ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local) งบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area) และงบประมาณของส่วนราชการ (Function) 
  (2) งบประมาณอ่ืนๆ ได้แก่  
  - งบกลาง  
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  - เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 
  - เงินบริจาคหรือเงินจากองค์กรสาธารณกุศล 

4. บทเรียนจากเหตุการณ์ 
 บัดนี้ ถึงแม้ว่าภารกิจการกู้ภัย ส่งกลับจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่การฟ้ืนฟูทั้ งสภาพพ้ืนที่ และสภาพจิตใจของทั้ง  
13 คน ตลอดจนญาติของผู้ เสียชีวิต ยังคงด าเนินการต่อเนื่อง เพ่ือให้ครบวงจรการจัดการสาธารณภัย                
ตามมาตรฐานสากล   
 อย่างไรก็ตามภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือน าผู้สูญหายออกจากถ้ าครั้งนี้ ถือเป็นความส าเร็จครั้งแรกของ
โลกในการกู้ภัยในถ้ าที่มีน้ าท่วมสูง สภาพอากาศและระยะเวลาเป็นข้อจ ากัด ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ และถือเป็นบทเรียนส าคัญที่ภาครัฐจะน ามาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภัย และจัดท าแผนเผชิญเหตุ
ให้มีความเป็นเอกภาพ ไม่ซ้ าซ้อนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกจังหวัดได้น าไปจัดท าเป็นแผนและขั้นตอนการปฏิบัติ      
ที่เป็นมาตรฐาน มีการฝึกและซักซ้อมแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัย รวมถึงการ
จัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวส าคัญที่มีลักษณะเป็นถ้ า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่เป็นป่าหรืออุทยาน จะต้องมีการ
ก าหนดมาตรการ แนวทาง และระเบียบปฏิบัติในการท่องเที่ยว เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย ทักษะการค้นหา เพ่ือสร้าง
มาตรฐานการท่องเที่ยวและการดูแลความปลอดภัยในอนาคตต่อไป 
 

***************************** 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561  

 

 

 

 

2. การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action 

Review : AAR) การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายใน

วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน จังหวัดเชียงราย  

แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

 
 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 โดยการจัดเวทีเสวนา ณ โพธิ์วดล 

รีสอร์ท แอนด ์สปา จังหวัดเชียงราย 

 ระยะที่  2 ระหว่างวันที่  15–16 สิ งหาคม 2561 โดยการจัดเวที เสวนา           

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 ระยะที่ 3  ระหว่างวันที่ 2-17 กันยายน 2561 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้ปฏิบัติงานชาวไทย และชาวต่างชาต ิ

 
 

 

 



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561  

 

 

 

 

ระยะที่ 1  

การจัดเวทีเสวนาระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561  

ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย 
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การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
การด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 
ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้าบลริมกก อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
 
1. ช่วงเช้า เวทีเสวนา โดย 
 1. พลตรีสายัณห์ เมืองศรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 34 จังหวัดพะเยา 
 2. พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 37 จังหวัดเชียงราย  
 3. นายกอบชัย บุญอรณะ  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. นายภาสกร บุญญลักษณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 5. นายกมลไชย คชชา  ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 
 6. นายธเนศ วีระศิริ  นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ 
 ผู้ด าเนินรายการ นางวิลาสินี แวน ฮาเรน ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าวค่ าสปริงนิวส์ 19  

2. สรุปประเด็นจากเวทีเสวนา 
 ผู้ร่วมเวทีเสวนาทุกท่านล้วนเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในระดับผู้ควบคุมการปฏิบัติ และผู้สนับสนุนในภารกิจส าคัญ 
(key person) ของศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย และได้ถ่ายทอดถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติ อุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้           
และข้อแนะน าในการปฏิบัติ สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
 2.1 ประเด็นภารกิจการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย  
  - ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  34 และ 37 ให้ข้อมูลว่าได้ รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่  3                 
ในการส่งก าลังพล และเข้าร่วมใน 2 ภารกิจส าคัญ ภายใต้ส่วนปฏิบัติการ ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ                  
โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 รับผิดชอบการค้นหานอกถ้ า และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  37 
รับผิดชอบในเรื่องการระบายน้ า  
  - รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อมูลว่าได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในภารกิจเป็นผู้ประสาน สนับสนุนเชื่อมโยงการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการฯ ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ส่งชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต เข้าร่วม           
ในภารกิจ ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจการค้นหานอกถ้ า และเครื่องจักรกลสนับสนุนภารกิจการสูบน้ า
ทั้งภายในถ้ า และนอกถ้ า 
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการเหตุการณ์ รับผิดชอบดูแลภาพรวม          
การด าเนินการของศูนย์บัญชาการฯของจังหวัด ซึ่งมีโครงสร้างการปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ            
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ และส่วนสนับสนุน    
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  - ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 รับผิดชอบพ้ืนที่ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ส่งเจ้าหน้าที ่            
เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภายใต้โครงสร้างของศูนย์บัญชาการฯ ของจังหวัดในหลายภารกิจ เช่น ในเรื่อง            
การเบี่ยงเบนทางน้ า การค้นหาภายนอกถ้ า การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ล าเลียงสิ่งของให้กับชุดค้นหาภายในถ้ า  
  - นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมภารกิจในลักษณะอาสาสมัคร              
ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนผู้ปฏิบัติในเชิงวิศวกรรม การส ารวจ 
การขุดเจาะ 
 2.2 ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริง 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด ได้ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561                 
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และการประกาศเขต           
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และได้จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการฯ ขึ้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
  ภารกิจค้นหาภายนอกถ้ า เริ่มภารกิจตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 และสิ้นสุดภารกิจเมื่อวันที่            
10 กรกฎาคม 2561 เป็นการหาช่องทางเข้าอ่ืนบนภูเขา สามารถหาปล่องได้ 109 ปล่อง มี 24 ปล่อง ที่ใช้เวลา 
ค้นหาประมาณ 2-4 วัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานที่ร่วมค้นหาช่องทางช่วยเหลือภายนอกถ้ า                     
ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ ไม่มีความช านาญทาง ดังนั้น ปัจจัยส าเร็จในการเดินเท้า
ส ารวจ จึงเกิดจากความเสียสละ ความช่วยเหลือในการน าทาง จากคนในท้องที่  
 ภารกิจการสูบน้ า เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. หลังจากนั้นก็มีการวางระบบการสูบน้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมเครื่องสูบน้ า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานและอาสาสมัคร ซึ่งการสูบน้ า         
ในพ้ืนที่ดังกล่าว สิ่งส าคัญคือการวางระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับก าลังของเครื่องสูบน้ าให้ได้ ซึ่งการไฟฟ้า            
ส่วนภูมิภาค ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนสามารถลดระดับน้ าภายในถ้ าลงได้ในระดับท่ีทีมนักประดาน้ าสามารถ
ยอมรับได้ และในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของภารกิจ เห็นได้ว่าเมื่อปิดเครื่องหยุดท างานเพียง       
2 ชั่วโมง น้ าก็กลับมาท่วมเต็มถ้ า   
 2.3 การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าได้ดี 
  ทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมปฏิบัติการเป็นการแบ่งหน้าที่          
การท างาน ทุกคนสนใจที่ผลลัพธ์คือการช่วยเหลือเด็กออกจากถ้ า 
 2.4 อุปสรรค/ข้อจ้ากัด/ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
  ช่วงแรกของภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญไ่ม่รู้จักกัน การจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ในช่วงแรก ระบบการจัดการ
ยังไม่ชัดเจน สถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ภารกิจที่เจอ          
เป็นภารกิจที่ไม่เคยท ามาก่อน มีความยากในการปฏิบัติ  แทบไม่มีหวัง แม้แต่ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ            
ก็ยังแสดงความกังวล แต่เมื่อเข้ามาท างานร่วมกันสักพัก ช่วงหลังจึงเริ่มรู้หน้าที่ว่าต้องท าอะไร ต้องค่อยๆ ศึกษา
บทบาทของแต่ละคน การยอมรับซึ่งกันและกันเป็นเรื่องส าคัญ  
  ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน เป็นถ้ าที่ไม่เคยมีการส ารวจอย่างเป็นทางการ จึงมีข้อมูลสนับสนุน ในการค้นหา 
และกู้ภัยน้อยมาก ส่วนใหญ่ข้อมูลภายในถ้ าจะได้จาก Mr.Vern Unsworth นักส ารวจถ้ าชาวอังกฤษ แต่ก็ยัง        
ไม่เพียงพอ รวมถึงข้อมูลเส้นทางน้ าที่ส่งผลต่อระดับน้ าภายในถ้ า  ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส าคัญที่ควรจะมี         
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ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ฝนตกเมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 และน้ าไหลลงไปถึงในถ้ าวันที่ 23 มิถุนายน 2561 
ช่วงเย็น ส่งผลให้ทีมหมูป่า ทีนทอล์ค อะคาเดมี และโค้ช ติดอยู่ในถ้ า ท าให้ทราบว่าหากฝนตกน้ าจะไหลลงมา        
ในถ้ าใช้เวลา ประมาณ 1-2 วัน และเป็นการย้ าถึงข้อมูลดังกล่าวอีกเมื่อฝนตกวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561           
น้ าขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องถอนก าลังออกจากถ้ า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้น 
  ผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาเข้ามาเยอะ แต่ขาดการจัดการที่เป็นระเบียบ โดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นทะเบียน
ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากสาขาใด ท าให้การจัดการทรัพยากรเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพพอ 
 2.5 ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
  เอกภาพในการท้างาน และความคุ้มครองต่อผู้ปฏิบัติงาน เกิดจากการใช้กฎหมายและแผน ที่เหมาะสม
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การขุดเจาะ ในพ้ืนที่ของวนอุทยาน ซึ่งมีข้อห้ามตามกฎหมาย แต่เมื่อเป็นการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเกิดความคุ้มครองในระหว่าง      
การปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความม่ันใจในการท างาน และเกิดความเชื่อม่ันต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว   
  ภารกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน คือปัจจัยแห่งความส้าเร็จ การท างานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่หน้างาน      
ทั้งการค้นหา การระบายน้ า แต่สิ่งที่มีความส าคัญไม่แพ้กันคือการจัดการระบบสนับสนุน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน         
ดังจะเห็นได้จาก การจัดหาอาหาร น้ าดื่ม ที่ พัก ขยะ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้ได้ตามความต้องการ               
ของผู้ปฏิบัติงาน การจัดระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หากละเลยไม่จัดระบบให้ดี ย่อมส่งผลกระทบ
กับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  
  การน้าศาสตร์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ประกอบการวางแผนการปฏิบัติ เป็นเรื่องที่ต้อง
น ามาใช้ตลอดช่วงของการท างาน ให้เกิดความประสานสอดคล้อง ทั้งความรู้ทางวิศวกรรม การบริหารจัดการน้ า 
ธรณีวิทยา และอุตุนิยมวิทยา เช่น หลักการขุดเจาะถ้ าท่ีเป็นลักษณะถ้ าหินปูน การขุดเจาะน้ าบาดาล การเบี่ยงเบน
ทางน้ า การทราบระยะเวลาน้ าไหลซึมลงไปในถ้ า เป็นต้น 
  ปัจจัยในการตัดสินใจ เกิดจากการสื่อสารในทุกระดับ  เมื่อวันที่  5-6 ก.ค.61 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมาร่วมประชุม โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ หัวหน้าชุดภารกิจต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญ          
มาแลกเปลี่ยนความเห็น รับฟัง และสื่อสารถึงปัจจัยต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติ จนกระทั่ง
ตกผลึกถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ทั้งในเรื่อง อุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอ ระดับน้ าลดเหมาะสม            
ต่อปฏิบัติการ นักด าน้ าในถ้ าที่ดีที่สุดในโลกมารวมตัวกันที่นี่ การคาดการณ์ฝนตกหนักในห้วงต่อไป ระดับออกซิเจน
ที่ลดลง เด็กมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จนเกิดการตัดสินใจปฏิบัติการ D-Day ในวันที่ 8 ก.ค.61  
 2.6 ข้อแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งต่อไป 
  การจัดการข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ท้าทาย ข้อมูลมาจากทุกสารทิศ ดังนั้น ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ฯ จ าเป็นที่จะต้องมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่ละห้วงเวลาเพ่ือท าหน้าที่สรุปย่อยข้อมูล             
ให้เป็นภาพเดียว เพ่ือใช้ในการรายงานหน่วยเหนือ ตลอดจนหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนอ่ืนๆ สามารถ           
ใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การเพิ่มเติมต่อยอดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เหตุการณ์ได้สอนให้เราต้องมีการพัฒนาต่อยอด             
ในส่วนของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในสาขาต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น การด าน้ าในถ้ า ตลอดจนอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับภารกิจเฉพาะด้าน  
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  ผู้น้าต้องเก่ง มองภาพเหตุการณ์ในองค์รวมได้ เหตุการณ์ครั้งนี้ เรามีผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งมีอ านาจ
ตามกฎหมาย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าใจปัญหามาร่วมให้ค าแนะน าตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น            
จนจบเหตุการณ์ ดังนั้น ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย จึงต้องศึกษาบทบาทของผู้น าในด้านต่าง ๆ ของภารกิจในครั้งนี้ 
เพ่ือน าไปปรับใช้ต่อไป 
  เป้าหมายต้องชัดเจน  ดังกรณีของผู้บัญชาการ มทบ.ที่  37 ได้ตั้งเป้าหมายไว้  คือการรบกับน้ า                 
ในภูมิประเทศที่ยากล าบากในการพร่องน้ า หรือป้องกันน้ าเข้ามาเพ่ิม เนื่องจากเป็นถ้ าหินปูน ที่มีรูน้ าซึม             
และทางน้ าไหลเข้าได้หลายช่องทาง จึงต้องหาข้อมูลรอบด้านเพ่ือก าหนดแผนเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ          
ซึ่งกรณีถ้ าหลวง มีข้อมูลส าหรับใช้ในการกู้ภัยได้น้อยมาก ต่อไปจึงควรจัดตั้งทีมนักส ารวจขึ้นมา เพ่ือจัดท าข้อมูลถ้ า 
แหล่งท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่มีความละเอียด และจัดท าเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อไป   
  ควรมี war room แห่งชาติ มีคลังข้อมูลกลางที่มีการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรที่ระบุ ลงรายละเอียด          
ถึงของทรัพยากร และมีเทคโนโลยี ที่ช่วยในการตัดสินใจ เช่น การใช้เทคโนโลยี GIS ในการส ารวจถ้ า  
  ทุกคนคือปัจจัยความส้าเร็จ การก าหนดว่าใครควรเป็นผู้น า ใครควรเป็นผู้ตาม โดยยึดกรอบของกฎหมาย 
และแผนที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ ตลอดจนทักษะ ความสามารถ ต้องค่อย ๆ ศึกษาบทบาทของแต่ละคน การยอมรับ
ซึ่งกันและกันเป็นเรื่องส าคัญ ทุกคนมีคุณค่าเพียงแต่ต้องก าหนดกรอบงาน  

4. การเสวนาถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานจริงในช่วงบ่าย  
 ในช่วงบ่ายเป็นการถอดบทเรียนโดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรสาธารณกุศล เอกชน และประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริง              
ที่ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน รวม 161 หน่วยงาน จ านวน 375 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง           
ศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ร่วมเล่าประสบการณ์ มุมมอง ข้อคิดเห็น เสนอแนะ สรุปในภาพรวมได้ ดังนี้ 
 4.1 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย ได้แก่ การประสานกับหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน การคัดกรอง 
คนเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน การลงทะเบียนผู้เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน/ประสาน และอ านวยความสะดวกด้านการจราจร/
ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และนักด าน้ าชาวต่างชาติ/การจัดล่ามแปลภาษา  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  
   (1) ในสถานการณ์จริง หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับค าสั่งจากต้นสังกัดให้เข้าร่วมการปฏิบัติในพ้ืนที่ และเมื่อ
เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่จริง จะประสานงานกับศูนย์ประสานการปฏิบัติเพ่ือลงทะเบียนก่อน ยังไม่สามารถปฏิบัติงาน  
ได้ในทันที  
   (2) ผู้ประสานงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติจะสอบถามถึงทักษะความถนัด ตลอดจนทรัพยากร      
ที่น ามา และสอบถามไปยังความต้องการในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แล้วจึง แจ้งจุดที่มีความต้องการทรัพยากร             
ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปยังจุดที่มีความต้องการทรัพยากรได้  
   (3) การจัดท าบัตรส าหรับผู้ เข้าร่วมปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ส าหรับกรณีทีมจากต่างชาติ และ        
การน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศเพ่ือเข้ามาช่วยเหลือ ผู้ประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ 
ตลอดจนต ารวจท่องเที่ยวจะให้การดูแลในส่วนของการจัดล่ามอาสา การจัดผู้ประสานงานประกบ จนเสร็จสิ้นภารกิจ 
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          - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี จากการประสานการปฏิบัติกับแต่ละกลุ่ม/ในระดับผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างานด้วยกันอย่างดี/หน่วยงานสามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไข          
ปัญหาปลีกย่อยที่อาจไม่ใช่ภารกิจที่ไม่ได้รับมอบหมายได้เอง มีข้อสังเกตในการประสานการท างานกับทีม           
จากต่างประเทศ ที่จะท าตามล าดับขั้นตอน ไม่ก้าวก่าย มีสมาธิ ไม่สนใจเรื่องที่ไม่ใช่งานในภารกิจ 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี  
    (1) หน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เมื่อเข้าปฏิบัติงานแล้วคาดหวังว่าศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนให้ อย่างไรก็ตามความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการท างานของแต่ละหน่วยงาน
บางครั้งไม่สามารถจัดหาได้ทัน เนื่องจากไมส่ามารถหาในจังหวัดได้ ต้องหาจากจังหวัดข้างเคียงหรือต้องขอรับบริจาค  
    (2) การประชุมศูนย์บัญชาการฯ ไม่ครอบคลุมกับหลาย ๆ ส่วนที่จัดตั้งขึ้นในศูนย์บัญชาการฯ มีเฉพาะ
ผู้บริหารบางท่านเท่านั้น ท าให้การรับรู้ข้อมูลไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
    (3) การรอข้อสั่งการจากผู้บัญชาการเหตุการณเ์พียงคนเดียว ท าให้งานล่าช้า  
    (4) ขาดผู้เข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้บัญชาการกับผู้ปฏิบัติการ  
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    (1) การไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันที ต้องให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  เปรียบเทียบให้เห็นภาพคือ            
การปฏิบัติงานของชาวต่างชาติจะใช้การให้ความส าคัญในเรื่อง Mission แต่ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานไทย ส่วนใหญ่
มองในเรื่อง Who  
    (2) ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างท างาน  
    (3) บางหน่วยงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู ท าให้ทราบว่าเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต้องท าตามระบบหรือแผนที่ได้จัดท าไว้         
ได้เรียนรู้ระบบการบัญชาการ ระบบการท างานของไทย และต่างประเทศ การเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งการน าวัสดุ
อุปกรณ์เข้ามาต้องมีการลงทะเบียนก่อน  
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป ควรใช้ระบบลงทะเบียนแบบ online/ระบบสื่อสารส าหรับ          
การประสานงานควรมีการเชื่อมโยงกันในแต่ละหน่วยงาน/ควรให้ทุกหน่วยงานเข้ามาเรียนรู้  ระบบการบัญชาการ
ร่วมกัน/ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
 4.2 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย  
   (1) ให้ข้อมูลเหตุการณ์สื่อมวลชน เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
   (2) จัดท าข่าวและเขียนข่าวของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯเพ่ือเผยแพร่แก่สื่อมวลชนและประชาชน  
   (3) จัดท าข่าวและเขียนข่าวเผยแพร่ผ่านวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
สวท.เชียงราย  
   (4) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ  
   (5) จัดรายการโดยเปิดช่องรายการพิเศษตลอดทั้งวันเพื่อรายงานเหตุการณ์ทาง สวท.เชียงราย  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  
   (1) ร่วมจัดตั้ง page office ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และส่งข้อมูลเผยแพร่ 
   (2) เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์บัญชาการฯ เพ่ือจัดท า press-release  
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   (3) จัดท าข่าวและเผยแพร่ข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มไลน์ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน และกลุ่มไลน์
กรมประชาสัมพันธ์ สวท.เชียงราย และเครือข่าย 
   (4) ให้สัมภาษณ์โฟนอินผ่านรายการต่าง ๆ เช่น สวท.กทม สวท.เชียงราย และสวท.ต่างๆ ทั่วประเทศ          
ที่ร้องขอ อาทิ สวท.ล าพูน สวท.สตูล สวท.จันทบุรี และให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
เกือบทุกวัน รายการที่น าเสนอผ่าน สวท.ต่าง ๆ ได้แก่ รายการเหนือสุดสยาม ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. 
รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก ช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น. รายการเสาร์สดใส อาทิตย์สบายใจ 
ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. รายการ NBT Radio ช่วงเวลา 14.00 - 15.00 น. มีการน าข่าวไปเผยแพร่         
ผ่านรายการ ข่าวเช้า สวท.ช่วงเวลา 06.00 - 06.30 น. และสรุปข่าวท้องถิ่นประจ าวัน ช่วงเวลา 17.00 - 17.10 น. 
และท่ีนี่เชียงราย ช่วงเวลา 09.00 - 10.00 น. และทุกรายการของทางสถานี 
          - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี  
   (1) การจัดระบบให้สื่อมวลชน  
   (2) เขียนข่าวแถลงเพ่ือจัดท า press-release ให้สื่อมวลชน  
   (3) จัดท าและเผยแพร่ข่าวผ่านวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 235 ข่าว ส่งเข้า สวท.สรุปส่ง สวท. กทม.ทุกข่าว  
   (4) จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์สื่อฯ  
   (5) จัดท าป้าย Press center  
   (6) เผยแพร่ข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่  
   (7) ผลิตข่าวและไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค และสวท. มียอดเข้าถึงกว่า 300,000 คน และเพ่ิมยอดผู้ติดตาม
จากเดิม 1,038 คน เป็น 8,181 คน 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี  
    (1) หน้าที่ในฐานะคณะท างานศูนย์บัญชาการฯ ได้แก่ 
     (1.1) ขาดข้อมูลการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครอบคลุมในสิ่งที่ประชาชนสนใจ
และสื่อมวลชนต้องการทราบ  
     (1.2) การตอบกลับข้อมูลจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ล่าช้า  
     (1.3) การอนุมัติบัตรสื่อมวลชนไม่เพียงพอและล่าช้า  
     (1.4) ขาดทั้งข้อมูลและภาพและถูกจ ากัดด้วยการห้ามสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนคนอ่ืนต้องรับข้อมูล
จากผู้บัญชาการเหตุการณ์คนเดียวเท่านั้น  
     (1.5) ไม่มีการมอบหมายให้บุคลากรตรวจสอบสื่ออย่างเป็นระบบ  
     (1.6) ไม่มีการประสานกับหน่วยปฏิบัติให้มีข้อตกลงร่วมกันแต่แรก ถึงข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ 
เช่นห้ามใส่ชื่อเด็ก ห้ามบอกวิธีการน าเด็กออกมาจากถ้ า 
    (2) หน้าที่ในฐานะสื่อของรัฐ  
     (2.1) สื่อของรัฐได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับสื่อเอกชน ซึ่งสื่อของรัฐมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐที่สามารถน าไปเผยแพร่ต่ออ้างอิงและตรวจสอบได้  
     (2.2) ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน และบางครั้งการประสานงานพบว่าหน่วยงาน
ไม่ใหข้้อมูล  
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     (2.3) พ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงานไม่มี ซึ่งบางครั้งต้องประสานข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับในช่วงประมวลผล
ข้อมูล 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
   (1) สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะท างานศูนย์บัญชาการฯ  
   (2) การออกบัตรสื่อมวลชนโดย ผู้บัญชาการเหตุการณ์ล่าช้า  
   (3) ไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในทุกพ้ืนที่ของการปฏิบัติงาน  
   (4) หน่วยงานอ่ืนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์  มองกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อ          
เหมือนสื่อมวลชนทั่วไปจึงไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลในบางครั้ง  
   (5) การตอบโต้ข่าวเป็นไปอย่างล่าช้า เช่น กรณีสื่อออนไลน์ และข่าวเท็จ อาทิ พบเจอเด็กแล้ว พื้นที่สีแดง
ขนส่งยาเสพติด ฯลฯ 
   (6) เครื่องมือและอุปกรณ์การท างานไม่พร้อม ไม่มีแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้การส่งข่าว
และไลฟ์สดสัญญาณสะดุด 
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู  
    (1) การบริหารจัดการในศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม การจัดการข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต มีการ
จัดระบบ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน  ส่งผลให้ เกิดการท างานเป็นไปตามขอบเขตของ                       
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558  
    (2) การท างานในสนามข่าวระดับโลก  
    (3) การพัฒนาการด้านการไลฟ์สด 
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
    (1) ควรให้กรมประชาสัมพันธ์ มีบทบาทอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร          
ตามขอบเขตหน้าทีข่องแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558  
    (2) ควรยกย่องคนท างานประสานข้อมูลการเดินทางกลับของผู้มาให้การช่วยเหลือและประสาน
สื่อมวลชนท าข่าวเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบสื่อ             
    (3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การท างานที่ทันสมัยพร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับการท างาน 
 4.3 การค้นหานอกถ ้า 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติการค้นหานอกถ้ า 
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง การจัดชุดปฏิบัติการค้นหาจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยทหาร 
ต ารวจ ปภ. ป่าไม้ องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร ซึ่งมีการวางแผน แบ่งก าลังปฏิบัติ  ภารกิจส ารวจนอกถ้ า           
การโรยตัวส ารวจปล่อง และขนส่งล าเลียงอุปกรณ์  
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี  
   (1) การตั้งจุดประสานงานและคัดกรอง (วัดน้ าจ า) เพ่ือส่งรถและผู้ขับรถที่มีทักษะและประสบการณ์          
เข้าภารกิจเหมาะสม 
   (2) การจัดสรรบุคลากรเข้าร่วมภารกิจได้อย่างประสานสอดคล้องกัน เช่น ทีม Mr.Vern สามารถ
สนับสนุนข้อมูลของถ้ าและแผนที่ได้เป็นอย่างดี  ร่วมส ารวจค้นหา ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ และแปลภาษา            
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของผู้ค้นหาให้เป็นทีมเดียวกัน และนายกสมาคมแสงธรรมเชียงราย ส านักจัดการป่าไม้ที่ 2 
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เชียงราย หน่วยกู้ชีพพานร่วมใจ จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในการเดินป่า การโรยตัวเพ่ือค้นหา        
ปล่องถ้ าร่วมภารกิจ เป็นต้น 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี การดูแลผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และที่จัดเก็บอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งอาหารเท่าที่ควร และเนื่องจากเป็นการกู้ภัย ที่ไม่เคยท ามาก่อน      
จึงขาดความช านาญในภารกิจบางด้านที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติ 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    (1) ความยากในการรวมทีมจากอาสาสมัครด้านการกู้ภัย  เนื่องจากอาสาสมัครเข้ามาท างานแล้ว            
ต่างคนต่างท า บางหน่วยรอเรียก แต่ในบางจุดกลับขาดบุคลากรที่จะร่วมท าภารกิจ  
    (2) ขาดระบบฐานข้อมูล เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ข้อมูลพื้นที่ แผนที่จริง  
    (3) การตัดสินใจ และการมอบหมายในหลายภารกิจ แผนปฏิบัติการยังขาดความชัดเจน 
    (4) การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน เช่น การส ารวจนอกถ้ าซึ่งความหมายคือ การให้ส ารวจ
ตาน้ าที่จะท าให้น้ าไหลเข้าถ้ า กลับกลายเป็นการส ารวจปล่องเพ่ือหาจุดโรยตัว และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
    (5) ความต้องการข่าวของนักข่าว มีการปลอมตัวเป็นนักกู้ภัยเพื่อหาข่าวและสร้างความยุ่งยากเพ่ิมมากข้ึน
จากหน้างาน และการก่อกวนสัญญาณวิทยุ 
    (6) อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และความยุ่งยากในการร้องขอ และการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู  
    (1) หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ควรส ารวจพ้ืนที่ของตนเองให้ละเอียด และสร้างเป็นแผนที่  ป้ายแจ้งเตือน 
และกฎกติกาในการเข้าพ้ืนที่อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถน ามาใช้ได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ ์
     (2) ได้เรียนรู้วิธีการส ารวจ ค้นหา กู้ภัยนอกถ้ า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   
ในศาสตร์วิทยาการต่าง ๆ 
    (3) เห็นภาพความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเป้าหมายเดียวกัน   
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
    (1) การใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ในการแบ่งมอบภารกิจให้เกิดความชัดเจน  
    (2) การน าข้อมูลปัญหาจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น มาปรับใช้ในโอกาสต่อไปหากเกิดสาธารณภัย
เช่นเดียวกันอีก  
    (3) จุดรายงานตัวต้องชัดเจน มีการรายงานตัวที่เป็นระบบ และมีการจัดท าเป็นฐานข้อมูล  
    (4) ระบบสื่อสารเพ่ือการประสานงานต้องมีเอกภาพ มีระบบหลักและระบบส ารอง  
 4.4 การระบายน ้าและเบี่ยงเบนทางน ้า 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย มีหน้าที่ในการสูบน้ าระบายน้ าออกจากถ้ าและปฏิบัติการอ่ืนๆ      
ให้ระดับน้ าภายในถ้ าลดลงจนท าให้หน่วยค้นหาผู้สูญหายสามารถปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ สูญหาย              
ภายในถ้ าได้อย่างสะดวกปลอดภัย  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง ด าเนินการระบายน้ าภายในถ้ าและรักษาระดับน้ าภายในถ้ า     
ตามความต้องการของชุดปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายได้ตามเป้าหมาย 
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         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี  
   (1) การบริหารจัดการทรัพยากร ปั๊มน้ า ไฟฟ้า และบุคลากรที่มีอยู่ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้เหมาะสม        
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนงานส าเร็จผลตามเป้าหมาย  
   (2) สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ าได้อย่างรวดเร็ว  
   (3) ประสานงานด้านวิชาการจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาท้ังใน และต่างประเทศ 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี  
    (1) การรายงานผลการปฏิบัติการบันทึกข้อมูลยังไม่ดีพอ ขาดการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องและเป็นศูนย์รวม
ท าให้รายงานไปคนละทิศทาง  
    (2) การบังคับบัญชาและการบริหารจัดการของกลุ่มท างานไม่มีรูปแบบชัดเจนต้องเสียเวลาอยู่บ่อย  ๆ  
ในการบริหารจัดการ เพราะผู้ปฏิบัติงานพุ่งเป้าทุ่มเทเข้าหาการสูบน้ าอย่างเดียวไม่ได้มองเรื่องอ่ืน ๆ  
    (3) การบูรณาการข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของทุกกลุ่มยังไม่เชื่อมโยง ท าให้มีข้อมูลไม่เพียงพอในการ
บริหารงาน  
    (4) ขาดทีมงานจัดท าข้อมูลทางกายภาพของถ้ า และแผนที ่ 
    (5) วัสดุอุปกรณ์ กับเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนบางอย่าง จ าเป็นต้องปรับเข้ากับอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อน 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    (1) อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการระบายน้ าภายในถ้ า เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย  ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต้องประยุกต์ปรับเปลี่ยน แก้ไขตลอดเวลา  
    (2) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่มีขีดจ ากัดในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  เช่น 
ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ าที่ใช้น้ ามันภายในถ้ าได้ เป็นต้น 
    (3) อ านาจในการสั่งการและประสานงานของคณะท างานย่อยไม่มีความชัดเจนเนื่องจากค าสั่งมาช้ากว่า
การท างานมาก  
    (4) เครื่องมือและอุปกรณ์บางชนิดที่ใช้ประกอบในภารกิจระบายน้ าหายากหรือไม่มีในพ้ืนที่  
    (5) ขาดผู้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญ  
    (6) ข้อมูลกลางเพ่ือประกอบการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์กระจัดกระจายไม่สามารถน ามา       
ใช้วิเคราะห์วางแผนได้ทันต่อสถานการณ์  และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เช่นข้อมูลด้านแผนที่ 
ธรณีวิทยา อุทกวิทยา เครื่องมือและอุปกรณ์ ฯลฯ 
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู องค์ประกอบที่ท าให้งานส าเร็จ  
    (1) กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ถูกน ามาบังคับใช้ และใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน  
    (2) บทบาทของหน่วยทหาร  
     (2.1) มีระบบบังคับบัญชาที่ดีช่วยเสริมการบังคับบัญชาตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้โดดเด่นชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
     (2.2) มีก าลังพลที่มีระเบียบวินัยและมีความพร้อมเข้ามาช่วยเป็นจ านวนมาก  
    (3) การทุ่มเทความช่วยเหลือจากภาคเอกชนทางทรัพยากร เทคนิคและบุคลากร อย่างไม่มีข้อจ ากัด  
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    (4) จิตอาสาทุกภาคส่วน อาหาร ซักรีด ขยะ และแรงงานเป็นกระแสผลักดันก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  
    (5) ความคาดหวังของสังคมท่ัวโลกเป็นทั้งก าลังใจและแรงกดดันต่อผู้ปฏิบัติงาน  
    (6) Social Media มีส่วนช่วยในการระดมทรัพยากรได้มาก เร็วและกว้างขวาง 
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
    (1) จะต้องรีบจัดตั้งระบบบัญชาการตามกฎหมายและแผนให้ชัดเจนโดยเร็ว  
    (2) ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นควรมีเครือข่ายด้านวิชาการเข้ามาให้ค าปรึกษาแนะน าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น  
    (3) ระบบข้อมลูสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องมีคณะท างานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 4.5 การแพทย์และสาธารณสุข 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวัง เยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัย
และญาต ิตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและอ านวยความสะดวกส าหรับญาติผู้สูญหาย 
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  
   (1) ตั้งโรงพยาบาลสนาม ดูแลผู้สูญหาย ญาติผู้สูญหาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคนทั่วไป  
   (2) ล าเลียง และส่งต่อผู้สูญหาย  
   (3) เฝ้าระวัง เยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัยและญาติ  
   (4) ดูแลอ านวยความสะดวก ด้านความเป็นอยู่ของญาติผู้สูญหาย  
   (5) ดูแลสวัสดิการ และเยียวยาด้านอาชีพและรายได้ของญาติผู้สูญหาย  
   (6) เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติรายบุคคลของผู้สูญหายและญาติ อ านวยความสะดวก ในการเดินทาง
ของญาติผู้สูญหาย 
   (7) ควบคุมก ากับความเชื่อทางจิตใจของทุกศาสนาไม่ให้ออกนอกกรอบ เช่น พระสงฆ์ คนทรงเจ้า           
การสร้างขวัญก าลังใจผู้น าทางจิตวิญญาณท่ีอยู่ในขอบเขตท่ีดีงาม เป็นต้น 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี ทีมในพ้ืนที่และเครือข่ายมีความเป็นเอกภาพ บุคลากร มีความพร้อม
ตลอดเวลา มีความเคารพในวิชาชีพซึ่งกันและกัน ใครมีความรู้ความช านาญด้านไหนจะให้ผู้นั้นเป็นคนน าทีม 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี การท างานด้านการแพทย์ มีการสนธิก าลังจากหลายหน่วยงาน       
ผู้สั่งการมีหลายคน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน การสื่อสารข้อมูลด้านการแพทย์ไม่ราบรื่น เนื่องจากข่ายวิทยุ
ถูกดักฟังจากคนภายนอก และน าข้อมูลการปฏิบัติงานออกไป 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    (1) ขาดข้อมูลสถานการณ์ประจ าวันของผู้สูญหาย ท าให้ไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน
และแผนล่วงหน้าได ้ 
    (2) ต้องมีการฝึกล าเลียงผู้สูญหายทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับการล าเลียงและส่งต่อ โดยต้องจ าลอง
สถานการณ์ ก าหนดปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เช่น เกิดฝนตก ฟ้าปิด ฯลฯ 
       (3) ไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยให้กับญาติของผู้สูญหาย ท าให้เข้าถึงตัวญาติได้ง่าย          
ถูกรบกวนจากสื่อ และผู้ที่น าสิ่งของมาบริจาคโดยตรง หรือจากกลุ่มคนทรงเจ้า เข้าผีต่างๆ  
    (4) ขาดประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิง 
     (5) ไม่มีบุคคลหรือช่องทางการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลที่ชัดเจน  
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   - ประเด็นที่ไดเรียนรู ด้านการแพทย์พบข้อบกพร่องของแผนตัวเอง ต้องมีการเตรียมความพร้อม         
ของทีมงานด้านการจัดตั้งศูนย์พักพิง ต้องมีแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านศูนย์พักพิง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ                   
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป ควรเพ่ิมการฝึกกระบวนการจัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิง               
ในแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย   
 4.6 ส่วนอ้านวยการ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย สนับสนุนข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง สนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศ การคาดการณ์ปริมาณฝน              
ให้ศูนย์บัญชาการฯ และเข้าร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน ร่วมกับผู้บัญชาการเหตุการณ์              
และทีมวางแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน ให้ข้อมูลสภาพอากาศส าหรับการบิน ในการน าเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบิน  
และน าทีมเจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมทรัพยากรธรณี และผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งเครื่ องมือเพ่ือหาพิกัด        
ที่เด็กติดอยู่ในถ้ า 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี การสนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศมีความแม่นย า และได้รับการยอมรับ
ในการน าไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานได้ และสามารถจัดหาทรัพยากรตามที่ร้องขอได้ 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี ไม่สามารถจัดหาสิ่งของได้ทันตามเวลาที่ร้องขอ (ในบางกรณี) 
เนื่องจากเป็นสิ่งของที่ไม่สามารถหาได้ในพ้ืนที่ ต้องใช้เวลาจัดหาจากแหล่งจ าหน่าย หรือแหล่งผลิต  และ          
การสนับสนุนก าลังพลมีข้อจ ากัด เนื่องจากการร้องขอไม่แจ้งภารกิจที่ชัดเจน   
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    (1) สภาพอากาศ และสภาพพ้ืนที่ เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    (2) การแจ้งข้อมูลบุคลากร VIP VVIP เข้าพ้ืนที่คลาดเคลื่อน เช่น แจ้ง จ านวน 10 คน แต่มาจริง 40 คน 
และแจ้งในเวลากระชั้นชิด เช่น 1 ชั่วโมงมาถึง ท าให้มีข้อจ ากัด/ข้อข้อข้อง ในการประสานเพ่ือจัดหายานพาหนะ
ในการรับ-ส่ง ในการเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
     (3) ไม่มีการอัพเดทข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมในพ้ืนที่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นทางการ 
ระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 
    (4) การลงทะเบียนไม่เป็นระบบ ไม่มีความชัดเจนของขั้นตอนในการลงทะเบียนเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน          
และไม่มีป้ายแจ้งจุดรับลงทะเบียน 
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู  
    (1) ได้ทราบถึงการน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ มาใช้ในการจัดการเหตุการณ์ในครั้งนี้  
    (2) คนไทยมีน้ าใจ มีจิตใจเสียสละ มุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอ  
    (3) จากการที่ได้ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ท าให้หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกเข้าใจ
บทบาทของตนเอง และสามารถน ามาใช้ได้ในสถานการณ์จริงได้ 
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
    (1) หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี เต้นท์ 
ส าหรับการจัดตั้งศูนย์ฯ หรือ แบบส าเร็จรูป เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถสถาปนาได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปคอยหา และ
ยืมจากพ้ืนที่หรือหน่วยงานอื่น ๆ  
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    (2) ควรมขีั้นตอนการปฏิบัติส าหรับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้ามาในพ้ืนที่เกิดเหตุ เช่น 
    (2.1) ก่อนเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องเข้ามารายงานตัวยังจุดรับลงทะเบียน/รายงานตัว 
     (2.2) เมื่อรายงานตัวแล้ว ให้ไปพักคอยยังจุด / สถานที่.............................. 
     (2.3) รอรับค าสั่งมอบภารกิจ 
     (2.4) เมื่อได้รับมอบภารกิจ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานทุก.................ไปยัง.................. 
    (3) ควรมีบอร์ดสถานการณ์แสดงข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ตรงกัน 
 4.7 หน่วยสถานที ่ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย จัดหา/ติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน การจัดเตรียมพ้ืนที่แถลงข่าว พ้ืนที่ประชุมผู้บริหาร สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่นวดผ่อนคลาย
ผู้ปฏิบัติงาน  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง สนับสนุนเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตามการร้องขอ สนับสนุน/ประสาน 
ตามการร้องขอจากหน่วยงาน/อ าเภอ อาท ิห้องสุขา การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง การเก็บขนขยะ 
การท าความสะอาดพ้ืนที่ การจัดพ้ืนที่รองรับสิ่งของบริจาค จัดพ้ืนทีส่ าหรับนวดผ่อนคลาย 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี สามารถสนับสนุน จัดหาทรัพยากรได้ตามการร้องขอ การระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่ เข้าสนับสนุน ทั้งบุคลากร/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องจักร การจัดพ้ืนที่ศูนย์รับบริจาค          
สร้างการผ่อนคลายให้ผู้ปฏิบัติงาน 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี ทรัพยากรที่ได้รับการร้องขอบางอย่างมีไม่เพียงพอ จ าเป็นต้อง
ประสานขอต่อไปยังหน่วยงานอื่น เกิดความล่าช้า 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ หน่วยงานที่เข้ามามีหลายหน่วยงาน และพยายามตั้งศูนย์ส าหรับ
ปฏิบัติงานของตนเองแยกเป็นเอกเทศหลายแห่ง จึงเกิดการประสานร้องขอมาหลายช่องทาง เกิดความซ้ าซ้อน    
ท าให้เกิดความสับสน ไม่มีการรายงานติดตามสถานะทรัพยากร ท้องถิ่นต่างพ้ืนที่มีข้อจ ากัดด้านระเบียบ/กฎหมาย
ในการเข้ามาสนับสนุน 
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู ความเป็นจิตอาสาของคนในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ แบบอย่างของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ในการควบคุม/สั่งการ การขอรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่เข้ามาอย่างเพียงพอหากมีความต้องการ           
การเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่นักเรียน มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้  
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป การรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อระบุในแผน 
และต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และการน าแผนมาใช้  หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ต้องมี
อุปกรณ์พ้ืนฐานทีจ่ าเป็นในการเผชิญเหตุ โดยไม่ต้องเป็นภาระในการจัดหาของพ้ืนที่ 
 4.8 หน่วยเสบียง 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหาร จัดท าอาหาร 
แจกจ่ายอาหาร ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการผู้ปฏิบัติงาน 
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริง จัดหาอาหาร และจัดท าอาหารตามที่ทุกหน่วยร้องขอ จัดหาอาหาร
บ ารุงก าลัง อาหารเสริม ได้ตามที่ร้องขอ ส่งอาหารถึงผู้ปฏิบัติงาน 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี จัดหาอาหารได้มากเพียงพอต่อความต้องการ จัดหาอาหารได้ตาม
ความจ าเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานร้องขอ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งได้อย่างเหมาะสม ตามพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
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   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี อาหารที่จัดท าเป็นอาหารที่บูดเสียได้ง่าย อาหารที่จัดท า           
ไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน (ชาวต่างชาติ, ศาสนา) การบรรจุอาหารแบบป้องกันน้ า ในช่วงแรก ๆ ท าได้ไม่ดี 
เพราะใช้เทปซีลหลาย ๆ ชั้น แต่ไม่สามารถกันน้ าได้เต็มที่ มีอาหารที่ได้รับสนับสนุน ในช่วงเวลาเย็นและกลางคืน 
แจกจ่ายไม่หมด จึงบูดเสียบางส่วน 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ ปัญหาเรื่องการปิดกั้นการจราจร ท าให้การแจกจ่ายไม่ทัน ไม่ได้ตามเวลา 
มีอาหารบูดเสีย  
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู้ การให้บริการอาหาร เมื่อมีหน่วยงานที่ปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น การแจกจ่ายและจัดส่ง
อาหารต้องเพ่ิมรูปแบบตามงาน การจัดส่งอาหารไม่ได้ตามเวลา เนื่องจากมีการปิดกั้นการจราจร น่าจะเป็นปัญหา
ที่แก้ได้ไม่ยาก หากมีการสื่อสารกัน 
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป ควรให้มีผู้น า/หัวหน้า รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ว่าต้อง
จัดท าเท่าใด เมื่อใด ส าหรับใคร และจัดส่งให้ใคร (ผู้รับ) 
 4.9 หน่วยจัดหาสิ่งอุปกรณ์ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย จัดหาสิ่งของตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รับและแจกจ่าย
สิ่งของที่รับบริจาค 
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  
   (1) การร้องขอการสนับสนุนสิ่งของที่ผู้ปฎิบัติงานต้องการทางระบบไลน์ และเฟซบุ๊ค  
   (2) รับสิ่งของที่ผู้บริจาค คัดแยก และแจกจ่ายตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ แยกเป็น สิ่งของ อุปกรณ์
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/ยารักษาโรค/เครื่องดื่ม/อาหาร 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าได ดี สามารถประสานขอรับการสนับสนุนสิ่งของเฉพาะอย่างได้           
ตามท่ีต้องการและจัดส่งถึงผู้ปฎิบัติได ้เช่น เครื่องอัดอากาศ Airtube หน้ากากด าน้ า เป็นต้น 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี การแจกจ่ายสิ่งของ ไม่มีผู้มีอ านาจกลั่นกรอง ความเหมาะสม           
ไม่สามารถจัดหาสิ่งของที่ต้องการใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามความต้องการ และเวลาที่ก าหนด 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ มีการร้องขอสิ่งของสนับสนุนซ้ าซ้อน เนื่องจากขาดการบูรณาการ            
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู ้ สังคมมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ และพร้อมสนับสนุน เมื่อร้องขอ 
การศึกษาข้อมูลความรู้อย่างพร้อมเพรียง (ผู้เชี่ยวชาญ, เทคโนโลยี, อุปกรณ์) แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป การแจกจ่ายสิ่งของรับบริจาคควรมีผู้พิจารณาการแจกจ่าย
สิ่งของตามความต้องการและเหมาะสมของผู้ร้องขอ การขนส่งสิ่งของส าคัญ ควรมีรถที่สามารถปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา และมีสัญลักษณ์แสดงความพิเศษสามารถเข้าได้ทุกพ้ืนที่ 
 4.10 หน่วยสนับสนุนภาคพื นดิน 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย จัดหารถยนต์โดยสาร รับส่ง ผู้ปฏิบัติงาน สื่อมวลชน  จิตอาสา และ
อุปกรณ์สิ่งของ ปรับเกลี่ยบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ศูนย์บัญชาการฯ ซ่อมแซมถนนสัญจรโดยรอบและลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ จัดการจราจรทางอากาศ สนับสนุนกระบวนการทางศุลกากรให้การช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
อ านวยความสะดวกด้านการจราจร การดูแลความปลอดภัย VIP รักษาความสงบเรียบร้อย บริหารจัดการรับ – ส่ง 
ผู้สื่อข่าว / ผู้ปฏิบัติงาน / ประชาชนในพื้นท่ี 
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  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  
   (1) จัดรถโดยสารสองแถวจ านวน 10 คัน/วัน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมจ านวน 772 เที่ยว ผู้รับบริการ 
5,207 คน  
   (2) ปรับพื้นที่ให้ทีมผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวก ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
   (3) ปฏิบัติการขนส่งล าเลียงในพ้ืนที่ที่มีความยากล าบากกว่าถนนปกติ โดย 4*4 เชียงรายแอดเวนเจอร์คลับ  
   (4) การขนส่งอาหารในพื้นที่  
   (5) การอ านวยความสะดวกเรื่องสัญญาณไฟจราจร ควบคุมเส้นทางจราจร  
   (6) ประสานการส่งต่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศ การอ านวยความสะดวกกระบวนการศุลกากร 
การจัดและควบคุมหลุมจอดเครื่องบิน 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าได ดี การอ านวยการจราจรปิดกั้นเส้นทาง จัดระเบียบการจราจร
ผู้ปฏิบัติงาน สื่อมวลชน จิตอาสา ได้รับการบริการที่ดีมีความพึงพอใจ ได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
การสัญจรได้รับความสะดวก เป็นส่วนส าคัญในการจัดระเบียบ 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไมดี ขาดการประสานการปฏิบัติ มุ่งท างานแต่ขาดการบูรณาการ           
ความร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคียงที่จ าเป็น/ขาดระบบคัดกรองการเข้าออกที่ดี/การปฏิบัติงานล่าช้าเพราะมี      
ความสับสนวุ่นวายท างานไม่สะดวก 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การประสานงานไม่เป็นระบบ              
ขาดเจ้าหน้าที่มาประสานความเข้าใจ การสั่งการ/การประสานในระดับรองลงมายังไม่มีความเป็นเอกภาพ ภารกิจ
ในหลายครั้ ง ไม่ชัดเจน บางหน่วยมีการตั้ งกองอ านวยการซ้อนขึ้นมา ที่ ไม่ขึ้นตรงกับใคร แต่ละหน่วย               
ต่างด าเนินการตามแผนของตัวเอง ระบบสื่อสารไม่เพียงพอไม่ชัดเจน ขาดการบูรณาการความร่วมมือในภารกิจ             
ที่ใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน ยังขาดแผนการปฏิบัติในภาพรวม การดูแลผู้ปฏิบัติไม่ทั่วถึง บางครั้งได้รับภารกิจการ
สนับสนุนการขนส่งที่ไมต่รงกับความจ าเป็น  
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู ได้เห็นความมีน้ าใจความเสียสละความมุ่งมั่น จิตอาสามอบก าลังแรงใจ มีอาสาที่ใช้
ความถนัดสาขาอาชีพ (หมอนวด ช่างตัดผม บริการอาหาร เก็บขยะ ล้างห้องน้ า ขนส่ง ซักผ้า บริการขนของ
อุปกรณ์ ล่าม ไกด์น าทาง) หน่วยงานราชการทุกแห่งอ านวยความสะดวกการปฏิบัติ  
   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป เมื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ และสถาปนาระบบบัญชาการ
เหตุการณแ์ล้ว ควรจัดท าแผนการปฏิบัติในภาพรวมโดยทันที การจัดท าค านิยามเพ่ือก าหนดระดับความส าคัญของ
ผู้บริหารแต่ละระดับให้ชัดเจน มีสัญลักษณ์เสื้อหมวกที่เห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่าคือใคร มีความส าคัญอย่างไรใน           
ศูนย์บัญชาการฯ ส าหรับภารกิจนี้ขอให้ตั้งศูนย์ควบคุมสิ่งของอุปกรณ์ที่ตกค้างด้วย 
 4.11 หน่วยสื่อสาร 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย  
   1. ติดตั้งระบบสื่อสาร ทั้งระบบดาวเทียม ระบบใยแก้ว สัญญาณมือถือ WIFI ในบริเวณที่ได้รับการร้องขอ  
   2. จัดหารถโมบายสื่อสารเคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร เช่นเสาอากาศ / เครื่องโทรศัพท์ /  สายน าสัญญาณ
ชนิดกันน้ า  
   3. จัดตั้งศูนย์สื่อสารในพ้ืนที่ถ้ าขุนน้ านางนอน ให้สามารถสื่อสารผ่านทางวิทยุสื่อสารได้  
   4. ภารกิจเฝ้าฟังทีมค้นหา ทีมกู้ภัย ตรวจสอบความปลอดภัย และประสานข้อมูล  
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  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  
   1. ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยจังหวัดเชียงราย (จัดตั้งตามประกาศจังหวัด) เข้าพ้ืนที่ 24 มิ.ย.61                  
เพ่ือจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารในการประสานงาน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือ สายดรอปวาย ได้ระยะทางเพียง 400 เมตร 
โดยมีชุดปฏิบัติงานทีมละ 6 คน และติดตั้งรีพีทเตอร์ในพ้ืนที่ดอยผาหมีเพ่ือให้ส่งสัญญาณวิทยุฯ ให้ถึงภายในถ้ าได้ 
และเฝ้าฟังทีมค้นหาว่าออกพ้ืนที่ครบถ้วนปลอดภัยหรือไม่ จุดสื่อสาร ศูนย์ประสานงาน ปภ. / จุดในถ้ า / จุดหน้าถ้ า 
จัดตั้งศุนย์วิทยุสื่อสาร “ศูนย์เตือน” เพ่ือส ารองระบบสื่อสารหากจุดอ่ืน ๆ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น             
   2. ส านักงาน กสทช. เข้าพ้ืนที่เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 61 เพ่ือท าภารกิจประสาน – ปฏิบัติ – สนับสนุน - 
ตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการร้องขอจากพ้ืนที่ และเป็นผู้ก ากับประสาน Operator มือถือทุกเครือข่ายเพ่ือให้
โทรศัพท์สามารถใช้งานได้ในพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 61 พร้อมทั้งประสานทีมงานจาก CAT, TOT, AIS, DTAC, 
TRUE, 3BB  
   3. TOT เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร มีทั้งระบบ IP Star (ดาวเทียม) 
ระบบใยแก้วน าแสง ผ่านการประสานจากทาง กสทช.  
   4. CAT ได้รับการประสาน กสทช. หน่วยทหาร และต ารวจ ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้ศูนย์บัญชาการฯ 
ติดตั้งระบบ CCTV เพ่ือตรวจคนเข้า–ออก บริเวณหน้าถ้ า ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่โถง 3 ถ้ าผาหมี ขุนน้ านางนอน 
และท่ีพักหน่วยซีล รวมทั้งสนับสนุน Sim โทรศัพท ์ ในการใช้งาน Router มือถือ 3G 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดดี  
   1. สามารถด ารงการสื่อสารตั้งแต่ในถ้ า บนเขา ด้านล่าง ได้ดีตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. – 14 ก.ค. 61  
   2. ศูนย์เฝ้าระวังฯ เคยมีการฝึกแผนสื่อสารภายในถ้ าทรายทอง / ถ้ าหลวง เมื่อเดือนมีนาคม 2561 
ส่งผลให้การสถาปนาระบบสื่อสารในพ้ืนที่ท าได้เร็ว  
   3. ส านักงาน กสทช. และ Operator ทุกหน่วยที่ขอความร่วมมือ ได้แก่ CAT, TOT, AIS, DTAC, 
TRUE, 3BB ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่องท าให้ระบบสื่อสารด าเนินได้ดีและต่อเนื่อง 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าไดไม่ดี   
     หน่วยงานด้านการสื่อสาร เช่น กสทช. ศูนย์เฝ้าระวังฯ ขาดการประสานงานจากศูนย์บัญชาการฯ ยังหา
ผู้สั่งการในเรื่องการสื่อสารตัวจริงไม่ได้ ต่างคนต่างสั่ง ท าให้ไม่ทราบภารกิจที่ชัดเจน ไม่สามารถทราบข้อมูล        
ด้านการสื่อสาร และในระยะ 1-3 วันแรก ประสบปัญหาในเรื่องของระบบการสื่อสาร ไม่สามารถใช้งาน  
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    1. ไม่ทราบข้อมูลจากการประชุมแต่ละครั้ง เมื่อแนวทางการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิด           
ความล่าช้า ไม่ชัดเจน  
    2. อุปกรณ์บางอย่างไม่มีการทดสอบใช้งานเป็นประจ าเมื่อน ามาใช้งานท าให้ใช้ไม่ได้ (ศูนย์เฝ้าระวังฯ)  
    3. การรบกวนจากการใช้โดรน ของหน่วยงานต่างๆ การใช้วิทยุสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ท าให้เกิด          
การรบกวน การถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านอินเตอร์เน็ตที่ไม่ได้รับอนุญาต  
   - ประเด็นที่ไดเรียนรู  
    การสื่อสารเป็นดาบ 2 คม ควรมีการจัดโซนนิ่งเรื่องของผู้ที่จะท าหน้าที่ด้านการสื่อสารที่ถูกต้องออกไป 
พ้ืนที่ไหนควรเข้าได้ไม่สามารถเข้าได้ ต้องมีบัตรเข้าออกชัดเจน การตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ 
เป็นต้น 
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   - ขอแนะน้าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
    1. เมื่อประเมินสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว ควรมีเจ้าหน้าที่ (ปภ. ฯลฯ) ประสานงานกับ กสทช. ล่วงหน้า 
    2. การไฟฟ้า และการสื่อสาร ควรจะร่วมกันปฏิบัติงาน โดยมีตัวกลางผู้ประสานงานอย่างชัดเจน  
    3. ควรตั้งจุดลงทะเบียนด้านการสื่อสารเพ่ือให้ชุดทีมสื่อสาร หัวหน้าทีม ใช้ความถี่กลาง  ในการ
ปฏิบัติงาน / บริการวิทยุสื่อสารฯในกรณีไม่สามารถโปรแกรมความถี่ได้ให้แก่หัวหน้าชุดพร้อมนามเรียกขานที่ใช้
ตามสถานการณ ์ 
    4. ควรมีการคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว ต้องมีบัตรติดงานผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน       
มีการท าความเข้าใจเรื่องคลื่นความถี่กลาง (คลื่นอ่ืน) ที่จะใช้ในภารกิจ  และการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน   
จุดเดียว เช่น การบริจาคต่างๆ  
    5. บทเรียนจากถ้ าหลวง / การติดในเหมืองที่ชิลี ท าให้ผู้บริหารควรหากระบวนการใหม่ ๆ ด้านการ
สื่อสาร และมีการซักซ้อมอย่างจริงจัง รวมทั้งให้หน่วยงานใหม่ ๆ จากเหตุการณ์นี้เข้าร่วมด้วย  
    6. สถาปนาความถี่กลางที่ ปภ. ได้รับมอบ  
    7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าด้านการสื่อสารให้มีกระบวนการเพ่ืองดเว้นค่าใช้จ่ายเนื่องจาก               
เป็นสถานการณ์ภัยอย่างหนึ่ง  
    8. ควรก าหนดพื้นที่ให้แก่รถสื่อสาร อุปกรณ์ท่ีชัดเจน โดยค านึงถึงฝนที่เป็นอุปสรรคให้ใช้งานไม่ได้  
    9. การคัดกรองคนหรือการจ ากัดพ้ืนที่ในการเข้าพ้ืนที่ อาจใช้ระบบ GPS TRACKING 

----------------------------------------------------- 



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561  

 

 

 

 

 

ระยะที่ 2  

การจัดเวทีเสวนาระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2561   

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 
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การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  
การด าเนินการให้ความชวยเหลือผสููญหายในวนอุทยานถ  าหลวง – ขุนน  านางนอน จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 
 
1.การจัดเวทีเสวนา 
 ภายหลังจากการเชิญผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่ปฏิบัติงานจริงในเหตุการณ์ร่วมเวทีเสวนาและ
แบ่งกลุ่มการถอดบทเรียนตามภารกิจ เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
เชียงราย ในระยะที่ 1 ไปแล้วนั้น ในครั้งนี้ระยะที่ 2 เป็นการเชิญหน่วยงานทั้งที่เข้าร่วมปฏิบัติงานที่ถ้้าหลวง-     
ขุนน้้านางนอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานจากส่วนกลางที่ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายด้านการ
จัดการสาธารณภัย เพ่ือเข้าร่วมเวทีเสวนา แบ่งกลุ่มหารือ รวม 538 หน่วยงาน จ้านวน 655 คน ระหว่างวันที่ 
15-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเช้าของวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
เป็นการจัดเวทีเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา จ้านวน 8 ท่าน ได้แก ่ 
 1. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
 2. พลต้ารวจตรี ชูรัตน์  ปานเหง้า รองผู้บัญชาการต้ารวจภูธรภาค 5 
 3. นาวาเอก ศุภชัย  ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
 4. นางพิชญา  เมืองเนาว์  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 5. นายจงคล้าย  วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 6. นายกอบชัย  บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7. พลตรี วุฒิไชย  อิศระ  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 8. นายสมศักดิ์  คณาค้า  นายอ้าเภอแม่สาย 
 และมีผู้ด้าเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดี คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงผู้ร่วมเวทีเสวนาเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในระดับผู้ควบคุมการปฏิบัติ และผู้สนับสนุนใน
ภารกิจส้าคัญ (key person) ของศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต้าบลโป่งผา 
อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจากการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรับผิดชอบภารกิจที่ได้ปฏิบัติใน
เหตุการณ์ทีถ่้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน สามารถสรุปประเด็นทีไ่ดจ้ากผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ 
  1.1 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในขณะนั้นด้ารงต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเป็น
ผู้อ้านวยการจังหวัด ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ท้าหน้าที่
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฎหมาย และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีประเด็นสรุป ดังนี้ 
  (1) การใช้ระบบ และอ านาจที่มีตามกฎหมาย ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการเผชิญเหตุ ต้องยอมรับว่ากฎหมาย และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความชัดเจน 
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และให้อ้านาจ แนวทางการจัดการที่สามารถน้ามาใช้ปฏิบัติได้จริง  จากเหตุการณ์นี้ผู้ว่าราชการจังหวัด           
ได้ใช้อ้านาจ และแนวทางการจัดการตามระบบท่ีมี สามารถอธิบายได้จนเกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน  
   สถานการณ์ช่วงแรกยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้กฎหมายฉบับใด แต่เมื่อสถานการณ์มีความชัดเจนขึ้น จึงใช้
กฎหมายที่มีอยู่ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลจากผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย
และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในการท้างาน และเกิดความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีอ้านาจตามกฎหมาย  
   สิ่งส้าคัญคือต้องท้าให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ เข้าใจถึงอ้านาจตามกฎหมาย ทั้งอ้านาจของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับ รวมถึงประโยชน์ ความคุ้มครองต่อทุกคนที่ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (2) ระบบการรายงานที่รวดเร็ว ช่วยการระดมสรรพก้าลัง  ในวันเกิดเหตุเชื่อกันว่าเด็กหายจริงๆ เมื่อ
ประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 23 ส.ค.61 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ร่วมค้นหา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงาน
ประมาณเที่ยงคืน จึงเดินทางเข้าพ้ืนที่ ร่วมประชุมวางแผนจนตี 4 จึงเริ่ม สั่งการ เมื่อปฏิบัติงานสักพักหนึ่งจึงเริ่มรู้ว่า
เหตุการณ์มีความยาก และทรัพยากรที่มีไม่เหมาะกับสถานการณ์ จึงต้องปรับแผนใหม่ในช่วง 09.00 น. และปรับแผน
ใหม่อีกครั้งในเวลา 14.00 น. ซึ่งมีการประเมินสถานการณ์ปรับแผนกันตลอด บทเรียนคือการรายงานต้องรวดเร็ว 
เพ่ือให้รู้สถานการณ ์รู้ทรัพยากรที่มี และที่ต้องการเพ่ิม เพ่ือการระดมสรรพก้าลังได้เร็วกว่านี้  
  (3) การตอบโต้ข่าวสาร จากการน้าเสนอของสื่อมวลชนสายหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีมากมาย 
และมักจะผิดพลาดจากข้อเท็จจริง สิ่งส้าคัญในการแก้ไขสถานการณ์คือการจัดแถลงข่าว เพ่ือยืนยันให้เกิด              
ความชัดเจน 
  (4) ความยากในการบริหารจัดการ  ในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นมีความคิดเห็นที่หลากหลาย                      
มีคนมากเป็นหลักหมื่น มาร่วมท้างานโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ทั้งจากผู้ร่วมปฏิบัติงาน นักวิชาการมีข้อเสนอ 
วิธีการให้ปฏิบัติที่ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ต้องคัดกรองให้ดี แต่สิ่งที่ท้าให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายคือ การที่ทุกคนมี
เป้าหมายเดียวกัน สิ่งส้าคัญคือการยอมรับข้อจ้ากัดและศักยภาพที่มี โดยทีเ่มื่อประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าเกิน
ศักยภาพที่มี การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพในชั้นต่อไป และเพ่ิมการหารือประชุมต่อเนื่องกับ
ผู้ปฏิบัติ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิดร่วมกัน ช่วยในการล้าดับความส้าคัญ ลดการ
น้าเสนอรายละเอียดการปฏิบัตทิี่หน้างาน เพ่ือลดการวิพากษ์ท่ีอาจส่งผลต่อขวัญก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
 1.2 พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 
  เริ่มแรกของเหตุการณ์ต้ารวจในพ้ืนที่ได้รับแจ้งเป็นเหตุคนหายธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไป  ยังไม่สามารถ
หาผู้สูญหายได้ การรายงานไปถึงจังหวัด ถึงภาค 5 จึงได้รับมอบหมายให้มาดูแลภารกิจนี้ และเข้าระบบของจังหวัด
โดยเข้ามารายงานตัวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในส่วนของต้ารวจ มีหน่วยงานรวม 13 หน่วยงาน ประมาณ 1,700 คน 
เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยสรุปภารกิจมีดังนี้ 
  (1) การจัดระเบียบจราจร การรับส่งประชาชน การจอดรถ จากถนนใหญ่ไปถึงถ้้าหลวงรวมระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพบางช่วงเปียกแฉะมีโคลนตม ช่วงวันแรก ๆ รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร 
ประชาชน จอดข้างทางยาวเหยียด ช่วงต่อมาเริ่มปรับระบบการจรจรเป็นจอดรถฝั่งเดียว เดินรถทางเดียว              
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นทางจราจรขึ้นลงภูเขา  
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  (2) การรักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจรวม 3 ผลัด หมุนเวียน 
ตรวจตราตามเส้นทาง มีเหตุขโมย 3-4 ราย และคอยสอดส่อง ห้ามปรามผู้ที่คอยเข้ามาเรี่ยไรหาผลประโยชน์        
การสร้างความเป็นระเบียบในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของการจัดระเบียบสื่อมวลชน มีการเรียกสื่อมวลชน            
ที่ไม่ปฏิบัติตามกรอบกติกา เช่น การปล่อยข่าว ปล่อยภาพที่หวงห้าม มากล่าวตักเตือน บางรายถูกด้าเนินคดี    
  (3) การสนับสนุนการค้นหา กู้ภัย และส่งกลับ มีเฮลิคอปเตอร์ พลเดินเท้า รถยนต์ รถพยาบาล        
เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจ ทั้งการบินส้ารวจ การเดินเท้า โรยตัว ค้นหาช่องทาง โพรง ปล่องถ้้า การส่งต่อ ล้าเลียง         
ทางอากาศ และทีมแพทย์ รถพยาบาลรองรับผู้ประสบภัย  
 1.3 นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
  ทีมของหน่วยซีลชุดแรกที่เดินทางไปถึง ไม่มีข้อมูลที่หน้างาน ไม่คิดว่างานจะยาก เมื่อเข้าไปก็พบกับ
ความยากล้าบากในการปฏิบัติงานโดยสรุป ดังนี้  
  (1) สภาพพื นที่ที่ไม่คุ้นเคย ทักษะ ประสบการณ์ เนื่องจากหน่วยซีลปกติแล้วฝึกมาเน้นด้าน้้า         
ในทะเล การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จึงพบกับอุปสรรคค่อนข้างมาก ต้องมีการปรับตัว และเรียนรู้ เพ่ิมเติม             
ทางด้านเทคนิคและความเชี่ยวชาญ การใช้อุปกรณ์พิเศษ ในการด้าน้้า กู้ภัย และการท้างานในถ้้า สิ่งเหล่านี้ส่งผล
ต่อความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
  (2) เครื่องมือ อุปกรณ์  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของนักด้าน้้ าถ้้า  ส่งผลต่อความปลอดภัย               
ของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ อุปกรณ์ เทคโนโลยีบางอย่างที่ทันสมัยถูกส่งมาแต่กลับไม่มีการถ่ายทอด ไม่สามารถใช้ได้ 
ต้องคัดกรองให้ดีก่อนเพื่อไม่ให้เข้ามากีดขวางการปฏิบัติงานในถ้้า 
  (3) การติดต่อสื่อสาร นักประดาน้้าไม่สามารถใช้ระบบสื่อสารไปยังศูนย์บัญชาการฯ และศูนย์ส่วนหน้า
บริเวณโถง 3 ได้ บางครั้งขาดการรายงานไปถึง 23 ชั่วโมง  
 1.4 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
  สิ่งที่ได้ด้าเนินการคือการเป็นผู้ประสานงานสื่อมวลชน (Media Liaison) การจัดการข้อมูลข่าวสาร 
การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม การจัดแถลงข่าว การจัดท้าช่องทางสื่อ Page Official ที่เป็นทางการ   
มียอดผู้เข้าดูเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดกว่า 29 ล้านคน ท้าให้เห็นว่าในยามที่เกิดวิกฤต สิ่งที่เป็นราชการก็ยังเป็น
ที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ อีกมุมหนึ่ ง  สามารถลงทะเบียนสื่ อกระแสหลักได้  แต่สื่อสั งคมออนไลน์แค่มี
โทรศัพท์เคลื่อนทีก่็สามารถท้าสื่อได้แล้ว 
  ทั งนี  การมองกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อ ไม่ได้มองเป็นหน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่ให้ค้าแนะน้า 
ปรึกษาและดูแลข้อมูลข่าวสาร วางระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อให้เกิดความเหมาะสมพอดี ท้าให้
ไม่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมประเด็นที่ควรประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนน้าไป
ขยายผล จึงเกิดการพยายามหาข่าว ทุกช่องทาง และน้าเสนอข่าวที่ขาดข้อเท็จจริง และมีการน้าเสนอเชิงลบ         
ในหลายช่องทางทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อสังคมออนไลน์ 
 1.5 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยมีกว่า 154 แห่ง วนอุทยาน 90 แห่ง ในส่วนของวนอุทยาน จะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวขนาดเล็ก ไม่ได้ใหญ่มาก โดยวนอุทยานที่มีขนาดใหญ่มีเนื้อที่ได้ถึง 5,000 ไร่ วนอุทยานขนาดเล็กอาจมี
เนื้อที่เพียง 50-100 ไร่ ในส่วนก้าลังเจ้าหน้าที่ที่ถ้้าหลวงมีกว่า 100 นาย หมุนเวียนปฏิบัติงาน โดยที่การ
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ปฏิบัติงานในช่วงแรกภารกิจยังไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ของวนอุทยานเป็นหน่วยสนับสนุนในการขนของอุปกรณ์ 
ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ เช่นการค้นหานอกถ้้า การเบี่ยงทางน้้า  
 ในกรณีการขุดเจาะ เนื่องจากวนอุทยานเป็นเขตป่าสงวน การขุดเจาะก็จ้าเป็นต้องขออนุญาตต่อกรม
ป่าไม้ ซึ่งในข้อเท็จจริงก็ได้มีการขออนุญาตแล้ว สิ่งส้าคัญคือทุกคนมีจิตใจ มีเป้าหมายเดียวกันในการช่วยชีวิต  
จึงไม่ใช่เรื่องยาก และในช่วงหลัง ๆ การปฏิบัติงานเริ่มเป็นระบบ มีการจัดท้าบัญชีผู้ปฏิบัติงานส่งให้ ปภ.          
ซึ่งส่งผลให้เกิดระบบกระจายงาน   
 ในประเด็นการเข้าออกพ้ืนที่ ในส่วนของเขตวนอุทยาน ยังไม่มีการเช็คคนเข้าพ้ืนที่ แต่ถ้าเป็นเขต
อุทยานฯ จะมีการเช็คผู้ที่จะเข้าพ้ืนที่ มีการจ่ายค่าบริการ ประจวบเหมาะกับที่ถ้้าแห่ งนี้เปรียบเสมือนสถานที่         
ที่เด็ก ๆ ในพ้ืนที่คุ้นเคย ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นส่วนใหญ่เข้าไปสัก 100 เมตร ก็ออกมาแล้ว นอกจากนี้           
ตัวด่านตรวจอยู่ห่างจากตัวถ้้า มีเจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่ประมาณ 14 คน ดังนั้น จึงต้องมีการทบทวนมาตรการความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงอันตราย 
 ปัญหาเรื่องฐานข้อมูล ถ้้าในประเทศไทยมีเยอะมาก 3-4 พันถ้้า ในส่วนของถ้้าหลวง – ขุนน้้านางนอน 
เป็นถ้้าที่ไม่เคยมีการส ารวจทางธรณีวิทยาอย่างเป็นทางการท าให้ขาดฐานข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบในการ
ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ติดภายในถ้้า อาทิเช่น ระยะทางของถ้้า ทางเข้าออก โพรงถ้้า ทางน้้า ของถ้้า ดังนั้น 
จากนี้ไปจะมีการจัดท้าสิ่งเหล่านี้ ตลอดจนมาตรการ  ด้านความปลอดภัยขึ้นใหม่ 
 1.6 นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ต้น และให้การ
สนับสนุนผ่านโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯของจังหวัดเชียงราย ซึ่งตามโครงสร้างมีทีมที่ปรึกษาจากกระทรวง          
กรม เหล่าทัพ ซึ่งภัยครั้งนี้มีพัฒนาการ มีความซับซ้อน การแก้ไขปัญหาที่เกิดมีการแก้ไขปัญหาตามล้าดับขั้นตอน 
ซึ่งสถานการณ์มีพัฒนาการเรื่อย ๆ การใช้อ้านาจตามกฎหมาย และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ด้าเนินการตามอ้านาจ และแผนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
  ภายหลังที่จังหวัดได้ประกาศเขตประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายและแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน          
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
นอกจากการส่งก้าลังเข้าพ้ืนที่สนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์บัญชาการฯของจังหวัดแล้ว กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยยังได้ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงการคลังฯ และได้ขอขยายวงเงินให้จังหวัดด้วย เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
  ข้อสังเกตหนึ่งที่ขอหยิบยกขึ้นมาคือเรื่องการมอบหมายตัวบุคคลรับผิดชอบในโครงสร้างของ          
ศูนย์บัญชาการฯ ที่เริ่มแรกอาจจะยังไม่รู้จักกัน ในบางส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจยังไม่เข้าใจ ในบทบาทและยัง
ไม่ได้ลงในรายละเอียด การขาดการสื่อสาร ก็อาจท้าให้สายการบังคับบัญชาเกิดความไม่ชัดเจนได้  สิ่งที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาได้คือการร่วมประชุมเพ่ือรับข้อมูล และภารกิจพร้อมทั้งส่งต่อให้ระดับรองลงมาตามโครงสร้างเข้าใจ 
  ในส่วนของการจัดการทรัพยากร ทั้งทรัพยากรที่เป็นตัวบุคคล เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และทรัพยากรที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์  การลงทะเบียน และคัดกรองเป็น      
สิ่งส้าคัญ หากทุกทรัพยากรมาที่หน้างานหมด นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในเชิงการจัดการแล้ว ยังส่งผลต่อ
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ความแออัดอีกด้วย ดังนั้น การจัดจุดระดมทรัพยากร ไว้อีกสถานที่หนึ่งให้มีระบบการจัดการ ตั้งแต่การจ้าแนก 
จัดสรร และติดตามทรัพยากร จึงเป็นสิ่งจ้าเป็น  
 1.7 พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  มองว่าภารกิจทางการแพทย์เป็นภารกิจสุดท้าย สิ่งที่เห็นในครั้งนี้คือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม          
ซึ่งมีพันธกิจ ได้แก่ เวชกรรมป้องกัน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งก้าลังบ้ารุงสายแพทย์ และการส่งกลับ
สายแพทย์ ทั้งนี้ การบริการแพทย์สนาม เป็นการปฏิบัติงานของหน่วยทหารร่วมกับหน่วยแพทย์จากกระทรวง
สาธารณสุข และกรมแพทย์ทหารเรือที่มีความเชี่ยวชาญศาสตร์ใต้น้้า ภารกิจการรักษาพยาบาล การส่งก้าลังพล
สายการแพทย์ ซึ่งการให้บริการแพทย์สนาม ณ ขณะนั้น เทียบเท่าระดับหอ ICU มีประสิทธิภาพ มีแพทย์          
30 กว่านาย (ทหารเรือ 4 นาย ทหารบก 26 นาย) เป็นแพทย์เฉพาะทางพิเศษ 20 นาย เข้าร่วมปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติการครั้งนี้ ปัญหาที่พบคือ Medical Data ไม่ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้ง % ของออกซิเจน 
สภาพถ้้า และสภาพเด็ก ซึ่งต้องการข้อมูลตลอดเวลาว่า คนไข้เป็นอย่างไร จึงต้องวางแผนด้าเนินการกว้าง และ
หลายทางครอบคลุมบริบทหลายอย่าง 
  ในส่วนที่ควรเตรียมการต่อไปในอนาคต คือ การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติ รวมถึงการจ้าแนกในแต่ละพ้ืนที่ว่ามีภัยอะไร จากนั้น  จึงฝึกซ้อมร่วมกัน และจาก
เหตุการณ์ในครั้งนี้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการบริการทางการแพทย์ไม่ใช่เพียงเฉพาะทางร่างกาย แต่ยังรวมถึงด้านจิตใจ  
 1.8 นายสมศักดิ์ คณาค า นายอ าเภอแม่สาย 
  ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่วันแรกที่เด็กๆหายเข้าไปในถ้้า โดยมีทีมงานฝ่ายปกครองเข้าไปร่วมค้นหา 
และร่วมอ้านวยความสะดวกบริเวณถ้้าหลวง และภายหลังจากทางจังหวัดได้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการฯข้ึน ทางอ้าเภอ
แม่สายซึ่งมีปลัดอ้าเภออยู่ 9 คน จึงได้มอบหมายให้ปลัดอ้าเภอรับผิดชอบงานส้าคัญภายใต้โครงสร้างของ         
ศูนย์บัญชาการฯโดยทันที เพ่ือรับผิดชอบ ติดตามงาน และรายงานผลอย่างใกล้ชิด โดยมี ภารกิจหลักได้แก่                
การประสานกับ ปภ.จังหวัด การพูดคุยกับผู้ปกครอง ญาติของเด็กๆ คอยกันสื่อมวลชนที่เข้ามาหาผู้ปกครองและญาติ 
การติดตามข้อมูลภายในถ้้า การอ้านวยความสะดวกให้ประชาชนจิตอาสา การดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่โดย        
จัดชุด ชรบ./อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ และการดูแลจุดรับบริจาคที่ อบต.โป่งผา  
  การจัดอาหาร เครื่องดื่มส่งไปยังผู้ปฏิบัติงาน จากข้อมูลพบว่าในช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561  
มีเจ้าหน้าที่และประชาชนเดินทางไปยังถ้้าหลวงกว่า 8,000 คน ซึ่งในส่วนที่อ้าเภอรับผิดชอบในช่วงนั้นสามารถ      
จัดได้ประมาณ 5,000 ชุดต่อวัน อย่างไรก็ตามมีประชาชนจากจังหวัดข้างเคียง เช่น เชียงใหม่ ล้าพูน พะเยา น่าน 
มาร่วมบริจาคอาหารอยู่โดยตลอด ส้าหรับการแจกจ่ายอาหารแบ่งเป็น 3 จุด ได้แก่ พื้นที่ในถ้้า พื้นที่บนภูเขา และ
พ้ืนที่ที่เป็นที่พักโดยรอบ ส้าหรับอาหารของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีคณะกรรมการอิสลามของอ้าเภอแม่สาย   
มาช่วยจัดการให้ และในส่วนของน้้าดื่มจะถูกจัดเตรียมไว้ประมาณ 50,000 ขวดเป็นอย่างน้อย 
  การจัดการมวลชน ประชาชนจิตอาสา สนับสนุนภารกิจตามการร้องขอจากศูนย์บัญชาการฯ เช่น 
ด้านการรักษาความปลอดภัย จัดเป็นชุดชรบ. การบริการต่าง ๆ เช่น ชุดมอเตอร์ไซค์จิตอาสา วันละ 20 คัน        
จากต้าบลต่าง ๆ เป็นต้น โดยรวมแล้วมีมวลชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมภารกิจวันละไม่ต่้ากว่า 1,000 คน 
  การจัดการในเรื่องความรู้สึกของประชาชน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส้าคัญ เช่น การเชิญครูบาบุญชุ่ม 
ครูบาแสงหล้า มาท้าพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวเหนือ ซึ่งฝ่ายปกครองต้องคอยดูความรู้สึกของมวลชน 
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ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง และการท้าพิธีตามความเชื่อต่าง ๆ จะมีการอนุญาตจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อนทุกครั้ง 
และไม่จัดพิธีกรรมในบริเวณท่ีอาจเกิดการรบกวน ต่อการปฏิบัติงาน หรือเป็นพิธีกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
กับคนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ การรีบเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้้าก็เป็นภารกิจ
ส้าคัญอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งทางอ้าเภอได้รีบเข้าไปส้ารวจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ เยียวยาตามระเบียบโดยทันที  
  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วย มีกลุ่ม Application Line “ชุมชนคนรักแม่สาย” เป็นช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างประชาชนกับภาครัฐ มีก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน น้าชุมชนในพ้ืนที่ ร่วมสื่อสารกับประชาชน   
 1.9 สรุปประเด็นที่ได้จากผู้เข้าร่วมเสวนา “บทเรียนสู่การพัฒนา” 

- กฎหมาย แผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ใช้และแสดงให้เห็นถึงความมี
ประสิทธิภาพแล้ว ควรใช้โอกาสในการปรับปรุงจัดการช่องว่างที่พบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้  

- ระบบโครงสร้างในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ต้องศึกษาและน้ามาใช้ให้เหมาะสม เมื่อจังหวัดได้จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้น และยังไม่ได้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยแห่งชาติ หน่วยงานส่วนกลางต้องมีการติดตามสถานการณ์เพ่ือเตรียมสนับสนุนศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด  

- การตัดสินใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องสามารถยืดหยุ่นได้ กฎ ระเบียบ ที่ก่อให้เกิดช่องว่าง
ในการจัดการต้องมีการแก้ไข การตัดสินใจภาวะฉุกเฉินของผู้บัญชาการเหตุการณ์ไม่มีพ้ืนที่ สีเทาให้ตัดสินใจ จะมี
แค่สีขาว กับสีด้าเท่านั้น ใช้ความยืดหยุ่น ดุลยพินิจ การตัดสินใจแบบ Professional Code การตัดสินใจที่ดีที่สุด 
จากพ้ืนที่ที่คุ้นเคย กลายเป็นไม่คุ้นเคย โดยมีพฤติกรรมของภัยพิบัติ (น้้าท่วมถ้้า) เป็นตัวแปร 

- ควรให้ ความส าคัญเรื่ อง  Scene Safe And Logistic ที่ อาจก่ อให้ เ กิ ด  Scene Disaster              
การจัดระเบียบสถานที่ที่สามารถ Facilitate ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับสิทธิ์ในความปลอดภัย
ระหว่างปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย ต้องมแีผนส้ารองของ Tactical Team  

- การก าหนดทิศทางการฝึกบุคลากร ในอนาคต การเพ่ิมศักยภาพ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน       
แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นส้าคัญแต่ต้องออกแบบแนวทางการพัฒนาให้ดีและยั่งยืน  

- การจัดระเบียบสื่อ ซึ่งมีหลายกลุ่ม ทั้งสื่อในก้ากับ สื่อที่เราไม่รู้ รวมถึงการออกแบบข้อมูล ข้อความ
ใดควรปิด ข้อความใดที่เปิดเผยได้ ในภาวะวิกฤตข่าวสารภาครัฐจะมีความน่าเชื่อถือที่สุด กรมประชาสัมพันธ์  
ควรหาแนวทางในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมต่อไป  

- การบริหารจัดการคนที่เสนอตัวเพื่อเข้ามาช่วยที่มีมากมาย จะมีการจัดการ หรือมอบหมาย
ภารกิจหรือประกอบก้าลังอย่างไร 

- การจัดการข้อมูลสาธารณภัยที่เป็นลักษณะของ Big Data เช่น ข้อมูลการส้ารวจโครงสร้างถ้้า 
ข้อมูลพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงาน
ควรร่วมกันจัดท้าไว้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

- การปฏิบัติการทางการแพทย์ นอกจากมองในเรื่องของการรักษาชีวิต ต้องเพ่ิมในเรื่องการดูแล
ด้านจิตใจและสุขภาพจิต  

- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที่ ต้องใช้คนในพ้ืนที่ ร่วมแก้ไขปัญหา 
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2. การเสวนาถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานจริงในช่วงบ่าย 
 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ช่วงบ่าย ต่อเนื่องถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า เป็นการเชิญเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล 
อาสาสมัคร องค์กรระหว่างประเทศ สื่อต่างประเทศ รวม 538 หน่วยงาน ที่ได้ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงราย       
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประมวลล้าดับเหตุการณ์ ทบทวนกระบวนการในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน้าไปสู่บทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน โดยยึดโยงตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหาย ในวนอุทยาน     
ถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต้าบลโป่งผา  อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะ
ภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก ่     
  1. กลุ่มที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ   
  2. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ  
  3. ส่วนปฏิบัติการ แบ่งเป็น 
   3.1 กลุ่มปฏิบัติการทางอากาศ  
   3.2 กลุ่มค้นหาและกู้ภัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
    3.2.1 อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล    
   3.2.2 หน่วยทหาร 
   3.2.3 หน่วยงานฝ่ายพลเรือน 
   3.3 กลุ่มเบี่ยงทางน้้า  
    3.4 กลุ่มการแพทย์และสาธารณสุข  
  4. ส่วนสนับสนุน (หน่วยสื่อสาร และหน่วยจัดหาสิ่งอุปกรณ์) 
 จากการน้าเสนอผลการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่มในช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

2.1 กลุ่มที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
- ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย ให้ค้าปรึกษากับผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนร่วม

กระบวนการวางแผนโดยให้ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลเชิงวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับหน่วยงาน 
มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ ที่มีภารกิจในเชิงเทคนิค เช่น การระบายน้้า  การเจาะโพรงถ้้า การใช้เครื่องมือจาก
ภาคเอกชนเข้ามาเสริมในภารกิจ เป็นต้น 

- ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง การให้ค้าปรึกษา สนับสนุนข้อมูล การร่วมวางแผน และ
บูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดดี การสนับสนุนข้อมูล แนวทางการแก้ไขปัญหา การประเมิน       
ความเสี่ยงของการท้างาน การวางแผนการท้างาน การจัดล้าดับความส้าคัญข้ันตอนของแผนงาน รวมถึงการชี้แจง
ท้าความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดไมดี ในระยะเริ่มต้น การประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้
ข้อจ้ากัดหลายประการ ส่งผลต่อข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน รวมถึงการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและทั่วถึง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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- อุปสรรค/ขอจ ากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน  
 (1) ข้อมูลที่ต้องใช้ในการตัดสินใจมีเยอะ และกระจัดกระจาย  
 (2) การสรุปข้อมูล และผลการปฏิบัติงานประจ้าวัน ไม่ได้สื่อสารต่อไปยังหน่วยปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่ต้องมี

ภารกิจเชื่อมโยงกัน  
 (3) อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน      

ในห้วงเวลาต่อไป 
- ประเด็นที่ไดเรียนรู  การมีความคาดหวัง น้าไปสู่การก้าหนดเป้าหมาย เพื่อท้าให้   การปฏิบัติงาน

ประสบผลส้าเร็จ และได้เรียนรู้ถึงข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้
ส้าหรับการบริหารจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

- ขอแนะน าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
(1 )  ควรมีการปรับปรุ งฐานข้อมูลผู้ เชี่ ยวชาญด้านต่าง  ๆ ตลอดจนหน่วยงานต่าง  ๆ                   

ที่มีอุปกรณ์พิเศษในการจัดการภัยทั้งในและต่างประเทศ  
(2) ควรมีการคัดกรองบุคลากรเพื่อมอบหมายภารกิจ ให้ตรงกับขีดความสามารถ 
(3) จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม และปลอดภัย  
(4) ควรมีการฝึกซ้อมแผนเผชญิเหตุภัยพิบัติร่วมกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน รวมทั้งการ

น้าเทคโนโลยีสมัยใหม่/พิเศษร่วมในการฝึกซ้อม  
2.2 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย) 

- ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย การประสานงานกับชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการปฏิบัติงาน
ค้นหา กู้ภัย และสื่อมวลชนชาวต่างชาติ การสนับสนุนล่ามแปลภาษา   

- ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง สามารถจัดท้าบัญชีรายชื่อข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการ
ปฏิบัติการค้นหา ช่วยเหลือ อ้านวยความสะดวกชาวต่างชาติ ทั้งการเข้ามา พ้านัก และออกนอกราชอาณาจักร 

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดดี อ้านวยความสะดวกด้านกระบวนการเข้าเมือง แก่ชาวต่างชาติ  
ทั้งการเข้ามาในราชอาณาจักร การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการเดินทางออก 

- อุปสรรค/ขอจ ากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน การจัดลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติการมีข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกด้าน และพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานจ้ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของแต่ละ
หน่วยงาน 

- ประเด็นที่ไดเรียนรู้ ภารกิจที่จะต้องมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ควรจัดเก็บคัดแยกให้ดี 
- ขอแนะน าในการปฏิบัติงานครั งตอไป กรณีชาวต่างชาติระดับ VIP เข้าร่วมปฏิบัติการควรจัดเก็บข้อมูล 

โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และต้ารวจสันติบาลร่วมดูแล พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจ 
 2.3 ส่วนปฏิบัติการ แบ่งเป็น 
   2.3.1 กลุ่มปฏิบัติการทางอากาศ  

 - ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมาย   
  (1) การบินเพ่ือส้ารวจภูมิประเทศบริเวณถ้้าหลวง – ขุนน้้านางนอน  
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  (2) การส่งก้าลังบ้ารุง เช่น การล้าเลียงสิ่งของพระราชทาน การล้าเลียงอุปกรณ์ อุปกรณ์
หนักทางอากาศยาน  

  (3) การสร้างสนามลงจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว  
  (4) การควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
  (5) การส่งกลับสายแพทย์  
  (6) การอ้านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานในการเข้าออกพ้ืนที่ ตรวจสอบสัมภาระ

ของทีมช่วยเหลือต่างชาติเพื่อความปลอดภัย  
 - ผลการปฏิบัติ / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริง  
  (1) การใช้เครื่องบินอากาศยาน ขนส่งก้าลังพลของหน่วยงานต้ารวจและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือปฏิบัติงานในการค้นหาปล่อง  
  (2) การล้าเลียงสิ่งของพระราชทาน การล้าเลียงอุปกรณ์ อุปกรณ์หนักทางอากาศยาน  
  (3) การควบคุมการจราจรทางอากาศของเฮลิคอปเตอร์ทุกล้า รวมถึงโดรนในรัศมี        

15 NM ความสูง 2500 ฟุต บริเวณเหนือถ้้าหลวง 
 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าได้ดี สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้

ส้าเร็จ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถแก้ปัญหาการบินที่สภาพทัศนะวิสัยไม่เอ้ืออ้านวย 
 - การปฏิบัติงาน / ขั นตอนที่ท าได้ไม่ดี การปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์ 

แพทย์ พยาบาลของต้ารวจ/ทหาร ไม่เป็นไปตามแผนที่ซ้อมไว้ เนื่องจากการซ้อมในเวลากลางวันแต่การปฏิบัติ
จริงในเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ขาดความช้านาญและมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจ้าแนกอาการของ
ผู้ประสบภัยว่าต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ล้าเลียงประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

 - อุปสรรค / ข้อจ ากัด / ข้อขัดข้อง  
  (1) ข้อจ้ากัดทางด้านสิ่ งสนับสนุน ได้แก่  แสงสว่างไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ งาน               

ในเวลากลางคืน ช่องทางในการก้าหนดเส้นทางสัญจรทางอากาศมีจ้ากัด ขาดเครื่องมือภายในสนามบิน         
เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของ เช่น รถโฟล์คลิฟท์  

  (2) สนามลงจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวมีความแออัดและแสงสว่างไม่เพียงพอ  
  (3) ที่พักนักบิน ช่างเครื่อง อยู่ไกลจากอากาศยาน  
  (4) ข้อขัดข้องด้านข้อมูล และการสั่งการ โดยในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน (ก่อนวันที่ 

30 มิ.ย.61) ไม่มีศูนย์ประสานงานทางอากาศท้าให้ขาดความชัดเจนในการสั่งการทางอากาศยาน การขาดข้อมูล
สิ่งของที่จะล้าเลียงทางอากาศ เช่น เครื่องสูบน้้า ถังอากาศ ท้าให้การล้าเลียงในแต่ละครั้งล่าช้า  

   (5) หน่วยงานที่จะฝากสิ่งของเพ่ือล้าเลียงทางอากาศขาดความรู้ในเรื่อง Dangerous load 
 - ประเด็นที่ได้เรียนรู้ การท้างานร่วมกันเป็นทีม และการท้าภารกิจที่หลากหลาย ที่ต้องใช้

อากาศยาน บุคลากร องค์ความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมาบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติที่มี
ประโยชน์ และเกิดความปลอดภัยในการท้างาน 

 - ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานครั งต่อไป 
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 (1) เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน กองทัพเรือควรน้าก้าลังพลนอกประจ้าการ 
มาฝึกทบทวนและทดสอบร่างกายให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ 

 (2) ควรจัดตั งศูนย์ประสานงานทางอากาศ จะท้าให้ภารกิจชัดเจนปฏิบัติงานได้ง่าย         
ไม่สับสน 

 (3) เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ควรจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในสนามบินให้พร้อม เพ่ือช่วยลดเวลาในการขนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่                      

 (4) การให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่อง Dangerous load และข้อมูล และคุณสมบัติ
ของที่จะ load ก่อนที่จะส่งของ เพ่ือไปล้าเลียงทางอากาศ 

 (5) ควรแก้ไขค้าสั่งจังหวัด ข้อที่ 5 ในการท้าภารกิจจะต้องมีครบทุกหน่วย ทั้งทหาร 
และต้ารวจ (ค้าสั่งควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานตามความพร้อมและสถานการณ์) 
   2.3.2 กลุ่มค้นหาและกู้ภัย (อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล) 

  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย สนับสนุน เจ้าหน้าที่กู้ภัย เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย
ทางสูง อุปกรณ์ด้าน้้า เจ้าหน้าที่ด้าน้้า รถยนต์กู้ภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
การจัดเจ้าหน้าที่ล้าเลียงขวดอากาศเข้าสู่ถ้้าหลวง 

 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง (โดยสรุป) ปฏิบัติภารกิจส้ารวจปล่อง และเดินเท้า
ส้ารวจหาพ้ืนที่ช่องทางการเข้าไปภายในถ้้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาทิเช่น ชุด ERT ของ ปภ. เจ้าหน้าที่
กองบินต้ารวจ เป็นต้น และสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดดี การปฏิบัติภารกิจทางสูง โดยการส้ารวจโพรง ปล่อง 
การโรยตัวเพ่ือสกัดหิน การส้ารวจพ้ืนที่บนถ้้าหลวง / การช่วยเหลือและสนับสนุนการล้าเลียงขวดอากาศเข้าสู่ถ้้าหลวง/        
มีการจัดระบบการมอบหมายภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัย (วัดน้้าจ้า) ก่อนที่จะเข้าไป
ร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานในพื้นท่ี 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดไมดี  
  (1) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่โถงภายในถ้้าหลวงที่เป็นไปด้วยความยากล้าบากและต้องใช้

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ท้าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่คุ้นชินกับสภาพ                 
ภูมิประเทศ  

  (2) ความซ้้าซ้อนในการมอบหมายภารกิจให้กับอาสาสมัครเพ่ือหมุนเวียนก้าลังพลเข้า
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า 

 - อุปสรรค/ขอจ ากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน 
   (1) ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน
เกิดข้อจ้ากัดในการใช้เครือข่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  การรายงานตัว  การรับค้าสั่งเพ่ือปฏิบัติงาน       
มีความสับสนในการมอบหมายและสั่งการที่ยังไม่ชัดเจน การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างชาติมีความสับสนวุ่นวายในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน และมีความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงาน/  
การดูแลอาสาสมัครต่างชาติที่ยังไม่มีภาครัฐเข้ามาดูแลเพียงพอ ท้าให้อาสาสมัคร มูลนิธิภาคเอกชนต้องดูแลและ
ประสานงาน พร้อมทั้งยังประสบปัญหาทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้  
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  (2) ขาดการวางแผนในการท างานอย่างต่อเนื่อง การเดินทางที่มีระยะไกลระหว่างที่พักกับ
ที่ปฏิบัติงาน ท้าให้ต้องเสียเวลาในการเดินทางไป-กลับในแต่ละวัน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ เกิดความเสียหายและ 
มีการสูญหาย ในระหว่างปฏิบัติงาน  

  (3) ประสบการณ์ในการด าน  าภายในถ  าที่ยังมีความช้านาญไม่เพียงพอเนื่องจากเป็น
ความสามารถเฉพาะทางท่ีต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 

 - ประเด็นที่ไดเรียนรู  มีการเรียนรู้ด้านการกู้ภัยในพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ป่า การด้ารงชีพในป่า        
การกู้ภัยภายในถ้้าหรือที่แคบ และกระบวนการวิธีการช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในถ้้า การใช้ระบบ GPS 
ในการหาพิกัดพ้ืนที่ปล่อง และระบบ google map ในการส้ารวจพ้ืนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานด้านกู้ภัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะทาง เช่น เรื่องธรณีวิทยา ป่าไม้ วิศวกรรม เป็นต้น 

 - ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานครั งต่อไป 
 (1) สนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ให้น้าเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่มีความ

ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้สัญญาณดาวเทียม วิทยุสื่อสารที่ทันสมัย และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานบางประเภท เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกลขนาดหนัก 

  (2) จัดท าทะเบียนข้อมูลกลางและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร มูลนิธิ  องค์กร            
สาธารณกุศล อปพร. จากทุกภาคส่วน ทั้งในเรื่องของก้าลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งในด้าน ทักษะ ความรู้            
ความเชี่ยวชาญ การท้างานร่วมกันด้านการกู้ชีพ/กู้ภัย รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้ามาร่วม
แชร์ข้อมูล รูปภาพ พ้ืนที่เกิดเหตุ สถานการณ์ในพ้ืนที่ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้อาสาสมัครฯ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปชในทิศทางเดียวกัน 

  (3) มอบหมายผู้ประสานงานหลักระหว่างภาครัฐและอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กร          
สาธารณกุศล อปพร. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการมอบหมายภารกิจ การสั่งการ และเป็นศูนย์กลางในการ
ปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครที่เข้าพ้ืนที่ประสบภัย 

  (4) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่ในแต่ละระดับ ควรน้ามาใช้        
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานไดรู้้จัก 

  (5) ภาครัฐควรให้ความส าคัญในศักยภาพของภาคเอกชน เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเรื่อง        
ของเวลา งบประมาณ ความคิด อุปกรณ์และประสบการณ ์
   2.3.3 กลุ่มค้นหาและกู้ภัย (หน่วยทหาร) 

 - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ทีไ่ด้รับมอบหมาย สนับสนุนก้าลังพลร่วมภารกิจค้นหาช่องทางการเข้าไป
ในถ้้า ส้ารวจปล่องโพรง และปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริง  
 (1) ปฏิบัติภารกิจส้ารวจปล่อง และเดินเท้าส้ารวจหาพื้นที่ช่องทางการเข้าไปภายในถ้้า 
 (2) ขนย้ายอุปกรณ์การเจาะ และด้าเนินการเจาะปล่องถ้้า/โพรงที่คาดว่า จะเข้าสู่ถ้้าได ้
 (3) ควบคุมจ้านวนคนเข้า-ออกถ้้า 
 (4) สนับสนุนการปฏิบัติงานในถ้้า เช่น การขนย้ายอุปกรณ์สนับสนุน ชุดประดาน้้า 

และการระบายน้้าในถ้้า  
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 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าได้ดี  การบูรณาการหน่วยงานทหารร่วมกัน ท้าให้มี
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการวางแผนมีความรวดเร็ว ทันท่วงทีต่อการปฏิบัติงาน  มีเอกภาพ 
ส้าหรับการปฏิบัติงานกับฝ่ายพลเรือน เป็นการลดภาระในการผ่านสายการบังคับบัญชาตามล้าดับชั้น 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าได้ไม่ดี   
  (1) ก้าลังพลจากหลายส่วนงานปฏิบัติภารกิจไม่ต่อเนื่อง เมื่อสับเปลี่ยนก้าลังไม่มีการส่ง

ต่อข้อมูล หรือส่งแล้วแต่คนใหม่ไม่น้ามาใช้งาน 
  (2) มีการมอบหมายภารกิจซ้้าซ้อน เช่น การส้ารวจปล่องถ้้า 
 - อุปสรรค/ขอจ ากัด/ขอขัดของ ในห้วงแรกของการปฏิบัติงาน ไม่มีผู้ควบคุม และ

รวบรวมสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบการติดต่อสื่อสารขาดการบริหารจัดการที่ดี
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และผิดพลาดในการประสานงาน และขาดศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารส้าหรับการ
คัดกรองข้อมูล การกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง 

 - ประเด็นที่ไดเรียนรู้ การท้างานแบบบูรณาการท้าให้เห็นศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ เอกชน จิตอาสา ประชาชน และหน่วยงานจากต่างประเทศ/การอ้านวยการ และ
การบริหารงานในสภาวะวิกฤตบนความไม่เป็นระเบียบ และการน้าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 - ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานครั งต่อไป 
 (1) ควรมีการจัดตั งหน่วยงานเฉพาะกิจ ที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถ

ตัดสินใจกับข้อมูลที่มีผลต่อการปฏิบัติและภาพลักษณ์ของหน่วยได้ พร้อมทั้งท้าการประมวลผลข้อมูลก่อนน้ามา
ประชาสัมพันธ์ เป็นภาพรวมให้กับสื่อในทางเดียว  และให้มีส่วนที่ท้าหน้าที่ประสานงานร่วมระหว่าง             
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน ส่วนงานต่างประเทศ 

 (2) ควรมีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องทักษะ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 (3) ควรมีการจัดท ารายการทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุน และให้มีผู้ควบคุมพร้อมทั้ง
สามารถแนะน้าการใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงแหล่งที่มาของทรัพยากรเพ่ือง่ายต่อการประสานการปฏิบัติ 
   2.3.4 กลุ่มค้นหาและกู้ภัย (หน่วยงานฝ่ายพลเรือน) 

 - ภารกิจการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย การค้นหาและกู้ภัยบริเวณด้านบนเขาถ้้าหลวง 
และสนับสนุนภารกิจสูบน้้าในถ้้า ล้าเลียงอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยซีล  
 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริง การค้นหาภายนอกถ้้า ค้นหาส้ารวจปล่อง          
โพรงที่คิดว่าจะทะลุถึงด้านในถ้้า แต่ไม่พบโพรงถ้้าที่ทะลุถึงในถ้้าได้ สามารถช่วยทีมกู้ภัยอ่ืน  ที่ประสบอุบัติเหตุ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อหน่วยแพทย์ 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าได้ดี  การจัดก้าลั ง เข้าค้นหากู้ภัยได้ เป็นระบบ             
ตามมาตรฐาน และวางระบบการประสานงานด้านการกู้ภัยร่วมกับหน่วยอ่ืน ๆ สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจ         
ให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม  
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 - อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อจ้ากัดด้านเวลา   
ท้าให้ไม่สามารถอธิบายแนวคิด/วิธีการให้กับผู้ร่วมงานจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งถ้าได้อธิบายน่าจะส่งผลต่อการ
ท้างานได้รวดเร็วและราบรื่นขึ้น  

 - ประเด็นที่ได้เรียนรู้ การบูรณาการการท้างานร่วมกันของหลายหน่วยงานจ้าเป็นต้องใช้
ความละเอียดอ่อนในการท้างาน  
 - ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานครั งต่อไป ควรมีการจัดท้าบัญชีทรัพยากร ทั้งอุปกรณ์ 
และบุคลากร ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งความช้านาญ เชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
   2.3.5 กลุ่มเบี่ยงทางน  า  

 - ภารกิจการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย  
  (1) การผันน้้าข้ามพ้ืนที่รอยแตก และหลุมยุบ เบี่ยงเบนทางน้้า บริเวณพ้ืนที่ถ้้าผาหมี  

(ห้วยน้้าดั้น) และพ้ืนที่ผาฮ้ี (ห้วยมะกอก/ห้วยปากตีนไฟ) เพ่ือไม่ให้น้้าเข้าในถ้้า  
  (2) การจัดท้าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแบบ 3 มิติ บริเวณถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน 

 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริง 
  (1) ด้าเนินการผันน้้า เบี่ยงเบนทางน้้า ลดปริมาณน้้าที่ไหลเพ่ิมเติมเข้าถ้้าบริเวณพ้ืนที่
ผาหมีได้ 18,000 ลบ.ม./วัน  และพ้ืนที่ผาฮี้ได้ 14,000 ลบ.ม./วัน 
  (2) การใช้ข้อมูลภาพถ่าย แผนที่ประกอบการตัดสินใจในการค้นหาปล่องหรือหลุม        
ทีส่ามารถเข้าไปในถ้้า และประกอบการส้ารวจทางน้้าที่จะไหลเข้าไปในถ้้า 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าได้ดี 
 (1) การก่อสร้างฝายและวางท่อเพ่ือผันน้้าได้รับความร่วมมือทั้งในเรื่องข้อมูลจาก           

กรมทรัพยากรธรณี และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ทหาร ตชด. และชาวบ้านอย่างรวดเร็ว         
ทันต่อเหตุการณ ์

 (2) การใช้ภาพถ่ายทางอากาศแบบ 3 มิติ ช่วยต่อการจ้าลองสภาพภูมิประเทศจริงสามารถ
มองเห็นความสูง-ต่้า ร่องเขาของบริเวณถ้้าได้ 

 - อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นงานที่
ต้องใช้หลักการทางวิชาการ และผลการส้ารวจที่ต้องใช้เครื่องมือจากหลายหน่วยงาน ท้าให้การส้ารวจค่อนข้างล่าช้า 
นอกจากนี้ ลักษณะภูมิประเทศที่มีต้นไม้หนาทึบส่งผลต่อการเข้าส้ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ 
  - ประเด็นที่ได้เรียนรู้ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมีความจ้าเป็นในการวางแผน วิเคราะห์
สภาพพ้ืนที่  
 - ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานครั งต่อไป การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
รวมถึงข้อมูลแผนที่ ต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน ควรใช้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้เกิดความแม่นย้า        
ในการพิจารณาตัดสินใจ 

 2.3.6 กลุ่มการแพทย์และสาธารณสุข 
 - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย  
  (1) จัดตั้งศูนย์ประสานงาน การประเมินภาวะทางด้านสุขภาพจิต 



14 

 (2) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและอ้านวยความสะดวกส้าหรับญาติผู้สูญหาย (พม.) 
  (3) ค้นหาญาติที่เกี่ยวข้องกับผู้สูญหายทั้ง 13 คน ประเมินสภาพจิตใจผู้ปกครอง           

เฝ้าระวังการเกิดอุปทานหมู่ 
  (4) ให้ก้าลังใจและค้าปรึกษาเบื้องต้น  
  (5) รับข้อมูลการช่วยเหลือเด็กในความปกครองโดยตรงจากศูนย์บัญชาการฯ          

เพ่ือป้องกันข่าวลือ 
  (6) หาข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้การช่วยเหลือ ติดตามหลังเกิดเหตุการณ์ในหมู่บ้าน 
 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  

 (1) จัดเวรทีม MCATT หมุนเวียนปฏิบัติงาน โดยมีทีมพ้ืนที่ร่วมกับทีมช่วยเหลือจาก 
รพช. รพศ. โดยทีมพ้ืนที่กับทีม รพศ. จะเป็นหลักในการส่งต่อการท้างานและจัดท้ารายงานระหว่างวันจัดเตรียม
เวชภัณฑ์ในการท้างาน ได้แก่ ป้ายชื่อคล้องคอ/ปลอกแขน คณะท้างาน ยาที่ไม่มีในรายการยาของโรงพยาบาลสนาม 
ป้ายผ้าแสดงสัญลักษณ์ของจุดปฏิบัติงาน 

 (2) จัดท้ากลุ่มเป้าหมายให้บริการ(กลุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต) แยกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ญาติผู้ประสบภัย ทีมปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยเหลือ) และประชาชน/จิตอาสา 

 (3) การคัดกรอง : ผู้มารับบริการวันแรก จะเป็นการคัดกรองข้อมูลทั่วไป ปัญหา
สุขภาพจิต ด้วย BS4 และ 5ST ถ้าพบผิดปกติ ประเมินด้วย 2Q 8Q และส่งต่อภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเข้ารักษา
ระบบ โดยท้างานร่วมกับโรงพยาบาลสนามในการส่งต่อ 

 (4) ดูแลอ้านวยความสะดวก ด้านความเป็นอยู่ สวัสดิการและเยียวยาด้านอาชีพและ
รายได้ของญาตผิู้สูญหาย  

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดดี ในเขตสุขภาพที่ 1 มีการท้าข้อตกลงสนับสนุน
ภารกิจการแพทย์ในเขตพ้ืนที่ ท้าให้การสนับสนุนภารกิจช่วยค้นหาผู้สูญหาย ที่ถ้้าหลวงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
เปิดปฏิบัติการ EOC ทีม MCATT อยู่ภายใต้การสั่งการและท้างานเป็นระบบเชื่อมกันและท้างานร่วมกับทีม
ช่วยเหลือจากส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เพ่ือลดความซ้้าซ้อน รวมถึงการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละวัน เช่น การปรับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนวิธีท้างาน สร้างสัมพันธภาพกับทีมญาติ
และทีมช่วยเหลือ การดูแลญาติ ในรูปแบบที่แตกต่าง ตามความเชื่อและวัฒนธรรม 

  - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดไมดี  
   (1) การวิเคราะห์ปัญหามีความยาก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่ตรงและได้รับการแก้ปัญหา 

เนื่องจากบางปัญหาไม่สามารถบอกความรุนแรงที่ชัดเจนได้ 
   (2) การประสานงานระหว่างทีมแพทย์ในพ้ืนที่ของกระทรวงสาธารณสุข ต้ารวจ          

และทหาร ยังมีช่องว่าง 
   (3) การก้าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยในการตั้งศูนย์พักพิงฯให้กับญาติผู้ประสบภัย ไม่สามารถ

ท้าได้ในทันท ี
   (4) ผู้สั่งการมีหลายคน ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน 
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 - อุปสรรค/ขอจ ากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน  
 (1) การถูกรบกวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข่ายวิทยุถูกดักฟังจากคนภายนอก และน้าข้อมูล

การปฏิบัติงานออกไปเผยแพร่/สื่อมวลชน รบกวนญาติ และเจ้าหน้าที่ โดยการถ่ายรูปและถามค้าถามซ้้า ๆ/การถูก 
บุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาที่พักของญาติ/จิตอาสาเข้ามาบริจาคของปริมาณมาก ขอถ่ายรูปลงสื่อ/จิตอาสา      
ผู้น้าทางจิตวิญญาณ ขอเข้ามาท้าพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อ มีทั้งการสร้างขวัญก้าลังใจ และท้าลายขวัญก้าลังใจ 

 (2) การขาดข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ขาดข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือ ญาติพยายามหา
ข้อมูลเอง / ขาดข้อมูลสถานการณ์ประจ้าวันของผู้สูญหาย ท้าให้ไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานประจ้าวัน 
และแผนล่วงหน้าได ้

 (3) การก าหนดพื นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยให้กับญาติของผู้สูญหาย มีข้อจ้ากัด ท้าให้เข้าถึง
ตัวญาติได้ง่าย ถูกรบกวนจากสื่อ และผู้ที่น้าสิ่งของมาบริจาคโดยตรง หรือจากกลุ่มคนทรงเจ้าเข้าผีต่าง ๆ              
ขาดประสบการณ์จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิง ไม่มีบุคคลหรือช่องทางการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลที่ชัดเจน  

 - ประเด็นที่ไดเรียนรู  แผนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ยังมีข้อบกพร่อง ที่ต้องปรับปรุง 
องค์ความรู้ของบุคลากรทีม Mini-MERT, MERT มีความแตกต่างกัน มีผลต่อการสับเปลี่ยนก้าลังในการปฏิบัติงาน 
และในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักพิง 

 - ขอแนะน าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
  (1) ควรมีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเด็นการแพทย์ และการ

จัดตั้งศูนย์พักพิงฯร่วมกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้ารวจ 
และฝ่ายทหาร ทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ 

  (2) ควรมีแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านศูนย์พักพิง เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2.4 ส่วนสนับสนุน (หน่วยส่ือสาร และหน่วยจัดหาสิ่งอุปกรณ์) 
- ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ไดรับมอบหมาย  
(1) ด้านการสื่อสาร ติดตั้งระบบสัญญาณชั่วคราว ขยายพ้ืนที่และขนาดความจุความเข้มของ

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ด้านการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น / สนับสนุนทีมวิศวกร /เข้าร่วมให้

ค้าแนะน้าเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องสูบน้้า / จัดหาท่อ ร่วมพิจารณาปรับการใช้ท่อก๊าซทดแทนท่อส่งน้้าให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ นจริง  
(1) ด้านการสื่อสาร  
 (1.1) ผู้ประกอบการด้านสื่อสารทุกเครือข่าย เข้าติดตั้งระบบสัญญาณให้สามารถใช้งานได้บริเวณถ้้า

หลวง-ขุนน้้านางนอน  
 (1.2) ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และพิจารณาการติดตั้งระบบสัญญาณเต็ม

ศักยภาพที่มีอยู่ และร้องขอเพ่ิมการติดตั้งในส่วนที่จ้าเป็นโดยทันที  
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 (1.3) ประสาน กสทช. ในส่วนของข้อระเบียบกฎหมายในการติดตั้ง  และขอใช้พ้ืนที่อนุรักษ์ 
(ในช่วงแรกมีความสับสนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในเขตพ้ืนที่ของวนอุทยาน)  

 (1.4) ติดตั้งระบบสัญญาณ แบบนั่งร้านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิและเพ่ิมระบบ Wi-Fi เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
รองรับการใช้อินเตอร์เน็ตให้มากข้ึน  

(2) ด้านการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ร่วมปฏิบัติภารกิจ และบูรณาการหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันวางแผน 
วางระบบติดตั้งเครื่องสูบน้้า จัดระบบลดความสับสน ค้านึงถึงเวลา และสภาพอากาศ รวมถึงได้ทดสอบ บูรณาการ
ระบบ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มี ซึ่งการปฏิบัติงานในภาพรวม ผ่านไปด้วยดี   

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดดี   
(1) สามารถน้าเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปติดตั้งได้ยังจุดหมายและเปิดให้บริการตามแผนงาน           

ที่ก้าหนด/ตามที่ร้องขอสนับสนุนเพ่ิมระบบ WIFI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน การถ่ายทอดผ่านเครือข่าย 
สถาปนาการสื่อสารได้เต็มรูปแบบ 

(2) บูรณาการการติดตั้งเครื่องสูบน้้าและระบบการใช้ท่อสูบท่อส่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบด้วยดี   

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท าไดไมดี  
(1) การติดตั้งระบบสัญญาณ ในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และบางจุดไม่สามารถเข้าถึงเพ่ือวาง

สายสื่อสารเข้าไปเพื่อติดตั้งสถานีฐานความเร็วสูงได้ 
(2) การขนย้ายอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ในถ้้าเพ่ือปฏิบัติงานในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง 

- อุปสรรค/ขอจ ากัด/ขอขัดของที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน  
(1) สภาพภูมิอากาศและสภาพพื นที่ ที่เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง และความสลับซับซ้อนของถ้้า        

มีระดับน้้าเป็นอุปสรรคกับการท้างานต้องมีการปรับและทบทวนแผนตลอดเวลาพ้ืนที่คับแคบจ้ากัดแต่อุปกรณ์มี
ขนาดใหญ่ส่งผลให้การเข้าพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล้าบาก รวมถึงเป็นข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการ                

(2) ความชัดเจนข้อสั่งการและระเบียบกฎหมาย ที่ไม่ครอบคลุมให้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบ
สัญญาณในสถานที่ ป่าไม้ อุทยาน ได้หากยังไม่ได้รับการอนุมัติอนุญาต ขาดเอกภาพในการวางเป้าหมาย ต่างคน
ต่างหน่วยงานไม่มีการวางแผนร่วมกัน  

(3) การจัดการข้อมูลข่าวสาร ขาดข้อมูลดิบและข้อมูลที่กลั่นกรองที่สามารถน้าไปใช้ได้ทันที 
รวมถึงขาดการจัดการข่าวลือ ไม่มีหน่วยงานในการกรองข่าวสารที่เป็นด้านลบ ท้าให้ต้องเสียเวลาในการตอบโต้ข่าว 

(4) การใช้ศัพท์ทางเทคนิคด้านปริมาณน  าไม่เป็นเอกภาพและเป็นหน่วยเดียวกัน ส่งผลให้การ
สื่อสารเป็นไปอย่างล้าบากท้าให้เข้าใจไม่ตรงกันเกิดความคลาดเคลื่อน  

- ประเด็นที่ไดเรียนรู  
(1) กระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การมีความสัมพันธ์อันดีที่จะเชื่อมต่อ ระบบการ

ท้างานด้านการจัดการภัยพิบัติในอนาคต และการมีหน่วยงานในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนท้าให้เกิดการปฏิบัติงาน            
ที่รวดเร็ว รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยกันและการประสานงานจากหน่วยงานของรัฐ 

(2) ภาครัฐให้การยอมรับในความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนจนเกิด
นวัตกรรมเทคโนโลยีขึ้น 
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(3) กฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศ ยังมีช่องว่างที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง ที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ 
ส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีช่องว่าง 
ข้อจ้ากัดที่ไม่คาดคิด ท้าให้หลายหน่วยไม่เข้าใจบริบทของตัวเอง ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ไม่เข้าใจสายการ
บังคับบัญชา 

(4) การจัดระเบียบความปลอดภัยในการท างาน มีความส้าคัญเป็นอันดับแรกเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการเผชิญเหตุ 

(5) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงภัยด้านต่าง ๆ ไม่มีผู้ดูแลความปลอดภัย/ติดตาม/ น้าทาง และ
จัดท้าป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่ให้ความส้าคัญกับการสื่อสารและระบบเครือข่าย        
ในจุดบอดโดยเฉพาะเขตอุทยานฯ 

- ขอแนะน าในการปฏิบัติงานครั งตอไป  
(1) ก าหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชนในการจัดการสาธารณภัย การก้าหนดข้อระเบียบ

กฎหมายที่ส่งเสริมให้หน่วยเอกชนเข้ามามีบทบาทการจัดการภัยพิบัติมากขึ้น และเกิดการบูรณาการร่วมกัน         
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพ/นักวิชาการ/สื่อเป็นคณะกรรมการอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้าเภอ/จังหวัดและมีหน้าที่ชัดเจนเมื่อปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ/จังหวัด ส้าหรับด้านการ
สื่อสาร ในบางโอเปอเรเตอร์อยากให้มี MOU หน่วยงานที่ท้างานด้านสื่อสาร เพ่ือให้สามารถท้างานได้ทันที          
ไม่ต้องขออนุญาต หรือรอหนังสือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้ในทันท ี

(2) ก าหนดแผนการประสานงานหน่วยงานส่วนกลาง หรือการประสานในแนวราบอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถใช้ได้ทันท่วงที เมื่อเกิดภัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบรุนแรง ผู้อ้านวยการควรตั้งกองบัญชาการทันที 
โดยบูรณาการกับทหาร/ต้ารวจและน้าแผนมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ให้พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนทันที
ให้เข้ากับสถานการณ์หากมีความจ้าเป็น 

(3) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ้าเภอ จังหวัด ส้ารวจความเสี่ยงในทุกพ้ืนที่ทุกประเภทภัย โดยให้นึกภาพสถานการณ์ที่จะท้าความ
เสียหายอย่างละเอียด แล้วก้าหนดแนวทางตอบโต้อย่างครอบคลุม ฝึกซ้อมแผนเฉพาะภัยนั้นๆ ให้เข้าใจมีความพร้อม 
มีทักษะเป็นอย่างดี และจัดท้าแผนเผชิญเหตุ/แผนปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

(4) บัญชีข้อมูลทรัพยากร ในแผนเผชิญเหตุ/แผนปฏิบัติย่อย ของทุกภัยที่ส้ารวจพบต้องเข้าใจว่า
จะเกิดอะไร ต้องเตรียมอะไร ที่จ้าเป็นในการตอบโต้ มีบัญชีควบคุมที่ชัดเจน รู้ว่าอยู่ที่ไหนใครควบคุม            
ใครประสานรับผิดชอบ  

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบนโยบายในการจัดการสาธารณภัย  
 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)   
กล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบนโยบายแนวทางการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย ดังนี้ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) ในนามของรัฐบาล ได้กล่าวขอบคุณ
เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า ถือเป็นความส้าเร็จส้าคัญของการกู้ภัย
ระดับโลก และจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และเป็นการบูรณาการความ
ช่วยเหลือจากนานาชาติที่ประสบความส้าเร็จ  
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ส้าหรับการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงานในครั้งนี้ จะถูกใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย มีโครงสร้างของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ระดับชาติ 
ส่วนกลาง จังหวัด อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบบัญชาการที่เป็นเอกภาพ มีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ ์และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ ความส้าคัญอยู่ที่การบูรณาการสรรพก้าลัง รวมทั้งบุคลากรในทุกสหสาขาวิชา 
และการระดมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย จากทุกภาคส่วน ดังนั้น ทุกจังหวัดจะต้องรู้หน้าที่ บทบาท และต้องมีแผนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน   
 ปัจจัยที่ส าคัญของความส าเร็จครั งนี  คือ การเบี่ยงทางน้้าจากบนเขา ไม่ให้ปริมาณน้้าไหลเข้าสมทบ
ด้านในถ้้า รวมถึงการสูบน้้าและพร่องน้้า ท้าให้ระดับน้้าในถ้้าลดลง และมีพ้ืนที่แห้ง ในระดับที่หน่วยซีล           
และทีมประดาน้้าสามารถปฏิบัติภารกิจได้ เนื่องจากปริมาณน้้ามหาศาลในถ้้าเป็นอุปสรรคที่ท้าให้ไม่สามารถ      
น้าเด็กออกจากถ้้าได้ การลดระดับน้้าในถ้้า ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งหมดของทุกฝ่าย จึงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ
อย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้  

สิ่งส าคัญของการถอดบทเรียนครั งนี  คือ การจ าลองเหตุการณ์ล่วงหน้า (Simulation/Scenario)               
เพ่ือน้ามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน สถานการณ์ครั้งนี้มีโอกาส คือ น้้ายังไม่ท่วมถึงขั้นวิกฤต อากาศภายในถ้้ายังมี  
เด็กยังแข็งแรง มีนักด้าน้้าที่เก่งที่สุดในโลก แม้ว่ามีวิกฤต แต่โอกาสยังมี แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่า 
คือ เบี่ยงทางน้้า สูบน้้า และพร่องน้้า แล้วปริมาณน้้าในถ้้าไม่ลดลง มีฝนตกหนัก อากาศในถ้้าไม่พอ เด็กป่วย 
หรือติดเชื้อ ควรต้องคิดเพ่ิมหรือไม่ว่าเราจะต้องมีแผนการสูบน้้าออก เพ่ิมอากาศให้เด็กได้อย่างไร ถ้าน้้าท่วมถ้้า
จนเด็กต้องลอยคอจะท้าอย่างไรเพ่ือให้เด็กอยู่ได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องคิดจ้าลองเหตุการณ์ล่วงหน้า (Scenario) 
และเตรียมแผนรับมือ ทั้งในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และหาความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยเหตุนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ้าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เพ่ือรับมือกับทุกรูปแบบของสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
พร้อมซักซ้อมการปฏิบัติและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับจะต้องจัดตั้งศูนย์
บัญชาการได้ทันท่วงที และสามารถประสานงานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ สุดท้ายต้องมีการฝึกจ้าลอง
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ 
 ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
รวมทั้งความร่วมมือของทุกฝ่าย การเอาใจใส่และสนับสนุนของรัฐบาล และผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ การระดม
และประสานงานการปฏิบัติกับสหวิชาชีพ การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ภาคเอกชน 
อาสาสมัคร ภาครัฐทุกหน่วยงาน ท้าให้การปฏิบัติภารกิจการค้นหา ช่วยเหลือ เยาวชน และโค้ช ในวนอุทยาน        
ถ้้าหลวง–ขุนน้้านางนอน จังหวัดเชียงราย ประสบผลส้าเร็จและสามารถน้าทั้ง 13 ราย ออกจากถ้้าได้อย่างปลอดภัย 

 
********************************** 



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561  

 

 

 

 

ระยะที่ 3 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

กับผู้ปฏิบัติงานชาวไทย และชาวต่างชาติ 

ระหว่างวันที่ 2-17 กันยายน 2561 
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  แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์           การค้นหานอกถ ้าและสนับสนุนการระบายน ้า            
๒. วันที่สัมภาษณ์     ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์           กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล     นายเลอพงศ์  สวนสังข์ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
    หน่วยงาน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 083-432-1784  

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง หัวหน้าชุดค้นหาและกู้ภัย กรม ปภ.   

 5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
จัดก้าลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT ปภ. ร่วมค้นหาผู้สญูหาย และกู้ภัยด้านบนถ ้า                 

ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานในการสูบน ้าด้านในถ ้า ตลอดจนวางระบบการปฏิบัติงาน           
ของอาสาสมัครด้านการค้นหาและกู้ภัย        
 5.2 เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 

ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ เทคนิคการค้นหาและกู้ภัย โดยได้น้าอุปกรณ์กู้ภัยพิเศษที่ทันสมัย        
เข้าสนับสนุนภารกิจด้านการค้นหา และการกู้ภัย     
    5.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 

อุปกรณ์ค้นหา (กล้องค้นหาผู้ประสบภัย ที่ใช้ค้นหาได้ใต้น ้า และบนบก, เครื่องค้นหาผู้ประสบภัย        
ด้วยเสียง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงระยะไกล, อุปกรณ์กู้ภัยที่สูง, รอกไฟฟ้าบังคับด้วยรีโมทคอนโทล, อุปกรณ์          
ก้าเนิดแสงสว่างแบบเคลื่อนที่, ชุดปฐมพยาบาล, รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว, รถยนต์เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย              
และรถไฟฟ้าส่องสว่าง  

      5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมยังขาดทักษะด้านการค้นหาและกู้ภัยในระดับสูง และไม่มีทรัพยากรเครื่องมือที่

จ้าเป็น และยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ท้าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน กรมปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย รถยนต์ที่มีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในพื นที่ทุรกันดาร ขาดส่วนประชาสัมพันธ์ในการเก็บภาพ และประชาสัมพันธ์           
การปฏิบัติงานระบบการส่งก้าลังบ้ารุง, การสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Logistic) และความเชี่ยวชาญ             
ในการปฏิบัติงานในพื นที่ประสบภัยของบุคคลากรของ กรม ปภ. 

5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ 
จดัวางระบบการบัญชาการเหตุการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการค้นหาและกู้ภัย 

ด้านบนถ ้า, จัดวางแผนแบ่งก้าลังเจ้าหน้าที่ ในทีม ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสื่อสาร การส่งก้าลังบ้ารุง                     
การสนับสนุนภารกิจ และการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ (ซึ่งหน้าที่เหล่านี  ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ปภ.ที่ไม่ใช่
ชุดค้นหาและกู้ภัยปฏิบัติหน้าที่ ควรจะมีบุคลากรจากส่วนอื่นของ ปภ. มาร่วมทีม)    

    5.6 ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ควรมีการถอดบทเรียนในการปฏิบัติงานด้านเผชิญเหตุสาธารณภัย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ปภ.   
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5.7 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 
(1.) มีการวางแผนในการเผชิญเหตุในแต่ละระดับ แต่ละภัย ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย มีส่วนร่วมในการเผชิญเหตุ และฝึกให้เป็นทีมเดียวกัน มีแผนเผชิญเหตุร่วมกันแต่ละระดับ 
แต่ละภัย 

(๒.) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ น โดยพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เช่น 
 - หลักสูตรการด้าน ้าในถ ้า SCUBA Cave diving 
 - หลักสูตร การกู้ภัยกระแสน ้าเชี่ยว (Swift water rescue) 
 - การด้าน ้า ระบบวงจรปิด Close circuit diving 
 - การกู้ภัยระบบเชือก ระดับสูง (Technical Rope Rescue) 
(๓.) จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือการกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามที่แนบ) 

๖. หากสถานการณ์รุนแรงขึ น  
(ระบุ) ไม่สามารถเข้าภายในถ ้าได้เพราะน ้าท่วม ระดับน ้าไม่ลด ต้องหาทางเข้าด้านบนถ ้าให้ได้  

ปัจจัย/วิธีปฏิบัติที่ควรใช้  
วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่ละด้านมาให้ข้อมูล  

           เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้  
เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย, เครื่องมือส้ารวจแผนที่, ระดับความลึกของชั นหิน     

     อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรจะมี  
วิทยุสื่อสารที่ทันสมัย, รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงในการเข้าถึงพื นที่ทุรกันดาร เครื่องมือค้นหา

ผู้ประสบภัยที่ทันสมัย, รอกไฟฟ้าส้าหรับใช้ในการกู้ภัย       

7. ผู้สัมภาษณ์  
7.๑ นายอ้ามาตย์  ไชยทวีวงศ์ ต้าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ  

 7.2 นางสาวกรรณิการ์  ปลื มใจ ต้าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ  
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑.ประเด็นขอสัมภาษณ์   การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในถ ้า     

๒. วันที่สัมภาษณ์         ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.   

๓. สถานที่สัมภาษณ์        ห้องประชุม ศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี   

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล พ.อ.นิมิต วีระพงษ์     ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกองยุทธการ
             พ.อ.ภูกิจ อินดารา ฝ่ายยุทธการ   ต้าแหน่ง ฝ่ายยุทธการ  
               พ.ต.เอกลักษณ์ ขนายกลาง         ต้าแหน่ง ผู้ช่วย หน.ฝ.ยุทธการ  

หน่วยงาน  ศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  ๐๘๑ ๘๕๒ ๘๒๙๘  

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง        

 ประกอบก้าลังกับหน่วยทหาร รับผิดชอบในการหาปล่องทางเข้าบนเขา, การเจาะปล่องรวมทั งการเข้าถ ้า             
ด้วยวิธีอ่ืนๆ, ส่งก้าลังร่วมกับหน่วย SEAL  ในภารกิจด้าน ้าค้นหา, ค้นหาในถ ้าบริเวณโถง ๑ ถึงโถง ๓, สนับสนุน
ภารกิจการล้าเลียงถังอากาศ การต่อสายเพ่ือการระบายน ้า และจัดก้าลังล้าเลียงสิ่งสนับสนุนต่างๆที่ต้องใช้ภายในถ ้า  
ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ  

นักด้าน ้าจะต้องมีประสบการณ์ และส้าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร มนุษย์กบ (SEAL) และ combat dive 
และต้องมีใบอนุญาต (license)          

6.ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

ระดับปฏิบัติ       
ไม่มีนักด้าน ้าในหน่วยที่มีความสามารถในด้านการจัดตั งไฟฟ้าและประปา ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ถ ้าหลวง           

ต้องรอเจ้าหน้าที่จากหน่วยอ่ืนมาปฏิบัติงานที่สามารถด้าน ้าเข้าไปภายในถ ้าซึ่งมีเพียงคนเดียว ท้าให้ใช้ระยะเวลา             
ในการปฏิบัติงาน   

ระดับนโยบาย     
(๑.) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ และ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่สามารถเชื่อมได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และมีความเข้าใจคาดเคลื่อน 

          (๒.) ช่วงแรกไม่มีการจัดพื นที่ให้สื่อมวลชนปฏิบัติงาน จึงท้าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบการแก้ไขปัญหา         
ที่พบมีนักด้าน ้าชาวต่างชาติมาช่วยปฏิบัติงาน ท้าให้การค้นหาใช้เวลาเร็วมากขึ น   
๗. ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  

           (๑.) การบูรณาการปฏิบัติงานโดยใช้ก้าลังพลของฝ่ายทหาร ภาคราชการ และวัสดุอุปกรณ์ของภาคเอกชน  
  (๒.) ท้าแผนการฝึกร่วมระหว่างหน่วยทหาร (ส้าหรับหน่วยปฏิบัติ) กับกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง และเพ่ิมสถานการณ์การฝึกฯจากประสบการณ์ภารกิจในครั งนี   
   

    อุปกรณ์ท่ีควรต้องใช้/ควรจะมี (๑.) ตัวปั๊มประแทก      

    (๒.) Close Circuit Retreater 
(๓.) สระที่ใช้ส้าหรับการฝึกด้าน ้าลึก  

๘. ผู้สัมภาษณ์  

8.๑ นางสาวชาครียา  เศรษฐเสรี ต้าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ  

8.๒ นายกวีวัฒน์  สุขเกษม        ต้าแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส 

          8.๓ นายอ้ามาตย์  ไชยทวีวงศ์      ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ  
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์  การร่วมสนับสนุนการจัดการภัย 

๒. วันที่สัมภาษณ์          8 กันยายน 2561 เวลา  10.30 - 1๓.00 น.  
๓. สถานที่สัมภาษณ์       โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพฯ    
๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล   Mr. Joshua  David Morris  ต้าแหน่ง เจ้าของบริษัทน้าเที่ยวปีนหน้าผา             

(Chang Mai Rock Climbing Adventures.co.ltd) ที่อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

Mr.Josh Bratchley เปิดบริษัททัวร์ ปีนหน้าผา และเป็นนักส้ารวจถ ้า ที่อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีแนวความคิดให้มีการพัฒนาศักยภาพไกด์ของบริษัท ต้องมีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐาน ได้เชิญ 
World medical Association (WMA) จากสหรัฐอเมริกามาท้าการอบรม ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ คือ WFR อบรม 
80 ชั่วโมง 
๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง 

 28 มิถุนายน 2561 Josh ได้รับ E-mail จาก มาร์ติน เอลลิส นักส้ารวจถ ้าชาวอังกฤษ และเขียน
แผนที่ถ ้าของประเทศไทย เพ่ือขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการท้างานในถ ้าให้กับ โรเบิร์ต ฮาร์เปอร์ 
 2 กรกฎาคม 2561 เข้าพื นที่ถ ้าหลวง ขุนน ้านางนอน เริ่มรายงาน ณ จุดศูนย์ประสานงาน รายงาน
ตัวกับซีล แต่ยังไม่ได้รับมอบหมายภารกิจ   
 3 กรกฎาคม 2561  เดินทางไปรายงานตัวกับ ปภ. ทีอ่ยู่บริเวณวัดน ้าจ้า และทีมกู้ภัย ECU ของรอน 
 4 – 10 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมส้ารวจหาปล่อง และเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของประเทศ
ไทย และชาวต่างชาติ จนสิ นสุดการปฏิบัติการน้าเด็กออกจากถ ้าหลวง 

     5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
 เสนอตัวเข้าร่วมปฏิบัติงาน บอกถึงความสามารถของตน และทรัพยากรที่มีที่สามารถน้ามาร่วมในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ  

     5.2 เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้  
     (1.) ความรู้ด้านการปีนหน้าผา โดยการใช้เชือก และความรู้เรื่องถ ้า เนื่องจากเป็นนักส้ารวจถ ้า 

และได้มีการส้ารวจถ ้าบริเวณอ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   
     (2.) ความรู้ด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรด้านการบริหาร การเป็นผู้น้า 

    5.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้  
สนับสนุนทีมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการใช้เชือกในการปีนหน้าผา และทีมส้ารวจถ ้า พร้อมอุปกรณ์ 

      5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ  
      (1.) เรื่องการบริหารจัดการ จะเห็นว่ามีความสับสน ผู้เข้ามาปฏิบัติงานในการช่วยเหลือไม่ทราบ

ว่าต้องมีการรายงานตัว จุดรายงานตัวไม่ชัดเจน 

      (2.) ไม่มีจุดพักคอยในการรับมอบภารกิจหลังจากท่ีได้มีการรายงานตัวแล้ว 
      (3.) ไม่มีการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยปฏิบัติ การท้างานซ ้าซ้อน ทุกหน่วยต้องการผลงาน                  

ของตนเอง  
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     5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ  

        (1.) ใช้ความเป็นชาวต่างชาติและพูดภาษาไทยได้ หาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานจากทหารอเมริกา     
นักด้าน ้าชาวอังกฤษ  และทีมซีล 
 (2.) ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนรู้จักเพ่ือเข้าร่วมปฏิบัติงาน 

 (3.) เสนอตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมความรู้ความสามารถในเรื่องถ ้าที่มี 
 (4.) แชร์ข้อมูลที่ได้มากับหน่วยปฏิบัติเพื่อน้าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

     5.6 ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน/การเตรียมความพร้อม 

 (1.) การเข้าปฏิบัติงานในพื นที่ควรมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน 
 (2.) ควรมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านถ ้า/ด้านการกู้ภัย 
 (3.) ควรพัฒนาบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัย ให้มีความช้านาญและเชี่ยวชาญ 
 (4.) ควรมีการจัดท้าหลักสูตรเกี่ยวกับการกู้ภัยทางสูง      

6. ผู้สัมภาษณ์ 
6.1 นางสาวสุรีย์พร  นามเมือง ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

6.2 ว่าที่ ร.ต.ธีระศักดิ์  วังศรี ต้าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส 
6.3 นางสาวอมรรัตน์  ดวงศรี ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ การประสานงานและหลักสูตรการด้าน ้า          

๒. วันที่สัมภาษณ์ ๙ กันยายน ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๓. สถานทีส่ัมภาษณ์ แบนส์ไดฟวิ่งรีสอร์ท    

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล   นางสาวสุธิดา  เดชพิชัย ต้าแหน่ง ผู้จัดการ  

    หน่วยงาน   แบนส์ไดฟวิ่งรีสอร์ท ศูนย์ด้าน ้าระดับซีดีซี (CDC - PADI Career Development Center)   
    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐-๗๗๔๕-๖๔๖๖              “ 

๕. ภารกิจ/การช่วยเหลือ   
เกาะเต่าทราบข่าวการขอความช่วยเหลือ ๒ วันหลังจากเกิดเหตุ และทีมนักด้าน ้าถ ้า ได้ร่วมกัน

ประเมินสถานการณ์ โดยประเมินไว้ในระดับอันตรายสูงสุด พร้อมทั งขอสนับสนุนอุปกรณ์ด้าน ้า  จากร้านค้า 
และนักด้าน ้า เพ่ือไปช่วยด้าน ้าในถ ้าและจัดส่งอุปกรณ์การด้าน ้า จ้านวน ๑๓ ชุด       

     อุปกรณ์ท่ีควรต้องใช้/ควรจะมีการด้าน ้าในถ ้า ลักษณะน ้าขุ่น และก้าหนดระยะทางในการด้าน ้าไม่ได้           
นักด้าน ้าใช้รีพรีตเตอร์ ในการช่วยเรื่องเครื่องหายใจ (ข้อจ้ากัดของรีพรีตเตอร์ คือ ต้องด้าน ้าลึก ๗ เมตร                     
ซึ่งในกรณีนี ระดับน ้าลึกไม่ถึง แต่จ้าเป็นต้องใช้เพราะก้าหนดเวลาการด้าน ้าไม่ได้สื่อสารด้วยแสงจากไฟฉาย 
และเขียนโน๊ตในสมุดให้อ่าน 

๖.  หลักสูตรการสอนด้าน ้าในถ ้าของ PADI 
 ๖.๑ เริ่มต้น ดิสคัฟเวอร์สคูบ้าไดฟ์วิ่ง (DISCOVER SCUBA DIVING) หลักสูตร ๑ วันทฤษฎีการด้าน ้า            
ขั นพื นฐาน และสอนทักษะเบื องต้น ฝึกการทรงตัวในสระว่ายน ้า (หรือในทะเลที่จ้ากัดบริเวณ) จนถึงการด้าน ้า         
ที่ระดับความลึกไม่เกิน 12 เมตร จ้านวน 1 หรือ 2 ไดฟ์ 
 ๖.๒ โอเพ่นวอเทอร์ไดฟ์เวอร์ (OPEN WATER DRIVER) หลักสูตร ๔ วัน ฝึกขั นพื นฐานที่สุดและพัฒนา
ทักษะการด้าน ้าโดยเริ่มจากในสระว่ายน ้าหรือในทะเลที่จ้ากัดบริเวณ จนถึงด้าน ้าลึกในทะเลเปิด ๔ ไดฟ์                 
จบหลักสูตรได้ใบรับรอง พาดี  โอเพ่นวอเทอร์ไดฟ์เวอร์ (ด้าน ้าลึก ๑๘ เมตร) 
  ๖.๓ การด้าน ้าในถ ้า (TECHNICAL DRIVER) สถานที่ส้าหรับฝึกด้าน ้าในถ ้าของประเทศไทยนิยม           
มี ๒ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี และถ ้าใต้น ้าที่ จ.นครศรีธรรมราช   

หมายเหตุ  ก่อนเรียนด้าน ้าในถ ้าควรมีความรู้ ๓ หลักสูตร เพ่ิมเติม คือ  
 (1.) แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์ (ADVANCED OPEN WATER) ระยะเวลา ๒ วัน หลังจบหลักสูตร

สามารถด้าน ้าได้ลึก ๓๐ เมตร หลักสูตรประกอบด้วย ๒ วิชาบังคับ คือ ด้าน ้าลึก (Deep Dive) และการน้าทาง
ใต้น ้า (Navigation) และ วิชาตัวเลือกการด้าน ้าในเวลากลางคืน(Night Dive)  
  (2.) อีเอฟอาร์(EFR) เป็นการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล(EFR) และการฝึกซีพีอาร์ (CPR) ระยะเวลา             
๑ วัน เป็นการเรียนด้านการกู้ชีพกู้ภัยการด้าน ้าเบื องต้น   

 (3.) พาดิเรสคิวไดฟ์เวอร์ (PADI Rescue Diver) ระยะเวลา ๓ วัน เรียนรู้การป้องกันและการจัดการ 
กับอุบัติเหตุจากการด้าน ้า ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักด้าน ้าคนอ่ืนได้ 

๗.  หลักสูตรการสอนด้าน ้าเพื่อเป็นครูสอนด้าน ้า ของ PADI 
๗.๑ เริ่มต้น ดิสคัฟเวอร์สคูบ้าไดฟ์วิ่ง (DISCOVER SCUBA DIVING) หลักสูตร ๑ วัน เป็นทฤษฎีการด้าน ้า           

ขั นพื นฐาน และสอนทักษะเบื องต้น ฝึกการทรงตัวในสระว่ายน ้า (หรือในทะเลที่จ้ากัดบริเวณ) จนถึงการด้าน ้า 
ที่ระดับความลึกไม่เกิน 12 เมตร จ้านวน 1 ไดฟ์ หรือ 2 ไดฟ์ 
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 ๗.๒ โอเพ่นวอเทอร์ไดฟ์เวอร์ (OPEN WATER DRIVER) หลักสูตร ๔ วัน ฝึกขั นพื นฐานที่สุด        
และพัฒนาทักษะการด้าน ้าโดยเริ่มจากในสระว่ายน ้าหรือในทะเลที่จ้ากัดบริเวณ จนถึงด้าน ้าลึกในทะเลเปิด        
๔ ไดฟ์ จบหลักสูตรได้ใบรับรอง พาดี  โอเพ่นวอเทอร์ไดฟ์เวอร์ (ด้าน ้าลึก ๑๘ เมตร) 

๗.๓ แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์ (ADVANCED OPEN WATER) หลักสูตร ๒วัน หลังจบหลักสูตรสามารถ 
ด้าน ้าได้ลึก ๓๐ เมตร หลักสูตรประกอบด้วย ๒ วิชาบังคับ คือ ด้าน ้าลึก(Deep Dive) และการน้าทางใต้น ้า 
(Navigation) และวิชาตัวเลือกการด้าน ้าในเวลากลางคืน (Night Dive)  
 ๗.๔ อีเอฟอาร์ (EFR) เป็นการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล (EFR) และการฝึกซีพีอาร์ (CPR) หลักสูตร  
๑ วนั เป็นการเรียนด้านการกู้ชีพกู้ภัยการด้าน ้าเบื องต้น   

 ๗.๕ พาดิเรสคิวไดฟ์เวอร์ (PADI Rescue Diver) ระยะเวลา ๓ วัน เรียนรู้การป้องกันและการจัดการ            
กับอุบัติเหตุจากการด้าน ้า ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักด้าน ้าคนอ่ืนได้ 
 ๗.๖ ไดฟ์เวอร์มาสเตอร์(Diver Master) ระยะเวลา ๓ วัน ต้องผ่านการด้าน ้าประมาณ 6 เดือน              
ต้องมีไดฟ์ไม่ต่้ากว่า 100 ไดฟ์ (ด้าน ้าลึกมากกว่า 5 เมตร นาน 20 นาที นับเป็น 1 ไดฟ์) 
๘. หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการฝึกด้าน ้า 
 ๘.๑ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส้ารวจและผลิต จ้ากัด 
 ๘.๒ บริษัท ปตท. จ้ากัด(มหาชน) 
 ๘.๓ โรงเรียนระดับอินเตอร์ชั นน้า 
 ๘.๔ มูลนิธิกุศลศรัทธา  
 ๘.๕ โรงพยาบาลเกาะเต่า 
 ๘.๖ สถานีต้ารวจภูธรเกาะเต่า 
 ๘.๗ นักท่องเที่ยว 
๙. สถาบันรับรองมาตรฐานการด้าน ้า  
     การด้าน ้าเพ่ือสันทนาการ ได้มีการรวมตัวของสถาบันสอนด้าน ้า ก่อตั งเป็น World Recreational 
Scuba Training Council (WRSTC)  เมื่อ ค.ศ. 1999  โดยมีหน้าที่ก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าสุดของหลักสูตร            
การเรียนด้าน ้า ที่จ้าเป็นต่อการด้าน ้าอย่างปลอดภัย และรับรองหลักสูตรของสถาบันด้าน ้าต่างๆ สถาบันสอน 
ด้าน ้าที่ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของ WRSTC ก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล
(https://www.freedomdive.com/th/tip/dive_agency)   
   ๙.๑ PADI (Professional Association of Diving Instructors) เป็นองค์กรของอเมริกันและมีสาขา
อยู่ทั่วโลก PADI ตั งมาตรฐานว่า ครูสอนทุกคนจะสอนคอร์สต่าง ๆ ในปัจจุบันถือได้ว่า PADI เป็นองค์กรที่ใหญ่
ที่สุดในโลกในการออกใบอนุญาต และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีที่สุด นักด้าน ้าของ PADI ส่วนมาก             
จะได้รับความเชื่อถือบัตรด้าน ้า PADI เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
    ๙.๒ SSI (Scuba Schools International) เป็นองค์กรที่ก้าหนดมาตรฐาน หลักการด้าเนินงาน         
และตรวจสอบการเรียนการสอนด้าน ้าให้กับสถาบัน โรงเรียน และผู้ฝึกสอน ฟรีไดฟ์ การด้าน ้าลึก (Scuba 
Diving) และการด้าน ้าแบบเฉพาะ (Technical Diving) ปัจจุบันมีการสอนแบบออนไลน์ โดยเม่ือลงทะเบียน
ฝึกฟรีไดฟ์ในระบบของ SSI จะมีสิทธ์เข้าถึงแบบเรียนและข้อสอบที่บ้าน ก่อนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของ SSI 
๑๐. อุปสรรคการเรียนการสอนภาษาที่ใช้ในการเรียนใช้ ภาษาอังกฤษ เป็นหลักส้าคัญ 

๑๑.  ประวัติสุขภาพ/โรคที่คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเรียนด้าน ้า 
 โรคทางหู-ติดเชื อที่หู เช่น หูน ้าหนวก  
 มีประวัติเคยผ่าตัดหูหรือไซนัส 
 เป็นไซนัสอักเสบเรื อรัง หลอดลมอักเสบ 
 โรคปอด/ไข้ละอองฟาง ปอดแฟบ หรือเคยผ่าตัดทรวงอก 
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 โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือวัณโรคปอด 
 ก้าลังใช้ยาหรืออยู่ระหว่างการรักษาอาการทางจิต 
 มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่ายกายหรือมีอาการทางระบบประสาท - กล้ามเนื อ 
 ก้าลังตั งครรถ์ 
 เคยผ่าตัดล้าไส้ใหญ่ 
 เป็นโรคหัวใจหรือเคยผ่าตัดหัวใจ 
 เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 อายุเกิน 45 ปี 
 เป็นโรคเลือดบางชนิดเช่นฮีโมฟิเลีย(เลือดไหลไม่หยุด) 
 เป็นโรคเบาหวาน 
 เป็นโรคลมชักหรืออยู่ระหว่างการรักษาอาการลมชัก 
 มีประวัติหลัง,แขน,ขาหักโดยต้องรักษาโดยการผ่าตัด(ไม่นับการเข้าเฝือก) 
 เป็นโรคทางจิตที่กลัวที่แคบๆหรือที่กว้างๆ 
 เป็นโรคไมเกรนชนิดเรื อรัง 

12. ผู้สัมภาษณ์  
12.1 นางสาวชาครียา  เศรษฐเสรี    ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

 12.2 นางสาววงเดือน  มั่งมี           ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ       
 12.3 นางสาวกรรณิการ์   ปลื มใจ    ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ       
 12.4 นายอ้ามาตย์   ไชยทวีวงศ์      ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ        
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 
๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ค้นหาและกู้ภัย (ภายในถ ้า)                

๒. วันที่สัมภาษณ์ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. 
๓. สถานทีส่ัมภาษณ์ บริษัท เกาะเต่า ไดเวอร์ส จ้ากัด       
๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล Mr.Ivan  Karadzic                        

      Mr.Eril Richard Brown                     

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง ด้าน ้ากู้ภัยในถ ้า      

ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
 Commander ในภารกิจ คือ นักด้าน ้าชาวอังกฤษ ซึ่งจะเป็นคนประเมินสถานการณ์ข้อมูลภายใน

ถ ้าจาก ข้อมูลถ ้าจาก Vernon นักด้าน ้าจากเกาะเต่า จ้านวน 4 คน (มีประสบการณ์ ด้าน ้าถ ้า มากกว่า 5,000 
dives) ซึ่งได้ประเมินภารกิจที่ถ ้าหลวงมีความยากสูงสุด เพราะในถ ้ามีน ้าไหลออกตลอดเวลา และมีกระแสน ้า
แรง น ้าเชี่ยว จ้าเป็นต้องเกาะหิน ขยับตัวไปเรื่อยๆ แต่หลังจากติดตั งปั๊มน ้าแล้วท้าให้ระดับน ้าลดลง ท้างาน
ได้ง่ายขึ นและสามารถเข้าไปภายในถ ้าได้ มีการใช้ Rebreather เนื่องจากไม่ทราบระยะเวลาในการด้าน ้า             
จึงต้องใช้เพ่ือความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่มีข้อจ้ากัดที่ระดับน ้าลึกในระดับ 7 เมตร จึงได้ประยุกต์ใช้             
Side Mount Specialty คือเอาถังอากาศมาไว้ข้างๆ ตัวเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่และใช้การเจาะถ ้า 
วางแนวน้าทางเพ่ือเดินทางได้สะดวก 

6. เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้  
- อุปกรณ์ด้าน ้าแบบวงจรปิด (Rebreather) เป็นเครื่องมือส้าหรับการใช้อากาศที่หายใจออกไปแล้ว

พ่นฟองอากาศออกไปแล้ววนกลับมา แล้ว reuse ใหม่ สามารถใช้อากาศได้นาน ซึ่งมีข้อจ้ากัดควรใช้ในน ้าลึก 
- ไซด์เมาท์ (Side Mount Specialty) เป็นอุปกรณ์ด้าน ้า แทงค์เดียว และจะมี 1 แทงค์ส้ารองหนึ่งตัว

ด้วย เมื่ออากาศในแทงค์กาวหมดสามารถเปลี่ยนใต้น ้าได้  ใช้ส้าหรับคนที่จะไปด้าน ้า  

7. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้   
     หน้ากากด้าน ้า (Mask), ตีนกบ (Fin), ชุดด้าน ้า (Wetsuit), อุปกรณ์หายใจใต้น ้า (Regulator), เสื อชูชีพ
ด้าน ้า (Boyancy Compensator Device:BCD), อุปกรณ์ด้าน ้าแบบวงจรปิด (Rebreather), ถังอากาศ (Tank) 
โดยปกต ิ1 แทงค์ ด้าน ้าได้ 45 นาที การด้าน ้ายิ่งลึกต้องใช้อากาศลึกด้วย เช่นด้าน ้า 18 เมตร อากาศหนึ่งถัง
มี 200 บาร์ จะได้ด้าน ้านานกว่า 30 เมตร ไซด์เมาท์ (Side Mount Specialty) ไฟฉาย 

8. การติดต่อสื่อสาร 
ช่วงเวลาปกติ ใช้การสื่อสาร Social media/messenger/line  มีสัญญาณ internet ดีมาก    
ช่วงเวลาด้าน ้า ใช้สัญญาณมือ/ไฟ /wet note ในการสื่อสาร ซึ่งเวลาเรียนด้าน ้าจะมีการสอนสัญลักษณ์

มือ ไฟ อยู่แล้ว เลือกใช้แบบใดขึ นอยู่กับสถานการณ์ เช่น ถ้าน ้าค่อนข้างใส ใช้ สัญญาณมือ หรือ wet note ได้ 
     ปัญหาอุปสรรคที่พบ  การด้าน ้าในพื นที่แคบ กระแสน ้าแรง น ้าขุ่นและน ้ามีความเย็น             
     การแก้ไขปัญหาที่พบ  ใช้วิธีการท้าแนวเส้นบอกทางใต้น ้า  และลดระดับน ้า    
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9. ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ควรมีอุปกรณ์ด้าน ้าเตรียมพร้อมปฏิบัติงาน ส้าหรับอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคไปขอให้เก็บรักษาให้พร้อมใช้งานได้ต่อไป 

-  อุปกรณ์การด้าน ้าเพ่ือสามารถน้ามาใช้ช่วยเหลือได้ทันที 
 -  บัญชีรายชื่อนักด้าน ้าถ ้า                                                       . 
 -  บัญชีรายชื่อนักด้าน ้า      
10. ผู้สัมภาษณ์   นายพงศธร 

10.1 นางสาวชาครียา  เศรษฐเสรี ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
10.2 นางสาววงเดือน  มั่งมี         ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ       

 10.3 นางสาวกรรณิการ์   ปลื มใจ  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ       
 10.4 นายอ้ามาตย์   ไชยทวีวงศ์    ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
 10.5 นางสาวอมรศิริ  กุมพล   ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    
 10.6 นางสาวพรรณพัชร  จูห้อง    ต้าแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
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แบบบันทึกการสัมภาษณ ์
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจการล้าเลียงช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในถ ้า 

๒. วันที่สัมภาษณ์   11  กันยายน  2561   เวลา 11.00 น. – 13.30 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๔. ผู้ให้ข้อมูล   (1.) นายนภดล  อุปค้า ประธานชมรมกู้ภัยทางสูงจังหวัดเชียงใหม่ 
   (2.) นายอมรสฤษฎิ์ นิรัติศยกุล สมาชิกชมรมฯ  
   (3.) นายไชยภพ  ชัยวศิลป์  สมาชิกชมรมฯ 
   (4.) นายอดิศักดิ์  บุญศรี  กู้ภัยอุทยานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  
 (1.)  ท้าระบบเชือกล้าเลียง (Cable Way) ภายในถ ้าจากโถงสามมายังโถงสอง 
 (2.)  ล้าเลียงขวดออกซิเจนและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในถ ้า 
 (3.)  ส้ารวจปล่องและตาน ้าบริเวณผาหมี 

5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
(1.) การล้าเลียงโดยระบบเชือกใช้มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(2.) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นแบบเฉพาะกู้ภัยในถ ้า 

    5.3 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
(1.) การประยุกต์ใช้เครื่องมือกู้ภัยทางสูงที่มีอยู่ให้เข้ากับพื นที่และสถานการณ์ 
(2.) อุปกรณ์กู้ภัยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางที่น้ามาจากสหรัฐอเมริกา 

    5.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคพิเศษ 
 (1.) Rope Rescue System 
 (2.) Caving Equipment  
    5.5 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 (1.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้าน ้าในถ ้าในประเทศไทยไม่มี โดยเฉพาะการด้าน ้าเพื่อการกู้ภัยในถ ้า  
 (2.) การบริหารจัดการในภาพรวมไม่สามารถท้าได้ การสั่งการซ ้าซ้อน ไม่ชัดเจน 
 (3.) อุปกรณ์ที่ใช้ในงานในถ ้ามีไม่เพียงพอ (อุปกรณ์ด้าน ้า,อุปกรณ์ล้าเลียง) 
 (4.) นักกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปท้างานยังขาดทักษะ ความรู้ ความช้านาญ 
    5.6 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1.) ต้องอาศัยนักด้าน ้าชาวต่างชาติ เป็นผู้ปฎิบัติการในการท้างาน 
(2.) รับการสั่งการจากหน่วยที่รับผิดชอบเพียงหน่วยเดียว 
(3.) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียง 

 (4.) สับเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน เฉพาะทาง และมีความเชี่ยวชาญ 
 5.7 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

    (1.) พัฒนาหลักสูตรการกู้ภัยทางน ้า และการกู้ภัยในถ ้า พร้อมทั งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงาน             ที่เกี่ยวข้องให้มีความช้านาญมากขึ น 

 (2.) ต้องมีระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือให้สามารถท้างานได้อย่าง               
เป็นระบบ 
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(3.) ต้องมีระบบการจัดการทรัพยากร และฐานข้อมูลทรัพยากรที่จ้าเป็นทั งหมด 
(4.) การเข้ารายงานตัวปฏิบัติงานทุกครั ง ต้องมีเอกสารรับรองเพ่ือแสดงถึงขีดความสามารถของหน่วย
นั นๆ 

 5.8 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 

(1.) หน่วยงานทุกหน่วยที่มีภารกิจเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน ควรท้าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ พร้อมน้าอุปกรณ์เครื่องมือมาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

(2.) หน่วยงานต้องมีความพร้อมในด้านทักษะความรู้และอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน   ต่างประเทศที่เข้าร่วม 
 (3.) จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสู่มาตรฐานสากล 
5.9 ความส้าเร็จในครั งนี   
 (1.) ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั งในและต่างประเทศ 
 (2.) การใช้มาตรฐานการกู้ภัย ที่เป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
๖. หากสถานการณ์รุนแรง ( worst Case )   
 ไม่มีข้อคิดเห็น 
 7. ข้อเสนอแนะ  

(1.) ควรจัดให้มีหลักสูตรการด้าน ้าและการปีนเขาเพ่ือการกู้ภัยในถ ้าแบบผสมผสาน  
 (2.) กรม ปภ. ควรเป็นหน่วยที่ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในทุกๆ ภัยที่เกิดขึ นเพ่ือเป็นมาตรฐาน
ประเทศไทย 

(3.) ขับเคลื่อนองค์ความรู้ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้หน่วยงานต่างๆ 
เข้าใจและสามารถร่วมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพขึ น 

๘. ผู้สัมภาษณ์ 
 นายกวีวัฒน์  สุขเกษม  นายช่างเครื่องกลอาวุโส 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจด้าน ้าค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒. วันที่สัมภาษณ์   12  กันยายน  2561   เวลา 09.30 – 12.30 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  ขุนน ้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
๔. ผู้ให้ข้อมูล   Mr.Vernon Unsworth  นักส้ารวจถ ้าชาวอังกฤษ 

5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
     5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  
  เข้าไปช่วยค้นหาเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ฝึกสอนภายในถ ้าตั งแต่วันที่                
24 มิ.ย.– 10 ก.ค. ๖๑ ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพภายในถ ้า ทิศทางน ้าและอ่ืนๆ ภายในถ ้า 
แก่นักด้าน ้าจากอังกฤษ หลังจากนั นเป็นภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมนักด้าน ้าในขั นตอน           
การช่วยเหลือ 

     5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
(๑.) มีประสบการณ์ในการส้ารวจถ ้ามาอย่างยาวนานถึง ๔๗ ปี และได้เข้าส้ารวจถ ้าหลวง

มาแล้วหลายครั ง จนสามารถจัดท้าแผนที่ภายในถ ้าได้ มีข้อมูลลักษณะทางกายภาพของถ ้าหลวงเป็นอย่างดี  
(๒.) ไม่มีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารกับทีมด้าน ้าจากต่างชาติ จึงสามารถประสานงานกันได้    

อย่างราบรื่น 
5.3  เทคโนโลยี องค์ความรู้ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่น้ามาใช้ 

(1.) องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการส้ารวจถ ้า และความคุ้นเคยกับพื นที่เกิดเหตุ 
(2.) แผนที่เส้นทางภายในถ ้า 

     5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
  (1.) การกู้ภัยในถ ้าหลวงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่ใช่การกู้ภัยในถ ้าแห้ง ต้องมีการด้าน ้า
ภายในถ ้าด้วย จึงต้องใช้องค์ความรู้และเทคนิคพิเศษเฉพาะด้าน ซึ่งประเทศไทยหายากมาก ซึ่งแม้แต่ในอังกฤษ
เองก็จะมีแค่เหตุการณ์คนหลงถ ้า และคนบาดเจ็บภายในถ ้า เนื่องจากผู้ที่จะเข้าถ ้าจะเป็นนักถ ้าหรือคนที่มี
ประสบการณ์ในการเข้าถ ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไป ลักษณะเหตุการณ์ที่ต้องด้าน ้าเพ่ือกู้ภัยภายในถ ้า             
จึงไม่ค่อยมี  

(๒.) ปัญหาหลักคือปริมาณน ้าที่ เพ่ิมมากขึ น ลักษณะของถ ้าในช่วงเวลาปกติก็มีความ
ยากล้าบากในการเดิน บางช่วงก็ต้องมุดต้องคลาน เมื่อมีน ้าจึงท้าให้การปฏิบัติงานยิ่งเป็นไปด้วยความ
ยากล้าบาก 

(๓.) การปฏิบัติงานในพื นที่จ้ากัดและไม่มีแสงสว่าง ทัศนวิสัยในการด้าน ้าแย่มาก ต้องด้าน ้า 
ในที่มืด 
    5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1) ต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านในการด้าน ้าถ ้ามาช่วยปฏิบัติงาน 
  (2.) การลดระดับน ้าให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ 
     5.6 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อม 

(๑.) นักกู้ภัยไทยมีองค์ความรู้พอสมควรแต่ขาดประสบการณ์ ต้องเพ่ิมพูนทักษะ                       
และประสบการณ์ 
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(๒.) ควรมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ และหลากหลายรูปแบบ 
(๓.) ต้องมีองค์ความรู้เรื่องน ้าในถ ้า การใช้เงื่อนเชือก การใช้เปลเคลื่อนย้าย เทคนิคการใช้งาน

อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและถูกวิธี 
  (4.) อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จะต้องมี 2 ชุด ทั งอุปกรณ์ในการด้าน ้า ถังอากาศ ไฟฉาย 
  (๕.) ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างนักด้าน ้าที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างชาติ กับหน่วย 
SEAL ของไทยในเรื่องของการกู้ภัยทางน ้า เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

5.7 ความส้าเร็จในครั งนี   
  (1.) ความร่วมมือจากทั งภาครัฐและเอกชน ทุกๆ หน่วยงานทั งในประเทศไทย                       
และต่างประเทศ  
  (2.) ความไม่ย่อท้อและไม่สิ นหวัง ก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหน่วย SEAL ของไทย 

(๓.) การน้าองค์ความรู้ในแต่ละสาขามาปรับประยุกต์ใช้ และเรียนรู้ร่วมกันกับผู้มีความ
เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
    5.8 ข้อเสนอแนะ  
  (1.) ถ ้าบางแห่งไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเข้า ต้องมีมาตรการในการจัดการท่องเที่ยว        
ที่เหมาะสม มีแค่ป้ายเตือนอาจไม่เพียงพอ การควบคุมไม่ให้คนเข้าไปในพื นที่ที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุจึงเป็นสิ่งที่ควรท้ามากที่สุด รวมทั งการจัดให้มีสิ่งอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยภายในถ ้า เช่น ราวเกาะยึด
ไฟทาง  

(๒.) การให้การศึกษาและความตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องความปลอดภัย การเตรียมตัว
และการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าถ ้า 

๖. ผู้สัมภาษณ์ 
6.1 นางสาวสุรีย์พร    เมืองนาม ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
6.2 นายกวีวัฒน์   สุขเกษม    ต้าแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส 
6.3 นางสาวอมรรัตน์  ดวงศรี ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒. วันที่สัมภาษณ์   12 กันยายน  2561  เวลา 09.00 – 12.30 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  ขุนน ้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
๔. ผู้ให้ข้อมูล   (1.) นายชัยยนต์  ศรีสมุทร  สจ.เขต 1 แม่สาย 

   (๒.) นายอนุภาส  ปฏิเสน    สจ.เขต ๓ แม่สาย 
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
     5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  

(๑.) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื นที่ 
(๒.) บริหารจัดการสิ่งของบริจาคและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ส่งมาช่วยเหลือ 
(๓.) จัดหาสิ่งของและอุปกรณ์ตามที่ทีมปฏิบัติร้องขอ 

     5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ปัจจัยที่ท้าให้สามารถท้างานได้ส้าเร็จ คือ การเป็นเจ้าของพื นที่ เป็นที่รู้จัก การประสานงาน 

กับหน่วยงานในพื นท่ีจึงท้าได้คล่องตัว 

5.3  ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
(1.) ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน การท้างานไม่มีทิศทาง ปภ.ไม่ได้เข้าจัดการอย่างเป็นระบบ

มีเพียง อส.ปภ. ซึ่งไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการ เกิดความสับสนในการท้างาน และการรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน 

(2.) ในพื นที่ไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือที่เพียงพอ  
(๓.) ไม่มีแผนการจัดการจราจรในห้วงเวลาที่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าพื นที่ ท้าให้การขนส่ง

อาหารและอุปกรณ์เข้าไปในพื นที่ปฏิบัติงานท้าได้ยาก 
(๔.) ในห้วงแรกของการปฏิบัติงาน มีความต้องการอาหารและเครื่องนุ่งห่ม จ้าเป็นต้องจัดหา 

แต่ไม่มีเจ้าภาพหลักและงบประมาณในการด้าเนินการ ปัญหาเรื่องการใช้เงินทดรองราชการ 
(๕.) มีผู้บริจาคอาหารมามาก อาหารที่เข้ามาก่อนไม่ได้จัดส่งออกไปก่อน ท้าให้อาหาร

บางอย่างบูดเสีย 
(๖.) ผู้ปฏิบัติงานมาจากหลายประเทศ ความต้องการอาหารแตกต่างกัน ไม่สามารถ

รับประทานอาหารไทยซึ่งมีรสเผ็ดได้  
(๗.) การขนส่งอาหารและอุปกรณ์ในช่วงที่ฝนตก และการล้าเลียงเข้าภายในถ ้า บางช่วงมีน ้า

ท้าให้อุปกรณ์เปียกน ้า อาหารบูด เน่าเสีย 
(๘.) การร้องขอสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และการจัดส่งไม่เป็นระบบ ไม่มีหลักฐาน ขาดการ

เชื่อมโยง เช่น อุปกรณ์บางชนิดที่ร้องขอเป็นอุปกรณ์ที่หายาก ต้องใช้เวลา ไม่ทันเหตุการณ์ บางครั งผู้ต้องการ
ใช้สั่งของ มาเองเมื่อของส่งมาถึงจึงไม่สามารถส่งถึงผู้ที่ร้องขอได้เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ร้องขอรับการสนับสนุน
เป็นใคร  
     5.4 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1.) การปฏิบัติงานต้องปรับแก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลา 
(2.) จัดหาถุงกันน ้าเพ่ือใช้ห่อหุ้มอาหารและสิ่งอุปกรณ์ ป้องกันความเสียหายจากน ้า 
(3.) จัดหาอาหารส้าหรับชาวต่างชาติเป็นการเฉพาะ 
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     5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน/การเตรียมความพร้อม 

(1.) ควรมีระบบในการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือให้สามารถ
ท้างานได้อย่างเป็นระบบ 

(2.) ปภ. ควรส่งทีมเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้/ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเข้าพื นที่โดยเร็ว 
แม้จะยังไม่ประกาศภัย ปภ. ควรเข้าประเมินสถานการณ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการ  และประสานการปฏิบัติ
ต่อไป 

(3.) ปภ. ควรมีแผนในการจัดการภัยในแต่ละระดับ มีทีมท่ีพร้อมออกปฏิบัติงานตามภัย                 
แต่ละขนาดและความรุนแรง 

(4.) ในเหตุการณ์ใหญ่ที่มีผู้ปฏิบัติงานจ้านวนมากต้องมีแผนการจัดการในเรื่องอาหาร            
อย่างเป็นระบบ ควรมีครัวอาหารส้าหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

(5.) การจัดแผนจราจรให้มีช่องทางเฉพาะส้าหรับการขนส่งอาหารและอุปกรณ์เข้าสู่พื นที่
ปฏิบัติงานโดยสะดวกและรวดเร็ว 

(6.) ควรมีการจัดท้าแผนที่เส้นทางภายในถ ้า 
(7.) ควรเพิ่มพูนศักยภาพ องค์ความรู้และทักษะด้านกู้ภัยให้กับทีมกู้ภัยท้องถิ่น 

๖. ผู้สัมภาษณ์ 
(6.1) นางสาวสุรีย์พร    เมืองนาม  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
(6.2) นายกวีวัฒน์       สุขเกษม   ต้าแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส 
(6.3) นางสาวอมรรัตน์  ดวงศรี  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจด้าน ้าค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒. วันที่สัมภาษณ์   13  กันยายน  2561   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี 
๔. ผู้ให้ข้อมูล  (1.) พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือฯ  
  (2.) น.อ. ศุภชัย  ธนสารสาคร  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือฯ 
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
     5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  
  ค้นหาและช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดม่ีและผู้ฝึกสอนออกจากถ ้าให้ปลอดภัย 

5.2  ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
(1.) การด้าน ้าด้วยผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคพิเศษ 

(2.) การวางขวดอากาศเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในถ ้าตลอดเส้นทางเข้าไปยังจุดที่หมาย 

     5.3 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
      (1.) การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เข้ากับพื นที่และสถานการณ์ 

(2.) เทคนิค วิธีการด้าน ้าในถ ้า ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
     5.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 
  (1.) Full Face Mask 
  (2.) อุปกรณ์ส้าหรับด้าน ้า 
     5.5 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
  (1.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้าน ้าในถ ้าในประเทศไทยมีน้อย และแผนที่ส้าหรับวางแผนเพ่ือ    
ด้าน ้าในถ ้าไม่ชัดเจน  
  (2.) การสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานภายในถ ้าเป็นไปด้วยความยากล้าบาก  
  (3.) การปฏิบัติงานช่วงแรกมีความล่าช้า เพราะต้องรอให้ติดตั งระบบการระบายน ้าและไฟฟ้า
เรียบร้อยก่อน 
     5.6 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1.) ใช้ค้าบอกเล่าจากผู้เชี่ยวชาญที่เคยส้ารวจถ ้าหลวงฯ และแผนที่ของ นายเวิร์น อันสเวิร์ธ  
เป็นแผนที่หลักในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
  (2.)ใช้ระบบคนน้าสาร และการสื่อสารแบบสายของทหาร 
    5.7 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

  (1.) เพ่ิมศักยภาพด้านการกู้ภัยทางน ้าให้แก่บุคลากรของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
มีความช้านาญมากขึ น 
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  (2.) ต้องมีระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือให้สามารถท้างาน
ได้อย่างเป็นระบบ 

(3.) ควรจะมีการจดตั งชุดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
     5.8 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 

  (1.) พลเรือน ต้ารวจ ทหาร และอาสาสมัคร ควรท้าการฝึกการฝึกการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ โดยก้าหนดสถานการณ์การฝึกที่ซับซ้อนและมีความรุนแรงของภัย และให้
น้ายุทโธปกรณ์ท่ีมีศักยภาพสูงสุดขององค์กรมาร่วมฝึกฯ  
  (2.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ครอบคลุมตามความเสี่ยงสาธารณภัยในพื นที่
นั นๆ 
  (3.) ก้าลังพลของหน่วย SEAL ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการด้าน ้าโดยฝึกในหลักสูตร            
ขั นสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการด้าน ้าในถ ้าจากต่างประเทศ 
  (4.) อุปกรณ์ในการด้าน ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ ้า จะต้องจัดเตรียมส้ารองไว้ 2 เท่า
ของที่มีอยู่ 

5.9 ความส้าเร็จในครั งนี   
  (1.) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั งในและต่างประเทศ 
  (2.) ก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยหน่วยSEAL มีจุดมุ่งหมาย 
๖. หากสถานการณ์รุนแรง กรณีอากาศในถ ้าเหลือน้อย   
 6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติที่ควรใช้ 
  (1.) การใช้เครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงาน 
  (2.) การล้าเลียงถังอากาศให้มีปริมาณมากขึ นและให้เพียงพอ 
 6.2 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้ 

ปรับประยุกต์เทคนิคและเรียนรู้ร่วมปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้านการด้าน ้าจากต่างประเทศ 
 6.3  อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรมี 
  - ถังอากาศ   - Full Face Mask 
  - Wet Suite   - ฮาร์เนต 
  - ไฟฉายใต้น ้า   - โซน่า 
  - ชูชีพแบบวิงสแปน 
7. ข้อเสนอแนะ  

7.1 ควรจัดให้มีหลักสูตรการด้าน ้าเพื่อการกู้ภัย/ การด้าน ้าในพื นที่เฉพาะ ซึ่งจะต้องได้รับการฝึก 
ตามล้าดับขึ นของระดับหลักสูตร 
 7.2 กรม ปภ. ควรจัดท้าแผนแม่บทในการเผชิญเหตุในถ ้าไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

7.3 ขับเคลื่อนองค์ความรู้ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้หน่วยงานต่างๆ 
เข้าใจและสามารถร่วมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพขึ น 

7.4 ด้านการจัดท้าหลักสูตรการด้าน ้าเพื่อการกู้ภัยต้องเป็นหลักนิยมร่วมกันระดับสากล Under 
Water Search นักด้าน ้าต้องผ่านหลักสูตรตามขั นและระดับการด้าน ้า  
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  - การด้าน ้าขั นต้น 
  - การท้างานใต้น ้า 

 - การลดความกด/ด้าน ้าลึก 
 - การเปลี่ยนก๊าซ 

๘. ผู้สัมภาษณ์ 
 8.1 นายอุดมศักดิ์   ขาวหนูนา ผู้อ้านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 

8.2 นางสาวชาครียา   เศรษฐเสรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
8.3 นางสาวสุรีย์พร    เมืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
8.4 นายกวีวัฒน์  สุขเกษม    นายช่างเครื่องกลอาวุโส 
8.5 นายอ้ามาตย์   ไชยทวีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
8.6 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 
๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ การแพทย์และสาธารณสุข  

๒. วันที่สัมภาษณ์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

๓. สถานที่สัมภาษณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์      

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล 

4.1 น.อ.ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ต้าแหน่ง หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง  

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  

4.2 น.อ. กมลศักดิ์  ต่างใจ ต้าแหน่ง หัวหน้ากองเวชศาสตร์ใต้น ้าและการบิน  

หน่วยงาน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทพัเรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี . 

4.3  ร.อ. สมเจต  บุญสิงห์          ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพกองเวชศาสตร์ใต้น ้าและการบิน. 

หน่วยงาน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี . 

4.4  พ.จ.อ. ธรรมนูญ  มิธนทรัพย์ ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  จิตวิทยาทางการแพทย์ . 

หน่วยงาน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี . 

5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    ๕.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายที่ถ ้าหลวง 

(๑.) ช่วงการค้นหา สนับสนุนด้านการแพทย์ให้ผู้ปฏิบัติงานใต้น ้าของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือกองยุทธการทหารเรือ (ซีล) ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่หน่วยซีล นักด้าน ้า. 

(๒.) ช่วงพบผู้สูญหาย โดยรว่มวางแผนการล้าเลียงผู้สูญหายในภาวะไม่ปกติ พื นที่สูง เอียง ลาดชัน. 
เพ่ือวางแผนการล้าเลียงผู้ป่วยในภาวะไม่ปกติ  

(๓.) ช่วงก่อนการย้ายและระหว่างการย้ายผู้สูญหาย เพื่อดูแลผู้สูญหายในขั นตอนก่อนและขณะการ
ล้าเลียงผู้สูญหาย สามารถย้ายผู้สูญหายได้อย่างปลอดภัย     . 

    5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ทีมเวชศาสตร์ใต้น ้าสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดังนี  

(๑.) ช่วงการค้นหา ทีมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น ้า สนับสนุนด้านการแพทย์ให้ผู้ปฏิบัติงานใต้น ้า.ของหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองยุทธการทหารเรือ (ซีล) ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่
หน่วยซีล นักด้าน ้าภายในถ ้า. 

  (๒.) เมื่อพบผู้สูญหาย ได้รับการร้องขอให้สนับสนุนหน่วยแพทย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจึงได้จัดส่ง
ทีมสนับสนุนชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติขั นสูง โดยชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ
ขั นสูงได้เข้าร่วมวางแผนการล้าเลียงผู้สูญหายในภาวะไม่ปกติ พื นที่สูง เอียง ลาดชัน ซึ่งก้าหนดวิธีการเคลื่อนย้าย       
ผู้สูญหาย โดยใช้เปล (Stretcher) กรณีเคลื่อนย้ายในแนบราบและแนวดิ่ง และกรณีการขนย้ายบนผิวน ้า      
ใช้ Basket Stretcher ประกอบร่วมกับโฟมท้าให้สามารถ Basket Stretcher ลอยน ้าได้ในการระดมทรัพยากร
สามารถระดม Stretcherได้ถึง ๑๐ ตัว ภายใน 1 วัน Basket Stretcher 2 ตัว    

 (๓.) ช่วงก่อนการเคลื่อนย้ายสนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉิน (ICU) และวิสัญญี เพื่อเตรียมพร้อมความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้สูญหาย  
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     5.3 เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
เปลปรับบรรยากาศ (Emergency Hyperbaric Stretcher*) มีลักษณะการท้างานเหมือนเครื่อง

Hyperbaric chamber เป็นแบบอ่อนที่สามารถอัดความดันบรรยากาศเข้าไปได้ ใช้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
จากการด้าน ้าโรคใต้น ้า โรคน ้าหนีบ ฟองก๊าซในเลือด         
      5.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้   

Stretcher จ้านวน 10 อัน, Basket Stretcher จ้านวน ๒ อัน, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เต็นท์ปฏิบัติการ 
      5.5 ข้อจ้ากัดปัญหาอุปสรรคที่พบ 

(1.) เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่สามารถขนย้ายโดยผ่านน ้าได้ ท้าให้เครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายได ้

(2.) สามารถใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน แต่เครื่องมือและอุปกรณ์บางชนิดไม่
สามารถใช้ในการช่วยเหลือได้เนื่องด้วยสภาพพื นที่ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า หากมีความจ้าเป็นต้องใช้
ในขณะผู้ป่วยนอนอยู่ในพื นท่ีชื น เปียกน ้า 

(3.) เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยภายในถ ้า ในพื นที่คับแคบ 

(4.) พื นที่การท้างาน ไม่ราบเรียบ   
(5.) เครื่องมือสื่อสารจ้ากัด และไม่มีคลื่นสัญญาณ 

(6.) สายการบังคับบัญชา ซึ่งปกติการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เวชศาสตร์อยู่ภายใต้หน่วยซีล แต่ในทาง
ปฏิบัติหน่วยแพทย์เวชศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุม ก้าหนดแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้สูญหาย ร่วมกับทีมนักด้าน ้า
ต่างชาติ หน่วยซีล และหน่วยอ่ืน ๆ พร้อมทั งสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย              
ผู้สูญหายออกจากถ ้า ท้าให้กระบวนการตัดสินใจ และก้าหนดแนวทางรวดเร็วขึ น   
      5.6 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1.) ไม่น้าอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อความเสียหายเมื่อผ่านน ้าเข้าในพื นที่ที่ต้องน้าผ่านทางน ้า และบรรจุหีบห่อ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะน้าไปใช้ในโถง ๒ และ ๓ ด้วยการห่อพลาสติกหลาย ๆ ชั นให้มากที่สุด 
 (๒.) ประชุมก้าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและก้าหนดอุปกรณ์ในการท้างานร่วมกัน เช่น                    
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยใช้ การใช้ Full Mask ,  ก้าหนดเวลาการถอด Full Mask  

      5.7 ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(๑.) ด้านอุปกรณ์ ควรมีเครื่องช่วยหายใจที่กันน ้าได้ เปลขนย้ายผู้ป่วยที่สามารถลอยน ้าได้ (Litter 
Floatation Collar*) และเทอโมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิต่้ากว่าปกติ 

(๒.) ด้านองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ควรมีการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ิมเติม คือ หน่วยแพทย์ต้องมีความรู้
ทักษะเกี่ยวกับเงื่อนเชือก การใช้อุปกรณ์ในการล้าเลียงเคลื่อนย้าย และทีมกู้ภัยควรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้าเบื องต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเต็มท่ี 

      5.8 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 
 - เครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถเคลื่อนย้ายได้ในสภาพพื นที่ต่างๆ และมีความทนทานในการใช้งาน
ภาคสนาม 
 - Emergency Hyperbaric Stretcher (เปลรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง) 
๖. หากสถานการณ์รุนแรงขึ น (ระบุ) กรณีผู้สูญหายชีพจรหยุดเต้นขณะล้าเลียงออกจากถ ้า  
     เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้ การช่วยเหลือกู้ชีพจรโดยใช้แบบพื นฐาน เนื่องจากไม่สามารถ
ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าได้ มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า และการจัดเตรียมพื นที่ให้สามารถน้าผู้สูญหาย
ออกภายนอกถ ้า เช็ดตัวให้แห้งอย่างเร็วที่สุด และช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนต่อไป          
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อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรจะมีเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าพื นที่ราบเรียบ แห้ง ผ้าเช็ดส้าหรับท้าให้พื นที่แห้ง 
และเช็ดตัว     

๗. หากสถานการณ์รนุแรงขึ น (ระบุ) กรณีผู้สูญหายเสียชีวิตขณะล้าเลียงออกจากถ ้า    
     เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง และแก้ไขปัญหาการสูญเสียจากสาเหตุ
ที่เกิดขึ นและด้าเนินการช่วยเหลือโดยขนย้ายผู้สูญหายต่อไปเนื่องจากสภาพถ ้าบริเวณเนินนมสาวเริ่มมีปัญหา
ด้านสุขอนามัย หากให้ผู้สูญหายทั ง 13 คน อยู่ต่อจนถึงช่วงน ้าลดต้องใช้ระยะเวลานาน คาดว่าจะเกิดปัญหา
โรคระบาด และสูญเสียผู้สูญหายทั งหมด   

8. ผู้สัมภาษณ์   นายพงศธร 

8.1 นางสาวสุรีย์พร  เมืองนาม     ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

8.2 นางสาววงเดือน  มั่งมี          ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ     

 8.3 นายอ้ามาตย์   ไชยทวีวงศ์     ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ       
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ทีมค้นหาในถ ้า (ระบบสื่อสาร) 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์  
      1.1 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในพื นที่เกิด

เหตุได ้ 
1.2 กรณีมีการดัก รับ และเฝ้าฟัง วิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้ไปท้าการ              

กระจายข่าว และเป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคมจนท้าให้เกิดการขัดขวาง และเสียหายต่อการปฏิบัติงาน 
1.3 มีการสื่อสารล้มเหลว ศูนย์บัญชาการ นักด้าน ้าและเด็กไม่สามารถติดต่อกันได้ 

๒. วันที่สัมภาษณ์  5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 12.40 น.  
๓. สถานที่สัมภาษณ์  ส้านักการอนุญาตและก้ากับวิทยุคมนาคม ส้านักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๔. ผู้ให้ข้อมูล  นายประทีป  สังข์เที ยม ต้าแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น หน่วยงาน ส้านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรทั ศน์  กิ จ การกระจาย เสี ย งและกิ จกา ร โทรคมนาคมแห่ งช าติ  หมาย เลข โทรศั พท์ ติ ดต่ อ                         
โทร.08-1404-3892 
๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบการติดต่อสื่อสาร  

  5.1 เมื่อเกิดสาธารณภัย กสทช. มีหน้าที่ในการประสานผู้ให้บริการโทรคมนาคม เข้าไปบริการในพื นที่
ประสบภัย เนื่องจากทราบดีว่า ความต้องการช่องสื่อสารจะมีมากขึ น จากจ้านวนผู้ปฏิบัติงาน ความต้องการ         
ในการติดต่อสื่อสารเพ่ิมมากขึ น ในกรณีการช่วยเหลือที่บริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง ขุนน ้านางนอน ได้มอบให้ 
กสทช. เขต ๑๗ เชียงรายเป็นผู้ประสานงาน ให้ บ.AIS True DTAC TOT และCAT เข้าพื นที่เพ่ือขยาย
ช่องสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่เพ่ิมมากขึ นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์           
ซึ่งการปฏิบัตินี มีแผนการปฏิบัติที่ก้าหนดไว้อยู่แล้ว โดยมีเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ต้องด้าเนินการตามข้อก้าหนด 
ประกาศต่างๆ เพ่ือด้าเนินการแก้ไข เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ นอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วที่สุด              
และรายงานให้ กสทช.ทราบโดยเร็ว

1  
 5.2 ทาง กสทช. ได้แจ้งให้ ส้านักงาน กสทช. เขต 32 เชียงใหม่ สนับสนุนระบบการสื่อสาร                

พร้อมด้วยสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่/ล้าปาง/ล้าพูน และนักวิทยุสมัครเล่นในเขตพื นที่
รับผิดชอบเข้าร่วมในการติดตั งสถานีวิทยุสื่อสาร เครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเป็นข่ายสื่อสารส้ารองให้กับ             
ทางราชการในการประสานการช่วยเหลือกู้ภัย  

5.3 ในกรณีที่ช่องสื่อสารมีจ้านวนจ้ากัด หากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต้องการให้ผู้ประกอบกิจการ
จัดล้าดับความสามารถในการเข้าถึงโครงข่าย โดยให้บริการส้าหรับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก อาจร้อง 

 
 

                                                           
1

 http://www.nbtc.go.th ตัวอย่างเงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงขายเป็นของตนเอง สืบค้น
เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2561 
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ขอให้ กสทช. ประสานให้ผู้ให้บริการด้าเนินการในกรณีนี ได้ การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการโทรคมนาคมดังกล่าว         

จะมีเจ้าหน้าที่ ของ กสทช. เป็นผู้ประสานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์2   

5.4 ประเด็นปัญหาของการดักรับข้อความของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วน้าไปเผยแพร่นั น มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก้ากับอยู่ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดดักรับไว้ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งข่าววิทยุ
คมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่  อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ             

หรือประชาชน
3

 

5.5 การแก้ไขปัญหาของการดักรับอีกทางหนึ่งคือ การใช้ระบบวิทยุที่มีการเข้ารหัสสื่อสาร เช่น การใช้
วิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล ซึ่งสามารถใช้โครงข่ายวิทยุแบบดิจิตอลได้ทั งที่เป็นโครงข่ายของผู้ประกอบการกิจการ
โทรคมนาคมซึ่งมีข้อได้เปรียบคือรัฐไม่ต้องลงทุนสร้างโครงข่ายเองจึงมีต้นทุนต่้า หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือใช้
โครงข่ายของรัฐ ซึ่งสามารถใช้ความถี่การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ4 สนับสนุนอยู่แล้ว ได้แก่ การใช้คลื่นความถี่ส้าหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเพ่ือติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลความเร็วสูง (National Mobile 
Broadband Network for Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) โดยใช้ คลื่นความถี่ ในช่วง  
814-819/859-864 เมกะเฮิรตซ์ (2x5 เมกะเฮิรตซ์) ในลักษณะเป็นคู่ แต่การใช้โครงข่ายนี มี ข้อเสีย คือรัฐต้อง

ลงทุนในการจัดท้าโครงข่ายให้ครอบคลุมเองและต้องใช้งบประมาณในการด้าเนินการสูงมาก มีความเสี่ยงใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจะท้าให้ระบบล้าหลังได้เร็วมาก ซึ่งระบบนี ส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาติได้รับงบประมาณจากรัฐบาลให้จัดท้าโครงข่ายแล้ว ประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถใช้งานร่วมได้ และหากมีงบประมาณก็สามารถท้าโครงข่ายเพ่ือเชื่อมโยง
และใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันได้  

5.6 กรณีที่ทีมปฏิบัติการจากต่างประเทศน้าเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาใช้ในภารกิจนั น ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช้เป็นการเฉพาะกิจ ในกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เป็นการ
ชั่วคราวภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต มี ใช้ และค้าซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคม และตั งสถานีวิทยุคมนาคม ทั งนี  ให้น้าออกจากราชอาณาจักร  เมื่อเสร็จสิ นภารกิจหรือ           
เมื่อไม่มีความจ้าเป็นในการใช้งานแล้ว อีกทั งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เป็นการเฉพาะกิจในกรณีเหตุฉุกเฉิน          
และภัยพิบัติได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์         
จาก กสทช. ทั งนี  ก้าลังส่งและลักษณะทางเทคนิคอ่ืนให้เป็นไปตามที่ กสทช. ก้าหนดโดยให้ใช้ความถี่ที่ได้

ก้าหนดไว้ในประกาศ
5  

 

                                                           
2

 ค้าสั่ง ส้านักงาน กสทช.ที่ 100/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 เร่ืองการแต่งตั งคณะกรรมการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติ 
3

 พระราชบญัญัติวิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ,มาตรา ๑๗ 
4

 ราชกิจจาณเุบกษา ๖ กนัยายน ๒๕๖๐ เลม่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง  หน้า ๔๐-๔๙ 
5

 ราชกิจจาณเุบกษา ๖ กนัยายน ๒๕๖๐ เลม่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง  อ้างแล้ว หน้า ๔๗ 
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5.7 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องการให้กิจการนักวิทยุสมัครเล่นสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัย สามารถให้นักวิทยุสมัครเล่นเข้าช่วยเหลือในด้านการสื่อสารได้ โดยถือว่าเป็น
อาสาสมัครประเภทหนึ่งซึ่งมีศักยภาพในด้านการสื่อสาร เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ และมีทรัพยากรคือ
อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถสนับสนุนได้ โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต้องมีโครงสร้างองค์กรส่วนนี รองรับ ส้ารวจ
ความต้องการใช้ระบบสื่อสาร จ้านวน ภารกิจและร้องขอนักวิทยุสมัครเล่นตามความจ้าเป็น และมีการส้ารองไว้
เพ่ือเรียกใช้หากจ้าเป็นเร่งด่วน วิธีการประสานกับนักวิทยุสมัครเล่น สามารถประสานผ่านสมาคมนักวิทยุ
สมัครเล่นประจ้าจังหวัดต่างๆ และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ 

5.8 การแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างนักด้าน ้าด้วยกันเองและการติดต่อสื่อสารออกมายัง
เจ้าหน้าที่นอกถ ้านั น ในขณะที่ด้าน ้าอาจต้องใช้เครื่องมือสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่ย่านเหนือเสียง (ultra sonic) 
เหมือนกับเทคนิคการสื่อสารในการแสกนหาวัตถุในท้องทะเล แทนการใช้คลื่นวิทยุเพราะคลื่นความถี่วิทยุจะถูก
น ้าดูดซึมและจางหายได้มาก อีกทั งสภาพถ ้าที่คดเคี ยวไปมาก็ยังท้าให้คลื่นวิทยุเดินทางได้ไม่ไกล การแก้ปัญหา
ในการสื่อสารในถ ้าจึงต้องอาศัยการสื่อสารทางสายเคเบิล ซึ่งสามารถท้าได้ ๓ แบบ ได้แก่ การใช้สายโทรศัพท์
เหมือนกับที่ได้วางใช้งานในการปฏิบัติการครั งนี  แบบต่อมาคือการใช้สายน้าสัญญาณวิทยุแบบ Leaky cable 
เป็นการปล่อยสัญญาณวิทยุเข้าไปในถ ้าโดยผ่านสายน้าสัญญาณวิทยุที่สามารถท้าหน้าที่เป็นสายอากาศได้ด้วย 
เป็นวิธีการสื่อสารที่ใช้ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ WIFI ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้
อินเตอร์เน็ตได้ในขณะที่อยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน และแบบสุดท้ายคือการใช้ใยแก้วน้าแสงซึ่งสามารถแปลงไปสู่การ
สื่อสารความเร็วสูงได้ทุกรูปแบบ แต่การสื่อสารโดยใช้สายเคเบิลเหล่านี มีข้อจ้ากัดคือการติดตั งซึ่งในสภาวะ            
เช่นที่ถ ้าหลวง ขุนน ้านางนอนท้าได้ยากเนื่องจากสภาพที่ไม่อ้านวย 

5.9 การใช้คลื่นความถ่ีในการเชื่อมโยงเครื่องวัดอัตโนมัติ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือที่ถ ้าหลวง ขุนน ้า
นางนอน มีปัจจัยส้าคัญต่อการปฏิบัติการคือ ฝนที่ตกลงมาแล้วก่อให้เกิดน ้าไหลเข้าไปยังถ ้า การพยากรณ์
อากาศและน ้าท่าจึงเป็นงานที่มีความส้าคัญ การตรวจการตกของฝนในภาพรวมสามารถใช้เรดาร์ตรวจฝน        
ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ แต่เป็นการตรวจอย่างคร่าวๆ ว่ามีฝนตกในบริเ วณใด มีความหนาแน่นของฝน
ประมาณไหน หากจะให้มั่นใจมากยิ่งขึ นและสามารถหาค่าปริมาณน ้าฝนเพ่ือค้านวณหาค่าปริมาณน ้าท่า            
ที่จะไหลจากบนเขาซึ่งเป็นพื นที่รับน ้าฝนลงมาตามล้าน ้า จึงต้องติดตั งเครื่องวัดปริมาณน ้าฝนอัตโนมัติไปติดตั ง  
ที่บริเวณที่เป็นพื นที่รับน ้าฝน ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นพื นที่ต้นน ้าซึ่งเป็นป่า เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลของ
เครื่องวัดปริมาณน ้าฝนจะส่งผ่านเครื่องข่ายโทรศัพท์มือถือปัญหาต่อมาคือ  ในป่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
การส่งข้อมูลอาจแก้ปัญหาได้โดยการส่งผ่านคลื่นวิทยุ ซึ่งสามารถใช้คลื่นความถี่วิทยุ ได้ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยค้านึงถึงช่วงความถี่และระดับก้าลังส่งให้เป็นไปตามประกาศนี 

6 นอกจากนี ยัง

ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์และส่งสัญญาณอ่ืนๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติช่วยเหลืออ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
โดยเฉพาะความถี่ที่ได้รับความนิยมน้ามาใช้ในอุปกรณ์รับส่งข้อมูลความเร็วสูงคือความถี่ย่าน  2.4 GHz               
และ 5.0 GHz 

5.10 การใช้ drone ในภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องค้านึงถึงความปลอดภัย           
และข้อบังคับการบิน ทั งนี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการ และให้เป็นไป           
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน

                                                           
6

 ราชกิจจานเุบกษา ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑ ง หน้า ๓๕- ๔๑ 
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ซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘
7
ซึงจะต้องค้านึงถึงสิทธิ             

แห่งพื นที่ในที่ขึ นบินด้วย นอกจากการประกาศพื นที่ห้ามบินแล้ว ในการจัดการสาธารณภัย ผู้อ้านวยการ         
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจพิจารณาประกาศพื นที่ห้ามบินเพ่ือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานในการจัดการสาธารณภัยได้  

5.11 ความถี่วิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติการนอกถ ้าส้าหรับภารกิจต่างๆ สามารถใช้ความถี่ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และในกรณี          
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งแบ่งความถี่ออกเป็นส่วนหลักๆ คือ หน่วยงานของรัฐ ประชาชน และมูลนิธิ
หรือสมาคมที่จดทะเบียนเพ่ือด้าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศล หรือสาธารณภัย โดยก้าหนดคลื่นความถี่
วิทยุเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ประสานงานกัน โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลในภาวะ
ฉุกเฉิน 

6. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
6.1 ขาดการประสานงานในการบริหารจัดการ ไม่ได้มีการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไป

ตามแผน 

6.2 ในอดีตที่ผ่านมา บางกรณีท่ีผู้ประกอบการโทรคมนาคมไม่สามารถน้าอุปกรณ์ เข้าไปในพื นที่ได้ 
เนื่องจากสภาพการคมนาคมถูกตัดขาด ไม่สามารถใช้รถอุปกรณ์ตามมาตรฐานได้     

7. ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  
7.1 ในอนาคต กสทช.จะแนะน้าผู้ให้บริการท้าการดัดแปลงอุปกรณ์  ให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือให้สามารถ

ล้าเลียงได้ง่ายโดยติดตั งในรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยการเดินเท้า หรือโดยอากาศยานได้ 
7.2 ควรจัดหารถปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่ รถพ่วงบัญชาการสื่อสารดาวเทียม รถลากจูง อ่ืนๆ                

ที่สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสาร ทั งภาพและเสียง และบัญชาการเหตุการณ์ ในพื นที่ประสบภัยที่มีความ
ทุรกันดารได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ให้ครอบคลุมตามพื นที่ปฏิบัติการของ ปภ. เขต หรือ ภาคต่างๆ 

7.3 จัดหาวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล (National Mobile Broadband Network for Public 
Protection and Disaster Relief (PPDR)) เพ่ือป้องกันการดักรับ ฟัง และถ่ายทอดสัญญาณ   

7.4 จัดหาวิทยุสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารได้ทั งภาพและเสียง
ได้ในคราวเดียวกันและวิทยุสื่อสารที่ใช้กับอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ 

7.5 การติดต่อสื่อสารระหว่างนักด้าน ้าด้วยกันเองและการติดต่อสื่อสารออกมายังเจ้าหน้าที่นอกถ ้าอาจ
ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่ย่านเหนือเสียง (ultra sonic) 
 7.6 การใช้คลื่นความถี่ในการเชื่อมโยงเครื่องวัดอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลของเครื่องวัด
ปริมาณน ้าฝนจะส่งผ่านเครื่องข่ายโทรศัพท์มือถือปัญหาต่อมาคือ ในป่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การส่ง
ข้อมูลอาจแก้ปัญหาได้โดยการส่งผ่านคลื่นวิทยุ ซึ่งสามารถใช้คลื่นความถ่ีวิทยุได้ตามประกาศ กสทช. 
 7.7 ควรจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอ่ืนๆ ที่สามารถแจ้ง
เตือนประชาชนในกรณีที่เดินทางเข้าไปในพื นที่เสี่ยง หรือในพื นที่ที่พิเศษ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่
รับผิดชอบอยู่ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ  พื นที่ท่องเที่ยว พื นที่เสี่ยงภัยอ่ืนๆ    

                                                           
7

 ราชกิจจานเุบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เลม่ ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ง หน้า ๖ -๑๒ 
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 7.8 หากมีสถานการณ์ที่อาจเกิดหรือใกล้เกิดสาธารณภัยที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างร้ายแรง 
ควรจัดให้มีการแจ้งเตือนทางสื่อทุกประเภทในเวลาเดียวกัน เป็นห้วงๆ ตามความเหมาะสม อา ทิ โทรทัศน์            
รวมการเฉพาะกิจที่สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื นที่ทั่วประเทศ 

7.9 ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานเริ่มมีใช้แพร่หลายในภาคประชาชน 
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิ สมาคม ภาคธุรกิจ อ่ืนๆ คือสมาร์ทโฟนที่มีศักยภาพทั งสมาร์ทโฟนและเครื่องวิทยุสื่อสาร 
Walkie Talkie มาไว้ในเครื่องเดียว เพ่ือให้เราพูดคุยกันได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ นเพียงแค่กดปุ่ม Push to talk  
สามารถตั งกลุ่มในการสนทนาได้หลากหลาย ทั งระดับผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร ท้าให้ติดต่อสื่อสารกันได้ครอบคลุม(ทั่ว
โลก)ขอเพียงมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานเท่านั น ทั งยังมีปุ่มเหตุฉุกเฉิน (SOS Alert) เพ่ือส่งข้อความช่วยเหลือ
ไปยังหมายเลขที่ตั งไว้ในทันที มีมาตรฐานกันน ้า/ฝุ่นระดับ IP68 และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้ระบบสื่อสารอ่ืนๆที่ต้องลงทุนมาก 

7.10 เห็นควรจัดหาวิทยุสื่อสารระบบ Repeater ที่สามารถสวนสัญญาณ ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมทุกจังหวัด สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย   

๘. ผู้สัมภาษณ์   
8.1 นายธนบดี    ครองยุติ        ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ  (ศอ.)                  
8.2 ว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์  วังศรี  ต้าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  (ศอ.)                                       
8.3 นายทวียศ  กลิ่นขจร          ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                   

                                                             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ทีมค้นหาในถ ้า (ระบบสื่อสาร) 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์  
   1.1 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในพื นที่เกิดเหตุได้  

1.2 กรณีมีการดัก รับ และเฝ้าฟัง วิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปท้าการ
กระจายข่าว และเป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคมจนท้าให้เกิดการขัดขวาง และเสียหายต่อการปฏิบัติงาน 

1.3 มีการสื่อสารล้มเหลว ศูนย์บัญชาการ นักด้าน ้าและเด็กไม่สามารถติดต่อกันได้มีเทคโนโลยี                
ใดที่จะสามารถน้ามาใช้ได้บ้าง 
๒. วันที่สัมภาษณ์  6 กันยายน 2561  เวลา 11.00 - 13.20 น.  
๓. สถานที่สัมภาษณ์  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๔. ผู้ให้ข้อมูล ดร.สถาพร พรหมวงศ์ อาจารย์ ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทร. 09-2986-6842 
๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายที่ถ ้าหลวง -  
6. ปัญหาอุปสรรคที่พบ - 
7. ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  

7.1 การปฏิบัติการภายในถ ้าหลวง ขุนน ้านางนอนที่ผ่านมา มีประสบปัญหาเนื่องจากสภาพแวดล้อมในถ ้า           
เป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของคลื่นวิทยุเนื่องจากความคดเคี ยวของถ ้าและมีน ้าคั่นอยู่ เป็นระยะ             
การแก้ไขปัญหานี จึงต้องมีการจัดท้าโครงข่ายสื่อสารแบบส่งต่อกันเป็นทอดๆ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายดิจิตอล 
แบบ Ad-hoc ที่ใช้ก้าลังส่งต่้าและใช้ความถี่ที่เป็นความถี่ที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม           
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเห็นควรของบประมาณจาก กสทช.เพ่ือท้าการวิจัยและขยายผลใช้งานได้ต่อไป อีกทางหนึ่งคือการ
วางสายเคเบิลสื่อสารหากต้องปรับปรุงถ ้าหลวงเพ่ือให้มีระบบสื่อสารไว้ในถ ้าเพ่ือให้เป็นระบบรักษาความปลอดภัย             
ในอนาคต 

7.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีระบบสื่อสารที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปสถาปนา           
ในพื นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว เช่น รถสื่อสารเคลื่อนที่ ในประเด็นนี สามารถขอสนับสนุนงบประมาณจาก 
กสทช. ได้ เนื่องจากมีงบประมาณประจ้าปี ในการวิจัย และสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ นอกจากนี  
ในขณะนี หน่วยงานของรัฐด้านองค์การสื่อสาร มวลชนด้านการโทรทัศน์และการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เช่น สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก้าลังปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อก ไปเป็นระบบดิจิตอล ท้าให้ต้องถอด 
รื ออุปกรณ์ออก ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอรับโอนคุรุภัณฑ์ ด้านสื่อสารเหล่านี มาใช้งาน
ได้ เช่น รถสื่อสารเคลื่อนที่ (รถ OB) และเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 

8. ผู้สัมภาษณ์   
 8.1 นายธนบดี    ครองยุติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ  

 8.2 ว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์  วังศรี    นายช่างโยธาอาวุโส  (ศอ.) 
 8.3 นายทวียศ  กลิ่นขจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจระบายน ้า 

๒. วันที่สัมภาษณ์   4 กันยายน 2561  เวลา 10.00 น. - 12.30 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  มณฑลทหารบกท่ี 37 

๔. ผู้ให้ขอ้มูล   พลตรี บัญชา  ดุริยพันธ์ ต้าแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  

       หมายเลขโทรศัพท์  093-256-9641 
๕. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  

ได้รับมอบมอบหมายจากแม่ทัพภาคท่ี 3 ในการส่งก้าลังพล และร่วมปฏิบัติภารกิจของส่วนปฏิบัติการ 
ภารกิจการระบายน ้า เพ่ือให้ระดับน ้าภายในถ ้าลดลงจนท้าให้ชุดปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายสามารถปฏิบัติการ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายภายในถ ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย แบ่งภารกิจ ดังนี  

(1.) ระบายน ้าออกจากถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน  
(2.) ระบายน ้าออกจากถ ้าทรายทอง 

5.2  ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
(1.) ได้รับการติดต่อประสานงานโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจทางกฎหมายในการ    

ให้ข้อแนะน้าการปฏิบัติงาน 

(2.) สนับสนุนปฏิบัติการระบายน ้าออกจากถ ้า ทั งในด้านเทคนิคและการวางแผนให้กับผู้บัญชาการ
เหตุการณ ์

(3.) หัวหน้าชุดปฏิบัติการระบายน ้าเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน้าไปวิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

(4.) ให้ความส้าคัญกับ Time Line Rhythm ในการปฏิบัติงาน ว่าใน 24 ชั่วโมง ได้ผลลัพธ์ใดบ้าง  
มีการปฏิบัติใดเกิดขึ น เพ่ือน้าไปวางแผนการตัดสินใจ 
    5.3 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
 (1.) ใช้ทฤษฏีท้าพื นที่ด้านล่างให้มีช่องว่างมากที่สุด เพ่ือให้น ้าในถ ้าฯ สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว 
 (2.) น้าหลักการในการจัดการในภาวะฉุกเฉินมาใช้ในการจัดการเหตุการณ์ 

5.4 อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ 
 (1.) ก้าลังพลในสังกัด 
 (2.) อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย 

5.5  ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
(1.) เครื่องมือเครื่องจักรบางอย่างที่น้ามามีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายยาก  
(2.) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ในการเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ ท้าให้การ

ท้างานล่าช้า 

(3.) เครื่องสูบน ้าที่ใช้มีระยะในการสูบน้อย  
    5.6 การแก้ไขปัญหาที่พบ 
 (1.) กรณีเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้วิเคราะห์/วางแผนการใช้ทรัพยากรก่อนที่จะก้าหนดพื นที่ตั ง 
 (2.) ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันหารือ และปรับใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม 
 (3.) น้าเทคนิคการสูบน ้ามาใช้ในการวางแผนการสูบน ้า  
 (4.) น้าความล้มเหลวในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และวางแผนในการปฏิบัติงานในครั งต่อไป 
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    5.7 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(1.) ประเทศไทยควรจัดตั งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ โดย 

     - เป็นองค์กรระดับชาติในการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับร้ายแรง  และคัดเลือกบุคลากร           
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมเป็นสหวิชาชีพมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

               - ควรมีการจัดตั งสถาบันการฝึกอบรมบุคลากรด้านการด้าน ้าเพ่ือการกู้ภัย ส้าหรับผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการกู้ภัยทางน ้า 

               - ควรมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นนักจัดการสาธารณภัย ทั งนี  หัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยควรได้รับการแต่งตั งจากบุคลากรที่ผ่านการเป็นนักจัดการสาธารณภัย
มาตั งแต่ต้น เช่นเดียวกับการแต่งตั งผู้น้าหน่วยของทหาร 

(2.) จะต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานในภาวะฉุกเฉินตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
    5.8 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 

(1.) ควรมีการจ้าแนกชนิด ประเภท ขนาด ของทรัพยากรเครื่องสูบน ้า 
(2.) ควรจัดให้มีการฝึก CPX ให้ครบทุกประเภทภัยครอบคลุมทุกมิติ (คน อาวุธ ยุทโธปกรณ์            

และข้อมูล) 
(3.) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการที่จัดขึ น ทบ./ทร./ทอ./ตร. และพล

เรือนจะต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้าร่วมฝึกฯ 
(4.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจัดท้าคลังข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยระดับ ศปภ.เขต 

โดยให้จัดเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ประจ้า ศปภ. ตามประเภทความเสี่ยงสาธารณภัยของพื นที ่
5.8 ความส้าเร็จในครั งนี   
 (1.) การมีเครือข่ายสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยที่พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
 (2.) การระดมสรรพก้าลังที่รวดเร็ว ครอบคลุมทุกมิติ หน่วยงาน 

๖. หากสถานการณ์รุนแรง กรณีเกิดน ้าท่วมเต็มถ ้า แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

กรณีก่อนที่จะเจอเด็ก : แม้จะเกิดน ้าท่วมเต็มถ ้าแต่ถ้าหากยังไม่พบเด็ก การปฏิบัติการสูบน ้าออก 
จากถ ้า และการระบายน ้าที่บริเวณถ ้าทรายทอง จะยังคงด้าเนินการต่อไป แต่จะต้องมีการวางแผนและเพ่ิม
เครื่องสูบน ้าให้มากขึ นจนถึงจุดที่มีความชัดเจนหากเด็กทั ง 13 คน ไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ ก็จะต้องไม่ท้า
ให้ก้าลังพลที่มีอยู่สูญเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติงาน 

กรณีหลังเจอเด็กแล้ว : เมื่อมีหน่วย SEAL เข้าไปพบและอยู่กับเด็กในถ ้าแล้ว แผนปฏิบัติการดังนี  
 (1.) ใช้เทคนิควิธีการขุดเจาะถ ้าลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ตามล้าดับความส้าคัญ ดังนี   

- เจาะรูขนาดเล็กให้สายอากาศลงไปได้ เพ่ือเติมอากาศภายในถ ้า และส่งน ้า/อาหารเหลวผ่านทางสายยาง 

- เจาะขยายรูเพื่อจัดส่งสิ่งของด้ารงชีพและน้าผู้ประสบภัยออกจากถ ้า 

 (2.) วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ SCG ในการใช้เครื่องขุดเจาะภูเขา แต่จะต้องใช้เวลาใน
การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จากจังหวัดสระบุรีเพื่อมาติดตั งที่ถ ้าหลวง 7 วัน  
 6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติที่ควรใช้ 
  (1.) การล้าดับความส้าคัญของปัญหา 
  (2.) ค้านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ประสบภัย และผู้ปฏิบัติงาน เป็นล้าดับแรก 
 6.2 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้ 
  1. ระบบการสูบน ้าและการระบายน ้า 
  2. ระบบสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์ 
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  3. ระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 6.3  อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรมี 
  1. รถบัญชาการเหตุการณ์เคลื่อนที่ พร้อมระบบ VIDEO Conference ผ่านสัญญาณ
ดาวเทียมท่ีสามารถเชื่อมต่อสัญญาณจาก ICP ไปยัง EOC ในระดับต่างๆ   
  3. เครื่องสูบน ้าชนิดใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงาน 
  4. เครื่องเพ่ิมแรงดันน ้า 
  5. เครื่องขุดเจาะถ ้าชนิดถอดประกอบได้ ส้าหรับการใช้ในพื นที่เฉพาะและในถ ้า/ภูเขา 
  6. เครื่องมือสื่อสารที่ใช้น ้าเป็นสื่อในการส่งสัญญาณ เช่นเดียวกับการสื่อสารในเรือด้าน ้า 

7. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ควรจัดให้วนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน เป็นพื นที่ประวัติศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและกู้ภัยของ
ประเทศไทย โดยให้คงสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานภายในถ ้าหลวง ให้อยู่ในสภาพเดียวกับการ
ปฏิบัติงาน  

๘. ผู้สัมภาษณ์ 
8.1 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ต้าแหน่ง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 
8.2 นางปวีณา     ทองสกุลพันธ์  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
8.3 นายศุภกิจ     อยู่ร่มพฤกษ์    ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 
8.4 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน ้า 

๒. วันที่สัมภาษณ์   4  กันยายน  2561  เวลา 15.00 น. – 17.00 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  มณฑลทหารบกที่ 34 
๔. ผู้ให้ข้อมูล   พลตรี สายัณห์  เมืองศรี ต้าแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 34 
       หมายเลขโทรศัพท์  081-951-9596 
๕. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  

ได้รับมอบมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 3 ในการส่งก้าลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจของส่วนปฏิบัติการ ดังนี   
(1.) ค้นหาปล่องที่คาดว่าจะสามารถลงสู่ในถ ้าหลวงฯ ได้ 
(2.) ค้นหาจุดน ้ามุดและร่องน ้าที่คาดว่าน ้าจะไหลเข้าไปสู่ถ ้าหลวงฯ 

    5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
(1.) การป้องกันน ้าไหลลงถ ้าฯ ด้วยการอุดหลุมน ้า  
(2.) การป้องกันน ้าไหลลงถ ้าฯ ด้วยการท้าบายพาสน ้า 
(๓.) การตัดสินใจโดยใช้ความเห็นร่วมระหว่างการปฏิบัติการและความรู้ทางวิชาการ                

การวางแผนเบี่ยงทางน ้า โดยใช้หลักธรณีวิทยา 
    5.2 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 

(1.) การวัดปริมาณน ้า (ต้นน ้า-ปลายน ้า) เพ่ือวิเคราะห์หาพื นที่ที่คาดว่าน ้าจากล้าธารจะไหล 
ลงไปทางร่องหินและอาจเขาไปสู่ถ ้าหลวงฯ เพ่ือหาจุดที่จะท้าแนวฝายเบี่ยงทางน ้า 
  (2.) ความรู้ทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดย 

      - ข้อมูลจากนักธรณีฟิสิกส์ สนับสนุนการตัดสินใจตั งฝายเบี่ยงทางน ้า การเบี่ยงเส้นทาง
ตามดิน และการวางท่อข้าม 

     - ข้อมูลทางวิชาการในการประเมินปริมาณน ้า วางแผน และค้านวณการวางท่อ 
  (3.) การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการก้าหนดจุดที่คาดว่ามีปล่องถ ้า 
 5.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช ้
  (1.) ก้าลังพลในสังกัด 
  (2.) อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย 
    5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
  (1.) แผนที่ที่ใช้ส้าหรับวางแผนการส้ารวจจุดที่คาดว่าน ้าจะไหลลงสู่ถ ้าหลวงไม่ชัดเจน  
  (2.) ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานมีปัญหาเรื่องการรายงาน/สื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานบนเขา 
นางนอน เนื่องจากสัญญาณสื่อสารไม่มีเสถียรภาพ  

(3.) อาสาสมัครและภาคเอกชนบางกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติงานไม่เข้าใจระบบการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินจึงท้าให้เกิดปัญหาในการท้างานในช่วงต้น 

(4.) การควบคุมชุดปฏิบัติการผสมที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ดี
เท่าที่ควร ท้าให้มีการปฏิบัติงานซ ้าซ้อนในภารกิจที่ท้าไปแล้ว จึงเสียเวลาในการปฏิบัติงาน 
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    5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ 
(1.) ใช้ค้าบอกเล่าจากปราชญ์ชาวบ้านที่รู้สภาพพื นที่และช้านาญเส้นทางมาเป็นทางเลือกคู่ขนานกับ

ข้อมูลทางวิชาการ และให้น้าทางเดินส้ารวจ 
 (2.) รถโมบายสื่อสารของ สป.มท. ได้เข้ามาติดตั งระบบสื่อสาร และ เครือข่ายอ่ืนๆ ได้มาตั งระบบ
สัญญาณที่บ้านผาฮี เพ่ิมเติม ท้าให้ระบบสื่อสารสามารถใช้การได้อย่างดี 
 (3.) หน่วยงานทหารในพื นที่จัดเตรียมรถสัญญาณสื่อสาร ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ 3-4 ชัว่โมง 
 (4.) จัดการประชุมกลุ่มภารกิจเพื่อชี แจงและท้าความเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมายและที่ต้อง
ด้าเนินการ 
    5.6 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (1.) เพ่ิมศักยภาพด้านการกู้ภัยให้แก่บุคลากรของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความช้านาญ
มากขึ นในหลักสูตร ดังนี  
       - หลักสูตรการโรยตัวทางสูง  

      - หลักสูตรการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยในพื นท่ีเฉพาะ 
       - หลักสูตรการใช้เงื่อนเชือกส้าหรับการกู้ภัย 
       - หลักสูตรการด้าน ้าเพ่ือการกู้ภัยในพื นท่ีเฉพาะ 
 - องค์ความรู้เรื่องถ ้าและธรณีวิทยาเบื องต้น 

(2.) ควรประสานการท้างานร่วมกับหน่วยงานด้านการจัดท้าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ GISTDA                              
ให้สนับสนุนข้อมูลแผนที่เพ่ือประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

(3.) ขยายผลการใช้ระบบระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้แก่บุคลากรกรม ปภ.
และเครือข่าย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(4.) ควรจะมีการจัดตั งชุดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เฉพาะประเภทภัย 
    5.7 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 
 (1.) ควรมีการพัฒนาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่าง พลเรือน ทหาร ต้ารวจ 
และอาสาสมัคร โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรร่วมกันเพ่ือให้พัฒนาการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  
โดยก้าหนดสถานการณ์การฝึกเป็นสาธารณภัยภัยร้ายแรงและร้ายแรงอย่างยิ่ง และให้น้ายุทธโธปกรณ์ที่มี
ศักยภาพสูงสุดขององค์กรมาร่วมฝึกฯ  
 (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ครอบคลุมตามความเสี่ยงสาธารณภัยในพื นที่นั นๆ 

5.8 ความส้าเร็จในครั งนี   
(1.) การป้องกันน ้าไหลลงถ ้าฯ ด้วยการอุดหลุมน ้า  
(2.) การป้องกันน ้าไหลลงถ ้าฯ ด้วยการเบี่ยงเบนทางน ้า 

๖. หากสถานการณ์รุนแรง กรณีอากาศในถ ้าเหลือน้อย   
 6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติที่ควรใช้ 

     (1.) การวางแผนการท้างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ความรู้ด้านเคมี ฟิสิกส์ ในการวางแผน
ก้าหนดทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
      (2). การใช้เครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงาน 

6.2 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้ 
     (1.) การคิดค้นสูตรทางเคมีส้าเร็จรูปที่สามารถแปลงน ้าให้เป็นออกซิเจนได้ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนในถ ้า ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีพร้อมส้าหรับปฏิบัติงาน ต้องผ่านกระบวนการผลิตก่อน 
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  (2.)เครื่องมือเฉพาะด้านที่ใช้ทางธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
6.3  อุปกรณ์ท่ีควรต้องใช้/ควรมี 
  (1.) ระบบโซลาเซลล์ ที่สามารถเคลื่อนย้ายการปฏิบัติงานไปในที่ต่างๆ ได้ 
  (2.) เครื่องวัดออกซิเจน 
  (3.) ออกซิเจนกระป๋อง 
  (4.) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
  (5.) กระสอบไฮโดรเจล 
  (6.) ผ้าใบคอนกรีต 
  (7.) เครื่องสูบน ้าชนิดมอเตอร์ 
7. ข้อเสนอแนะ  
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควรมีการเพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพขึ น 

๘. ผู้สัมภาษณ์ 
8.1 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ต้าแหน่ง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 
8.2 นางปวีณา    ทองสกุลพันธ์  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
8.3 นายศุภกิจ     อยู่ร่มพฤกษ์    ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 
8.4 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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  แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน ้า  
๒. วันที่สัมภาษณ์  4  กันยายน 2561 เวลา  14.00 - 16.30  น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์ ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย 
๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล นายกมลไชย  คชชา  ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย 
     - หน่วยงาน ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-9054998                                    
๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ได้รับมอบหมายที่ถ ้าหลวง 
  ร่วมกับหน่วยงานทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน
ทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัครต่าง ๆ โดยได้รับมอบหมายภารกิจ ดังนี  

- จัดตั งศูนย์ประสานงานค้นหาและกู้ภัย วนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน เพ่ือระดมสรรพก้าลัง 
ในความรับผิดชอบของส้านักฯ ในการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยให้ความช่วยเหลือภายในวนอุทยานถ ้าหลวง 
วิเคราะห์ปัญหา เสนอข้อคิดเห็น สนับสนุนข้อมูล และแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กับ                                  
ศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาฯ  

- ส้ารวจปล่องหรือหลุมยุบของถ ้าหลวง ทั งทางอากาศและภาคพื นดิน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ            
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย และ ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ ที่ 16 
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยภาคเหนือ ส้านักอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับกองร้อยต้ารวจตระเวนชายแดนที่ 
327 ทีมเก็บรังนกเกาะลิบง และราษฎรในพื นที่ ร่วมกันส้ารวจปล่องหรือหลุมยุบของถ ้าหลวง ได้จ้านวน 24 
หลุม ครอบคลุมพื นที่โดยรอบของวนอทุยานถ ้าหลวง เพ่ือหาทางเข้าสู่ ไปในถ ้า แต่หลุมยุบหรือปล่องถ ้าที่
ส้ารวจพบยังไม่พบว่าสามารถทะลุเข้าไปในถ ้าหลวงได้ 

- ส้ารวจรอยแยกของชั นหินในล้าธารที่ไหลลงในถ ้าหลวง โดยอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี และรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผอ.สบอ.15 ร่วมกับนักวิชาการ                  
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรธรณี เจ้าหน้าที่ สบอ.15 และ สบอ.16 ท้าการเดินส้ารวจหารอยแยกของ
ชั นหินในล้าธารซึ่งคาดว่าจะมีน ้าบางส่วนไหลลงไปในถ ้าหลวง จากการส้ารวจพบว่าบริเวณห้วยฮี  ห้วยน ้าดั น              
ห้วยผาหมี อยู่ทางทิศเหนือของถ ้าหลวง และห้วยมะกอก ซึ่งอยู่บริเวณกิ่วคอนาง ด้านทิศใต้ของถ ้าหลวงล้าธาร  
พบรอยแยกจ้านวน 6 จุด ซึ่งระดับน ้าในล้าธารจะลดลงมากกว่า 50 % เมื่อผ่านรอยแยกในล้าธารที่ส้ารวจพบ 

- ป้องกันมิให้น ้าไหลจากล้าห้วยเข้าไปภายในถ ้าหลวง โดยอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี และรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผอ.สบอ.15 ผอ.สบอ.16 ร่วมกับนักวิชาการ                   
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรธรณี เจ้าหน้าที่ สบอ.15 และ สบอ.16 เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.34                  
กอ.รมน.เชียงราย และชาวบ้านดอยผาหมี บ้านดงห้วยมะกอก ร่วมกันสร้างฝายเพ่ือเบี่ยงเบนน ้าไม่ให้ไหลจาก
ล้าธารลงไปในถ ้าหลวง จ้านวน 6 ตัว ในพื นที่ 2 แห่ง บริเวณดอยผาหมี ห้วยน ้าดั น สร้างฝายจ้านวน 5 ตัว 
และต่อท่อให้น ้าเปลี่ยนทิศทางไม่ไหลลงไปในโพรงถ ้า โดยฝาย 3 ตัวแรก เป็นฝายชะลอน ้าธรรมดา ฝายตัว          
ที่ 4 จึงเพ่ิมการต่อ 4 ท่อ ระยะทาง 300 เมตร และมีเป้าหมายต่อเพ่ิมอีก 300 เมตร ฝายตัวที่ 5 เพ่ิมการ
ต่อ 3 ท่อ ท้าทางเบี่ยง 300 เมตร  

- สนับสนุนอัตราก้าลัง และช่วยปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชม.ซึ่งภารกิจได้รับมอบหมาย
เป็นการเฉพาะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร คือการล้าเลียงถังออกซิเจน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การกู้ภัยของหน่วย 
SEAL และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากต่างประเทศเข้าไปสู่วนอุทยานถ ้าหลวงตลอดภารกิจ 
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- ดูแลการจราจร และคัดกรองผู้ เข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรแม่สาย                 
และต้ารวจภูธรภาค 5  

- ด้าเนินการท้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร และต้ารวจตระเวนชายแดน บริเวณ
ดอยผาหมีเพ่ือท้าการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะถ ้าทางอากาศ ซึ่งบริเวณดังกล่าวใกล้พัทยาบีชภายในถ ้าหลวง 

5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ  เนื่องจากการเบี่ยงเบนทางน ้า มาคิดตอนช่วงกลาง ๆ เพราะน ้าขึ นเยอะมาก             
ระดับน ้าเยอะล้นออกมาหน้าถ ้าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ความคิดที่ไม่ต้องการให้น ้าเติมเข้าไปในถ ้าเนื่องจาก        
น ้าล้นมาหน้าถ ้า การประกาศของวนอุทยานถ ้าหลวงขุนน ้านางนอนไม่ให้เข้าถ ้าตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม แต่ทีม
น้อง ๆ เข้าไปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน มีคนถามว่าในเมื่อฝนตกแล้วท้าไมไม่ห้ามให้เข้า ถ้าเราไม่เข้าไปในถ ้าจะไม่
รู้เลยว่าน ้าท่วมถ ้าจนกว่าน ้าจะล้นออกมาหน้าถ ้า ซึ่งปกติน ้าจะล้นออกมาประมาณวันที่ 1-2 กรกฎาคมของทุก
ปี มีการสั่งห้ามตั งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป แต่ทีมน้องเข้าไปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งท่าน ผวจ.ได้เข้า
มาแล้วครั งหนึ่งตอนเย็น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ได้เข้าไปค้นหาถึง 3 กม.เจอแต่รองเท้าและรถจักรยาน 
และท่าน ผวจ.ก็เข้ามาอีกครั งตอนห้าทุ่มมาอีกรอบ แต่อยู่ที่ปากถ ้า ในคืนวันนั นได้ประสานงานไปทางทีมนัก
ประดาน ้าจากจังหวัดเชียงใหม่ และได้เข้ามาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน หน่วย SEAL เดินทางมา 17 นาย          
และ นรข.1 นาย รวม 18 นาย โดยมีก้าลังพลและอุปกรณ์ต่างเข้ามาแต่เนื่องจากอุปกรณ์ด้าน ้าใช้ส้าหรับ     
น ้าทะเล และน ้าเอ่อขึ นมาเรื่อยๆ และค่อนข้างขุ่น เนื่องจากน ้าใหม่ที่ลงมาเนื่องจากพื นที่เคยแห้งก็พาเอา             
เศษดินตะกอนมาด้วยเดิมเป็นโคลนพอแห้งก็จะเป็นฝุ่น ความคิดในเรื่องการไม่อยากให้น ้าเติมในถ ้าด้านบน            
วนอุทยานถ ้าหลวงมีระบบน ้าอยู่ 2 อัน ตรงดอยผาฮี  จุดห้วยน ้าดั น ด้านล่างห้วยมะกอก บ้านด้งมะดั่น ตอนที่
น ้าเริ่มออกจากถ ้าเราเจอน้อง ๆ 2 กรกฎาคม แต่น ้าขึ นมาเยอะมาก ตอนที่เจอเราก็คิดว่าจะท้าอย่างไรไม่ให้น ้า
เข้าถ ้า เราก็เริ่มส้ารวจช่วงวันที่ 1 -2 ที่ไปท้าฝายห้วยน ้าดั น โดยมี อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ของ สบอ.15 ปฏิบัติงานวันละ 220 คน ปฏิบัติงาน
ทุกวันหลายกิจการ แต่กิจกรรมที่ต้องด้าเนินการทุกวัน คือการขนอุปกรณ์เข้าถ ้าเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ไฟป่า 
และเจ้าหน้าที่ สบอ.15 และทหาร การส้ารวจระบบน ้า มีข้อมูลจากชาวบ้านว่าน ้าในช่วงฤดูแล้งจะไหลน้อย 
และจะหายไป เขาให้ความเห็นว่าน ้าน่าจะไหลไปในถ ้าความรู้แบบชาวบ้าน แต่ความรู้ในเชิงธรณี ว่าน ้าจะไหล
ลงไปในล ้าห้วยจะไหลตามรอยแยกของหินจะค่อยๆ ซึม แต่มีนัยยะส้าคัญว่าน ้าหายไปเยอะ จากการศึกษา           
ของอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พบว่าระบบด้านบนเป็นระบบน ้าจะไหลลง และผ่านจุดที่
ชาวบ้านไปชี ว่าหน้าแล้งน ้าหายจะหายไปนี  มีการวัดหัวน ้าและท้ายน ้ามีการตั งอุปกรณ์วัดน ้า ปรากฏว่าน ้าไหล
มา 100 ถึงจุดที่ชาวบ้านว่าน ้าจะหายไป 70%  เป็นข้อมูลจากนักวิชาการ นักวิชาการทั ง 2 กรม มีความเห็น
ตรงกันวางแผนที่จะท้าฝาย โดย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งระดมก้าลัง เนื่องจากการท้าลักษณะแบบนี โดยใช้
วิธีการลักน ้า จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานกรมอุทยานฯ ถ้าเราไม่ประสงค์จะไม่ให้น ้าไหลไปทางไหนเราจะเบน
น ้าโดยท้าเป็นร่อง แต่สถานนี เป็นหินต้องต่อท่อเท่านั น แต่จะใช้ท่อที่ไหน จุดที่จะท้าต้องอยู่สูง แต่เป็นความโชค
ดีตรงที่จะท้าเป็นทางลาด แต่ท่อเอาที่ไหน และขอก้าลังสนับสนุนจาก สบอ 16 เชียงใหม่ จ้านวน 70 คน  
และมีชาวบ้านดอยผาหมีน้าโดยผู้ใหญ่บ้าน และได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ปจ.ที่หาท่อให้ ขนาด 4-6 นิ ว
ประมาณ 3 กม. ด่วนที่สุด ส่วนหนึ่งซื อเอาโดยใช้ท่อ เอสเซอล่อน โดยชาวบ้านช่วยกันแบกท่อ การวางท่อเอ
สเซอลอนไม่สะดวกเนื่องจากภูมิประเทศ บ.เชฟลอน ส่งมาให้ และของ ปตท.สผ. ท้าเสร็จภายใน 2 วัน วันแรก
ท้าฝาย แบกท่อ วันที่ 2 ต่อท่อ กิ่วคอนางเป็นท้ายของถ ้าหลวงและเสร็จสิ นภารกิจยกให้ชาวบ้านไว้ใช้  

5.2 เทคโนโลยี และองค์วามรู้ที่น้ามาใช้  
- ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความช้านาญด้านการดับไฟป่า ของส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ มาสนับสนุน

ภารกิจการค้นหาฯ 
- ความช้านาญเส้นทางในพื นที ่
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5.3  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 
       - การท้าฝายเพ่ือเบี่ยงเบนทางน ้า ใช้กระสอบเจลที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท SCG และใช้                    

ท่อ HDPT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟล่อน   
5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
     - เนื่องจากปริมาณน ้าในถ ้ามีจ้านวนมาก จึงจ้าเป็นต้องเร่งระบายน ้าออก ต้องระดมเจ้าหน้าที่ 

และเครื่องมืออุปกรณ์ในการสูบน ้าให้ทันกับระยะเวลา  
5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ 
     - ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ จากจังหวัดเชียงราย  
5.6 ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 -  หน่วยงานรัฐ และเอกชน ควรต้องมีการเรียนรู้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ตั งแต่ระดับล่างขึ นไป 
 - ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องเข้ามาสนับสนุนให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 - หน่วยงานรัฐ และเอกชน ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

และการเข้าไปช่วยเหลือ  
5.7 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง  
  - หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา  

และสามารถสนับสนุนได้ทันทีที่มีการร้องขอ ทั งในเรื่องการบริหารจัดการ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ต่าง ๆ  
๖.  หากสถานการณ์รุนแรงขึ น 

ในกรณีที่มีน ้าป่าไหลหลากน ้าท่วมเต็มถ ้า มีหินขนาดใหญ่ถล่มลงมากีดขวางทางน ้าไม่สามารถสูบน ้าได้  
           -  เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี จะไม่เกิดขึ นอีกแน่นอน จะไม่หละหลวมอีกแล้ว  
ความส้าเร็จในครั งนี  เกิดจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วย 
เนื่องจากท่านส่งรองราชเลขาฯ มาช่วยที่ถ ้าหลวงทุกวัน และประกอบกับความสามัคคีของคนไทย                        
ที่ช่วยเหลือกัน 

7. ผู้สัมภาษณ์   
7.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

       7.2 นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์    ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจ ระบายน ้า 
๒. วันที่สัมภาษณ์  ๕  กันยายน 2561 เวลา  1๐.00 - 1๒.30  น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์ ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้าเภอแม่สาย 
๔. ผู้ให้ข้อมูล  นายประพันธ์ วิธุรวานิชย์  ต้าแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้าเภอแม่สาย 
                 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-๘๘๕-๖๓๙๒                                    
 ๕. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับหน่วยงานทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน              
และอาสาสมัครต่าง ๆ โดยได้รับมอบหมายภารกิจ ดังนี  

- เข้าพื นที่ปฏิบัติภารกิจครั งแรก วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ด้าเนินการวางสายไฟฟ้าความยาว          
1.5 km ถึงโถง 3 ก้าลังไฟฟ้า 5 kw เป็นการให้แสงสว่างโครงการต่อจากระบบเสาที่มีในพื นที่ ถึงวันที่            
25 มิถุนายน 2561   

- วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 02.45 น.  หน่วย Seal เข้าพื นที่ได้น้าสายไฟ VCT   
(เป็นสายกลมที่มี 4 แกน สามารถทนแรงดัน 750 v มีฉนวนและเปลือกที่กันน ้าได้ 100% มีความอ่อนตัวทน
อุณหภูมิได้ 7๐ องศา ใช้แหล่งจ่ายไฟ 120 kva (kw) จากรถผลิตกระแสไฟเคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนเครื่องสูบน ้า
แบบไดโว่ 18 เครื่อง 

- ให้ความส้าคัญกับระบบความปลอดภัย การควบคุมวงจรไฟทุกวงจร จ้านวน 14 วงจร อิสระต่อกัน
ไม่มีการต่อสายไฟ ไม่มีจุดเชื่อมต่อเป็นสายไฟเส้นเดียว ลาดยาวจนถึงโหมดที่มีความต้องการและร้องขอ              
ทุกวงจรมี RCD ( Residual – Current Device) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส้าคัญซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน 
เป็นเครื่องตัดไฟรั่วอัตโนมัติ โดยการตรวจวัดกระแสไฟที่ไหลเข้าและออก ถ้าไม่เท่ากันจะตัดทันที 

- จากการที่มีปั๊มน ้าจ้านวนมากเข้าไปติดตั งในถ ้า กฟภ. แม่สายได้เพ่ิมรถโมบาย ขนาด 500 KVA   
เข้ามาปฏิบัติการแทน โดยใช้ 120 KVA เดิมคอยเสริมสนับสนุน จัดวงจรขนานกัน ภารกิจหลักหลังจากหน่วย 
Seal เข้าจะมีเครื่องอัดอากาศเพ่ิมเติมเข้ามาจ้านวนมาก รวมถึงปั้มน ้าพญานาค 

- ทั งนี  จากการควบคุมการปฏิบัติในการจ่ายไฟให้กับแหล่งจ่ายไฟโดยรวม ซึ่งมีข้อมูลที่วัดได้จากระบบ
คิดเป็นร้อยละ 31 จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีถือว่าภารกิจการจ่ายไฟหรือไฟฟ้าที่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
และมีความปลอดภัย  ตามมาตรฐานที่มีสูงสุด 
 5.2 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/การแก้ไข 

- เป็นที่ทราบกันว่าการเข้าพื นที่ของแต่ละหน่วยงานที่มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระแสไฟ เกิดความสับสน
วุ่นวายเข้าพื นที่โดยไม่ตรวจสอบอุปกรณ์  ให้มีความสมบูรณ์ก่อน เมื่อถึงหน้างานไม่สามารถใช้งานได้ 

- ไม่มีการรายงานตัวก่อนเข้าพื นที่ ไม่มีการวางแผนร่วมกันกับ กฟภ. เรื่องการใช้และจ้านวนอัตรา  
การใช้ก่อนปฏิบัติงาน (ต่างคนต่างท้า) 

- ไม่มีการบริหารจัดการในภาพรวม ไม่มีการควบคุมการปฏิบัติ 
 5.3 การแก้ไขปัญหา 

- อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ แม้กระทั่งสายไฟ NYY VCT RCD ต้องจัดหา ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
และหน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานในก้ากับ รวมถึงค่าตอบแทน กฟภ. แม่สาย เป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้ใช้เงิน           
งบกลาง และพนักงานทุกคนไม่ได้ขอรับค่าตอบแทนอันพึงได้ 
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 5.4 ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้ กระทรวงมหาดไทย , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัด  สถาปนาระบบ

บัญชาเหตุการณ์ให้เป็นเอกภาพ และมีความเข้มแข็ง เหตุการณ์ระดับนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเด็ดขาด                 
มองขาด มองออก และยอมรับข้อมูลจากด้านวิชาการ เฉพาะแต่ละด้าน มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่ละ
ภารกิจ ปภ เป็นหน่วยวิชาการสนับสนุนระบบและการปฏิบัติ รวมถึงต้องเป็นเลขา/ที่ปรึกษาให้กับผู้บัญชาการ
เหตุการณ์และเป็นที่ไว้วางใจ มท ต้องก้ากับติดตามสนับสนุนการบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด   
 5.5 การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคต 

- ควรจัดให้มีสายไฟฟ้าชนิดฉนวนกันน ้า (NYY-G) พร้อมอุปกรณ์เสียบสาย (Power plug) และชุด
อุปกรณ์ตัดไฟ เครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) ในจ้านวนที่เพียงพอกับความต้องการ 

- ระบบสื่อสารในถ ้าหรือในระบบปิด ควรน้าเทคโนโลยี Ieaky Cable   
6. ผู้สัมภาษณ์  

6.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
           6.2 นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์    ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 
           6.3 นางสาวศิริธร สมสุวรรณ  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ ์
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 
๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน ้า 

๒. วันที่สัมภาษณ์   5  กันยายน  2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย กองก้าลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
๔. ผู้ให้ข้อมูล    พ.อ. นฤทธิ์  ถาวรวงษ์    
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  
 วางระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าในการสูบน ้า และการสูบน ้าออกจากถ ้า 
    5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 

(1.) การกั นน ้าโดยการใช้กระสอบทราย 

(2.) การจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนการสูบน ้า 

(3.) ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลเพ่ือการ Relay วิทยุภายในถ ้าและหน้าถ ้า 

(4.) ชุดปฏิบัติการแพทย์สนาม 

    5.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
 (1.) ก้าลังพล 
 (2.) การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เข้ากับพื นที่และสถานการณ์ 
    5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 (1.)การปฏิบัติงานช่วงแรกมีความล่าช้า เพราะต้องรอให้ติดตั งระบบการระบายน ้าและไฟฟ้าเรียบร้อยก่อน  
 (2.) หน่วยสนับสนุนหลัก ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน  
 (3.) การจัดระบบในการวางเครื่องสูบน ้า มีมากก็ไม่สามารถติดตั งได้ท้าให้มีพื นที่ในการท้างานน้อย 
 (๔.) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จะน้ามาเฉพาะอุปกรณ์ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ 
 (๕.) ผู้ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในพื นที่มากเกินไป 
 (๖.) ข่าวลือ หรือข้อมูลในการสื่อสาร 
    5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1.) กระชับพื นที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 (2.) ใช้ระบบคนน้าสาร และการสื่อสารแบบสายของทหาร 
    5.6 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 (1.) เพ่ิมศักยภาพ โดยต้องมีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านให้ครบในหนึ่งทีมปฏิบัติการ 
 (2.) ต้องมีระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือให้สามารถท้างานได้อย่างเป็นระบบ 

(๓.) ควรจะมีการจัดตั งชุดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง 
6. ผู้สัมภาษณ์    

6.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
6.2 นางสาวสิริพร  อุสาหะ ต้าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
6.3 นายพัชรินทร์  หลวงค้า    ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน ้า 
๒. วันที่สัมภาษณ์   7  กันยายน  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  บริษัท ช.การช่าง กทม. 
๔. ผู้ให้ข้อมูล   นายรัตน์ สันตะอรรณพ  กรรมการผู้จัดการใหญ่    
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  
 สูบและระบายน ้า ออกจากถ ้า รักษาระดับน ้า ภายในถ ้า 
    5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 

(1.) การเปิดทางน ้า 
(2.) ติดตั งเครื่องสูบน ้าเพ่ือท้าการสูบน ้า 
(3.) ส้ารองระบบไฟฟ้า 

    5.3 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
(1.) การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เข้ากับพื นที่และสถานการณ์ 
(2.) เทคนิค วิธีการสูบน ้าและระบายน ้าออกนอกถ ้า 

    5.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 
 (1.) เครื่องสูบน ้า 
 (2.) AIR PUMP 
 (3.) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 
 (4.) เครื่องถ่างระบบไฮโดรลิค 
    5.5 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 (1.) ไม่มีข้อมูลกลางที่จะใช้ในการท้างานต้องหาข้อมูลเอง  
 (2.) การสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานภายในถ ้าเป็นไปด้วยความยากล้าบาก  
 (3.) การปฏิบัติงานช่วงแรกมีความล่าช้า เพราะต้องรอให้ติดตั งระบบการระบายน ้าและไฟฟ้าเรียบร้อยก่อน 
 (4.) ภาษาทางเทคนิค อุปกรณ์ท่ีใช้ต่างกันจึงท้าให้งานล่าช้า 
    5.6 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1.) การดัดแปลงอุปกรณ์เพ่ือให้การท้างานสะดวกและรวดเร็วขึ นโดยมีช่างที่มีประสบการณ์  
 (2.) พยายามค้นหาข้อมูลต้าแหน่งและลักษณะของถ ้าพิกัดและรายละเอียดถ ้า 
    5.7 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (1.) ควรจะมีการจดตั งชุดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และมีข้อมูลกลางประสานงานง่าย 
 (2.) ควรมีการจัดการระบบทีมที่มีความสามารถหลายแขนงวิชาร่วมทีมเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องรอปฏิบัติงาน 
 (3.) การตัดสินใจ การหารือร่วมกันควรมากกว่านี  
 (4.) อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่นเครื่องถ่างแบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ สว่านโรตารี่ไร้สาย 
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6. ผู้สัมภาษณ์ 
 6.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

6.2 นายศุภกิจ  อยู่ร่มพฤกษ์ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
6.3 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
6.4 นายพัชรินทร์  หลวงค้า    ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจ ระบายน ้า 
๒. วันที่สัมภาษณ์    ๗ กันยายน 2561  เวลา 1๐.00 - 1๒.30 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท ช.การช่าง 
๔. ผู้ให้ข้อมูล    นายสุรชัย ล้าสันเทียะ ต้าแหน่ง วิศวกรอาวุโส บริษัท ปตท.ส้ารวจและผลิต (สผ.) 
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 062-952-4661 
 ๕. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
 5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกับหน่วยงานทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัครต่าง ๆ โดยได้รับ
มอบหมายภารกิจ ร่วมวางแผนการวางระบบการใช้ปั๊มสูบน ้าร่วมกับทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมก้าหนดแนวทาง
และเสนอแนะวิธีการตามหลักวิศวกรรม สนับสนุนเทคโนโลยี/อุปกรณ์พิเศษ และองค์ความรู้ได้แก่ หุ่นยนต์ด้าน ้า 
อากาศยานไร้คนขับส้ารวจเพื่อจัดท้าแผนที่ และท่อน ้าพื นผิวภายในไร้แรงเสียดทาน 
 5.2 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/การแก้ไข 

ไม่มีการรายงานตัวก่อนเข้าพื นที่ ไม่มีการวางแผนร่วมกันแบบบูรณาการ ไม่มีการบริหารจัดการ             
ในภาพรวม ไม่มีการควบคุมการปฏิบัติในช่วงแรกท้าให้เกิดความสับสนไม่เป็นเอกภาพในการบัญชาการ 
 5.3 การแก้ไขปัญหา 
 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานการปฏิบัติและวางแผนการสูบน ้าให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 
 5.4 ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการตั งห้องปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์โดยรวบรวมนักวิชาการ/สมาคมวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญ 
จัดท้าข้อมูลเพ่ือน้าเสนอ ผบ.เหตุการณ์ บริเวณหน้างานควรมีหน่วยสนับสนุนในการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์
เครื่องมือรวมถึงซ่อมปรับปรุงสภาพได้อย่างทันท่วงที 
 ควรให้ความส้าคัญกับการฝึกเฉพาะหน้าที่/การใช้เครื่องมือที่จ้าเป็นและพิเศษ 
 5.5 การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคต 

ควรเตรียมความพร้อมปั๊มน ้าขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสมที่สามารถพร้อมเลือกใช้งานได้ตาม
สถานการณ์  
6. ผู้สัมภาษณ์  

6.1 นางปวีณา    ทองสกุลพันธ์  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
       6.2 นายศุภกิจ    อยู่ร่มพฤกษ์    ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 

6.3 นางสาวศิริธร สมสุวรรณ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
6.4 นายพัชรินทร์ หลวงค้า ต้าแหน่ง พนักงานสื่อสารช้านาญงาน 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 
๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจ การระบายน ้า               

๒. วันที่สัมภาษณ์   ๗ กันยายน ๒๕๖1 เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   

๓. สถานที่สัมภาษณ์  อู่ช่างสิทธิ์คลินิกท่อ จ.นครปฐม        

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล ๑. นายประสิทธิ์  ขอนแก่น ต้าแหน่ง  เจ้าของกิจการ                  
        ๒. นายณรงค์ศักดิ์  เขื่อนค้า ต้าแหน่ง      

หน่วยงาน อู่ช่างสิทธิ์คลินิกท่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 06 1636 1788  

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง  

การเดินทางเข้าพื นที่ปฏิบัติงาน ทีมท่อสูบน ้าพญานาค จ.นครปฐม และทีมท่อสูบน ้าซิ่งบ้านแพ้ว              
จ.สมุทรสาคร ได้รับทราบข้อมูลทางสื่อโซเชียล จึงรวมทีมอาสาเข้าปฏิบัติงานในพื นที่ถ ้าหลวง รวมจ้านวน            
๔ คัน โดยใช้งบประมาณส่วนตัวและเงินบริจาค ชุดแรกออกเดินทางไปก่อน เช้าในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
จ้านวน ๑ คัน ได้แก่ ท่อสูบน ้าของคุณพนม ชื่นภิรมย์ พนมท่อสูบน ้า หรือ ป๊อบบ้านแพ้ว (ท่อสูบน ้า ๒๐ นิ ว 
ยาว ๑๘ เมตร) ชุดที่ ๒ จ้านวน ๓ คัน ได้แก่ คุณเอกชัย แซ่เตียว หรือ เอกท่อสูบน ้าซิ่ง (ท่อสูบน ้า ๒๐ นิ ว         
ยาว ๒๑ เมตร) /คุณวิบูลย์ ทัศเจริญ หรือวิบูลย์ฟาร์มบางเลน (ท่อสูบน ้า ๑๖ นิ ว ยาว ๒๐ เมตร)/คุณประสิทธิ์ 
ขอนแก่น หรือเด็กดอนท่อสูบน ้าซิ่ง (ท่อสูบน ้า ๑๙ นิ ว ยาว ๑๓ เมตร) เดินทางถึงพื นที่ในเช้าวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ (ใช้เวลาเดินทาง ๑ วัน) ตลอดเส้นทางของการเดินทางมีรถต้ารวจจาก สภ.ในพื นที่อนุเคราะห์
รถน้าขบวน รวมระยะเวลาช่วยเหลือสูบน ้าออกจากถ ้าหลวง ตั งแต่ 29 มิ.ย.– 10 ก.ค. 2561 รวม 12 วัน 

การมอบหมายและประสานงานในพื นที่ ทีมท่อสูบน ้าพญานาค จ.นครปฐม และทีมท่อสูบน ้าซิ่ง    
บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้รับมอบหมายภารกิจในการสูบและระบายน ้า บริเวณหน้าถ ้าทรายทอง โดยการ
ควบคุมบังคับบัญชา จาก พลตรี บัญชา  ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ และการประสานงานโดย 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก้าแพงเพชร/เจ้าหน้าที่จากส้านักงานป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  

๕.๑ ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ทีมท่อสูบน ้าพญานาค จ.นครปฐม และทีมท่อสูบน ้าซิ่งบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้น้าเครื่องสูบน ้า

ท่อซิ่งพญานาค จ้านวน ๔ เครื่อง สูบและระบายน ้า บริเวณหน้าถ ้าทรายทอง ซึ่งอยู่ติดกับปลายถ ้าหลวงขุนน ้า
นางนอน และเป็นพื นที่รับน ้าขนาดใหญ่รับน ้าต่อจากถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน การระบายน ้าที่ถ ้าทรายทองเป็น
การใช้การระบายน ้าแบบขุดปากถ ้า ขยายโพรงถ ้า และขุดเปิดตาน ้าให้เป็นแนวกว้าง รวมถึงการขุดเจาะบ่อน ้า
บาดาล ให้น ้าไหลระบายไปยังพื นที่รับน ้า ทีมท่อสูบน ้าพญานาค จะท้าหน้าที่พร่องน ้าที่ออกจากตาน ้าทั งปีก
ซ้าย – ขวาของถ ้าทรายทอง อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือลดระดับน ้าใต้ดินใต้ภูเขานางนอน ถ ้าหลวง และถ ้า
ทรายทอง โดยมีรถแบคโฮสแตนบายไว้คอยระวังดินทรายที่ออกมาพร้อมกับการสูบน ้าซึ่งจะไหลมาปิดทาง
ระบายน ้าและขุดลอกตะกอนให้น ้าไหลสะดวกไปยังจุดที่เครื่องสูบน ้าพญานาคติดตั งอยู่ เพ่ือให้สามารถผันน ้า
ให้ได้มากที่สุด 

๕.๒ ผลการปฏิบัติ   
ระดับน ้าใต้ดินใต้ภู เขานางนอน ระดับน ้า ถ ้าหลวง และถ ้าทรายทอง  มีระดับน ้าลดลง          

อย่างต่อเนื่อง แม้ในบางช่วงเวลามีฝนตกเหนือถ ้าหลวงก็ไม่มีผลกระทบกับระบบการระบายน ้าหน้าถ ้าทราย
ทอง การปฏิบัติงานใช้เครื่องสูบน ้าท่อซิ่งพญานาค ๓ เครื่องเป็นตัวหลัก สามารถสูบและระบายน ้ารวม          
ได้ ๑,๖๐๐,๐๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง  (๑๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)  ใช้น ้ามัน ๔๐ ลิตร/ชั่วโมง รวมใช้น ้ามัน
เชื อเพลิง ๔ เครื่อง ๑๒ วัน ใช้น ้ามันเชื อเพลิงไป ๔๑,๖๐๐ ลิตร ส้าหรับท่อสูบน ้าของนายประสิทธิ์ฯ มีขนาด 
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ท่อ ๑๙ นิ ว สามารถสูบและระบายน ้าได้ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง หรือ ๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
(ความสามารถการสูบและระบายน ้าขึ นอยู่กับขนาดท่อ และก้าลังเครื่องยนต์สูบน ้า) 

๕.๓ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้  
คุณประสิทธิ์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และเป็นลูกจ้างฝึกงาน

ตามร้านซ่อมรถหลายปี ได้น้าประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ มาประกอบอาชีพจนเปิดอู่ซ่อม และแต่งเครื่องสูบน ้า
ในพื นที่  จากประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสูบน ้าจากบ่อกุ้ง/บ่อปลาในพื นที่ รวมถึงการรับท้า  รับซ่อม 
เครื่องสูบน ้า ท้าให้เกิดแนวคิดในการน้าเครื่องยนต์การเกษตรมาประยุกต์ใช้กับท่อสูบน ้าที่มีขนาดใหญ่ 
ปรับแต่งเครื่องยนต์เพ่ิมประสิทธิภาพในการสูบน ้า  ที่สามารถอัดเร่งเครื่องยนต์เพ่ิมปริมาณการสูบน ้าได้      
เป็นเครื่องสูบน ้าท่อซิ่งพญานาค ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ              
จากการติดตามเหตุการณ์ถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน ถึงเรื่องปัญหาการระบายน ้าออกจากถ ้าซึ่งมีปริมาณมาก
ไม่สามารถระบายน ้าออกจากถ ้าได้ตามที่ต้องการ ท้าให้เกิดความคิดว่า ท่อสูบน ้าพญานาคที่มีอยู่ มีขนาด     
และก้าลังความสามารถที่จะระบายน ้าในถ ้าหลวงฯ ที่มีปริมาณมากได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและต่อเนื่อง         
อย่างแน่นอน (เครื่องยนต์ขนาด CC น้อย แต่ดึงน ้าได้เหมือนเครื่องขนาดใหญ่) ซึ่งผลการท้างานก็สามารถระบาย
น ้าออกได้ในปริมาณมาก และช่วยให้ปริมาณน ้าลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง    

๕.๔ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ใช้ท่อสูบน ้าพญานาคยักษ์ จ้านวน ๔ เครื่อง ได้แก่ ๑. ท่อสูบน ้าขนาดหน้า ๒๐ นิ ว ยาว ๑๘ เมตร           

๒. ท่อสูบน ้าขนาดหน้า ๒๐ นิ ว ยาว ๒๑ เมตร  ๓. ท่อสูบน ้า ๑๖ นิ ว ยาว ๒๐ เมตร และ 4.ท่อสูบน ้าหน้าขนาด              
๑๙ นิ ว  ยาว ๑๓ เมตร (ของคุณประสิทธิ์ ขอนแก่น) เครื่องยนต์ HENO ปรับแต่งเทอร์โบ ขนาด ๖ สูบ ๓๒๐ แรงม้า                            

เป็นเครื่องยนต์สูบน ้าระยะสั น สูบน ้าได้เร็ว ปริมาณ ๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ ๗๐๐,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง   

๕.๕ ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

(๑) ท่อสูบน ้าพญานาคซิ่ง มีขนาดใหญ่ และมีความยาว การเคลื่อนย้ายระยะไกลต้องใช้รถบรรทุก
เทลเลอร์ในการขนย้าย ลักษณะการใช้งานปกติเคลื่อนย้ายในระยะสั น (ในเขตพื นที่ต้าบล อ้าเภอ)   

(๒) ขาดความชัดเจนของผู้ประสานงานในพื นที่ /การสื่อสารคลาดเคลื่อน   

(๓) การแอบอ้างจากกลุ่มมิจฉาชีพ เพื่อเรียกรับเงินและสิ่งของบริจาค (อ้างว่าจะน้ามาสนับสนุน
ทีมงานท่อซิ่ง) 

๕.๖ การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(๑) ขอรถน้าขบวนในการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดและเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย   

(๒) ขอรับสนับสนุนรถเทลเลอร์ในการขนย้าย และน ้ามันเชื อเพลิง ผ่านทางกลุ่มโซเชียล/Facebook  

(๓) มีหัวหน้าทีมซึ่งเป็นผู้ประสานงานในพื นที่ถ ้าหลวงล่วงหน้าไปก่อนเพ่ือประสานงานติดต่อ       
ผู้มีอ้านาจในการอนุญาตให้น้าอุปกรณ์เครื่องมือเข้าไปยังพื นที่ 

๕.๗ ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(๑) ควรก้าหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานแต่ละด้าน ในแต่ละโซนพื นที่การปฏิบัติงาน 
จากกรณีการสูบและระบายน ้าบริเวณถ ้าทรายทอง จะมีระยะทางห่างจากปากถ ้า (ศอร.) ระยะทางประมาณ    
๓ กิโลเมตร จะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริเวณปากถ ้าเท่าที่ควร  

(๒) ไม่ควรมองข้าม ควรสร้างการยอมรับ พลังจากภาคประชาชน ซึ่งมีเครื่องมือ อุปกรณ์  
พร้อมสนับสนุนการท้างานของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

(๓) หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานการปฏิบัติงานในพื นที่ประสบภัย ควรมี
สัญลักษณ์แสดงตนและหน่วยงาน ให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานทราบ เพ่ือมิให้เกิดมิจฉาชีพแอบอ้างเรี่ยไร และสับสน
ในการประสานการปฏิบัติงาน 
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(๔) ควรมีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พัฒนาและสามารถตอบโจทย์การท้างานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่มีความหลากหลายมากขึ น 

๕.๘ ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง  การจัดหาท่อสูบน ้าซิ่งพญานาค อาจจะไม่สามารถจัดซื อ
ได้ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ แต่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ควรจัดท้าบัญชี เครื่องมือ อุปกรณ์       
ที่ภาคประชาชน /เอกชนมีอยู่ และเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการสาธารณภัย เพ่ือให้การประสานงาน             
เกิดความรวดเร็ว และตรงการใช้งานในพื นที่       

๖. ผู้สัมภาษณ์   

6.๑ น.ส.จิราภรณ์  บ้ารุงศักดิ์ ต้าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ   

6.๒ ว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์  วังศรี ต้าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส 

 6.๓ น.ส.สุมารินทร์  ว่องสุรีย ์ ต้าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 

 6.๔ น.ส.สุรีย์พร  อุสาหะ  ต้าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์      การระบายน ้า          

๒. วันที่สัมภาษณ์    1๐ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  

๓. สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด      

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล  นายกันตพงศ์   ฐิติพงศ์วัฒนกุล  ต้าแหน่ง ประธานบริษัท  

                 หน่วยงาน  บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด  โทรศัพทห์มายเลข  ๐๙ ๑๖๙๘ ๘๑๘๔        

   ชื่อ – นามสกุล  นายประเดิมสิทธิ์  ศรีชุมพล ต้าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย  

         หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพพรเอ็กซเพรส  โทรศัพท์หมายเลข  ๐๘ ๕๕๖๒ ๙๗๕๖        

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง  
5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ : เวลา ๑๙.๐๐ น. นายกันตพงศ์  ฐิติพงศ์วัฒนกุล นายประเดิมสิทธิ์               

ศรีชุมพล และทีมงานรวม ๑๓ คน เดินทางเข้าพื นที่ถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน จังหวัดเชียงราย พร้อมปั๊มไดโว่ 
จ้านวน ๔๒ ตัว เริ่มสูบน ้าที่ปากถ ้า ตัวที่ ๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. และติดตั งปั๊มไดโว่ ตัวที่ ๒ เวลา ๐๒.๐๐ น.             
สูบจนถึงเวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันถัด ปรากฏว่าสามารถรักษาระดับน ้าให้คงท่ีได้ 

วันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. เพ่ิมจุดติดตั งปั๊มไดโว่ตัวที่ ๓ และ ๔ ลึกจากปากถ ้าเข้า
ไป ๑๐๐ เมตร และติดตั งปั๊มไดโว่ตัวที่ ๕ และ ๖ ลึกจากปากถ ้าเข้าไป ๒๐๐ เมตร  

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ : เพ่ิมจุดติดตั งปั๊มไดโว่ตัวที่ ๗ และ ๘ ลึกจากปากถ ้าเข้าไป ๓๐๐ เมตร  
วันที่ ๑ - ๒  กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปั๊มไดโว่ทั ง ๘ ตัวเดินเครื่องสูบน ้าตลอดเวลา 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ย้ายปั๊มไดโว่ ๔ ตัว คือ ตัวที่ ๓-๖ (จุด ๑๐๐, ๒๐๐ เมตร) มาเพ่ิมที่จุด 
๓๐๐ เมตร ท้าให้ที่จุดนี มีปั๊มไดโว่ทั งหมด ๖ ตัว และมีปั๊มไดโว่ของหน่วยงานอ่ืนร่วมสูบน ้าอีก ๔ ตัว ซึ่งเป็นจุด
ที่ทีม SEAL ต้องด้าน ้าจุดแรก น ้าลึกประมาณ ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร เดินเครื่องสูบจนน ้าลดระดับลง 
ท้าให้ทีม SEAL สามารถท้างานได ้

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ย้ายปั๊มไดโว่ ๔ ตัว คือ ตัวที่ ๑-๒ (จุดปากถ ้า) และ ตัวที่ ๓-๔ (จุด ๓๐๐ 
เมตร)  ไปที่ติดตั งที่จุด ๑,๔๐๐ เมตร และเดินเครื่องสูบน ้าตลอดเวลาทั ง ๘ ตัว  

วันที่ ๕-๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖1 : ปั๊มไดโว่ ๘ ตัว เดินเครื่องสูบน ้าตลอดเวลา (ที่จุด ๓๐๐ เมตร ๔ ตัว 
และที่จุด ๑,๔๐๐ เมตร ๔ ตัว) จนสถานการณ์ยุติผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศปิดถ ้าหลวงฯ โดยยังมีปั๊มไดโว่
ที่จุด ๑,๔๐๐ เมตร จ้านวน ๔ ตัวติดค้างอยู่ และรอเวลาน ้าในถ ้าลดระดับลงแล้วจึงจะด้าเนินการเก็บกู้ปั๊มไดโว่
ติดค้างในถ ้าต่อไป 

5.2 เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
  ปั๊มไดโว่ที่น้าเข้าไปสูบน ้าในถ ้าหลวงฯ  เป็นปั๊มขนาด ๖ นิ ว ชนิดใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน ติดตั งง่าย
ต่อสายไฟสลับเส้นก็ไม่ช็อตเพียงแค่สลับสายใหม่ก็สามารถใช้งานได้ทันที  น ้าหนักเบา ปลอดภัยมีระบบ
คอนโทรลอยู่ภายในตัวเครื่อง มีหลายขนาดขึ นอยู่กับพื นที่ สะดวกในการเคลื่อนย้ายและไม่ท้าให้อากาศในถ ้า
ลดลง ซึ่งเดิมก่อนที่จะมาสูบน ้าในถ ้าหลวงฯ ถูกใช้ในงานเฉพาะด้านขุดเจาะในอุโมงค์ ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ดูดน ้าสกปรก น ้าขุ่นที่มีกรวดทราย ที่สามารถสูบน ้าได้ตลอดโดยไม่ต้องหยุดพัก
เครื่อง ซึ่งจากการติดตามข่าวกรณี มีผู้ติดอยู่ในถ ้าฯ และในการเข้าไปช่วยเหลือ จ้าเป็นต้องมีการสูบน ้าออกจาก
ถ ้าฯ จึงมีความคิดว่าปั๊มไดโว่ที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว เป็นอย่างยิ่ง และได้เข้ามาสูบน ้าโดยใช้วิธี
สูบน ้าระบาย ทอยออกเป็นช่วงๆ จากจุด ๑,๔๐๐ เมตร ส่งน ้ามาท่ีจุด ๓๐๐ เมตร   
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5.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้  
ปั๊มไดโว่ ๓ รุ่น  

รุ่นที่ 
อัตราการสูบ 
(ลิตร/ชั่วโมง)   

ขนาดท่อ 
(นิ ว) 

ไฟ 
รอบหมุนเพลา 

(RPM) 
Head 
(เมตร) 

น ้าหนัก 
(กิโลกรัม) 

๑ ๑๔๐,๐๐๐ ๔ ๓ เฟส ๒,๘๙๕ ๒๘ ๕๐ 

๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๓ เฟส ๒,๘๕๕ ๓๘ ๘๐ 

๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๖ ๓ เฟส ๒,๙๐๕ ๔๐ ๑๓๑ 

หมายเหตุ ขนาดท่อสามารถปรับได้ 

5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

(๑.) การประเมินสถานการณ์ยังขาดความแม่นย้า และผู้ที่เข้าประเมินไม่มีอ้านาจตัดสินใจในการ
ด้าเนินการ  

(๒.) แหล่งพลังงานไฟฟ้ามีจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถเพ่ิมปั๊มไดโว่ได้ที่สูบในถ ้าหลวงฯ ถ้าจ่ายไฟฟ้า
มากกว่านี สามารถเพ่ิงเครื่องสูบน ้าในถ ้า ให้มากกว่านี ได้เนื่องจากเตรียมไปทั งหมด ๔๒ ตัว   

(๓.) การประสานงานในการท้างานมีความสับสนวุ่นวาย  ไม่เป็นระบบ มีทรัพยากรเข้ามาในพื นที่           
แต่ขาดการบริหาร สั่งการให้ชัดเจน หากมีการจัดการที่ดีจะท้าให้ท้างานได้รวดเร็ว 

5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ  
การประสานงานต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว ว่าอุปกรณ์ที่

จ้าเป็นต้องใช้ต่อกันสามารถหาได้จากที่ไหน ต้องติดต่อประสานงานใคร     

ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ควรจะมีบัญชีรายการทรัพยากร ต่าง ๆ และสิ่งที่จ้าเป็นต้องใช้ควบคู่กับทรัพยากรนั น  เช่น ถ้ามีปั๊มน ้า 
ก็ต้องจัดเตรียมท่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้กับปั๊มน ้า เครื่องปั่นไฟ สายไฟ 

5.6 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 
(๑.) ควรจะมีบัญชีรายการทรัพยากร ต่าง ๆ และสิ่งที่จ้าเป็นต้องใช้ควบคู่กับทรัพยากรนั น  เช่น ถ้ามี

ปั๊มน ้า ต้องจัดเตรียมท่อชนิดต่างๆ ที่จะใช้กับปั๊มน ้า เครื่องปั่นไฟ สายไฟ 

(๒.) ควรมีข้อมูลเครือข่าย หากต้องมีการร้องขอทรัพยากร หรือความช่วยเหลือต่างๆ  
5.7 อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรจะมี  

ปั๊มได่โว่ ชนิดที่คุณภาพสูง ขนาด ๔ นิ ว และ ๖ นิ วเนื่องจากเหมาะสมกับงานสาธารณภัยเพราะ         
มีศักยภาพในการสูบสูง ติดตั งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก  สามารถใช้กับงานดับเพลิง สูบน ้ากรณีเกิดภัยแล้ง สูบน ้า
ออกกรณีอุทกภัย   
6. ผู้สัมภาษณ์  

  6.1 น.ส.จิราภรณ์  บ้ารุงศักดิ์  ต้าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ  
  6.2 น.ส.สุมารินทร์  ว่องสุรีย์    ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยายและแผนช้านาญการ 

  6.3 ว่าที่ ร.ต.ธีระศักดิ์  วังศรี   ต้าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  6.4 น.ส.สุรีย์พร  อุสาหะ     ต้าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 
 



49 
 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจระบายน ้า 

๒. วันที่สัมภาษณ์   10  กันยายน  2561  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  บริษัทเชฟรอนประเทศไทย ส้ารวจและผลิต จ้ากัด 
๔. ผู้ให้ข้อมูล   นายปริญญา   ผลบุตร  ต้าแหน่ง นักธรณีวิทยา  โทรศัพท์ 092-282-8088 

   นายสรายุทธ   จีนา      ต้าแหน่ง นักธรณีวิทยา  โทรศัพท์ 083-474-6140 
๕. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ปฏิบัติ  

(1.) สนับสนุนการปฏิบัติงานงานในภารกิจเบี่ยงทางน ้า และร่วมสร้างฝายเบี่ยงทางน ้าไม่ให้เติมเข้าสู่ 
ถ ้าหลวง จ้านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณล้าห้วยผาหมี และล้าห้วยผาฮี   

(2.) จัดหาท่อ HDPE ขนาด 4 นิ ว พร้อมสนับสนุนช่างเทคนิคและอุปกรณ์ในการติดตั ง บริเวณล้าห้วย
ผาหมีความยาวท่อ 2,000 เมตร และ บริเวณ ล้าห้วยผาฮี  ความยาวท่อ 1,200 เมตร 
 (3.) พิจารณาความเป็นไปได้ในการเจาะถ ้าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้าน
การขุดเจาะ และทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาร่วมปฏิบัติงาน 

(4.) สนับสนุนพนักงานของเชฟรอนฯ ที่เป็นหน่วยซีลร่วมปฏิบัติงานพร้อมถังอากาศส้าหรับภารกิจด้าน ้า 

    5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
(1.) บุคลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเน้นการท้างานโดยเสนอแนะหลักคิด

และเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเบี่ยงทางน ้าและสร้างฝาย 
(2.) จัดตั ง AEMT เข้าปฏิบัติงานใน EOC ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือวางแผนการสนับสนุนด้าน 

ทรัพยากรและข้อมูลทางเทคนิค เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติในพื นที่เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 (3.) น้าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่และสถานการณ์ 

    5.3 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
(1.) ใช้ท่อ HDPE ความหนา 4 มม. และ สามารถต่อท่อได้ในทุกๆ 100 เมตร  

    5.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 

ส้าหรับสนับสนุนภารกิจด้าน ้า อุปกรณ์ช่วยระบายน ้า 
1. ถังอากาศเดี่ยวส้าหรับด้าน ้า 200  ชุด 1. ท่อ HDPE ขนาดกว้าง 4 นิ ว ล็อตแรก 2,000 เมตร 
2. วาล์วส้าหรับถังอากาศ           200  ชุด 2. อุปกรณ์เสริมส้าหรับท่อ HDPE  20 ชุด 
3. สายปรับก้าลังดัน  20  ชุด 3. รถบรรทุก 2 คัน ส้าหรับขนส่งท่อ HDPE Pipe    

1 ล๊อต 
๔. มาตรวัดแรงดันอากาศพร้อมสาย  20  ชุด 4. ไฟฉายปฏิบัติการใต้น ้า และแบตเตอรี่ 200 ชุด 
๕. ถังอากาศด้าน ้าแพคหลัง    64  ชุด 5. ท่อ HDPE กว้าง4 นิ ว+อุปกรณ์เสริม  

    (ล็อต2)1,200 เมตร 
๖. เข็มขัดตะกั่ว SWIVEL BOLT SNAP,92MM 60ชุด  
๗. ไฟฉาย“TORNADO” ED 1,000 LUMEN. 50 ชุด  
๘. ชุดด้าน ้า 3MM ขนาด M           30  ชุด  
๙. ชุดด้าน ้า 3MM ขนาด L            20  ชุด  

 
 



50 
 

    5.5 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 (1.) การชี แจงขั นตอนและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานแต่ละวันไม่ชัดเจน 
 (2.) ข้อมูลที่เป็นความลับในการปฏิบัติงานควรมีขอบเขตในการน้าเสนอ เพ่ือให้แต่ละภารกิจสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานได้ 
    5.6 การแก้ไขปัญหาที่พบ 

(1.) รับฟังสรุปผลการประชุมที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจในการตัดสินใจที่
ร่วมประชุมวางแผนกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

(2.) ประชุมวางแผน เสนอทางเลือก ร่วมกับหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญ 
    5.7 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 (1.) ต้องมีระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยน้าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เพ่ือให้สามารถ
ท้างานได้อย่างเป็นระบบ 
 (2.) หน่วยสถานการณ์ต้องมีการประเมินสถานการณ์ที่แม่นย้า 
 (3.) การจัดตั งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเข้าปฏิบัติงานของแต่ละส่วน ควรรวดเร็วกว่านี  
 (4.) ควรให้มีทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้ทุกส่วนสามารถท้างานได้อย่างเป็นระบบ 

(5.) ภาคเอกชนต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์โดยไม่สร้างภาระให้พื นที่ 
 (6.) เจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติ ควรมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
    5.8 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 

(1.) ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยไม่สร้างภาระให้กับพื นที่ที่เกิดภัย 

(2.) ประสานและจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาระฉุกเฉิน
กับชาวต่างชาติได้  

5.8 ความส้าเร็จในครั งนี   
 (1.) การใช้หลักทางวิชาการทางธรณีฟิสิกส์มาสนับสนุนการการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ  
      - การประเมินโครงสร้างของหินปูน เพ่ือหาทางเลือกนอกเหนือจากการสูบน ้าออกจากถ ้า 

      - การค้านวณความสัมพันธ์ของปริมาณน ้าในถ ้าและน ้าที่สูบออก  
      - การค้านวณระดับปริมาณของน ้าและหิน  
 (2.) การบริหารจัดการทรัพยากรของเชฟรอนฯ ที่รวดเร็ว ตรงความต้องการในการน้าไปใช้ 

๖. หากสถานการณ์รุนแรง กรณีเกิดน ้าท่วมเต็มถ ้า   
6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติที่ควรใช้ 

(1.) เตรียมการผลัดเปลี่ยนก้าลังบุคลากรทุกสัปดาห์  
(2.) กรณีเกิดน ้าท่วมจุดที่ท้าฝายเบี่ยงทางน ้า 
2.1 กรณีน ้าไม่มาก  

                - จัดเตรียมก้าลังคนเพิ่ม จ้านวน 500 คน 
     - ใช้เวลาเพิ่มในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

                - การขุดเบี่ยงทางน ้าต้องขอสนับสนุนก้าลังพลทหารในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร 
2.2 กรณีน ้ามาก จ้าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และเทคนิคเฉพาะด้าน 
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6.2 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้ 
 หลักทางวิชาการทางธรณีฟิสิกส์ และปฐพีวิทยา 

6.3  อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรมี 
 (1.) ท่อ HDPE  
 (2.) เครื่องมือสั่งการที่สามารถสื่อสารภายในถ ้าหรือพื นที่อับอื่นๆ 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ให้มีการขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ภาคเอกชน 

ได้รับทราบมากยิ่งขึ น 
7.2 ในกรณีเกิดสาธารณภัยและมีหน่วยงานเข้ามารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน ให้มีการมอบหมาย

ภารกิจและชี แจงโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานทราบและเข้าใจบทบาทและ            
สายการบังคับบัญชา 

๘. ผู้สัมภาษณ์ 
8.1 นางปวีณา     ทองสกุลพันธ์  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 
8.2 นายศุภกิจ     อยู่ร่มพฤกษ์    ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 
8.3 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน ้า 
๒. วันที่สัมภาษณ์  10 กันยายน 2561  เวลา  13.30 - 16.30 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์ ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล  

- นายประทีป ภักดีรอด ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมธรณีวิทยา    
- ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ต้าแหน่ง นักธรณีวิทยาช้านาญการพิเศษ  
- ดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม ต้าแหน่งวิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ  

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่ได้รับมอบหมายที่ถ ้าหลวง  
- สนับสนุนเครื่องสูบน ้าเพ่ือสูบน ้าออกจาถ ้าหลวง สูบน ้า ลดระดับน ้าที่หนองน ้าพุ และสูบน ้าเพ่ือเร่ง

การระบายน ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน ้าออกจากถ ้าหลวง  
- ป้องกันหรือลดปริมาณน ้าที่เติมลงสู่ถ ้าหลวง  
- การจัดท้าแผนที่เพ่ือการปฏิบัติงาน แผนที่พื นที่น ้าท่วมที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน ้าออกจากถ ้าหลวง  
- จัดท้าโครงการอาคารบังคับน ้าขนาดเล็กเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ   
ได้จัดเจ้าหน้าที่ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ออกเป็น 
(1.) ทีมส้ารวจภูมิประเทศ จ้านวน 4 ทีม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนส้ารวจภาคพื นดิน 
(2.) ทีมส้ารวจธรณีฟิสิกส์ จ้านวน 2 ทีม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนธรณีวิทยา 

           (3.) ทีมนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จ้านวน 1 ทีม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 
           (4.) ทีมประสานงานและวิชาการ จ้านวน 1 ทีม ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการส้านักส้ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยานักธรณีวิทยา วิศวกรโยธา (ปฐพีกลศาสตร์)  วิศวกรส้ารวจ 
           5.1.1 การส้ารวจหาโพรง รอยแตกถ ้าที่น ้าไหลซึมลงมาเติมในถ ้าหลวง ด้านทิศเหนือของถ ้าหลวง  
(ผาหมีร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี และด้านทิศใต้ของถ ้าหลวง (ผาฮี ) ร่วมกับคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฯลฯ ทีมที่ปฏิบัติได้แก่ทีมส้ารวจ
ธรณีฟิสิกส์ 1 และ 2 ร่วมกับทีมส้ารวจภูมิประเทศ 1 และ 2 )  
          5.1.2 การส้ารวจภูมิประเทศเพ่ือหาพิกัดและระดับปากถ ้าหลวง รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ (รูปตัด
ตามขวางและรูปตัดตามยาว) ของปากถ ้าหลวง ปฏิบัติงานโดย ทีมส้ารวจภูมิประเทศ 3   
         5.1.3 การส้ารวจภูมิประเทศบนเทือกเขานางนอนเพ่ือหาต้าแหน่งจุดรวมน ้าที่ไหลซึมลงสู่ถ ้า รวมถึง
ปล่องหรือโพรงถ ้าท่ีอาจเชื่อมต่อถึงถ ้าหลวงได้ ร่วมกับทหาร และต้ารวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติงานโดย              
ทีมส้ารวจภูมิประเทศ 4  
         5.1.4 ติดต่อประสานงานกับศูนย์อ้านวยการร่วม และขออนุญาตบินส้ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
ปฏิบัติงานโดย ทีมประสานงานและวิชาการ 
       5.1.5 รวบรวมข้อมูลจากการส้ารวจและจัดท้าแผนที่ประกอบการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานโดยทีม
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  
5.2 เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้   

 - เจ้าหน้าที่ของแต่ละทีมสามารถปฏิบัติงานข้ามทีมได้ตามความต้องการของในแต่ภารกิจ 
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 - เครื่องมือส้ารวจธรณีฟิสิกส์ ประกอบด้วย เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ (Resistivity 
meter) เครื่องมือวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismograph Exploration)และ เครื่องมือวัดเรดาร์หยั่งลึก (Ground 
Penetrating Rasar) 

 - ทีมส้ารวจภูมิประเทศใช้ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศ และข้อมูล DSM เพ่ือพิจารณาพื นที่ที่มี
ศักยภาพในการส้ารวจหา จุดรวมน ้า ปล่อง โพรง หรือถ ้า ที่อาจเชื่อมโยงถึงถ ้าหลวงได้ เมื่อได้พื นที่เป้าหมาย
แล้วจึงลงพื นที่ส้ารวจภายใต้ความรู้พื นฐานเรื่องถ ้าจากนักธรณีวิทยา เพ่ือให้สามารถแยกแยะโอกาสและความ
เป็นไปได้ของปล่องท่ีส้ารวจพบในแต่ละแห่ง ก่อนที่จะส้ารวจลึกลงไปภายในปล่อง 
5.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้                   

- เครื่องสูบน ้า ขนาด 12 นิ ว ขับด้วยเครื่องยนต์ จ้านวน 3 เครื่อง 
          - เครื่องสูบน ้า ขนาด 8 นิ ว ขับด้วยไฟฟ้า จ้านวน 1 เครื่อง 
          - เครื่องสูบน ้า ขนาด 10 นิ ว ขับด้วยไฟฟ้า จ้านวน 6 เครื่อง 
          - เครื่องสูบน ้า ขนาด 8 นิ ว ขับด้วยเครื่องยนต์ จ้านวน 1 เครื่อง 
          - เครื่องสูบน ้า ขนาด 6 นิ ว ขับด้วยเครื่องยนต์ จ้านวน 1 เครื่อง 
          - ชุดกล้องส้ารวจ ประกอบด้วย กล้องระดับ กล้องวัดมุม และ Staff gauge 
          - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือหาพิกัด แบบ Real Time Kinematic (RTX)  
          - อากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (Multi rotor Drone) 
          - อากาศยานไร้นักบินแบบขึ นลงทางดิ่ง (Vertical Take Off and Landing: VTOL) 
            - Computer และ Software เพ่ือการจัดท้าแผนที่ภูมิประเทศ และ Digital Surface Mode (DSM) 
          - แผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ Digital Surface Model (DSM) 
             -  เครื่องมือส้ารวจธรณีฟิสิกส์ ประกอบด้วย เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะ (Resistivity 
meter) เครื่องมือวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismograph Exploration) และ เครื่องมือวัดเรดาร์หยั่งลึก 
(Ground Penetrating Rasar)  
         - รถเจาะหินชนิดตีนตะขาบ 
5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

- น ้าที่ไหลเข้าไปท่วมในถ ้ามีปริมาณมาก   
     ข้อจ้ากัด  

- ถ ้ามีความยาวและซับซ้อนมาก ไม่ทราบจุดที่ 13 คน หลบภัยน ้าท่วม 
           - น ้าภายในถ ้าลึกและขุ่น 
           - ต้องคน้หา 13 คน ให้พบโดยเร็วที่สุด 
           - ต้องน้าพา 13 คน ออกมาจากถ ้าหลวงให้เร็วที่สุด และปลอดภัยที่สุด  
           - ฝนที่ตกในพื นที่ตามฤดูกาล 
5.5 การแก้ไขปัญหาที่พบ ด้าเนินการตามภารกิจสนับสนุนทั งต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า  
          - ต้นน ้า ลดการเติมน ้าลงสู่ถ ้าหลวง  

- กลางน ้า สูบน ้าออกจากถ ้าหลวง ค้นหาและช่วยชีวิต 13 คน 
- ปลายน ้า ตรวจสอบ ลดผลกระทบ และเยียวยา พื นที่น ้าท่วมที่เกิดจากการระบายน ้าออกจากถ ้าหลวง  

5.6 ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
          - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานควรมีการเตรียมความพร้อมของทีมงาน เครื่องมือ อุปกรณ์             
และข้อมูลต่าง ๆ ที่พร้อมทุกด้าน การบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน และการมีผู้น้าองค์กรตั งแต่                  
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ที่ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบท้าให้ภารกิจลุล่วงได้ และ มี             
ผู้ประสานงานทีส่ามารถตัดสินใจได้  
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๖. หากสถานการณ์รุนแรงขึ น 
ในกรณีที่มีน ้าป่าไหลหลากน ้าท่วมเต็มถ ้า มีหินขนาดใหญ่ถล่มลงมากีดขวางทางน ้าไม่สามารถสูบน ้าได้  

 - วิเคราะห์หาพื นที่ และด้าเนินการเจาะถ ้า เพ่ือระบายน ้าออกจากถ ้า 
      6.1 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ควรน้ามาใช้  
             -  Resistivity Survey       
       6.2 อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรจะมี  

- ระบบการจัดการเหตุการณ์ ระบบบัญชาการ ควรน้ามาใช้ให้มากกว่านี  
- โครงสร้างศูนย์บัญชาการณ์ ควรให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง      

7. ผู้สัมภาษณ์   
7.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

          7.2 นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์   ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 
   7.3 นางสาวศิริธร สมสุวรรณ  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ : การระบายน ้าในถ ้า 
๒. วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 12  กันยายน  2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์  : ส้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
๔. ผู้ให้ข้อมูล  : 1) นายขาว เขียวภักดี ผู้อ้านวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ส้านักป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทรศัพท์  0 8399 25049 
  2) นายธิติพัตร รอดส้าอาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ                    
สถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 เบอร์โทรศัพท์ 08 6550 3716 
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  : เร่งระบายน ้าภายในถ ้า 
 ภารกิจที่ปฏิบัติ: 1) ร่วมประชุมวางแผนการระบายน ้าในถ ้า 2) ส้ารวจจุดติดตั งเครื่องสูบน ้า 3) ติดตั ง
เครื่องสูบน ้าทั งของ กทม. และหน่วยงานอื่นที่มาร่วมสนับสนุน 4) ควบคุมการสูบน ้า 
    5.2 วิธีการปฏิบัติ  
  - วันที่ 27 มิ.ย. 61 ท้าการต่อเครื่องสูบน ้าและอุปกรณ์ ของ กทม. โดยตั งเครื่องสูบน ้าจากบริเวณ
โถง 3 แล้วโรยสายส่งน ้าออกมาทางปากถ ้า เพ่ือระบายน ้าออก แต่ไม่นานระดับน ้าในถ ้าได้เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว
และไหลเข้าท่วมทุกห้องโถงภายในถ ้า จึงต้องถอนก้าลังออกจากถ ้าทั งหมด และปรับแผนการท้างาน  
 - วันที่ 28 มิ.ย. 61 เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดชุดส้ารวจและติดตั งเครื่องสูบน ้า           
และเริ่มท้าการติดตั งเครื่องสูบน ้าของ กทม. ที่ยังเหลืออยู่ เริ่มตั งแต่บริเวณโถง 1 ท้าการสูบน ้าออกจากถ ้า  
และเม่ือมีเครื่องสูบน ้าจากหน่วยงานอื่นๆ เพ่ิมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ กทม. ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ส้ารวจและก้าหนดจุดติดตั ง และด้าเนินการติดตั งเครื่องสูบน ้าในจุดต่างๆ ไล่ล้าดับตั งแต่ โถง 1 จนไปถึง              
โถง 3 ที่ระยะ 1,500 เมตร 

การระบายน ้าออกจากถ ้า วันที่ 4 ก.ค. 61   
(1) ภายในถ ้าโถง 1 ระบายน ้าด้วยเครื่องสูบน ้า ขนาด 75 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง เครื่องสูบน ้า 

ไฮโดรลิค จ้านวน 1 เครื่อง 
 (2) ระบายน ้าบริเวณ จุด 150 เมตร ถึงจุด 250 เมตร ด้วยเครื่องสูบน ้าพญานาค จ้านวน 2 เครื่อง 

เครื่องสูบน ้า ขนาด 6 นิ ว จ้านวน 2 เครื่อง  
(3) ภายในถ ้าปากโถง 2 จุด 300 เมตร ระบายน ้าด้วยเครื่องสูบน ้า ขนาด 6 นิ ว จ้านวน 2 เครื่อง 

เครื่องสูบน ้า ขนาด 4 นิ ว จ้านวน 6 เครื่อง เครื่องสูบน ้า ขนาด 1.2 KW จ้านวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน ้าพญานาค                  
จ้านวน 1 เครื่อง (3) บริเวณปากโถง 3 ระบายน ้าด้วยเครื่องสูบน ้า ขนาด 1.2 KW จ้านวน 3 เครื่อง เครื่องสูบ
น ้า ขนาด 6 นิ ว จ้านวน 1 เครื่อง (4) ภายในโถง 3 ระบายน ้าด้วยเครื่องสูบน ้า ขนาด 6 นิ ว จ้านวน 1 เครื่อง 
ระบายน ้าออกจากถ ้า (การใช้เครื่องสูบน ้า ประเภท ชนิด ขนาด จ้านวน เครื่องสูบน ้า และต้าแหน่งที่ตั งเครื่อง
สูบน ้า เปลี่ยนตามความเหมาะสมและสถานการณ์ปริมาณนั นแต่ละวัน) 
    5.3 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้  
 - การใช้เครื่องสูบน ้า การต่อสาย พ่วงสาย เครื่องสูบน ้า 

- การต่อไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
    5.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้   
 - เครื่องมืออุปกรณ์ของ กทม. ได้แก่ เครื่องสูบน ้าชนิดจุ่มน ้า เครื่อง ไดโว่ ขนาด 1.2 KW ก้าลังสูบน ้า 
39,000 ลิตรต่อชั่วโมง จ้านวน 20 เครื่อง สายส่งน ้าขนาด สองนิ วครึ่ง จ้านวน 66 เส้น 
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 - บริษัทนพพรเอ็กซ์เพลส บริษัทเฟร์นเทค เอนจิเนียริ่ง ได้น้าเครื่องสูบน ้าชนิดจุ่มน ้า ขนาด 6 นิ ว 
ก้าลังสูบน ้า 350,000 ลิตรต่อชั่วโมง จ้านวน 4 เครื่อง ขนาด 4 นิ ว ก้าลังสูบน ้า 130,000 ลิตรต่อชั่วโมง 
จ้านวน 4 เครื่อง สูบน ้าบริเวณโถง 1 โถง 2 และท่ี 1,400 เมตร 
 - บริษัท ปตท.สผ. ได้น้าเครื่องสูบน ้าระยะไกล ไฮโดรลิค ก้าลังสูบน ้า 150,000 ลิตร/ชั่วโมง จ้านวน 
1 เครื่อง สนับสนุนการระบายน ้า ติดตั งบริเวณโถง 1  
 - บริษัท นิยมค้า ไฮรโดรลิค ได้น้าเครื่องสูบน ้าพญานาค ขนาด 15 แรงม้า จ้านวน 12 เครื่อง ขนาด 
25 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง ติดตั งบริเวณปากโถง 2 (เนิน 300) 
 - บริษัท ช. การช่าง จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท ช. การช่าง (ลาว) จ้ากัด ได้น้าเครื่องสูบน ้าชนิดจุ่มน ้า 
ขนาด 6 นิ ว ก้าลังสูบน ้า 330,000 ลิตรต่อชั่วโมง จ้านวน 9 เครื่อง ขนาด 4 นิ ว ก้าลังสูบน ้า 130,000 
ลิตรต่อชั่วโมง จ้านวน 9 เครื่อง สนับสนุนการระบายน ้า 
    5.5 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
    (1.) ด้านการระบายน ้า 
 - การติดตั งเครื่องสูบน ้าท้างานด้วยความล้าบากเนื่องจากเครื่องสูบน ้ามีขนาดใหญ่และหนัก ประกอบ
กับต้องฝ่ากระแสน ้าที่ไหลออกมาจากถ ้า  
 - กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องสูบน ้าไม่เพียงพอ  
 - การด้าเนินการเปิดทางน ้าจุด 300 เมตร ปฏิบัติงานด้วยความล่าช้าเนื่องจากอุปกรณ์ใช้กระแสไฟฟ้า 
และต้องหยุดให้นักด้าน ้าเดินทางเข้า ออก ภายในถ ้า 
 (2.) การสื่อสารในถ ้าไม่สื่อสารในถ ้าได้ 
 (3.) ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ การสั่งการไม่มีความชัดเจน              
ไม่มีการมอบหมายภารกิจ 
 (4.) การประสานงาน การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 (5.) ขาดข้อมูลสภาพพื นที่ปฏิบัติงาน ไม่มีแผนที่  
 (6.) ไม่มีการรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ข้อจ้ากัดของอุปกรณ์ 
   5.6 การแก้ไขปัญหาที่พบ 
 - ขอก้าลังทหารท้าการเคลื่อนย้ายเข้าจุดติดตั งแล้ว ระบายน ้าออกจากถ ้า พร้อมแจ้งกองอ้านวยการ
ร่วมฯ ในการเพ่ิมกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ  
 - การด้าเนินการเปิดทางต้องท้างานด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์                 
ใช้กระแสไฟฟ้า 
    5.7 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 - ควรมีการจัดท้าบัญชีรายชื่อทรัพยากรที่น้ามาปฏิบัติงานพร้อมระบุความสามารถ/ประสิทธิภาพ/
ข้อจ้ากัดของทรัพยากร/อุปกรณ์ พร้อมทั งวางระบบการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมการปฏิบัติ 
    5.8 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 
 - ควรมีการเตรียมความพร้อม บุคลากรให้มีทักษะในงานด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมรรถนะของร่างกาย
และจิตใจ 
 - ควรมีการเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องสูบน ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์  เช่น เครื่องสูบน ้าขนาดเล็ก ส้าหรับในพื นที่แคบ  

6. ผู้สัมภาษณ์   
6.1 นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์ วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ  

 6.2 นางสาวจิราภรณ์ บ้ารุงศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ 
 6.3 นายพัชรินทร์ หลวงค้า เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย และชวยเหลือผูสูญหายบริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์ : การระบายน ้าในถ ้า  
๒. วันที่สัมภาษณ์  :  วันที่ 13 กันยายน 2561   เวลา 09.30 – 13.00 น. 
๓. สถานที่สัมภาษณ์ :  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. ผู้ให้ข้อมูล  :  นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อ้านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทรศัพท ์08 9920 1602 
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย : ควบคุมการสูบน ้า การระบายน ้า ออกจากถ ้า 
 ภารกิจที่ปฏิบัติ  : 1) บูรณาการ ประสานงาน นักวิชาการ หน่วยงาน ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการสูบน ้า
ในถ ้า 2) ร่วมประชุมวางแผนการระบายน ้าในถ ้า 3) ควบคุม อ้านวยการ ในการปฏิบัติงานการระบายน ้าในถ ้า 
    5.2 ปัจจัยที่ท้าให้ภารกิจประสบความส้าเร็จ 
 (1.) พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
 (2.) พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก้าหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ้านวยการจังหวัด 
และมี ปภ. เป็นฝ่ายเลขาฯ 
 (3.) หน่วยงานทหารที่มีก้าลังพลมาร่วมปฏิบัติจ้านวนมาก 
 (4.) Social Media เผยแพร่ไปทั่วโลก ท้าให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือ 
 (5.) ประชาชนจิตอาสาจ้านวนมากที่ อาสาเข้ามาสนับสนุนต่างๆ  
    5.3 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 

- ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับน ้า ทั งน ้าฝน น ้าท่า น ้าใต้ดิน  
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพื นที่ และการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ความรู้ในเรื่องของ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้สูบน ้า ทั ง เครื่องสูบน ้าแบบต่างๆ อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง             

ทั งสายท่อส่งน ้า ระบบไฟฟ้า  
    5.4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
  - มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการจ้านวนมาก แต่ไม่มีการ
จัดระบบให้นักวิชาการได้มีพื นที่ที่จะร่วมกันน้าเสนอ วิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 - การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ การสั่งการไม่มีความชัดเจน ไม่มีการมอบหมายภารกิจ 
 - ข้อมูลมีจ้านวนมาก แต่ไม่มีการยืนยันความถูกต้อง ขาดข้อมูลเชิงพื นที่ แผนที่ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   
    5.5 การแก้ไขปัญหา 
  - มอบหมายภารกิจแต่ละหน่วยงานได้มีพื นที่ปฏิบัติงานตามความสามารถภารกิจของหน่วยงานนั นๆ  
    5.6 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 - ในเมื่อเรามีโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ และมีกล่องผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา เราควรให้กล่องนี ได้ท้างาน
อย่างเป็นระบบด้วย ต้องมีการตั งหัวหน้าของกล่อง มีการท้างานเป็นคณะท้างาน มีทีมสรุปข้อมูลทางวิชาการ   
ที่สนับสนุนการตัดสินใจการปฏิบัติ 
    5.7 ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง : กรม ปภ. ควรมีการเตรียมความพร้อม  
 (1.) ด้านบุคลากร 
 - บุคลากรต้องมีทักษะในงานด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมรรถนะของร่างกายและจิตใจให้พร้อมปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 
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  - กรม ปภ. ควรให้ความส้าคัญกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพเฉพาะทาง ที่ต้องมีความรู้
ความช้านาญในองค์ความรู้นั นจริงๆ เช่น ความเชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา ธรณีวิทยา อัคคีภัย ฯลฯ  
 (2.) ด้านเครื่องมือ อุปกรณ ์ควรมีการเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องสูบน ้า และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสมกับสถานการณ ์เช่น กรณีในพื นที่ท่ีเป็นที่แคบ ในถ ้า 
 (3.) ด้านข้อมูล กรม ปภ. ควรมีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นของตนเอง  
 5.8. ข้อเสนอแนะ ต่อการเตรียมความพร้อมของกรม ปภ.  
 (1.) ควรจัดอบรมบุคลากรกรม ปภ. ให้มีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตั งแต่ระดับพื นฐาน 
ระดับก้าวหน้า จนถึงประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ให้สามารถจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยได้และวิเคราะห์ข้อมูล 
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ นจริงได้ 
 (2.) ควรอบรมบุคลากรกรม ปภ. ให้มีความรู้เกี่ยวกับอุทกวิทยา ทั งน ้าฝน น ้าท่า น ้าใต้ดิน สามารถ 
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น วิเคราะห์ข้อมูล น้าข้อมูลมาใช้ในการจัดการในสถานการณ์สาธารณภัยได้ 
 (3.) ควรมีการจัดท้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่เสี่ยงภัยของกรม ปภ. 
ให้มีความละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน 
 (4.) การเตรียมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ิมเติม  
  - อุปกรณ์ เครื่องสูบน ้าชนิดจุ่มน ้า ใช้ไฟฟ้า ท่อขนาด 6 นิ ว และ 4 นิ ว เพ่ือใช้สูบน ้าในถ ้า
และท่ีแคบ ในพื นที่ที่ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน ้าที่ใช้น ้ามันเป็นเชื อเพลิงได้ 
  - อุปกรณ์เครื่องตรวจจับพิกัด Differential Global Position System (DGPS) เพ่ือใช้ใน
การหาพิกัดพื นที่ ในงานสาธารณภัยต่างๆ   
  - อุปกรณเ์ครื่องหยั่งความลึกของน ้าด้วยเสียงสะท้อนเครื่อง (echo sounder) 
6. ผู้สัมภาษณ์   
 6.1 นางปวีณา ทองสกุลพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ  
 6.2 นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์ วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ  
 6.3 น.ส.จิราภรณ์ บ้ารุงศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ 
 6.4 น.ส.สุมารินทร์ ว่องสุรีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 
๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์  ภารกิจ การระบายน ้า    

๒. วันที่สัมภาษณ์   ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.   

๓. สถานที่สัมภาษณ์  ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี     

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล ๑. นายสุวิทย์  โคสุวรรณ  ตา้แหน่ง  ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 

    หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0๘ 1๙๐๕ ๕๒๓๔ 

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง  

กรมทรัพยากรธรณี ได้สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหา ช่วยเหลือ นักฟุตบอลทีมหมูป่า ดังนี   
วันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. กรมทรัพยากรธรณีได้จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน

ข้อมูลธรณีวิทยา ณ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี  เพ่ือการค้นหาและกู้ชีพทีมนักฟุตบอล
เยาวชนและโค๊ชทีมหมูป่าอะคาเดมีโดยได้มีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยนายศักดา ขุนดี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลุมยุบและภูมิสารสนเทศเข้ามาด้าเนินการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 
เพ่ือหาร่องรอย รอยแตกและโพรงถ ้าที่สามารถมุดเข้าสู่ในถ ้าได้ และในเวลา ๐๘.๐๐ น.ทมีกรมทรัพยากรธรณี
ภาคสนามได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อกองอ้านวยการร่วมฯ ในภารกิจสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้าน
ธรณีวิทยา ถ ้าวิทยาและอุทกวิทยา พร้อมน้าเสนอแผนที่ภูมิประเทศแสดงรอยเลื่อนที่พาดผ่านเทือกเขาหินปูน
ซึ่งมีโอกาสจะพบปล่องหรือโพรงถ ้าต่อหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และลงพื นที่ส้ารวจหาแนวโพรงปล่อง 

กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรปฏิบัติภารกิจ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาการซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ธรณีวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลการส้ารวจถ ้าของ 
Mr.Martin Ellis (กรมทรัพยากรธรณี ESRI GISTDA กรมแผนที่ทหาร สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย) 
และการส่งนักธรณีวิทยาไปบูรณาการการปฏิบัติการในพื นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทยานแห่ งชาติสัตว์ป่ าและพันธุ์ พืช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปตท.ส้ารวจ         
และผลิตปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจ้ากัด 
(มหาชน) บริษัท Right Tunneling และบริษัท Kenber Geotechnic ในภารกิจการลดระดับน ้าภายในถ ้า 
ซึ่งเป็นการป้องกันน ้าไม่ให้เติมเข้าสู่ถ ้า และการะบายน ้าออกจากถ ้า และภารกิจหาทางเข้าถ ้าทางปล่อง
หรือโพรงถ ้าบนภูเขาหินปูนที่คาดว่าจะเชื่อมต่อกับถ ้า 

๕.๑ ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ  
โจทย์ที่กรมทรัพยากรธรณีได้รับ คือ  

     (๑) ไม่มีพิกัดระดับถ ้า ความสูง - ต่้าของถ ้า รูปร่างลักษณะของถ ้า ซึ่งยังไม่มีใคร หรือหน่วยงาน  
ไหนมีข้อมูล  

(๒) ในการระบายน ้าช่วงแรก เหตุใดปริมาณน ้าในโถงถ ้าจึงไม่ลดลงเลย  
(๓) ความเป็นไปได้ในการเจาะผนังถ ้าจากด้านบน เพ่ือเติมอากาศภายในถ ้า เพ่ือส่งน ้า อาหาร   
    (กรณีต้องรอ ๓ เดือน ตอนฤดูแล้ง) และการเจาะเพ่ือเบนน ้าออกไม่ให้น ้าไหลเข้าถ ้า 

 กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยสนับสนุน ข้อมูลเชิงวิชาการธรณีวิทยา การท้างานครั งนี เป็นการบูรณา
การร่วมกันหลายภาคส่วนเป็นการประกอบก้าลังกันของผู้ เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา ที่มีความรู้เฉพาะทาง เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ถ ้า วิทยา และอุทก
วิทยา อาทิเช่น กรมทรัพยากรธรณี /กรมแผนที่ทหาร /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์) /
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วศท.) (ดร.ธเนศ วีระศิริ) บริษัท จีไอเอส จ้ากัด บริษัท
เคนเบอร์จีโอเทคนิค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.  
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ส้ารวจและผลิตปิโครเลียม จ้ากัด (มหาชน) ฯลฯ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในการจัดท้าข้อมูล เช่น กลุ่ม จีไอเอส 
(GIS) เพ่ือจัดท้าแผนที่ถ ้า/กลุ่มธรณีวิศวะส้ารวจธรณีฟิสิกส์ ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าหรือ (Resistivity) 
เพ่ือหาต้าแหน่งของแนวถ ้าและเจาะหลุมส้ารวจ ทุกการตัดสินใจจะมีผู้น้า/ผู้แทน กลุ่มนักวิชาการ น้าเสนอ
ข้อมูลไปยัง ศอร. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการปฏิบัติงาน ต่อไป  โดยแบ่งกลุ่มการท้างาน   
ด้านวิชาการ เพ่ือตอบโจทย์สถานการณ์ ดังนี   

๕.๑.๑ การจัดท้าแผนที่ถ ้า เริ่มจากการประสานงานระหว่างกรมแผนที่ทหาร และ กรมทรัพยากรธรณี  
ท้าให้เป็นที่มาของการน้าภาพถ่ายทางอากาศ DMC (Digital Mapping Camera)  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งถ่าย  จากกล้อง 
Digital large format มาใช้เป็นแผนที่ฐานในการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา และการท้าภาพซ้อนแนวเส้นถ ้าเข้าไป    
ในแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา เพ่ือศึกษาการวางแนวเส้นถ ้า ความสอดคล้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาของถ ้า
หินปูน และการลาดเอียงของแนวชั นหินปูน และหินดินดานในพื นที่ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับ แนวเส้นถ ้าที่ได้ด้าเนินการ
จัดท้าเป็นเชปไฟล์สามารถใช้อ้างอิงในการท้างานเบื องต้นได้เป็นอย่างดี และจากข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่ได้มีผู้
ศึกษาถ ้าหลวงไว้ ทั งจากทีมนักส้ารวจถ ้าชาวฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ และในปี ๒๐๑๔-๒๐๑๕ ของ มาร์ติน อีล์ลีส        
ร็อบ ฮาเปอร์ อีล์ลีส ดิสทอกซ์ สเกาท์ และเวิร์น อันสเวิร์ธ ซึ่งมีการอ้างอิงค่าพิกัด GPS X Y Z (ความสูง) ท้าให้การท้า
แผนผังถ ้าหลวงมีการพัฒนาความแม่นย้า และสมบูรณ์ ยิ่งขึ น  (ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก หนังสือถอดบทเรียน สหวิทยาการ +

ธรณี ร่วมฝ่าวิกฤติถ ้าหลวง ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรณี สิงหาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๗-๘๐)   
๕.๑.๒ การสนับสนุนข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินทางไหลของน ้า  

 (๑) การประเมินเกี่ยวกับการผันน ้า กรมทรัพยากรธรณี ได้ด้าเนินการร่วมกับทีมงาน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ศึกษาทั งน ้าบนดินที่ไหลลงไปยังในถ ้าหลวงได้ และการศึกษาน ้าใต้ดิน ต้าแหน่ง              
น ้ามุด แนวทางการเติมน ้าลงใต้ดิน เพ่ือหยุดปริมาณน ้าเข้าภายในถ ้าจะท้าให้ระดับน ้าในถ ้าลดลงเมื่อประกอบ
กับการสูบน ้าออกจ้านวนมาก 

 (๒) วิเคราะห์พื นที่รับน ้าทั งจากทางห้วยน ้าดั นทางทิศเหนือของถ ้า และห้วยปากตีนไฟ
ทางทิศใต้ของถ ้า เพ่ือประเมินทิศทางการไหลของน ้าผิวดิน ปริมาณสะสมของน ้าผิวดินในต้าแหน่งต่าง ๆ     
การไหลซึมของน ้าลงสู่ใต้ดิน ต้าแหน่งการมุดตัวของน ้า ตลอดจนต้าแหน่งการมุดตัวของน ้าลงสู่โพรงหินปูน     
เข้าสู่บริเวณถ ้า รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ในการผันน ้า และต้าแหน่งที่ควรเป็นต้นท่อในการผันน ้า   
และต้าแหน่งปลายท่อเพ่ือไม่ให้น ้ามีโอกาสไหลเข้าสู่โพรงถ ้าหลวง หรือไหลเข้าสู่ระบบน ้าใต้ดินที่เติมน ้าเข้าสู่          
ถ ้าหลวงได้อีก 

๕.๒ ผลการปฏิบัติ   
(๑) พัฒนาแผนที่แสดงภาพตัดขวางถ ้าหลวง 

(๒) จัดท้าแผนที่แสดงข้อมูลการไหลของน ้า เข้า- ออก ถ ้าหลวง และ ถ ้าอ่ืน ๆ จุดน ้าผุด และการ
ไหลซึมลงสู่บริเวณใต้ดินของบริเวณต่างๆ  

(๓) จัดท้าแผนที่ ๓ มิติของภูเขาและแนวถ ้า พร้อมทั งท้าภาพตัดขวาง ของแนวเขาที่ผ่านแนวถ ้า
ทุก ๕๐๐ เมตรโดยประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ภูมิประเทศในรูปแบบ ๓ มิต ิ

(๔) การการจัดตั ง "ศูนย์ ธรณี-วิศวะ เพ่ือช่วยน้อง” 

(๕) จากการรวบรวมข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการท่ีได้มีผู้ศึกษาถ ้าหลวงไว้ โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับ
จาก Mr. Martin Ellsi ได้ให้ค้าแนะน้าข้อมูลเอกสารการส้ารวจถ ้าหลวง หลายฉบับ ทั ง รูปของเส้นถ ้า ต้าแหน่ง 
พิกัด และความสูง ตลอดจนความลาดเทของพื นที่ถ ้า ท้าให้แผนผังถ ้าหลวง มีความสมบูรณ์แบบ สามารถ             
ใช้งานในสนามรองรับภารกิจการด้าน ้าได้อย่างสมบูรณ์  

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์ ทั งในรูปแบบแผนที่ แผนผังถ ้า เส้นทางการไหลของน ้า  
การหาต้าแหน่งโพรงถ ้า สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือค้นหา ทีมนักฟุตบอลที่ติดภายในถ ้า             
ได้เป็นอย่างด ี
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๕.๓ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้  
เป็นการรวมนักวิชาการที่มีองค์ความรู้ด้าน ภูมิสารสนเทศ GIS ด้านธรณีวิทยา ถ ้าวิทยา และอุทกวิทยา       

โดยน้าความรู้ที่มี จัดท้าแผนผัง แผนที่ถ ้า หาพิกัดภายในถ ้า ทางไหลของน ้า การก้าหนดพิกัดจุดเจาะถ ้า      
การส้ารวจใต้ดินด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ Resistivity การส้ารวจหาพิกัดและระดับด้วย นวัตกรรมเครื่องมือส้ารวจ 
RTK-GNSS  

๕.๔ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 
(๑) ข้อมูลเอกสารของทีมนักส้ารวจถ ้าชาวฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ แผนที่การส้ารวจถ ้าหลวงของ             

มาร์ติน อีล์ลีส (Marin Ellis)  
(๒) ภาพถ่ายทางอากาศของพื นที่ถ ้าหลวง ของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพ่ือใช้ส้าหรับ          

การหาต้าแหน่งปล่องหรือโพรงที่อาจมีในพื นที่) 
(๓) borehole camera /TV borehole 
(๔) อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน บินส้ารวจปล่องถ ้าและพื นที่โดยรอบ (โดยกรมชลประทาน         

ร่วมส้ารวจ) / โดรน ชนิด  Thermo Camera  บินส้ารวจเมฆถ ้า หาโพรงเข้าถ ้าหลวง (ปตท.สผ.สนับสนุนเครื่องมือ) 
(๕) แผนที่ภูมิประเทศแบบ ๓ มิติ (Dem& ToPoMap) 
(๖) เลเซอร์สแกน สนับสนุนในการบินส้ารวจลักษณะภูมิประเทศ 

(๗) การใช้เครื่อง seismometers เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว เพ่ือหาต้าแหน่งเนินนมสาว สนับสนุน 

    การเจาะผนังถ ้า 
๕.๕ ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

 (๑) การขาดข้อมูลพื นฐานทางธรณีวิทยา และอุทกวิทยาของถ ้าหลวง ข้อมูลที่กรมทรัพยากรธรณี   
ได้ส้ารวจไว้อยู่ในระยะ ๗๐๐ – ๘๐๐ เมตรจากปากถ ้าเท่านั น 

(๒) การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยวิชาการกับหน่วยปฏิบัติการในพื นที่ในภาวะฉุกเฉินยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ในช่วงแรกแต่ละหน่วยงานมีแผนการท้างานค่อนข้างเป็นเอกเทศ และอาจไม่ทราบแผน
ด้าเนินงานของหน่วยงานอื่น แผนงานบางหน่วยงานไม่สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๖ การแก้ไขปัญหาที่พบ  

(๑) ประสานขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานอื่น ๆ ทั งในและต่างประเทศในการ
สนับสนุนเอกสารข้อมูลที่สนับสนุนการจัดท้าแผนผัง แผนที่ ถ ้าหลวง ทั งในรูปแบบของเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคนิค วิธีการที่สนับสนุนการท้างานร่วมกัน 

(๒) การเชิญหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงานการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท้าให้เกิด
การบูรณาการการท้างานด้านวิชาการและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน โดยการจัดกลุ่มทางวิชาการ เช่น กลุ่ม GIS  
กลุ่มวิศวะ เป็นต้น รวมถึงการจัดตั งศูนย์ประสานงานทางวิชาการในพื นที่ถ ้าหลวง  

๕.๗ ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(๑) ควรมีการจัดตั งกลไกการประสานงานของหน่วยงานด้านเทคนิคอยู่ในพื นที่ เพ่ือคอย
สนับสนุนงานวิชาการเชิงบูรณาการ ให้แก่ หน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติ  ที่มีผู้แทนจากทุกหน่วยงาน     
เพ่ือปรึกษา หารือ จัดท้าแผน และท้างานร่วมกัน 

(๒) ควรมีการส้ารวจและหาพิกัด ท้าแผนผัง แผนที่ ทางเดินถ ้า รูปร่าง ลักษณะ ความกว้าง ยาว สูง 
ของถ ้าหลวง และถ ้าอ่ืน ๆ ที่มีในประเทศไทย  

 (๓) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการจัดท้าแผนที่ แผนผัง เช่น กล้อง
เลเซอร์สแกน ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นย้า สมบูรณ์ของข้อมูลมากยิ่งขึ น 
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๕.๘ ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง  
กรมทรัพยากรธรณี ต้องส้ารวจและจัดท้า/ปรับปรุงข้อมูลถ ้าในพื นที่อุทยาน/วนอุทยาน ที่มีอยู่                

ทั งประเทศ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ หากเกิดเหตุการณ์เช่น กรณีถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน  
ขึ นอีก   
๖. ผู้สัมภาษณ์  

6.1 นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์  ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ  
6.2 น.ส.สุมารินทร์ ว่องสุรีย์  ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
6.3 นายพัชรินทร์ หลวงค้า   ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญการ 
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๓ 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย และชวยเหลือผสููญหายบรเิวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

๑. ประเด็นขอสัมภาษณ์      การคาดการณ์ฝน และแนวโน้มระดับน ้าภายในถ ้าหลวง         

๒. วันที่สัมภาษณ์    1๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   

๓. สถานที่สัมภาษณ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) : (สสนก.)  

๔. ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล     ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร           . 

  ต้าแหน่ง     ผู้อ้านวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน ้า                                   > 

  หน่วยงาน   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)        ง      
  โทรศัพทห์มายเลข  ๐๙ ๑๖๙๘ ๘๑๘๔              

๕. ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่ได้รับมอบหมายท่ีถ ้าหลวง  
 1. สนับสนุนข้อมูลสรุปสถานการณ์และคาดการณ์ฝน    
 ๒. สรุปข้อมูลแนวโน้มระดับน ้าภายในถ ้า 
ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
  ขณะที่เกิดเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ ้าหลวงนั น การด้าเนินการเรื่องลดระดับน ้าในถ ้าไม่สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากในพื นที่ไม่มีข้อมูลของเส้นทางน ้าและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง            
ที่เพียงพอ น ้าในถ ้าหลวงเป็นน ้าที่มีตามฤดูกาลสังเกตจากป้ายแจ้งเตือนที่ตั งอยู่หน้าถ ้า ห้ามเข้าในช่วงเดือน
กรกฎาคม – พฤศจิกายนของทุกปี โดยแบ่งช่วงปริมาณฝนที่ท้าให้เกิดเหตุการณ์ส้าคัญคือ ฝนตกวันที่ ๑๙-๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ปริมาณฝนสะสมวัดได้ ๙๐ มม. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทีมหมูป่าเข้าไปติดในถ ้า และฝน
ตกวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปริมาณฝนสะสมวัดได้ ๑๑๐ มม. วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระดับน ้าในถ ้า
สูงขึ นท้าให้หน่วย SEAL ตอนถอนก้าลังออกจากถ ้า จากข้อมูลข้างต้น ท้าให้ทราบว่าหลังจากฝนตก ๒ วันน ้าใน
ถ ้าจะมีระดับสูงขึ น 

ในการค้านวณปริมาณน ้าในถ ้า ใช้สูตร = ปริมานฝนตก(มม.) x พื นที ่โดยช่วงแรกมีการค้านวณปริมาณน ้า
ใช้ข้อมูลจากสถานีโทรมาตรวัดฝนแบบถาวร ของ สสนก. ติดตั งอยู่ที่เทศบาลต้าบลเวียงพางค้า เพียงสถานีเดียว 
(ห่างจากถ ้าหลวง ๓ กม.) และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ไดต้ิดตั งสถานวีัดน ้าฝนชั่วคราวแบบเคลื่อนที่บริเวณรอบถ ้าหลวง จ้านวน ๔ สถานี 
(Moopaa01 ขุนน ้านางนอน, Moopaa02 ห้วยปากตีนไฟ บ้านผาฮี , Moopaa03 ห้วยน ้าดั น บ้านผาหมี 
และ Moopaa04 ถ ้าหลวง จุดบัญชาการ) และได้ใช้ปริมาณน ้าฝนจากทุกสถาน ีเป็นฐานในการค้านวนปริมาณ
น ้าในถ ้า และการระบายน ้าออก ทั งการระบายในถ ้าและการระบายนอกถ ้า วิธีการที่คิดว่าได้ผลในการลดระดับ
น ้าในถ ้าแล้วได้ผลมากท่ีสุด คือ การสูบน ้าออกจากในถ ้า และการเบี่ยงทางน ้าไม่ให้เข้าถ ้า  
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น้ามาใช้ 
ในการประเมินสถานการณ์ทั งน ้าในถ ้า และปริมาณน ้าฝน จาก  

(1.) เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา (http://weather.go.th/cri.php) โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจเมฆฝน
จังหวัดเชียงราย 

(2.) ข้อมูลปริมาณน ้าฝนจากเว็บไซต์คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
(http://www.thaiwater.net/v3) สสนก. ใช้ข้อมูลสถานีเทศบาลต้าบลเวียงพางค้า  

(๓.) ข้อมูลปริมาณน้าฝนจากสถานีวัดน ้าฝนชั่วคราว จาก NECTEC (http://watch.tanpibut.org)   
๔ สถานี คือ Moopaa01 - Moopaa0๔ 
 
 

http://weather.go.th/cri.php
http://www.thaiwater.net/v3)%20สสนก
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เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้  
(1.) สถานีโทรมาตรวัดฝนแบบถาวร ของ สสนก. ติดตั งอยู่ที่เทศบาลต้าบลเวียงพางค้า 
(2.) เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน ้าฝนชั่วคราว แบบเคลื่อนที่ จ้านวน ๔ สถานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

  ขณะที่เกิดเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ ้าหลวงนั น การด้าเนินการเรื่องลดระดับน ้าในถ ้าไม่สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากในพื นที่ไม่มีข้อมูลของเส้นทางน ้าและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่
เพียงพอ 

การแก้ไขปัญหาที่พบ  
   การข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ ใช้วิธีการสังเกตกับพูดคุยสอบถาม มากกว่าจะเป็นข้อมูล 
เชิงวิชาการ แล้วน้ามาวิเคราะห์เอง 

ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(๑.) ปัจจุบันเป็นยุค Climate Change สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง ไม่ควรใช้ข้อมูลสถิติย้อนหลัง
เพียงอย่างเดียวในการเตือนภัย   

(2.) ควรมีการจัดท้าแผนที่เส้นทางน ้าบริเวณโดยรอบวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอนโดยละเอียด 
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้ในอนาคต รวมทั งเพ่ือบริหารจัดการน ้าในพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
กรมอุทยานฯ อาจพิจารณาติดตั งโทรมาตรในพื นที่อุทยาน โดยขยายผลจากรูปแบบโครงการที่กรมอุทยานฯ 
เคยด้าเนินการติดตั งโทรมาตรมาแล้วในอุทยานแห่งชาติแม่ยม 

(3.) ควรมีการวิเคราะห์ไอโซโทปของน ้า เพ่ือยืนยันแหล่งที่มาของน ้าที่ได้ไหลเข้าไปรวมอยู่ในถ ้า ว่าน ้า
มาจากเส้นทางใดบา้งที่และแหล่งน ้าใดส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้าในถ ้ามากท่ีสุด จากเหตุการณ์ในครั งนี  ไดเ้ก็บ
ตัวอย่างน ้า เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะไอโซโทปน ้า 0ทั งหมด 7 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จุดเจาะน ้าบาดาล
บริเวณทางเข้าถ ้าหลวง, จุดที่ 2 หนองน ้าพุ, จุดที่ 3 บริเวณจุดสูบน ้าท่อพญานาคหาดนางนอน, จุดที่ 4 บริเวณนี 
เป็นพื นที่ท่ีมีน ้าซึมออก จากถ ้าโดยตรง, จุดที่ 5 พื นที่ห้วยน ้าดัน จุดที่ 1, จุดที่ 6 พื นที่ห้วยน ้าดัน จุดที่ 2   
และ จุดที่ 7 จากห้วยปากตีนไฟ ซ่ึงผลการทดสอบที่ได้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการก้าหนดจุดวิกฤตในแผน
กู้ภัยได้ และน้าไปปรับใช้ในสถานที่อ่ืนๆ ที่มีบริบทเดียวกันกับวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอนได้ต่อไป 

(4.) การจัดการภัยพิบัติ ควรให้พื นที่ควรมีส่วนในการขับเคลื่อนและก้าหนดแนวทางการประสาน          
ข้ามกรม ข้ามกระทรวงให้ชัดเจน 
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ควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 
  (๑.) ควรมีการตรวจวัดอากาศแบบ real time และวิเคราะห์เกณฑ์เตือนภัยจากฝนแต่ละแห่ง เพื่อแจ้ง
เตือนจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

(2.) ปั๊มน ้าไดโว่ แบบที่ใช้ในการสูบน ้าที่ถ ้าหลวง และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 

อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรจะมี (ภาพประกอบ) 
(1.) สถานีวัดน ้าฝนชั่วคราวแบบเคลื่อนที่ เกิดเหตุการณ์ที่ไหนสามารถน้าไปติดตั งได้ทันที พร้อม          

แอพลิเคชั่นในการรายงานผล   
(2.) ปั๊มน ้าไดโว่ แบบที่ใช้ในการสูบน ้าที่ถ ้าหลวง และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า    

 

6. ผู้สัมภาษณ์  

  6.1 นายศุภกิจ  อยู่ร่มพฤกษ์ ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ 

  6.2 น.ส.จิราภรณ์  บ้ารุงศักดิ์    ต้าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ  
  6.3 น.ส.สุมารินทร์  ว่องสุรีย์      ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยายและแผนช้านาญการ 

  6.4 นายพัชรินทร์  หลวงค้า      ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญการ 

  6.5 น.ส.สุรีย์พร  อุสาหะ       ต้าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 
 
 

 
 
 



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561  

 

 

 

 

3. ข้อเสนอหลักสูตร และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อการพัฒนาในระยะตอ่ไป 
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ข้อเสนอหลักสูตร และการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป 

1. การพัฒนาด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 
     พัฒนาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่าง พลเรือน ทหาร ต ารวจ และอาสาสมัคร โดย 
  - จัดท าองค์ประกอบของหลักสูตรร่วมกันระหว่างพลเรือน และทหาร 
  - การฝึกฯ ร่วมของหน่วยงานขนาดเล็กที่ไม่เกินระดับกองพัน  
  - การฝึกฯ ร่วมของบุคลากรกรม ปภ. และทหารหน่วยรบในพื้นที่ 
  - ก าหนดสถานการณ์ฝึกให้เป็นสาธารณภัยร้ายแรงและร้ายแรงอย่างยิ่ง 
  - น ายุทโธปกรณ์ท่ีมีศักยภาพสูงสุดขององค์กรมาร่วมฝึกฯ 

 
 
2. ขยายผลระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการสาธารณภัยให้แก่บุคลากรกรม ปภ. และเครือข่ายเพื่อให้ 
    สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
  - สร้างวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
  - พัฒนาชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์  
  - พัฒนา Team Thailand ให้มีมาตรฐานสากล  
  -  พัฒนา ERT ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจากหน่วยงานอ่ืนที่มีการรองรับให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยให้สามารถใช้ได้ใน 
    ภาวะฉุกเฉิน โดย 
   - จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร และเครือข่าย และทรัพยากร ในการจัดการ   
สาธารณภัยให้เป็นปัจจุบัน 
  - จัดท าระบบซอร์ฟแวร์เชื่อมโยงการใช้ฐานข้อมูลด้วยในการจัดการสาธารณภัยให้สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

 
 
4. การเพิ่มศักยภาพด้านการกู้ภัย 
  ให้แก่บุคลากรของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความช านาญมากข้ึนในหลักสูตร ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นท่ีเฉพาะ 
      (2) หลักสูตรการด าน้ าเพ่ือการกู้ภัยในพื้นท่ีเฉพาะ 
  (3) องค์ความรู้เรื่องถ้ าและธรณีวิทยาเบื้องต้น 
  (4) หลักสูตรการโรยตัวทางสูง  
  (5) หลักสูตรการใช้เงื่อนเชือกส าหรับการกู้ภัย 
  (6) หลักสูตรการใช้เชือกกู้ภัยที่เป็นสากล ตัวอย่างเช่น 

NFPA 1001: Standard for Fire Fighter Professional Qualifications 
NFPA 1006: Standard for Technical Rescuer Professional Qualifications 
NFPA 1670: Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue 
Incidents 
NFPA 1855: Standard for Selection, Care, and Maintenance of Protective Ensembles for 
Technical Rescue Incidents  
NFPA 1983: Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services 
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5. อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้/ควรจะมี 
    5.1 ปั๊มไดโว่คุณภาพสูง 
 

 
 
คุณสมบัติ 

1. ชนิดใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน   
 2. ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว สามารถสูบน้ าได้  140,000 – 350,000 ลิตร/ชั่วโมง  
 3. ติดตั้งง่าย ปลอดภัยมีระบบคอนโทรลอยู่ภายในตัวเครื่องต่อสายไฟสลับเส้นก็ไม่ช็อตเพียงแค่สลับ 
         สายใหมก่็สามารถใช้งานได้ทันที 
 4. น้ าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก  

  5. สามารถสูบน้ าได้ตลอดโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่อง   
 6. สามารถดูดน้ าสกปรก น้ าขุ่นที่มีกรวดทรายได้  

หมายเหตุ 
ต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้สนับสนุน เช่น สายไฟกันน้ า (NYY) ท่อส่งน้ า และแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

 
5.2 เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนแบบพกพา  
   1. ใช้งานแบบพกพาในอุตสาหกรรมความไวและความแม่นย าสูง เซ็นเซอร์คุณภาพสูง  
   2. สัญญาณเตือนแบบ High & Low ที่ปรับได้ท้ังแบบ STEL และ TWA 
   3. ฟังก์ชั่นการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลผ่าน USB 
   4. อุปกรณ์ท่ีปลอดภัยภายสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด 
   5. สามารถใช้เป็น เครื่องตรวจจับก๊าซ ทุกชนิดได้ผลถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณขั้นสูง 
   6. สนับสนุนการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลผ่าน USB และสะดวกในการบันทึกข้อมูล 
   7. มีปั๊มภายนอกส าหรับ ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส 
   8. การออกแบบโครงสร้างที่สวยงามและกะทัดรัดขนาดเล็ก 
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5.3 อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ชนิดติดตั้งกล้องจับความเร็ว 
 

 
 
คุณสมบัติ/ความสามารถ 

เป็นโดรนรุ่นพิเศษ ที่สามารถถ่ายภาพแบบ Thermal Image หรือภาพถ่ายความร้อนได้ สามารถน ามาหา
ร่างผู้ประสบภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆ ใช้ส ารวจอาคารถล่มใช้วิเคราะห์หาจุดบกพร่องของอาคาร
ภายในเวลาสั้นๆได้ ซึ่งจะเห็นว่าภาพถ่ายความร้อนนี้ช่วยลดงบประมาณ ย่นระยะเวลา และลดความเสี่ยงต่อชีวิต
คนเราได้เยอะมากๆ 
 
5.4 โทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม 
 

 
 
คุณสมบัต ิ

โทรศัพท์มือถือที่ตอบสนองทุกการติดต่อและให้บริการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วทวีปเอเชีย ด้วยประสิทธิภาพ      
การรับ - ส่งข้อมูลเสียง และโทรสารได้ โทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมเอเซียส เป็นระบบดูอัลโหมด ( Dual Mode )   
ที่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งในระบบดาวเทียมและระบบ GSM ท าให้ผู้ใช้สามารถน าเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ได้ทุกประเทศที่มี
เครือข่ายร่วมกับระบบเอเซียสด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวหมายเลขเดียว 
ความสามารถ 

- ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโดยสามารถติดต่อได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาแม้เวลาอยู่ในป่าหรือกลางทะเล ด้วย High 
Penetration Alerting (HPA) เป็นคุณลักษณะพิเศษของระบบที่มีไว้เตือนให้ผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ชัดเจนพอได้ทราบว่าขณะนี้ มีสายเรียกเข้ามาหา ดังนั้นเมื่อมีสัญญาณ HPA เตือนขึ้น
ผู้ใช้บริการจะทราบและสามารถ เคลื่อนที่หาจุดรับสัญญาณดาวเทียมที่ชัดเจนเพ่ือให้รับสัญญาณได้ซึ่งจะท าให้
ผู้ใช้บริการไม่พลาดการติดต่อสื่อสารใดๆ 

- ครอบคลุมพ้ืนที่ 24 ประเทศทั่วทวีปเอเชีย 
- อัตราค่าโทรถูกท่ีสุดเมื่อเทียบมือถือผ่านดาวเทียมระบบอื่นๆ 
- ปลอดภัยจากการถูกดักฟัง และป้องกันการลักลอบการใช้งานด้วยรายการการเข้ารหัสแบบ Digital  
- เปลี่ยนเสาอากาศได้ โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเสาอากาศแบบดูอัลโหมด (ระบบดาวเทียมและระบบGSM) 

หรือเสาอากาศเฉพาะระบบ GSM  
 
 



5 
 

คุณสมบัติตัวเครื่อง  
- ระบบดูอัลโหมด ( Dual Mode ) ใช้ได้ทั้งระบบดาวเทียม และระบบ GSM  
- กะทัดรัด พกพาสะดวก น้ าหนักเบา 

 
    5.5. Litter Floatation Collar 
 

 
 คุณสมบัติ  

 - ช่วยพยุงเพ่ือให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเปลลอยบนผิวน้ าได้สะดวกในพื้นที่ที่มีน้ า 
 - ใช้ได้กับเปลแบบสแตนเลส และแบบไทเทเนียม 
 - มีน้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็วต่อการใช้งาน 
 - สามารถเคลื่อนย้ายไปในพ้ืนที่ภาคสนามได้สะดวก 
 

5.6 กล้องเลเซอร์สแกนเนอร์ 

 

 
    
คุณสมบัติ 

กล้องเลเซอร์สแกนเนอร์ เป็นกล้องที่สแกนโครงสร้างก าแพง อาคาร และผนังถ้ า ด้วยการยิงเลเซอร์ออกไป
รอบตัวแปรออกมาเป็นแบบโครงสร้าง  โดยรัศมีของเลเซอร์จะอยู่ที่ประมาณ 150 -200 เมตร โดยการถ่ายและ
สแกนครั้งหนึ่ง จะใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ภาพที่เห็นจะออกมาเป็นโครงสร้าง 3 มิติ ซึ่งจะท าให้ทราบลักษณะภายใน
ทั้งหมด แม้ในจุดที่สายตาไม่สามารถมองเห็นได้ 
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5.7 เครื่องไต่เชือกระบบรอกไฟฟ้า 
 

 
 
คุณสมบัติ 

- เป็นเครื่องมือมอเตอร์ไฟฟ้าท าหน้าที่ผ่อนเชือก หรือดึงเชือกได้ 
- สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานทางสูงระบบเชือก ในการไต่ข้ึนและลงได ้
- มีรีโมทบังคับเครื่องในการใช้งาน 
- สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ไม่ต่ ากว่า 30 นาที 
- มีระบบเซฟตี้ถ้าประมาณกระแสไฟต่ า หรือระบบมอเตอร์ไม่ท างาน 

ความสามารถ 
- ใช้ในการไต่เชือกข้ึน และลง ของนักกู้ภัย 
- สามารถรับน้ าหนักได้ 150 กิโลกรัม 
- เป็นเครื่องมือในการกู้ภัยที่มีขีดความสามารถสูง รวดเร็วในการท างาน 
- ลดขั้นตอนในการท าระบบเชือก และลดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งระบบเชือก 

 
5.8 ระบบส่ือสาร เทคโนโลยี leaky Cable 
 

 
 

ระบบสื่อสารในถ้ าหรือในระบบปิด ควรน าเทคโนโลยี Ieaky Cable หรือสายน าสัญญาณที่แพร่คลื่นสัญญาณ
วิทยุในระยะใกล้ในพ้ืนที่อับสัญญาณ wifi  โทรศัพทห์รือ รีพีตเตอร์  ในอุโมงค์/ถ้ า  โดยจะใช้งานได้ตั้งแต่ในยาน VHF  
ไปจนถึงยานไมโครเวฟ การท างาน ต้นทางเป็นวิทยุสื่อสาร (แม่ข่าย)  ปลายทางเป็นตัววิ่งโหลด ระหว่างทางเป็นสาย
น าสัญญาณ พ้ืนที่รอบ ๆ สายน าสัญญาณถึงวิทยุสุดข่าย 
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5.9 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้้าฝน 
 

 
คุณสมบัต ิ

1. เป็นสถานีซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์และระบบสื่อสารส าหรับตรวจวัดข้อมูลจาก
ภาคสนามในระยะไกล สามารถตรวจวัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิอากาศ ความชื้น
สัมพัทธ์อากาศ ความเร็วและทิศทางลม  

2. มีแอพพลิเคชั่น 
ส่วนประกอบสถานี 

1. ถังวัดปริมาณน้ าฝน 
2. กล่องควบคุม 
3. แผงโซล่าเซลล์ 
4. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ 
5. เซนเซอร์วัดความเร็วและทิศทางลม 

 
5.10 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้้าฝน 
 

 
 
คุณสมบัติ 

1. เป็นเครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ ที่ออกแบบให้ใช้ได้กับอากาศบริเวณพ้ืนที่กลางแจ้ง โดยมีทั้งแบบไร้สาย 
และแบบมีสายให้เลือกใช้ ซึ่งตัวเครื่องประกอบไปด้วยตัวแสดงผล (Console) และเซนเซอร์ (Sensor) ติดตั้งใช้งานได้
อย่างง่ายดายและยังสามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงผล และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้ แบบไร้สาย ส่งและรับ
ข้อมูลได้ระยะไกลถึง 300 ม. 

2. จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 9x15 ซม. 
3. อัตราการวัด 2 1/ 2 วินาที ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ตลอดเวลา 
4. แสดงค่าสูงสุด - ต ่าสุด (หรือค่าโดยรวมหรือค่าเฉลี่ย) ของตัวแปรสภาพอากาศ ทั้งหมดภายใน 24 ชม. 

หรือ วัน, เดือน, ปี ที่ผ่านมาได้ สามารถพยากรณ์ อากาศในพ้ืนที่ได้เองไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. จอแสดงผลมีไฟ ท าให้อ่านค่าได้ง่ายในที่มืด 
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5.11 ชุดสามขาส้าหรับท้าจุดโยงยึดชนิดปรับได้หลายรูปแบบ 
 

 
 
คุณสมบัติ 

- เป็นวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย น้ าหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน 
- สามารถถอดประกอบได้หลายรูปแบบ สามารถเป็นจุดโยงยึดในการกู้ภัยด้วยระบบเชือกในหลากหลายพื้นที่ 
- สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกในการล าเลียงเข้าพ้ืนที่ 

ความสามารถ 
- นักกู้ภัยสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สะดวก น้ าหนักเบาในการเข้าพ้ืนที่ สามารถถอดประกอบอุปกรณ์ออกได้ 

เก็บได้ในกระเป๋าสะพาย 
- สามารถปรับเปลี่ยนใช้เป็นจุดโยงยึดเชือกกู้ภัยได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะกับทุกสภาวะภูมิประเทศ  
- มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย 

 
5.12 Resistivity Survey 
 

 
 
คุณสมบัติ  

1. วัดค่าความต่างศักย์ท่ีเกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยตัวก าเนิดกระแสไฟฟ้าตรง 
2. การส ารวจวัดสภาพตานทานไฟฟา โดยวัดคาความตางศักย์ไฟฟาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากปลอย 

กระแสไฟฟาลงไปในดินเมื่อกระแสไฟฟาถูกปลอยลงไปในดิน-หิน ดิน-หิน จะท าหนาที่เปนตัวเก็บกระแสไฟฟาหรือ
ประจุไฟฟา (capacitor) เมื่อหยุดปลอยกระแสไฟฟา ดิน-หินหรือวัสดุประกอบในดิน-หินที่เปนตัวเก็บประจุไฟฟาจะ
ท าหนาที่เปนตัวปลอยประจุไฟฟาหรือกระแสไฟฟาออกมา 

3. เปนการตรวจวัดศักยไฟฟาทีเ่กิดจากการมีกระแสไฟฟาตามธรรมชาติไหลใตผิวดิน 
4. เปนการส ารวจที่อาศัยการวัดการเปลี่ยนแปลงตอเวลาของสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากการปลอยกระแส

ไฟฟาเพ่ือเหนี่ยวน าใหเกิดสนามแมเหล็กไฟฟาขึ้นใหม ่
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5.13 Personal Protect Cave Equipment 
       - เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะกับการปฏิบัติการในที่แคบและอันตราย เช่น การค้นหาและกู้ภัย
ภายในถ้ าที่เป็นถ้ าท่ีน้ าท่วม และถ้ าแห้ง 
       - เป็นอุปกรณ์ประจ าตัวที่รัดกุม ง่ายต่อการใช้งาน มีลักษณะกันกระแทก กันบาด มีความคงทน และที่ส าคัญ
กันน้ าได้ดี มีชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน 
 

 
 
5.14 Differential Global Position System (DGPS) 
 

 
 

DGPS หรือ Differential GPS  เป็นระบบที่ช่วยให้การรับสัญญาณจีพีเอสที่จะท าให้การแก้ไขของข้อมูล     
ที่ได้รับจากดาวเทียม GPS เพ่ือที่จะให้ความถูกต้องมากขึ้นในต าแหน่งที่ค านวณได้   

DGPS จะใช้ตัวบอกต าแหน่งที่เราเรียกว่าหมุดพิกัดอ้างอิง และใช้เครื่องรับ GPS ที่เรียกว่า Base Station   
ที่ได้รับการจูนค่าพิกัดมาแล้วโดยอ้างอิงจากหมุดที่ว่าโดยเฉลี่ยค่าความผิดพลาดพิกัด + - 5 ซ.ม. แล้วก็จะมีเครื่อง 
GPS ลูก ที่รับสัญญาณจากดาวเทียมและ base station ดังกล่าว เพื่อค่าท่ีแท้จริงของพิกัด   
  DGPS ใช้เครื่องรับสัญญาณตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เครื่องรับเครื่องหนึ่งตั้งอยู่บนจุดที่ทราบพิกัดแล้ว เรียกว่า 
สถานีฐาน (Base Station)  เครื่องรับอีกเครื่องตั้งอยู่บนจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด เรียกว่าจุดรีโมทเครื่องรับทั้งสองเครื่อง
ท าการรับสัญญาณจากดาวเทียมชุดเดียวกันพร้อมๆ กัน อาศัยหลักการที่ว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการรับ
สัญญาณดาวเทียมชุดเดียวกัน ณ ขณะเวลาเดียวกัน จะมีขนาดเท่ากัน 
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5.15 เครื่องหยั่งความลึกของน้้าด้วยเสียงสะท้อน  (echo sounder) 
หลักการทั่วไป โดยการส่งคลื่นเสียง แบบ PULSE ลงน้ าในแนวดิ่ง ล าคลื่นของเสียงที่ส่งมีลักษณะรูปกรวย 

(CONE) Beam angle ประมาณ 12-25 องศา เมื่อเสียงกระทบพื้นท้องทะเลก็จะสะท้อนกลับมายังเรือ แล้วจับเวลา
ที่เสียงเดินทางไป-กลับ 

‘คลื่นเสียง’ เมื่อถูกส่งออกจากตัวส่ง Transducer เคลื่อนที่                    
ผ่านตัวกลาง คือน้ า ไปกระทบกับวัตถุ อาทิผิวท้องน้ า โขดหิน ฯลฯ  
ในแนวดิ่ ง คลื่นเสียงจะสะท้อนกลับไปยังตัวรับ  เมื่อเราทราบ         
‘ค่าอัตราเร็ว ’ของคลื่นเสียงเมื่อเคลื่อนที่ ในน้ า (เมตร/วินาที )                
เราจะสามารถค านวณหาระยะทาง ระหว่างตัวส่งไปยังวัตถุ หรือ     
ผิวท้องน้ านั่นคือ ‘ความลึก’ (เมตร) ได้ 
  น้ าต่างชนิด ต่างอุณหภูมิ ต่างสถานที่ จะมีค่า ‘ค่าอัตราเร็ว’ 
(*Speed of Sound) ของคลื่นเสียง เมื่อเคลื่อนที่ในน้ า ‘ต่างกัน’ อาทิ ค่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงในแม่น้ า (น้ าจืด)  
จะต่างกับ ค่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงในน้ าทะเล (น้ าเค็ม) เป็นต้น 

อุปกรณ์ Echo Sounder ถูกน าเสนอสู่ตลาดงานส ารวจความลึก หรือสภาพสัณฐานใต้ท้องน้ าหลากหลาย แบรนด์ 
หลากหลายราคา ซึ่งแปรผันไปตามความละเอียด แลวามถูกต้องของข้อมูลผู้จ าหน่ายบางราย จ าหน่ายพร้อมกับ RTK 
GPS 

ตัวอย่าง เครื่องวัดความลึกท้องน้ า (Portable Depth 
Sounder) ยี่ห้อ HONDEX รุ่น PS-7 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. เป็นเครื่องหาความลึกแบบมือถือสามารถใช้ใต้น้ าทะเลได้  
2. มีปุ่มเปิดปิดการใช้งานและระบบประหยัดพลังงานในตัว 
3. ตัวเครื่องสามารถกันน้ าข้าได้ (ท่ีระดับความลึก 50เมตร) 

รายละเอียดทางเทคนิค 
1. แสดงผลความลึกด้วยหน้าจอแบบ LCD หรือดีกว่า 
2. มีหัวรับส่งคลื่น (หัวซาวด์เดอร์) ในตัว 
3. สามารถอ่านค่าความลึกได้เป็นหน่อยเมตร โดยมีความละเอียดขั้นทศนิยม 1 ต าแหน่ง 
4. ใช้ความถ่ีในการท างาน 200 Khz 
5. มีแสงส่งสว่าง (Backlight) แบบ Filament Light ในตัว 
6. ใช้ไฟจากถ่านแบบ 9V DC 
7. น้ าหนักเครื่องรวมแบตเตอรี่ไม่เกิน 200 กรัม 
8. ตัวเครื่องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม. และยาว 198 มม. 
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5.16 ระบบโซลาเซลล์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
   - ตู้บรรจุระบบโซลาร์เซลล์แบบ Mobile Solar  
   - ก าลังชาร์ต 15 KVA   
   - สามารถเคลื่อนย้ายได้  
   - ระบบไฟ 3 เฟส /380 โวลต์ / 50 Hz 
 

 
5.17 ถุงทรายไฮโดรเจล   

- สามารถเก็บได้ 2-3 ปี เพื่อเฝ้าระวังน้ าท่วม  
- ใช้งานง่าย และน้ าหนักเบามากๆ เพียง 270 กรัม ก่อนบวมน้ า 
- สามารถขนส่งได้จ านวนมาก ต่อ ครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ประสิทธิภาพกั้นน้ าดีกว่าถุงทราย เพราะโมเลกุลของเจลที่เล็กกว่า ท าให้น้ าไม่รั่วซึม 
- มีหูส าหรับหิ้ว ถึง 4 หู สะดวกต่อการยก เคลื่อนย้าย 
- น้ าหนัก ก่อนสัมผัสน้ า อยู่ที่ประมาณ 250-270 กรัม 
- น้ าหนัก หลังบวมน้ า อยู่ที่ ประมาณ 18-20 กิโลกรัม 
- สามารถกั้นน้ าได้ความสูง ไม่เกิน 80-100 เซนติเมตร 
- ใช้เวลาในการบวมน้ าเต็มท่ี  ไม่เกิน 5 นาท ี
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5.18 เครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) 
 

 
RCD คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะตัดกระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

เข้าและออก มีค่าไม่เท่ากัน นั่นคือมีกระแสไฟฟ้าบางส่วนที่รั่วหายไป เช่น รั่วไหลจากเครื่องใช้ไฟฟ้าลงดินหรือ
กระแสไฟฟ้ารั่วผ่านคนที่ไปสัมผัสอุปกรณ์ที่มีไฟรั่วอยู่ ขณะใช้งานปกติจะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว ดังนั้น เครื่องตัดไฟรั่ว 
จะไม่ท างาน 

 
5.19 สายไฟฟ้าชนิดฉนวนกันน้้า (NYY-G) 
         สายไฟฟ้าชนิดฉนวนกันน้ า NYY-G กันน้ า 100 % และมีความทนสูง ขนาด  35 mm  พร้อมล้อเหล็กส าหรับเก็บสาย 
 

 

 
 
สายไฟฟ้า Phelps Dodge ชนิด NYY มีชนิดแกนเดี่ยวจนถึง 4 แกน (1C ถึง 4C) สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 

750V มีความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้ว
สายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในท าหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกน    
ที ่

ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งท าหน้าที่ป้องกันความเสียหายทาง
กายภาพสายไฟฟ้า การใช้งาน สามารถเดินฝังดินได้โดยตรง หรือ เดินร้อยภายในท่อร้อยสาย 
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5.20 อุปกรณ์เสียบสาย (Power plug) 
 

 
Power plug ในการเชื่อมต่อสายไฟที่มีความปลอดภัยสูง เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์

ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่กระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง มาตรฐานของ Power plug จะยึดตามมาตรฐาน IEC   
โดยมีลักษณะของ Power Plug 18 ชนิด ทั่วโลก 
 
5.21 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
         อุปกรณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะท างานเพ่ือป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพและ
สิ่งแวดล้อมการท างาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ   
เป็นต้น ได้แก่  

 1) อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection Equipment)   
 2) อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection Equipment)  
 3) อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา (Eye and face protection equipment) ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น   
      จากวัตถสุารเคมีกระเด็นเข้าตา ใบหน้า หรือป้องกันรังสีที่จะท าลายดวงตา  
 4) อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection equipment)   
 5) อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection equipment) เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตราย  
      จากมลพิษเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางปอด ซึ่งเกิดจากการหายใจเอามลพิษ  
 6) อุปกรณ์ป้องกันล าตัว (Body Protection Equipment) เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพ่ือป้องกันอันตราย 
      จากการกระเด็นหกรดของสารเคมี การท างานในที่มีความร้อนสูง หรือมีสะเก็ดลูกไฟ  
 7) อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection Equipment)   
 8) อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง การท างานในที่สูง (Falling Protection Equipment)  

 

 
 

***************************************** 


