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อกสารสรุปผลการถอดบทรียนภายหลัง                  
การปฏิบัติงาน ิAfter Action Review : AAR) 

การด้านินการ฿หຌความชวยหลือผูຌสญูหาย                  
฿นวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน า้นางนอน จังหวัดชียงราย 
 

ประกอบดຌวย 

 แ. สรุปการด้านินการ฿หຌความชวยหลือผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถ ้าหลวง-        
ขนุน ้านางนอน ต้าบลป่งผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย 
 

 โ. การถอดบทรียนภายหลังการปฏิบัติงาน ิAfter Action Review : AAR) 
การด้านินการ฿หຌความชวยหลือผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน 
จังหวัดชียงราย บงป็น 3 ระยะ เดຌก 

ระยะที่ แ ระหวางวันที่ ่-9 สิงหาคม โ5ๆแ ดยการจัดวทีสวนา            
ณ พธิ์วดล รีสอร์ท อนด์ สปา จังหวัดชียงราย 

ระยะที่ โ ระหวางวันที่ 15–16 สิงหาคม 2561 ดยการจัดวทีสวนา         
ณ รงรมอสดี อวนิว ขตบางพลัด กรุงทพมหานคร 

ระยะที่ ใ  ระหวางวันที่ โ-แ็ กันยายน โ5ๆแ ดยการสัมภาษณ์ชิงลึก
กับผูຌปฏิบัติงานทั งชาวเทย ละชาวตางชาติ  

 ใ. ขຌอสนอหลักสูตร ละการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พื่อการพัฒนา฿นระยะตอเป 
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แ. สรุปการดา้นินการ฿หຌความชวยหลือ         
ผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน  
ต้าบลป่งผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย 
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สรุปการด้านินการ฿หຌความชวยหลือผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน  
ต้าบลป่งผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 
 รัฐบาลเดຌนຌอมน้าพระราชกระสรับสัไงของ สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร 
ซึไงพระราชทาน฿นการกຌเขปัญหาอุทกภัยภาค฿ตຌ มืไอวันทีไ แโ มกราคม โ5ๆเ มาป็นนวทางปฏิบัติ ดังนีๅ 
 ิแี รงดูลประชาชนทีไเดຌรับความดือดรຌอนจากอุทกภัย฿หຌมีชีวิตป็นปกติดยรใว  
 ิโี การปฏิบัติตຌองบูรณาการ ละวางผนผชิญหตุ฿หຌดี อยา฿หຌกิดความซๅ้าซຌอน฿นการปฏิบัติของตละ
หนวยงาน 

 ิใี นຌอมน้านวพระราชด้าริของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ ้ เปประยุกต์฿ชຌ฿หຌหมาะสม      
ตละสภาพพืๅนทีไ 

รัฐบาลเดຌติดตามหตุการณ์ กรณีนักฟุตบอลยาวชน ทีม ฮหมูปຆา ทีน ทอล์ค อะคาดมีฮ  สูญหาย฿น          
วนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย มาตัๅงตตຌนอยางตอนืไอง ละเดຌ
มอบหมาย฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย ฿นฐานะผูຌบัญชาการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ        
เปตรวจยีไยม฿หຌค้านะน้า ชวยก้ากับ ดูล ละประสานสอดคลຌองกับหนวยงาน฿นระดับกระทรวง กรม หลาทัพ 
พืไอ฿หຌการปฏิบัติป็นเปตามผนฯ ละกฎหมายวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยของประทศ เดຌก 
พระราชบัญญัติปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ พ.ศ.โ55เ ละผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
หงชาติ พ.ศ.2558  ดยมีการจัดตัๅงศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถๅ้าหลวง -ขุนนๅ้านางนอน         
ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย ป็นศูนย์กลางปฏิบัติงาน฿นระดับพืๅนทีไ มีผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย 
฿นฐานะผูຌอ้านวยการจังหวัดชียงราย ป็นผูຌบัญชาการหตุการณ์ มีครงสรຌางการจัดการตามระบบบัญชาการ
หตุการณ ์พืไอความป็นอกภาพ ก้าหนดภารกิจ ละบงหนวยงานขຌารวมปฏิบัติการ฿น 3 สวนหลัก เดຌก   

 (1) สวนปฏิบัติการ เดຌก หนวยปฏิบัติการคຌนหาทางอากาศ หนวยปฏิบัติการคຌนหาละกูຌภัยทางบก 
หนวยปฏิบัติการทางการพทย์ หนวยปฏิบัติการระบายนๅ้า บีไยงบนทางนๅ้า    

 (2) สวนอ้านวยการ เดຌก หนวยสถานการณ์ ป็นการรวมหนวยทางดຌานทคนิคละผูຌชีไยวชาญจาก
หนวยงานตาง โ รวมประมินสถานการณ์ หนวยทรัพยากร ละหนวยอกสาร พืไอการลงทะบียนบุคลากร
ทรัพยากรทีไมา฿หຌการชวยหลือ   
 (3) สวนสนับสนุน เดຌก หนวยสบียง พืไอสงก้าลังบ้ารุง อาหาร หนวยพทย์ จัดจຌาหนຌาทีไพทย์ละ
สาธารณสุขพืไอปฐมพยาบาลจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับบาดจใบ หนวยสถานทีไ ดูลการจัดการพืๅนทีไ การสนับสนุนระบบ
เฟฟງาละสงสวาง หนวยสืไอสาร สนับสนุนการจัดระบบสืไอสาร   

พรຌอมทัๅงเดຌจัดตัๅงศูนย์ประสานการปฏิบัติ พืไออ้านวยความสะดวกการขຌา฿หຌความชวยหลือจาก
หนวยงานตาง โ ทัๅง฿น ละตางประทศ ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ละจัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลประชาสัมพันธ์รวม       
พืไอป็นศูนย์กลางดຌานขຌอมูลขาวสาร ละก้าหนดทิศทาง฿นการผยพรขຌอมูล ละตอบตຌขຌอมูลทีไป็นทใจ  ดยมี 
ทีไปรึกษา/ผูຌชีไยวชาญ ประกอบดຌวย หัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวง กรม ผูຌบัญชาการหลาทัพ ผูຌชีไยวชาญ 
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จากศาสตร์฿นขนงทีไกีไยวขຌอง พืไอรวม฿หຌขຌอสนอนะตามหลักสากล พืไอ฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จสัไงการ         
฿นสวนของนวทางปฏิบัติรวมกัน ฿นการจัดการภาวะฉุกฉิน เดຌจัดท้าผนผชิญหตุการณ์฿หຌความชวยหลือ       
ผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย ส้าหรับป็นกรอบ     
฿นการปฏิบัติงานระหวางภาคสวนตาง โ รวมกัน ดยภาพรวมของหตุการณ์มีผลการปฏิบัติล้าดับเดຌ ดังนีๅ 

แ. หตุการณ์ตั งตຌน 

 จากขຌอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ละสถาบันสารสนทศทรัพยากรน ้าละการกษตร ิสสนก.ี 
พบวาชวงวันที่ แ9-โแ มิถุนายน โ5ๆแ มีฝนตกสะสม฿นพื นที่รวมกันมากกวา 9เ มิลลิมตร ผานเป โ วัน 
ปริมาณน ้าฝนทั งหมดที่ตก฿นขตถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน จึงเหลขຌาทวมภาย฿นถ ้า ฿นวันที่ โใ มิถุนายน โ5ๆแ   
 วันสาร์ที่ โใ มิถุนายน โ5ๆแ นักฟุตบอลยาวชน ทีม ฮหมูปຆา ทีน ทอล์ค อะคาดมีฮ ิชวงอายุ แแ-แๆ ปี 
จ้านวน 12 คน ละผูຌชวยคຌช 1 คน รวมทัๅงสิๅน แใ คน ภายหลังสรใจจากการฝึกซຌอมฯ ณ สนามกีฬาบຌานจຌอง 
สนามกีฬากลางต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย เดຌพากันดินทางดยรถจักรยาน จ้านวน แแ คัน  
ละรถมอตอร์เซค์ แ คัน เปทีไยวตอทีไขตวนอุทยานถๅ้าหลวงนางนอน ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย
ตัๅงตวลาประมาณ แใ.เเ น.  
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โ. ล้าดับหตุการณ์การคຌนหาละการ฿หຌความชวยหลือ 

โ.แ วันสาร์ที่ โใ มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ 1 ของการคຌนหา 

 วลา แ5.เเ น. ความผิดปกติบริวณหนຌาถ ้า จຌาหนຌาทีไวนอุทยานฯ เดຌดินตรวจตราความรียบรຌอย
กอนวลาปิดท้าการประจ้าวัน มืไอพบรถจักรยานยนต์ ละรถจักรยานจอดอยูบริวณปากถๅ้า จึงเดຌ฿หຌจຌาหนຌาทีไ     
3 นาย ขຌาท้าการคຌนหาภาย฿นถๅ้าตเมพบ จึงเดຌประสานฝຆายปกครองทຌองทีไรวมคຌนหา 

 วลา โแ.เเ น. ความพยายามชวยหลือจากคน฿นพื นที่ หนวยกูຌภัยมูลนิธิสยามรวม฿จ ิปูຆอินทร์ี 
อ้าภอมสาย เดຌรับจຌงจากผูຌ฿หญบຌานบຌานจຌองวา มีดใกหายเป฿นถๅ้าหลวง จึงน้าทีมกูຌภัยรวม แไ คน เปถึง      
ถๅ้าหลวงวลาประมาณ โโ.เเ น. ท้าการติดตัๅงเฟสองสวาง กอนขຌาเป฿นถๅ้าจนมาถึงบริวณชองทีไมีนๅ้าทวม          
เมสามารถเปตอเดຌ ประมินลຌวตຌอง฿ชຌการด้านๅ้าขຌาเปจึงเดຌประสานเปยัง  สมาคมศิริกรณ์ชียงรายบรรทา       
สาธารณภัย นืไองจากมีชุดประดานๅ้า  

 วลา 22.00 น. ขาวพรกระจาย ระดมสรรพก้าลัง นายอ้าภอมสาย ละจຌาหนຌาทีไต้ารวจสถานี
ต้ารวจภูธรมสาย เดຌรับจຌงหตุ พรຌอมทัๅงสงก้าลังจຌาหนຌาทีไฝຆายปกครอง จຌาหนຌาทีไต้ารวจ  หนวยฉพาะกิจ        
กรมทหารมຌาทีไ ใ ิฉก.ม.3ี กองก้าลังผามือง อาสาสมัครปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดชียงราย ิอส.ปภ.ี 
ก้านัน ผูຌ฿หญบຌาน ขຌาท้าการคຌนหาภาย฿นถๅ้าหลวงนางนอน ละเดຌรายงานผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย พืไอรับทราบ
หตุการณ์ทีไกิดขึๅน  
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โ.โ วันอาทิตยท์ี่ โไ มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ โ ของการคຌนหา 

 วลาประมาณ เแ.เเ น. ผูຌวาฯติดตามสถานการณ์ นายณรงค์ศักดิ์ อสถธนากร ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย 
ดินทางขຌาพืๅนทีไพืไอตรวจสอบขຌอทใจจริง ละติดตามสถานการณ์อยาง฿กลຌชิด  ดยทีมกูຌภัยสยามรวม฿จ        
ทหาร ละนักประดานๅ้าจากศิริกรณ์ชียงรายบรรทาสาธารณภัย รวม โโ คน เดຌขຌาเปคຌนหาภาย฿นถๅ้า             
พืไอติดตามคຌนหาผูຌทีไหายขຌาเป฿นถๅ้าฯ จนถึงบริวณถง ใ ตเมสามารถขຌาเปตอเดຌ  

 วลาประมาณ เใ.เเ น. พบรองรอย หนวยกูຌภัยเดຌออกมาจากถๅ้า จากการคຌนหาบืๅองตຌน พบรองทຌาตะ 
จ้านวน แโ คู ละกระปຉาจ้านวนหนึไง วางบนพืๅนภาย฿นถๅ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 วลาประมาณ เใ.ใเ น. ฝนตกหนักตอนื่อง ละภาย฿นถๅ้ามีปริมาณนๅ้าพิไมขึๅนอยางรวดรใว กระสนๅ้า 

เหลรุนรง ละสูงขึๅนจนปิดทางขຌาออกบางสวน ซึไงป็นอุปสรรคตอการคຌนหา จึงเดຌมีการประชุมปรับผนการคຌนหา
รวมกันระหวางหนวยงานทีไขຌารวมปฏิบัติการคຌนหา จຌาหนຌาทีไจากส้านักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัด
ชียงราย ทีไท้าการปกครองอ้าภอมสาย สถานีต้ารวจภูธรมสาย ศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ขต แ5 ชียงราย 
ทศบาลต้าบลมสาย หนวยทหาร ต้ารวจ องค์กรสาธารณกุศล฿นพืๅนทีไ ละผูຌน้าชุมชน   

 วลา เ9.เเ น. พิ่มก้าลังชุดปฏิบัติการ ละการปรากฎตัวของผูຌชี่ยวชาญถ ้า  ประกอบดຌวย 
หนวยงานทีไสนับสนุนปฏิบัติการคຌนหา ประกอบดຌวย หนวยทหาร ต้ารวจ ทีไท้าการปกครองอ้าภอมสาย        
ศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ขต แ5 ชียงราย ส้านักงานบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ แ5 ชียงราย มูลนิธิสยาม
รวม฿จ ิปูຆอินทร์ี สมาคมศิริกรณ์ชียงรายบรรทาสาธารณภัย อส.ปภ. องค์การบริหารสวนจังหวัดชียงราย องค์การ
บริหารสวนจังหวัดชียง฿หม ทศบาลต้าบลมสาย ก้านันละผูຌ ฿หญบຌาน฿นพืๅนทีไ  Mr. Vernon Unsworth 
ผูຌชีไยวชาญดຌานถๅ้า ดยจัดทีมคຌนหาออกป็น แ5 ชุด มีภารกิจหลัก เดຌก ิ1ี การคຌนหา ิ2ี การล้าลียงนๅ้าละ
อาหาร฿หຌผูຌปฏิบัติงาน ิ3ี การจัดระบบสืไอสาร ิ4ี การคัดกรองผูຌขຌารวมปฏิบัติงานภาย฿นถๅ้า ิ5ี การวัดปริมาณ
ออกซิจนภาย฿นถๅ้า ิ6ี การจัดระบบเฟฟງาสองสวาง พรຌอมทัๅงรายงาน฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย 
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ปลัดกระทรวงมหาดเทย ละอธิบดีกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยทราบ  ถึงสถานการณ์ การจัดตัๅง        
ศูนย์บัญชาการหตุการณ์ฯ ละด้านินการประกาศขตพืๅนทีไประสบสาธารณภัย ละประกาศขตการ฿หຌความ
ชวยหลือตามระบียบกระทรวงการคลังฯ  

 วลา แใ.เเ น. จอรองรอย ปรับผนการคຌนหาอีกครั ง ดยชุดคຌนหาชุดทีไ แ น้าดย Mr. Vernon 
Unsworth จຌงวาพบรองรอยของผูຌสูญหาย ละมีความจ้าป็นตຌอง฿ชຌชุดประดานๅ้า พรຌอมทัๅงตຌองรีบจัดตัๅง
ระบบสืไอสารภาย฿นถๅ้า ดังนัๅน ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย จึงปรับผนการคຌนหาดยพิไมชุดประดานๅ้า ละ฿หຌ
จัดหาสายสัญญาณความยาวประมาณ ใ กิลมตร ดยรใว พืไอด้ารงการสืไอสาร 

 วลา แ9.โเ น. ยังผานเมเดຌ ชุดประดานๅ้าหยุดการคຌนหาชัไวคราว นืไองจากทัศนวิสัย฿นการมองหในเมดี 
มองหในเดຌพียง฿นระยะ แ ฝຆามือทานัๅน ละออกซิจน฿นถังหลือนຌอยจึงตัดสิน฿จถอนก้าลัง ออกมา              
ละปรับผนการคຌนหาอีกครัๅง 

 วลา โแ.เเ น. ตຌองการนักประดาน ้าที่กรงที่สุด หนวยงานระดับจังหวัดทยอยขຌารวมจัดตัๅ ง       
ศูนย์บัญชาการหตุการณ์บริวณหนຌาถๅ้า ละภายหลังจากทราบถึงสถานการณ์ภาย฿นถๅ้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ทีไกิดขึๅน฿นการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ตัดสิน฿จประสานขอรับการสนับสนุน   
ชุดประดานๅ้าจาก นรข.ขตชียงราย ละหนวยสงครามพิศษทางรือ ิหนวยซีลี ละด้านินการคຌนหาอยางตอนืไอง   

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติวันที่ โ   
ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ฿นฐานะผูຌ อ้านวยการจังหวัด ป็นผูຌบัญชาการหตุการณ์ เดຌด้านินการ               

ตามกฎหมายวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ 
พ.ศ.2558 ตลอดจนระบียบฯทีไกีไยวขຌอง พืไอความป็นอกภาพ฿นการชวยหลือผูຌประสบภัย ละการปฏิบัติงาน
ของจຌาหนຌาทีไ ดังนีๅ   

ิ1ี ประกาศขตพืๅนทีไประสบสาธารณภัย ฿นพืๅนทีไอ้าภอมสาย ตามผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
หงชาติ พ.ศ.โ55่  

ิ2ี ประกาศขตการ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกฉิน อ้าภอมสาย ตามระบียบ
กระทรวงการคลังวาดຌวยงินทดรองราชการพืไอชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน พ.ศ.โ55ๆ ละทีไกຌเขพิไมติม 

ิ3ี จัดตัๅงศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย 
จังหวัดชียงราย ดยการด้านินการ฿นชวงรก ป็นการบัญชาการหตุการณ์฿นระดับพืๅนทีไ ฿ชຌทรัพยากร บุคลากร
฿นขตพืๅนทีไจังหวัดชียงรายป็นสวน฿หญ มีการด้านินการ ดังนีๅ 
  ิ3.1ี การจัดชุดปฏิบัติการ นຌนการคຌนหา ละการพิไมชุดประดานๅ้าจากจຌาหนຌาทีไ ละอาสาสมัคร       
ทีไมีทักษะละความพรຌอมของอุปกรณ์฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงราย มีผูຌชีไยวชาญดຌานถๅ้าทีไป็นชาวตางชาติขຌารวม 
รวมถึงการตรียมการดຌานการพทย์ พืไอรองรับกรณีพบผูຌสูญหาย  
  ิ3.2ี การจัดชุดสนับสนุนการปฏิบัติการ เดຌก  
    - การติดตั งเฟฟ้าสองสวาง มีการเฟฟງาสวนภูมิภาค อ.มสาย ละอบจ.ชียงราย ดินสายเฟ
ชัไวคราว บริวณศูนย์บัญชาการฯ ละบริวณลึกขຌาเปจากปากถๅ้าประมาณ 5เเ มตร สวนบริวณปากถๅ้า฿ชຌสปอตเลท์ 
ละ balloon light ฿หຌสงสวาง  
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   - การจัดตั งระบบส่ือสาร มี ฉก.ม.ใ สนับสนุนสายสัญญาณ ละทีมสืไอสารจากหนวยงานตาง โ 
ขຌารวมจัดตัๅงระบบการสืไอสาร ท้า฿หຌชุดปฏิบัติการสามารถสืไอสารกับศูนย์บัญชาการฯเดຌ  

โ.ใ วันจันทร์ที่ โ5 มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ ใ ของการคຌนหา  
วลา เโ.ไ5 น. สริมทีมนักประดาน ้า หนวยสงครามพิศษทางรือ ิหนวยซีลี รวม แๆ นาย ดินทางถึง 

ถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน สงจຌาหนຌาทีไส้ารวจภาย฿นถๅ้า พรຌอมรวมประชุมกับทีมนักประดานๅ้าของจังหวัดชียงราย  
วลา 04.00 น. รายงานสภาพภาย฿นถ ้า สวนลวงหนຌาของหนวยซีลทีไขຌาส้ารวจภาย฿นถๅ้า ฿ชຌวลา

ประมาณ แ ชัไวมง ถึงถง ใ พยายามเปตอ฿หຌถึง ใ ยก พบวิๅงทีไมีนๅ้าขังประมาณ โ มตร พยายามหาดใก ละคຌช 
ตเมพบจึงออกมารายงานสถานการณ์ 

วลา เ็.เเ น. ซีลริ่มปฏิบัติการคຌนหา ซึไงทีมชุดคຌนหาสามารถขຌาเปถึงหຌองถง฿หญ ิผานจุดทีไนๅ้าสูง
เปเดຌลຌวี ขຌาเปเดຌลຌวประมาณ โ กิลมตร จากระยะทาง ไ กิลมตร ต ฮยังเมพบดใกฮ พบพียงรองรอยป็น
สัญลักษณ ์ละชืไอวา ฮยังมีชีวิตฮ ละมีหนวยงาน อาสาสมัครตาง โ ดินทางขຌามา฿หຌความชวยหลือ฿นพืๅนทีไมากขึๅน 

วลา แเ.เเ น. สริมก้าลังอยางตอนื่อง หนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน ดินทางขຌาพืๅนทีไพิไมขึๅน         
พืไอสนับสนุนปฏิบัติการ ทัๅงการสริมระบบเฟฟງาละสงสวาง การพิไมครือขายสัญญาณสืไอสาร ละการสริมก้าลัง
ทางอากาศยาน พืไอส้ารวจชองทางอืไน 

วลา แ9.ใเ น. ตຌองสูบน ้าออก ผลจากการประชุมศูนย์บัญชาการฯ สรุปวาตຌองสูบนๅ้าออกจากถๅ้า฿หຌเดຌ 
ละตຌองมีการพิไมสงสวาง  

วลา โโ.เเ น. หนทางพรองน ้า ศูนย์บัญชาการฯเดຌขอสนับสนุนรถสูบสงนๅ้า ละครืไองสูบนๅ้า                 
จากศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัยขต แ5 ชียงราย ตรียมปฏิบัติการสูบนๅ้าทีไอางกใบนๅ้าดຌานลางของพืๅนทีไ 
ิหนองนๅ้าพุี ดยคาดหวังวาระดับนๅ้า฿ตຌดินจากถๅ้า จะเหลลงมาทนทีไนๅ้า฿นอางกใบนๅ้า  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ ใ  
 - ยังคงนຌนปฏิบัติการคຌนหาดยมีก้าลังส้าคัญพิไมติมคือหนวยซีล ทีไสงทีมประดานๅ้าขຌาเปคຌนหา฿นถๅ้า 

อยางเรกใตาม ปัญหาอุปสรรคทีไพบคือ นๅ้าทวมทาง฿นถๅ้าป็นระยะ บางจุดนๅ้าลึกระดับอว บางจุดทวมหัว ละกวຌาง
พอสมควร การขຌาเปจึงตຌองด้านๅ้าบางชวงสลับดิน ละหากพบดใก ตຌองวางผนการล้าลียงออกอีกครัๅง            
พราะนๅ้าทวมหลายชวง ยากจะ฿หຌดใกด้านๅ้าออกมา  
 - การบริหารจัดการของศูนย์บัญชาการฯ เดຌมีการประสานหนวยงานตาง โ พิไมติม พืไอจัดระบบส้าหรับ
สนับสนุนผูຌปฏิบัติงาน฿หຌกิดความคลองตัว ดังนีๅ 
  ิ1ี สริมระบบเฟฟ้าละสงสวาง การเฟฟງาสวนภูมิภาค ขต 1 (ภาคหนือี จ.ชียง฿หม การเฟฟງา
สวนภูมิภาคอ้าภอมสาย ติดตัๅงสายมนชัไวคราว หมຌอปลงขนาด 30 ควีอ ละติดตัๅงสายเฟระยะทาง         
1.5 กิลมตร ขຌาเปภาย฿นถๅ้า ละติดตัๅงหลอดเฟระบบสงสวางภายนอกถๅ้า  

 ิ2ี การสริมประสิทธิภาพระบบสื่อสาร ส้านักงาน กสทช. เดຌประสานอปอรตอร์ 5 คาย เดຌก 
AIS, DTAC, TRUE, CAT ละ TOT ขยายชองสัญญาณทรศัพท์คลืไอนทีไ ฿หຌสามารถรับทรศัพท์เดຌรใว ละกวຌาง
ขึๅน สามารถ฿ชຌงานทรศัพท์คลืไอนทีไ฿นพืๅนทีไบริวณปากถๅ้า ละบริวณพืๅนทีไดยรอบเดຌ สนับสนุนวิทยุสืไอสาร       
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กับผูຌปฏิบัติงาน ดย CAT เดຌท้าการลากสาย Drop Wire จากปากถๅ้าขຌาเป฿นถๅ้าประมาณ แุใเเ มตร ละTOT 
สนับสนุนระบบดาวทียมเอพีสตาร์ ิIP Star)  

 ิ3ี พิ่มปฏิบัติการทางอากาศ ฮลิคอปตอร์จาก กก.ตชด.327 ละหนวยบินต้ารวจจังหวัดชียง฿หม  
บินส้ารวจ บริวณหนือถๅ้าหลวง-นางนอน พืไอหาชองพรงทีไอาจป็นชองทาง฿หຌความชวยหลือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โ.ไ วันอังคารที่ โๆ มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ ไ ของการคຌนหา   
 วลา เๆ.เเ น. พิ่มระบบการคัดกรอง จຌาหนຌาทีไต้ารวจ ชุดชรบ.หมูบຌาน ละชุดสารวัตรทหาร               

รวมจัดระบบการจราจร ละการรักษาความปลอดภัยบริวณถๅ้าละพืๅนทีไดยรอบ ดยมีชุดปฏิบัติการสูบนๅ้าของ
กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย สูบนๅ้าจากหลงนๅ้านอกถๅ้า  

 วลา เ็.เเ น. การสริมทัพ ละความยากภาย฿นถ ้า หนวยซีลสริมก้าลังพิไมอีก โ4 นาย ละริไม
ปฏิบัติการ ระหวางคຌนหา พบรองรอยของดใก ละสามารถด้านๅ้าเปเดຌถึงสามยก ละอีกประมาณ โเเ มตร            
จะถึงหาดพัทยา ตนืไองจากระดับนๅ้าริไมขึๅนสูงจากบริวณสามยกจนกือบมิดพดานถๅ้า ละเลมาจนกือบถึงถง ใ 
จึงจຌง฿หຌศูนย์บัญชาการฯ ฿หຌหาทางพรองนๅ้าออกจากถๅ้า งืไอนเขพอค฿หຌมีชองส้าหรับนักประดานๅ้าสามารถผลขึๅนมา
หาย฿จเดຌ ละมีบริวณหຌงพอส้าหรับป็นพืๅนทีไตรวจชใคอุปกรณ์เดຌ พืไอความปลอดภัยของผูຌปฏิบัติงาน  

 - กองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยาน บล.่ ิC-130ี อ้านวยความสะดวก฿หຌคณะจຌาหนຌาทีไ จ้านวน แ5 คน 
จากมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                
ศูนย์พัฒนาการประมงหงอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ บริษัท PAW. Technology ละบริษัท Digital focus ละอุปกรณ์ 
ยานส้ารวจ฿ตຌนๅ้า ROV อากาศยานเรຌคนขับ  

 วลา เ็.ไ5 น. บงมอบพื นที่รับผิดชอบ฿นการลาดตระวนคຌนหา ดย฿ชຌบูรณาการรวมหนวยงานทัๅง
ทหาร พลรือน อาสาสมัคร รวม ้ ชุดปฏิบัติการ ตามนวสามยก฿นถๅ้า จนถึงปลายถๅ้า ละหนวยซีล ริไมปฏิบัติ
ภารกิจ ตัๅงตวลา เ่.เเ น. ละรายงานผลทุก แ ชัไวมง ทัๅงนีๅ มีทีมอาสาสมัครนักประดานๅ้าทัๅงชาวเทยละ
ชาวตางชาติ ดยคุณนรินทร ณ บางชຌาง ป็นผูຌประสานงานพรຌอมอุปกรณ์การด้านๅ้าทีไทันสมัย รวมสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยซีล  
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  วลา เ่.ใ5 น. ขຌอสนอ ละการตัดสิน฿จที่ลกตຌองจดจ้า พล.อ. อนุพงษ์ ผาจินดา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดเทย พรຌอมผูຌบริหารกระทรวงมหาดเทย ดินทางเปยังถๅ้าหลวงฯ รับฟังสรุปสถานการณ์จาก             
ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ดังนีๅ 

 ิ1ี ขຌาประชุมรับทราบสถานการณ์การ฿หຌความชวยหลือ ฿หຌค้านะน้าการปฏิบัติงาน พรຌอมจຌง            
ขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรี ฿หຌทุกหนวยงานบูรณาการความชวยหลือ฿หຌสามารถน้าดใกออกมาดยรใวทีไสุด ละหาก
พบตัวลຌวตຌองรีบสงทีมขຌาเปดูล ละเดຌนຌนยๅ้า฿หຌทุกหนวยงานบูรณาการทรัพยากรทีไมี เม฿หຌกิดความสับสนวลา
ขຌาเปชวยหลือ พืไอ฿หຌสามารถน้าดใกออกมาดยรใวทีไสุด ตามขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรี  
 ิ2ี ฿หຌค้านะน้ารืไองการสูบนๅ้าออกจากถๅ้า   
 ิ3ี ฿หຌก้าลัง฿จครอบครัวของดใกละคຌชทัๅง แใ คน  
 ิ4ี มอบหมาย฿หຌกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมยธาธิการละผังมือง 
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน การเฟฟງาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค ระดมสรรพก้าลัง ทัๅงบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ ครืไองจักรกลตาง โ สนับสนุนการด้านินการทันที ดยฉพาะการจัด฿หຌมีระบบเฟฟງา ละสงสวางทีไพียงพอ 

 ิ5ี ประสานรับการสนับสนุนผูຌชีไยวชาญ ละทรัพยากรพิศษ ฿นนามรัฐบาล เดຌก การตัดสิน฿จรับ
ขຌอสนอจาก Mr. Vernon Unsworth ฿นการชิญนักประดานๅ้าชาวอังกฤษ ใ คน สังกัด British Cave Rescue 
Council (BCRCี ทีไ ชีไ ยวชาญการส้ารวจละด้านๅ้ า฿นถๅ้ า เดຌก  Mr. Rob Harper Mr. Richard Stanton ละ          
Mr. John Volanthen ดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา รวมประสานงานกับกระทรวง              
การตางประทศ ละกระทรวงคมนาคม ชวยอ้านวยความสะดวก฿หຌกับทัๅง ใ คน ดินทางมาประทศเทยดยรใวทีไสุด  
 วลา แไ.แ็ น. วิกฤตภาย฿นถ ้า มีรายงานจากจຌาหนຌาทีไหนวยซีลวาการปฏิบัติภารกิจคຌนหา ผูຌสูญหาย 
ขณะนีๅระดับน้ๅายังอยู฿นขัๅนวิกฤต ดยระดับน้ๅาพิไมสูงขึๅนรืไอยโ สามารถขຌาเปถึงเดຌคถง 3 นืไองจากภาย฿นถ้ๅายังมี
ตาน้ๅาขนาด฿หญจ้านวนหลายจุด  
 - การปฏิบัติการทางอากาศ ฮลิคอปตอร์จากส้านักงานต้ารวจหงชาติ บินส้ารวจถๅ้าหลวง พืไอส้ารวจ       
ภูมิประทศ ละหาปลองทีไอาจป็นชองทางชวยหลือผูຌสูญหาย ยังคงด้านินการอยางตอนืไอง  
 วลา แ5.เเ น. ความชวยหลือจากครือขาย เดຌประสานขอครืไองสูบนๅ้าซับมิร์สจากหนวยตาง โ ชน 
องค์การบริหารสวนจังหวัดชียงราย องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นพืๅนทีไ กรมทรัพยากรนๅ้า ละกรมชลประทาน 
บืๅองตຌนสามารถรวบรวมเดຌประมาณ โใ ครืไอง กับครืไองสูบบบจุมหัว อีก ็ ครืไอง  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ ไ  
 ิ1ี ปฏิบัติการพรองน ้าออกจากถ ้า นืไองจากมีฝนตก฿นพืๅนทีไตัๅงตชวง โแ.เเ น. ของวันทีไ โ5 มิ.ย.ๆแ 

ตอนืไองมาจนถึงปัจจุบัน สงผล฿หຌระดับนๅ้า฿นถๅ้าสูงขึๅน จึงเดຌรงปฏิบัติการสูบนๅ้าบริวณปากทางขຌาถๅ้าดยติดตัๅง
ครืไองสูบนๅ้า ิเดวี ออกจากถๅ้า ละศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ขต แ5 ชียงราย สงรถบรรทุกครืไอง 
สูบสงระยะเกล ิอัตราสูบ 5เุเเเ ลิตร/นาทีี จ้านวน โ คัน ละกรมชลประทานสนับสนุนครืไองสูบนๅ้า แ ครืไอง 
สูบนๅ้าออกจากหนองนๅ้าพุ ิพืๅนทีไปลายนๅ้าี พืไอชวยระบายนๅ้าออกจากถๅ้าหลวง ละเดຌขอสนับสนุนครืไองสูบนๅ้า
พิไมติมจากศูนย์ ปภ.ขต แเ ล้าปาง จ้านวน ใ คัน ละกรมชลประทาน  สงทีมจากส้านักครืไองจักรกล น้าครืไอง       
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สูบนๅ้าขนาด฿หญ 10 ครืไอง ประกอบดຌวย ครืไองสูบนๅ้าดຌวยเฟฟງาขนาด ่ นิๅว แ ครืไอง ขนาด แเ นิๅว ่ ครืไอง ละ
ครืไองสูบนๅ้าดຌวยครืไองยนต์ ิดีซลี ขนาด แโ นิๅว อีก แ ครืไอง สนับสนุนพิไมติมส้าหรับ฿ชຌสูบนๅ้าออกจากหนองนๅ้าพุ  

 ิ2ี ปฏิบัติการคຌนหาผูຌสูญหาย หนวยสงครามพิศษทางรือ ิSeal) ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก      
฿นการขຌาเปคຌนหาภาย฿นถๅ้า ภาพรวมการปฏิบัติงานพบวาระดับนๅ้ายังคงสูงขึๅน ละยังหาสຌนทางทีไคาดวาดใก โ 
จะหนีนๅ้าเปยังเมจอ ละส้านักงานต้ารวจหงชาติ สงหนวยปฏิบัติการพิศษทางน้ๅา ิซีลต้ารวจน้ๅาี จ้านวน แเ นาย 
ขຌารวมภารกิจคຌนหากับหนวยซีล ของกองทัพรือเทย 

   ิ3ี ปฏิบัติการส้ารวจชองทางชวยหลืออ่ืน โ : ด้านินการทัๅงทางบก ละทางอากาศ จัดชุดปฏิบัติการ 
ผสมก้าลังรวม ทหาร ต้ารวจ ละปຆาเมຌ ดินปูพรม ละ฿ชຌฮลิคอปตอร์ต้ารวจ แ ล้าบินส้ารวจชอง/ปลองอากาศ          
ทีไตรงกับนวถๅ้า ปัจจุบันยังเมจอชองทางทีไหมาะสม   

 ิ4ี การสริมประสิทธิภาพระบบสื่อสาร บริษัทอเออส สงจຌาหนຌาทีไวิศวกร ละรถสถานี ฐานคลืไอนทีไ 
พรຌอมท้าการติดตัๅงครือขาย฿หຌระบบสืไอสาร฿นบริวณดังกลาวป็นเปอยางคลองตัวยิไงขึๅน  ละเดຌท้าการปรับจูน
สัญญาณจากสถานีฐาน฿กลຌคียงดຌวยการหันจานสายอากาศ ิantenna) เปยังบริวณถๅ้าหลวง ละด้านินการติดตัๅง
อุปกรณ์ทวนสัญญาณ ิrepeater) พืไอพิไมความสามารถ฿นการรองรับการ฿ชຌงาน ละเดຌลากสายออพติกอินทอร์นใต
ความรใวสูง ขຌาเปทีไพืๅนทีไพืไอปิดสัญญาน Wi-Fi ชวยรองรับการ฿ชຌงานดาตຌา ละการสืไอสาร 

 ิ5ี การคัดกรองผูຌขຌาพื นที่ปฏิบัติการ ชุด ชรบ.หมูบຌาน ตัๅงจุดคัดกรองรถขຌาถๅ้าหลวง บริวณทางขຌาวัด
บຌานจຌอง ม.9 ต.ปຆงผา อ.มสาย จ.ชียงราย ละขอความรวมมือผูຌเมมีสวนกีไยวขຌองหຌามขຌา พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไท้างาน
เดຌสะดวก 

 ิ6ี การสนับสนุนดຌานทคนลยีการคຌนหาจากสถาบันการศึกษา จຌาหนຌาทีไชุดชวยหลือผูຌประสบภัย 
จากสถาบันการศึกษา ละบริษัททีไมีความชีไยวชาญดຌานส้ารวจ จ้านวน แ5 คน ยานส้ารวจ฿ตຌนๅ้า ิROV) จ้านวน  
แ ครืไอง ละดรนติดกลຌองตรวจจับความรຌอนส้าหรับบินส้ารวจ จ้านวน โ ล้า ละเดຌรับภารกิจประมินรูปบบ
การปฏิบัติงานลักษณะของถๅ้าทีไถูกนๅ้าทวมจากหຌองถงถึงบริวณสามยก ละการ฿ชຌอากาศยานเรຌคนขับ ถายภาพ
ทางอากาศบริวณพรงตาง โ การจัดท้าผนทีไสามมิติ ตลอดจนการ฿หຌค้านะน้าทางวิชาการ             

 ิ7ี ปฏิบัติการดຌานการพทย์ รงพยาบาลคายมใงรายมหาราช จังหวัดชียงราย รงพยาบาลศูนย์
ชียงราย รงพยาบาลชียงรายประชานุคราะห์ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชียงราย จัดทีมพทย์พยาบาล         
ทีม MERT สนับสนุนการจัดตัๅงรงพยาบาลสนามขนาด แเ ตียง  ละจัดจຌาหนຌาทีไ พูดคุย฿หຌก้าลัง฿จ                
ลดความครียดกับครอบครัวของดใก โ ละคຌช 

 ิ8ี การติดตามสถานการณ์ ละการมอบหมายภารกิจ นืไองจากมีภารกิจยกยอยพิไมขึๅน ประกอบ
กับมีหนวยงาน ผูຌชีไยวชาญ ขຌามารวม฿นหตุการณ์มากขึๅนรืไอย โ ศูนย์บัญชาการฯ จึงเดຌก้าหนดระบียบปฏิบัติประจ้า
฿นการประชุมรวมกัน เดຌก วลา 08.00 น. ละ 18.00 น. ป็นการประชุมของหัวหนຌาชุดตละกลุม ส้าหรับวลา 
09.00 น. ละวลา 16.00 น. ป็นการประชุมของผูຌบัญชาการหตุการณ์ละหัวหนຌาชุด ส้าหรับ฿นวลา 17.00 น. 
ป็นการถลงขาวดยผูຌบัญชาการหตุการณ์ละผูຌทีไกีไยวขຌอง ิวลาปรับปลีไยนตามสถานการณ์ส้าคัญทีไกิดขึๅนี 
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โ.5 วันพุธที่ โ7 มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ 5 ของการคຌนหา  
   - สมดใจพระจຌาอยูหัว พระราชทาน รงครัวพระราชทาน ส้าหรับปรุงอาหาร฿หຌจຌาหนຌาทีไ 
อาสาสมัคร ละญาติของกลุมดใกละคຌชฟุตบอล ละสืๅอกันฝนพระราชทาน จ้านวน โ ,เเเ ตัว พรຌอมทัๅง
พระราชทานก้าลัง฿จยาวชน ละครอบครัว ตลอดจนจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน  
   - สมดใจพระจຌาลูกธอ จຌาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทานงิน 5 สนบาท           
กผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย พืไอน้าเปจัดซืๅออาหาร ยา ละสิไงของจ้าป็นตาง โ ฿นการปฏิบัติการชวยหลืออยาง
รงดวนน้าเปจัดซืๅออาหาร ยา ละสิไงของจ้าป็น ละรับสัไง ขอ฿หຌทุกคนปลอดภัย ละประสบความส้ารใจ฿นการ
ชวยหลือดใก แใ ชีวิต ทีไพลัดหลง฿นถๅ้า ทัๅงจຌาหนຌาทีไละทุกคนทีไกีไยวขຌอง ขอ฿หຌพระคุຌมครองทัๅงคนชวยละคนถูกชวย 
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   วลา เแ.เเ น. วางระบบเฟฟ้าพิ่มติมภาย฿นถ ้า การดินสายเฟพิไมติมละการติดตัๅงครืไองสูบนๅ้า
ลຌวสรใจ ตตัวครืไองยังมีปัญหาเมสามารถท้างานเดຌ จຌาหนຌาทีไจากการเฟฟງาสวนภูมิภาค ละกรมทรัพยากร        
นๅ้าบาดาลเดຌตรวจสอบตัวครืไองสูบนๅ้า ละสามารถ฿ชຌงานเดຌมืไอวลา เใ.เเ น. ตก้าลังเมพียงพอท้า฿หຌนๅ้าลดเดຌ 
   วลา เโ.เเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงครืไองสูบนๅ้าขนาด฿หญรงดันสูง จ้านวน 5 ครืไอง 
ละสายสูบ พรຌอมจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานสูบนๅ้าจากกรุงทพมหานคร 
   วลา เไ.ไ5 น. สียพื นที่ถง ใ จากสถานการณ์ฝนตกหนักตอนืไอง สงผล฿หຌนๅ้าทวมมาถึงหຌองถง ใ 
จຌาหนຌาทีไตຌองยຌายทีไตัๅงจากถง ใ มายังถง โ ดยทีไนๅ้าสูงขึๅนประมาณ ๆ นิๅว/ชัไวมง 
   วลา เ9.เเ น. ฿หຌขຌอทใจจริงกับสื่อมวลชน ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ประชุมรวมกับหัวหนຌา       
สวนราชการ ละ฿หຌสัมภาษณ์กับสืไอมวลชนวาหนวยซีล ยังคงดินหนຌาคຌนหาขงกับวลา ตยังเมพบรองรอย  
หรือหลักฐาน฿หม ชืไอมัไนวาทุกคนตຌองปลอดภัย ฿นรืไองนๅ้า ก้าลังรงสูบนๅ้าออกจากถๅ้า฿หຌเดຌมากกวามืไอวานนีๅ 
ส้าหรับการส้ารวจปลอง หรือพรง แ จุด ทีไสามารถหยอนของลงเปเดຌ จຌาหนຌาทีไรยตัวลงเป ตตันละ฿นสวนของ
ค้าบอกลาของชาวบຌาน ถึงอีก โ พรง จຌาหนຌาทีไทีไอยูบนภูขา เดຌบงป็น โ ทีม ขຌาส้ารวจลຌว ละก้าลังทาง
อากาศ มีฮลิคอปตอร์ 5 ล้า รอขึๅนบินส้ารวจ หากทຌองฟງาปิด 

   วลา แแ.เเ น. รงครัวพระราชทาน ประกอบอาหาร฿หຌก จຌาหนຌาทีไ ทีไปฏิบัติภารกิจ ณ ถๅ้าหลวง – 
ขุนนๅ้านางนอน ดยมี ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวมกันประกอบลีๅยงอาหารกลางวัน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน         
   - อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง จ้านวน 3 ครืไอง ละครืไองสูบนๅ้า 
ิเดวี จ้านวน แ้ ครืไอง  พรຌอมอุปกรณ์สายสงขนาด โ.5 นิๅว จ้านวน ๆๆ สຌน จากกรุงทพมหานคร 
   วลา แโ.แ5 น. ฝืนธรรมชาติ หนวยซีลยังคงสับปลีไยนหมุนวียนปฏิบัติงานคຌนหา ละเดຌพยายาม        
ขຌาเปทีไถง ใ ตตຌองถอนก้าลังออกมาพราะระดับนๅ้าพิไมขึๅนตอนืไอง 
   วลา แโ.โเ น. สวงหาชองทางอ่ืน ชุด ตชด.คายนรศวร รวมกับทีมกูຌภัยของกรมอุทยานฯ ละชาวบຌาน
฿นพืๅนทีไป็นผูຌน้าทาง ฿นการคຌนหาพรงถๅ้า ละเดຌลงส้ารวจปลอง-พรง฿หมบนยอดขา กวຌาง ใเx5เ ซม. บนขา
ตามนวถๅ้า ดยเดຌขຌอมูลวาอยูหนือหาดพัทยาลຌวลึก ค 5 มตร ทางคบ – ตัน 

   วลา แโ.ไเ น. พยายามทุกชองทาง จຌาหนຌาทีไจากการประปาสวนภูมิภาค ละการเฟฟງาสวนภูมิภาค 
เดຌด้านินการซอมซม ละติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าพิไมติมทอ฿นการสูบนๅ้าออกจากถๅ้าฯ ระยะ ใ กม. ละหนวย นพค.ใ5 
ท้าการขุดรองระบายนๅ้า พืไอบีไยงทางนๅ้าจากถๅ้าหลวงขุนนๅ้านางนอน ฿หຌเหลลงรใวขึๅน นืไองจากประตูฝาย            
มีขนาดลใกท้า฿หຌนๅ้าเหลออกจากถๅ้าชຌา ท้า฿หຌนๅ้าเหลลงล้าคลองเดຌดีขึๅน ละมีนๅ้าซึมออกจากถๅ้าอยางตอนืไอง 
   วลา แไ.โ5 น. พิ่มก้าลังสูบน ้า มีขຌอมูลจากจากการรายงานของศูนย์บัญชาการหตุการณ์ ระบุวา       
ถ้ๅาหลวงขุนน้ๅานางนอน มีพรงถ้ๅาทีไคดคีๅยวป็นระยะทางกวา ่-แเ กิลมตร ซึไงบางจุดกใมีวังน้ๅาละสันดอนดิน 
ระยะทางยิไงเกล อากาศกใริไมบาบางลง ละระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าทีไสูงขึๅนรืไอย โ ยังป็นอุปสรรค฿นการคຌนหา จึงเดຌ        
ท้าการสริมประสิทธิภาพการสูบนๅ้าดยติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าจากกรุงทพมหานคร ละติดตัๅงปั๊มนๅ้า จ้านวน แเ ตัว         
มีจຌาหนຌาทีไจาก กทม. ละศูนย์ปภ.ขต แ5 ชียงราย ด้านินการสูบนๅ้า ละมีจຌาหนຌาทีไทุกภาคสวน ชวยสริมสายยาง
สงนๅ้าระยะเกล พืไอรงสูบนๅ้าออกจากถๅ้า บริวณหนຌาปากทางขຌาถๅ้าหลวงฯ 
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   วลา แ5.ใเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงสิไงของพระราชทาน ิสืๅอกันฝนพระราชทานี จ้านวน 
โุเเเ ตัว พืไอน้าสง฿หຌจຌาหนຌาทีไกูຌภัย ประชาชนจิตอาสา ละผูຌปฏิบัติงานทุกภาคสวน 

   วลา แ5.ไ5 น. ระดับน ้าพิ่มขึ น ถึงทางดินถง ใ 

   วลา แ่.เเ น. ฿จยังสูຌ ชุดปฏิบัติการพิศษ นสร.กร. จัดชุดด้านๅ้า จ้านวน ใ ชุด ละชุดควบคุม           
/สนับสนุน จ้านวน โ ชุด รวมทัๅงปรับผนการด้านๅ้า฿หม ดยพรຌอมปฏิบัติทันที มืไอระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าลดลง
พอสมควร ละมัไน฿จวาระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าทีไลดลง จะเมพิไมปริมาณสูงขึๅนอยางฉับพลัน ซึไงจะป็นอันตรายตอ      
นักด้านๅ้าละอาจท้า฿หຌติดอยูภาย฿นถๅ้าเดຌ 
   วลา แ9.5เ น. World Best Cave Diver นักด้านๅ้า฿นถๅ้าจากประทศอังกฤษ ใ คน ดินทางถึงบริวณ 
ถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ละลงส้ารวจพืๅนทีไ  
   วลา โแ.เเ น. สียพื นที่ ระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้า พิไมระดับขึๅนอยางรวดรใวสงผล฿หຌนๅ้าทวมถงตาง โ           
ภาย฿นถๅ้าทีไจຌาหนຌาทีไทหารเดຌขຌาเปวางระบบสืไอสารเวຌลຌว สถานการณ์ดังกลาวท้า฿หຌ จຌาหนຌาทีไทัๅงหมดตຌองรีบ 
ถอนก้าลังออกจากถๅ้า ครืไองสูบนๅ้าขนาด฿หญทีไอยูภาย฿นถๅ้าจมนๅ้าเป ่ ครืไอง  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ 5  
   ิแี การจัดชุดปฏิบัติการคຌนหาภาย฿นถ ้า : หนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ              
ป็นหนวยหลัก฿นการขຌาเปคຌนหาภาย฿นถๅ้า ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลังบ้ารุง ละ
ตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ส้าหรับการเฟฟງาสวนภูมิภาค สนับสนุนเฟฟງาสองสวางภาย฿น  
   ิโี การส้ารวจชองทางชวยหลืออ่ืน โ : ด้านินการทัๅงทางบก ละทางอากาศ จัดชุดปฏิบัติการผสม
ก้าลังรวม ทหาร ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ ละอาสาสมัคร ดินปูพรม ละ฿ชຌฮลิคอปตอร์บินส้ารวจชอง/ปลองอากาศ  
ทีไตรงกับนวถๅ้า ละนืไองจากก้าลังหนวยกูຌภัยจากองค์กรสาธารณกุศลริไมขຌาพืๅนทีไมากขึๅนรืไอย โ ศูนย์บัญชาการ
หตุการณ ์จึงเดຌจัดตัๅง ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครกูຌภัย กูຌภัยเทย฿จดียวกัน ทีไวัดนๅ้าจ้า พืไอ฿ชຌป็นจุดระดมพล 
ิStaging Areaี มีผูຌทนจากกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยป็นผูຌประสานงาน฿นจุดดังกลาว    
   ิใี การชวยระบายน ้าออกจากถ ้า : ด้านินการติดตัๅงสูบนๅ้าออก฿น โ พืๅนทีไ เดຌก ิแี บริวณปากทาง       
ขຌาถ ้า ท้าการติดตัๅงซับมิร์ธ เดว สูบนๅ้าออกจากถๅ้า ละ ิโี บริวณหนองน ้าที่รับน ้าจากถ ้า เดຌกหนองน ้าพุ 
ละหนองน ้านางนอน น้ารถบรรทุกครืไองสูบนๅ้าทวมขัง ิอัตราสูบ 5เ,เเเ ลิตร/นาทีี จากศูนย์ปภ.ขต แ5 
ชียงราย ละศูนย์ ปภ.ขต แเ ล้าปาง พรຌอมทัๅงครืไองสูบนๅ้าจากกรมชลประทาน ส้าหรับ฿ชຌสูบนๅ้าออกจากหนอง
พืไอชวยระบายนๅ้าออกจากถๅ้าหลวง 
   ิไี สาหตุน ้าหลากขຌาถ ้า จากขຌอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ละสถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅ้าละ
การกษตร ิสสนก.ี พบวานืไองจากตัๅงตกิดหตุมีฝนตกลงมาตอนืไอง ดยฉพาะชวงวันทีไ โ5-โ็ มิถุนายนพืๅนทีไ
ถๅ้าหลวง มีฝนตกสะสมกวา แโเ มิลลิมตร จากขຌอมูลพบวาฝนทีไตกทัๅงหมด จะ฿ชຌวลาประมาณ โ วัน เหลมาสะสม
บริวณถๅ้าหลวง จึงป็นสาหตุ฿หຌนๅ้ากลับมาทวมตใมพืๅนทีไอีกครัๅง 
      - มีผูຌบริหารระดับสูงรวมตรวจยีไยม฿นพืๅนทีไ เดຌก ผูຌบัญชาการทหารบก ละมีหนวยงานจากหลากหลาย
หนวยงานขຌามารวมปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไป็นจ้านวนมากทัๅงหนวยทหาร หนวยงานฝຆายพลรือน ตลอดจนอาสาสมัคร 
ประชาชนจิตอาสา  
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   - นักประดานๅ้า฿นถๅ้าจากประทศอังกฤษ ใ คน ทีไดินทางมาถึงประทศเทย บริษัท การบินเทย จ้ากัด 
ิมหาชนี เดຌ฿หຌการสนับสนุนบัตรดยสาร พรຌอมขนสงอุปกรณ์ส้าหรับการกูຌภัยจากกรุงลอนดอนดຌวยทีไยวบินทีไ TG 917 
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิมืไอวลา แ5.เเ น. ละดินทางตอดยสายการบินบางกอกอร์วย์สทีไยวบินทีไ PG โใ5   
ถึงจังหวัดชียงราย ฿นวลา แ่.โเ น. พืไอขຌารวมปฏิบัติภารกิจทันที ทัๅงนีๅ เดຌมีการบูรณาการท้างานรวมกันทัๅง฿นรืไอง
การอ้านวยความสะดวก฿นการดินทาง การผานพิธีการขຌามือง พิธีการทางศุลกากร การดูลความปลอดภัย การจัดลาม
ภาษาอังกฤษ ระหวาง บริษัท ทาอากาศยานเทย จ้ากัด ิมหาชนี กองบังคับการตรวจคนขຌามือง โ ิบก.ตม.โี 
ส้านักงานศุลากากรตรวจของผูຌดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินเทยละสายการบินบางกอกอร์วย์ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โ.ๆ วันพฤหัสบดีที่ โ8 มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ ๆ ของการคຌนหา   

  วลา เแ.แ5 น. ความชวยหลือจากสหรัฐอมริกา จຌาหนຌาทีไทหาร ละพลรือนทีไมีความชีไยวชาญ
จากกองก้าลังสหรัฐภาคพืๅนอินด-ปซิฟิค ิUSINDOPACOMี จ้านวน ใโ นาย ดินทางจากฐานทัพอากาศสหรัฐฯ 
฿นอกินาวา ถึงสนามบินมฟງาหลวง พรຌอมครืไองอุปกรณ์ด้านๅ้า  ครืไองชวยหลือชีวิต ละครืไองซนา                
จากการประสานผานกองบัญชาการกองทัพเทย พรຌอมทัๅงดินทางขຌาพืๅนทีไทันท ี   

  วลา แเ.โเ น. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย พรຌอมผูຌบริหารจากกระทรวงมหาดเทย ดินทางขຌาพื นที ่
พรຌอมรวมประชุม฿นชวงบายกับผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ละหนวยงานทีไปฏิบัติการ฿นพืๅนทีไ นักวิชาการผูຌชีไยวชาญ
จากสหสาขาวิชา พืไอวางผน฿หຌความชวยหลือ มีประดในส้าคัญ เดຌก 
   ิแี การดินสายเฟพิไม พืไอสนับสนุนการสูบนๅ้าภาย฿นถๅ้า ดยสิไงส้าคัญคือการยกสายเฟติดพดาน          
เม฿หຌชนๅ้า พืไอความปลอดภัยของหนวยซีล ละจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานภาย฿นถๅ้า 
    ิโี การรงสูบนๅ้าออกจากถๅ้า ดยจะสูบออกจากองระหวางทางเปรืไอยโ พืไอ฿หຌชุดกูຌภัยดินหนຌาขຌาเป
฿หຌความชวยหลือเดຌ  
   ิใี การจาะผนังถๅ้า ตามความหในของวิศวกรรมสถานหงประทศเทย กรมทรัพยากรธรณี ละ      
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จากมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ดยการจาะตัดผานถงถๅ้าหาชองทางขຌาเป พืไอ฿หຌ
สามารถสืไอสารกับผูຌพลัดหลงเดຌ ฿ชຌการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ดຌวยวิธีวัดคาความตຌานทานเฟฟງาหรือ Resistivity พืไอหา
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ต้าหนงของนว ถๅ้าละจาะหลุมส้ารวจกวຌาง 6 นิๅว มีบริษัท kenber การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย SCG 

ละ บริษัท ปตท. ส้ารวจละผลิตปิตรลียม จ้ากัด ิมหาชนี ตรียมครืไองจาะพืไอสนับสนุนภารกิจการจาะภูขา 
   ิไี การส้ารวจบริวณสุดปลายถๅ้าหาทางนๅ้าออก บริวณหาดพัทยา พืไอหาทางขยายชอง฿หຌนๅ้าเหลออกมา
มากขึๅน ละพิไมชองทางการชวยหลือ ตลอดจนการสงจຌาหนຌาทีไส้ารวจบริวณผาหมี 
  วลา แโ.ใเ น. หาทางลดระดับน ้า ทีมสหวิชาชีพ รวมกันวิคราะห์พืๅนทีไรับนๅ้าทัๅงจากทางหຌวยนๅ้าดัๅน         
ทางทิศหนือของถๅ้าละหຌวยปากตีนเฟทางทิศ฿ตຌของถๅ้า พืไอประมินทิศทางการเหลของนๅ้าผิวดิน ปริมาณสะสม        
ของนๅ้าผิวดิน฿นต้าหนงตางโ การเหลซึมของนๅ้าลงสู฿ตຌดิน ต้าหนงการมุดตัวของนๅ้า ตลอดจนต้าหนงการมุดตังของนๅ้า 
ลงสูพรงหินปูนขຌาสูบริวณถๅ้า รวมถึงการประมินความป็นเปเดຌ฿นการผันนๅ้า ละต้าหนงทีไควรป็นตຌนทอ฿นการ     
ผันนๅ้า ละต้าหนงปลายทอพืไอเม฿หຌนๅ้ามีอกาสเหลขຌาสูพรงถๅ้าหลวง หรือเหลขຌาสูระบบนๅ้า฿ตຌดินทีไติมนๅ้าขຌาสู         
ถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอนเดຌอีก 

  วลา แใ.ใเ น. อากาศยาน บล.แ5 ิAirbus 319ี ล้าลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจคຌนหาละชวยชีวิตจาก
กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย เดຌก ชุดขุดจาะ โ ชุด ครืไอง GPS โ ตัว ปล ใ ตัว ละอุปกรณ์ผลิตเฟฟງา แ ชุด  
  ฿นชวงบายสภาพอากาศ ณ ถๅ้าหลวงฯ ทຌองฟງาปิด มีดด ฮลิคอปตอร์ของต้ารวจริไมท้าการบิน
ลาดตระวน พืไอหาจุดปลองถๅ้าฯ ฿นสวนของชุดปฏิบัติการผสมก้าลังรวม ทหาร ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ ละ
อาสาสมัคร ดินปูพรม พืไอคຌนหาปลองพรงบนพืๅนทีไ ทือกขาดอยนางนอน ดยมีอาสาสมัคร฿นนาม            
ชมรมปนหนຌาผาอาวเรลย์ จากจังหวัดกระบีไ ชุดรก จ้านวน ็ คน ขຌาสนับสนุนภารกิจการรยตัวส้ารวจตาม
ปลองพรงทีไพบ  
  วลา แไ.เเ น. ปฐมบทหงการจาะพรองน ้า ผูຌอ้านวยการส้านักทรัพยากรนๅ้าบาดาล ขต แ         
ขออนุมัตผิูຌบัญชาการหตุการณ์฿นการน้าครืไองจักรขุดจาะนๅ้าบาดาลจากภาคอกชน ฿นนามสมาคมนๅ้าบาดาลหง
ประทศเทย เดຌก ห.จ.ก.อในพีลกิจ ิโเเ็ี ห.จ.ก.อในพีดี นๅ้าพชรบาดาล ละบริษัท PATDRILL จ้ากัด ขຌาพืๅนทีไ
ถๅ้าหลวง พืไอขุดจาะบริวณปากถๅ้า ดยมีพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ ใ็ อ้านวยการ 
ควบคุมการด้านินการ  
  วลา แไ.ใเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงสิไงของพระราชทาน ิยากันยุง จ้านวน ่่ ลังี 
ส้าหรับจกจาย฿หຌผูຌปฏิบัติงาน 

  วลา แ5.5เ น. ระดับน ้ายังสูง หนวยซีลสามารถขຌาเปเดຌถึงคถง ใ ขณะทีไทีมนักด้านๅ้าจาก          
ประทศอังกฤษ เดຌด้านๅ้าขຌาคຌนหาฯ ฿ชຌวลาประมาณ โ ชม. ละทีมจาก ปภ. ท้าการติดตัๅงปั๊มนๅ้าขนาด          
็.5 รงมຌา บริวณปากถๅ้า 
  วลา แ9.เเ น. ติดตั งครื่องจักร ละท้าการขุดจาะท้ามุม ใเ องศา มืไอจาะเดຌความลึก ใเ มตร 
พบอุปสรรคจากชัๅนหินปูนทีไมีลักษณะป็นพรงหลายชัๅน ท้า฿หຌหัวจาะติด฿นพรงชัๅนหินหลายครัๅง จึงเดຌปลีไยนป็น
การขุดจาะนวดิไงกับพืๅน฿นวลา โแ.เเ น. 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ ๆ  
   ิแี การจัดชุดปฏิบัติการคຌนหา : บงป็น โ นวทาง 
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    - การคຌนหาภาย฿นถ ้า มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก รวมกับ 
นักประดานๅ้าชาวตางชาติ ฿นการขຌาเปคຌนหาภาย฿นถๅ้า ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลัง
บ้ารุง ละตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ละมีหนวยจาก การเฟฟງาสวนภูมิภาค สนับสนุนเฟฟງา
สองสวางภาย฿น  
   - การคຌนหาชองทาง฿หຌความชวยหลือจากนอกถ ้า : ด้านินการทัๅงทางภาคพืๅนดิน ละทางอากาศ 
พืไอคຌนหาปลองทีไสามารถ฿ชຌจาะขຌาเป฿นถๅ้า การตรวจสอบทางนๅ้าทีไสงผลตอปฏิบัติการคຌนหา฿นถๅ้า มีการบง
พืๅนทีไละหนวยงานรับผิดชอบ ดังนีๅ 
    ิ1.แี การคຌนหาภาคพืๅนดิน รับผิดชอบดย พลตรี สายัณห์ มืองศรี ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบก
ทีไ 34 จัดชุดปฏิบัติการผสมก้าลังรวม ทหาร ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ ละอาสาสมัคร ดินปูพรม บนพืๅนทีไทือกขา       
ดอยนางนอนทีไมีความสูง สูงสุด 1,300 มตร พืๅนทีไกวຌาง 10 ตารางกิลมตร ลักษณะสูงชันละรกทึบ บงพืๅนทีไ
ป็น 6 พืๅนทีไ ิAO 1-6ี ฿หຌหนวยรับผิดชอบ ดังนีๅ  
     ิ1.1.แี พืๅนทีไ AO 1-2 ละ AO 4-6 มี พล.ร.7 รับผิดชอบ จัดชุดปฏิบัติการคຌนหา จ้านวน 
42 ชุด จากหนวยงาน พล.ร.7 กองก้าลังนรศวร รຌอย.ฝรพ.3 รพศ.5 ละชุดผชิญสถานการณ์วิกฤต ิERTี      
จากกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  
      ิ1.แ.2ี พืๅนทีไ AO 3 มีต้ารวจตระวนชายดน ละกรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช 
รับผิดชอบ  
    ิแ.2ี การคຌนหาทางอากาศ ด้านินการรวมกันดย฿ชຌฮลิคอปตอร์ของกองทัพบก ละส้านักงาน
ต้ารวจหงชาติ บินส้ารวจชอง/ปลองอากาศ ปัจจุบันยังเมจอชองทางทีไหมาะสม   
    ิโี การชวยระบายน ้าออกจากถ ้า :  
   - บริวณหนຌาถ ้า ท้าการติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าบบ ซับมิร์ส ปั๊มนๅ้าบบจุม ิเดวี ละครืไองสูบนๅ้าเฟฟງา
ขนาด฿หญรงดันสูง ของกรุงทพมหานคร สูบนๅ้าออกจากถๅ้า ละการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้าบาดาลบริวณดຌานหนຌา
ทางขຌาถๅ้า 
   - มีขຌอสนอนะ฿นการปิดทางนๅ้าดຌานบนตรงผาหมีฝัດงตะวันตก ละควรระบายนๅ้าตรงจุดยุทธศาสตร์
ถๅ้าทรายทอง นืไองจากป็นพืๅนทีไรับนๅ้าขนาด฿หญ฿หຌถๅ้าฯ ส้าหรับบริวณหนองนๅ้า ทีไรับนๅ้าจากถๅ้า เดຌก หนองนๅ้าพุ 
ละหนองนๅ้านางนอน ยังคงน้ารถบรรทุกครืไองสูบนๅ้าทวมขัง ิอัตราสูบ 5เ,เเเ ลิตร/นาทีี จากศูนย์ปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัยขต แ5 ชียงราย ละศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัยขต แเ ล้าปาง พรຌอมทัๅงครืไองสูบนๅ้า 
จากกรมชลประทาน ละจຌาหนຌาทีไหนวยพัฒนาการคลืไอนทีไ ใ5 ินพค.ใ5ี ท้าการสูบนๅ้าออกจากหนองพืไอชวย
ระบายนๅ้าออกจากถๅ้าหลวง   
  นอกจากนี  หนวยทางทคนิค เดຌมีการส้ารวจชองทาง ละสภาพทางทางธรณีวิทยา ชน        
กรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล สนับสนุนกลຌอง Bore Hole Camera ซึไงปกติจะ฿ชຌถายภาพ฿นบอบาดาล ปງาหมาย    
พืไอส้ารวจชอง ปลอง ละพรงตางโ มาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานส้ารวจจุดขุดจาะ โ ทาง เดຌก แ.฿นถๅ้าพืไอ
ระบายนๅ้า โ.พรงหนือถๅ้า ละกรมทรัพยากรธรณี ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ GISTDA ตลอดจน
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บริษัททีไช้านาญดຌานการขุดจาะของอกชน เดຌสนับสนุนการจัดท้าขຌอมูลชิงทคนิครายละอียดบริวณพืๅนทีไภูขา 
ละมีการตรียมจาะผนังถๅ้าหลวง   
 ฿นสวนผูຌบริหารระดับสูงทีไดินทางขຌาพืๅนทีไ เดຌก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย พรຌอมคณะ
ผูຌบริหารกระทรวงมหาดเทย ผูຌบัญชาการทหารสูงสุด ผูຌบัญชาการทหารอากาศ ผูຌบัญชาการต้ารวจหงชาติ ละ
รองผบ.ตร. ละหนวยงานทีไรวมสนับสนุนทรัพยากรพิไมติม เดຌก 
    - ปตท.สผ. สงชุดส้ารวจละขุดจาะผลิตปิตรลียม ใ ทีม สนับสนุนปฏิบัติการ ดังนีๅ 
    ิแี ทีมดรน ฿ชຌส้ารวจพืๅนทีไบนขา ดย฿ชຌดรนอใมพริบ โ ตัว฿หญ แ ตัวลใก ซึไง฿ชຌส้าหรับการส้ารวจ
ตรวจจับปิตรลียม คุณสมบัติ สามารถซูมเดຌ ใเ ทา ละมีกลຌองตรวจจับความรຌอน หากพบจุดทีไสงสัยวาป็นรู
หรือป็นปรง กใสามารถซูมขຌาเปเดຌ บันทึกภาพเดຌ รวมถึงจะถายภาพทางอากาศละประมวลผลป็นผนทีไ ใ มิติ 
ระยะการส้ารวจรัศมี โ ตารางกิลมตร หลังส้ารวจสรใจสิๅนจะน้าขຌอมูลจากการส้ารวจมารายงานยังทีไประชุม        
พืไอน้าขຌอมลู฿หຌกับทีมทีไจะท้าการขุดจาะถๅ้า฿นการวางผนด้านินการ  
    ิโี ทีมหุนยนต์ ชุดหุนยนต์ มีอุปกรณ์ทีไ รียกวาซนาสกนนอร์  สามารถท้าผนทีไ ฿ตຌนๅ้าเดຌ             
ดยซนาสกนนอร์ ป็นทคนิคการ฿ชຌคลืไน ท้า฿หຌหในสิไงกีดขวางตาง โ เดຌ ซึไงปกติอุปกรณ์นีๅ฿ชຌส้าหรับตรวจจับ 
สิไงกีดขวาง ละชืไอวาจะชวยสนับสนุนงานการด้านๅ้าเดຌ 
    ิใี ทีมสนับสนุนทคนิคการสูบน ้า อยูระหวางหาทอขใง ขนาดกิน โเเ มตร มาสริมการสูบนๅ้า
บริวณปากถๅ้า พืไอเม฿หຌทอยุบขณะสูบนๅ้า  
  - ส้านักงานต้ารวจหงชาติ กองบินต้ารวจ ส้านักงานต้ารวจหงชาติ  สนับสนุนอากาศยาน            
บินลาดตระวนตามพืๅนทีไดยรอบ ละตรียมพรຌอม฿หຌการชวยหลือประกอบดຌวย แ.ฮลิคอปตอร์กูຌภัยคຌนละ
ชวยหลือ โ.ฮลิคอปตอร์พยาบาล ใ.ฮลิคอปตอร์ล้าลียง 
  - อาสาสมัครภาคประชาชน ประชาชนทีไติดตามขาวมาตอนืไองริไมสดงออกถึงความประสงค์฿นการ
สนับสนุนตามทักษะ ละก้าลังทีไมี ชน ชมรมปนหนຌาผาอาวเรลย์ จากจังหวัดกระบีไ ทีไสนอการสนับสนุนก้าลังคน 
ทีไมีทักษะความช้านาญดຌานการปนขา หรือมຌกระทัไงจຌาของกิจการซักอบรีด มิสเวท์ ทีไสนอรับซักผຌา฿หຌกับ
จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานทีไถๅ้าหลวงดยเมคิดคา฿ชຌจาย ป็นตຌน 
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โ.็ วันศุกร์ที่ โ9 มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ ็ ของการคຌนหา   
    วลา เโ.เเ น. ผลการจาะบาดาลเมส้ารใจ เมพบนๅ้า 
    วลา เใ.เเ น. ขงกับวลา รับจຌงจากหนวยซีลวาชวงทีไผานมา นๅ้าขึๅนชัไวมงละ ้ ซนติมตร            
ดยทีไจຌาหนຌาทีไยังคงท้างานขงกับวลาตลอดคืน ดยติดตัๅงครืไองก้านิดเฟฟງา ขนาด 5เเ กิลวัตต์ พืไอจายเฟฟງา
฿หຌกับครืไองสูบนๅ้าขนาด฿หญรงระบายนๅ้าออก ละติดตัๅงหมຌอปลงเฟฟງาขนาด ใเ KVA ระบบสงสวาง฿หຌพียงพอ 
กับการท้างานของจຌาหนຌาทีไภาย฿นถๅ้า ิหนวยซีลดินทาง มาสริมก้าลังอีก 15 นายี 
    วลา เ่.ใเ น. ตรียมทีมผูຌชี่ยวชาญดຌานดิน ละน ้า ทีมสนับสนุนประกอบก้าลังจากกรมชลประทาน 
ผูຌชีไยวชาญดຌานธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกร/นายชางส้ารวจ นักวิชาการผนทีไภาพถาย ขຌารายงานตัวละ
สนอภารกิจการส้ารวจละปງองกันการติมปริมาณนๅ้าผิวดินลงสูถๅ้าหลวงตอศูนย์บัญชาการหตุการณ์ฯ ละขຌาพืๅนทีไ
ปฏิบัติงานรวมกับผูຌชีไยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี ละอาจารย์จากมหาวิทยาลัย บนทือกขานางนอน 

    - ริไมท้าการขุดจาะบอบาดาลหนຌาถๅ้าหลวงบอทีไ แ ทีไความลึก ไ5 มตร  
    วลา เ9.เเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงสิไงของพระราชทาน ิผຌาหม สืๅอกันฝน อาหาร รองทຌาบูท 
ละสิไงของจ้าป็น จ้านวน ไเเ กลองี ส้าหรับจกจาย฿หຌผูຌปฏิบัติงาน 

    วลา เ9.โเ น. ปฏิบัติการคูขนาน ฿นละนอกถ ้า ภาย฿นถๅ้า ท้าการรงสูบนๅ้าออกจากถๅ้าอยางตอนืไอง       
ตปริมาณนๅ้ายังเมลดลงมากนัก ละหลังฝนหยุดตกลຌว ทຌองฟງาปิด ส้าหรับการปฏิบัตินอกถๅ้า จຌาหนຌาทีไทุกหนวยงาน 
อาสากูຌภัย เดຌสนธิก้าลังปูพรมดินคຌนหา ปลองพรง บริวณรอบ โ หนือถๅ้าหลวง ฿นรัศมี แเ กิลมตร พืไอหยอน
อาหาร ละอุปกรณ์฿สกลองพลาสติก฿สลใกลงเปกอน ละดูวามีชองทาง฿ดกวຌางพอจะ฿หຌจຌาหนຌาทีไเดຌรยตัวลงเปเดຌ  
   วลา เ9.โ9 น. นายกรัฐมนตรี พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา พรຌอมคณะดินทางประกอบดຌวย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย คณะผูຌบริหารกระทรวงมหาดเทย ผูຌบัญชาการทหารบก ฆษกประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี  ฯลฯ ขຌาตรวจยี่ยม ฿หຌก้าลัง฿จญาติผูຌสูญหาย ละจຌาหนຌาที่ผูຌปฏิบัติงาน 

   วลา แแ.เเ น. ขอคืนพื นที่ นักด้านๅ้าของหนวยซีล ไ นาย ด้ามุดนๅ้าขຌาเปส้ารวจพืๅนทีไหຌองถง ใ ละ
ทดลองติดตอทางทรศัพท์ทีไวางสายเวຌกอนนๅ้าขຌา ละสับสวิทซ์ครืไองสูบนๅ้าทีไติดตัๅงเวຌกอนนๅ้าขຌา  ฿หຌท้างานตอเดຌ 
ดยนักประดานๅ้าชาวอังกฤษเดຌพยายามด้านๅ้าตอจากถง 3 ตพบกระสนๅ้ารงเมสามารถเปตอเดຌ 
    วลา แโ.5็ น. ขบวนรถบรรทุกสิ่งของพระราชทาน ดินทางออกจาก ทาอากาศยานมฟງาหลวง       
เปยังถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ฿นสวนการปฏิบัติงานบริวณถๅ้า จຌาหนຌาทีไทุกภาคสวน ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไทีไเดຌรับ
มอบหมาย ระดบันๅ้าภาย฿นถๅ้า ริไมลดลงตามล้าดับ สภาพอากาศ ปลอดปรง มีสงดด 

    วลา แไ.55 น. ตื่นตระหนก มีขาวจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน฿นถๅ้าหลวงถูกเฟดูดจ้านวนหลายราย ตภายหลัง
การตรวจสอบ ผูຌวาราชการจังหวัดชียงรายเดຌถลงขาววาป็นการขຌา฿จผิด กรณีดังกลาวป็นจຌาหนຌาทีไทีไดินทาง
มาจากตางจังหวัด มืไอดินทางมาถึงกใรีบท้างานลยดยเมเดຌพักผอน ระหวางติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าเดຌวูบป็นลม 
จຌาหนຌาทีไทานอืไนขຌา฿จผิดคิดวาป็นเฟดูด นีไคือขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅน  
    วลา แๆ.เเ น. รอตรวจสอบชั นบาดาล ครืไองจักรเดຌหยุดจาะบอบาดาลหนຌาถๅ้าหลวงบอทีไ แ พืไอรอ     
นักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาลมาตรวจสอบชัๅนบอบาดาล 
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    วลา แๆ.ใเ น. พิ่มชองทางการระบายน ้า ก้าลังทหารจาก มทบ.37 รวมกับก้าลังจากนพค.35 พรຌอม
รถมใคคร ขุดอาหินขวางทางนๅ้าออกบริวณถๅ้าทรายทอง ท้า฿หຌนๅ้าเหลรงกวาดิม ระดับนๅ้าลดลง ประมาณ โเ ซม. 
    วลา 20.20 น. ขวัญก้าลัง฿จ ครูบาบุญชุม ญาณสวร ท้าพิธีกรรมรียกขวัญตามความชืไอทางศาสนา
ทามกลางฝนทีไตก ละเดຌกลาววา เมมีอะเร ดีทุกอยาง วันสองวันอาจจะเดຌหใน ยังอยูทุกคน 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ ็ 

   ิ1ี การปฏิบัติการคຌนหา : บงป็น โ นวทาง 
    - การคຌนหาภาย฿นถ ้า มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก฿นการขຌา
เปคຌนหาภาย฿นถๅ้า รวมกับนักประดานๅ้าชาวตางชาติ ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสง         
ก้าลังบ้ารุง ละตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ละมีหนวยจาก การเฟฟງาสวนภูมิภาค สนับสนุน
เฟฟງาสองสวางภาย฿น 

   - การคຌนหาชองทาง฿หຌความชวยหลือจากนอกถ ้า : ด้านินการทัๅงทางบก ละทางอากาศ จัดชุด
ปฏิบัติการผสมก้าลังรวม ทหาร ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ ละอาสาสมัคร ดินปูพรม ละ฿ชຌฮลิคอปตอร์บินส้ารวจชอง/
ปลองอากาศ ทีไตรงกับนวถๅ้า ลาสุดพบชองทางขຌาฝัດงขวาของถๅ้าหลวง บริวณผาหมี พรຌอมทัๅงเดຌ ฮลิคอปตอร์น้า
สบียงพรຌอมครืไองปัດนเฟ ละอุปกรณ์ตางโ สง฿หຌทีมดินทຌาส้ารวจคຌนหา฿นปลอง ละขุดจาะพรงถๅ้า  
  ิโี การขุดจาะ บงป็น ใ พืๅนทีไ 
   - บริวณหนຌาถ ้า เดຌด้านินการจาะ ความลึก ไ5 มตร พบนๅ้าลใกนຌอย ด้านินการขุดจาะตอ        
พืไอพิไมชองทางดูดนๅ้าออกจากถๅ้า 
   - จาะพรงปลองถ ้า ส้ารวจพบ ใ หลุม ทีมงานจากสหสาขาวิชา ผูຌชีไยวชาญ อาทิชน รศ.สุทธิศักดิ์ 
ศรลัมพ์ ภาคอกชน ชน บริษัท Kenber Geotechnics บริษัท Right tunneling บริษัท GMS ป็นตຌน รวมกัน
วางผังการจาะ คาดวาจะสามารถจาะทะลุถึงดຌานลางถๅ้าเดຌ ดยมีจຌาหนຌาทีไกรมชลประทาน เดຌตรียมการบิน
ถายภาพพืไอหาต้าหนงพรงถๅ้าอีกทางหนึไง 
   - การจาะทะลุบริวณที่คาดวาผูຌสูญหายอยู ิปลายถๅ้าี เดຌติดตัๅงครืไองสกน Cross Section ลຌว 
จุดทีไสกนขณะนีๅ ระดับความลึก แ,เ5เ มตร เมป็นผล จึงหาตอ฿นจุดทีไ โ ซึไงระดับความลึกตຌองเมกิน ๆเเ มตร 
    ิใี การชวยระบายน ้าออกจากถ ้า : ด้านินการติดตัๅงสูบนๅ้าออก฿น โ พืๅนทีไ เดຌก  
   ิใ.แี บริวณปากทางขຌาถ ้า ท้าการติดตัๅงซับมิร์ธ เดว ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง ของ
กทม. สูบนๅ้าออกจากถๅ้า ละปตท.สผ.น้าปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ติดตัๅงจ้านวน แ ตัว ขนาดอัตราการสูบ แ5เ,เเเ ลิตร/ชัไวมง 

  ิใ.โี บริวณหนองน ้าที่รับน ้าจากถ ้า เดຌกหนองน ้าพุ ละหนองน ้านางนอน น้ารถบรรทุกครืไอง
สูบนๅ้าทวมขัง ิอัตราสูบ 5เ,เเเ ลิตร/นาทีี จากศูนย์ปภ.ขต แ5 ชียงราย ละศูนย์ ปภ.ขต แเ ล้าปาง พรຌอมทัๅง
ครืไองสูบนๅ้าจากกรมชลประทาน ละจຌาหนຌาทีไ นพค.ใ5 ท้าการสูบนๅ้าออกจากหนองพืไอชวยระบายนๅ้าออกจาก
ถๅ้าหลวง 

 - ความชื่อ มีนักบวช คนทรง ผูຌน้าทางจิตวิญญาณ ฿นหลากหลายรูปบบ ดินทางขຌามาท้าพิธีบริวณ
หนຌาถๅ้ากันอยางตอนืไอง ซึไงการกระท้าบางอยางกลับสงผล฿หຌผูຌปกครอง ละญาติรูຌสึกเมสบาย฿จ ศูนย์บัญชาการหตุการณ์



19 

จึงริไมจัดระบียบ ดยมอบหมายฝຆายปกครอง ท้าการคัดกรองกลุมตาง โ ทีไจะขຌามาท้าพิธี ละขออนุมัติจาก        
ผูຌบัญชาการหตุการณ์ป็นราย โ เป ละท้าพิธี฿นพืๅนทีไทีไเมกีดขวางการท้างานของจຌาหนຌาทีไ 

 - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.ศรีมืองชุม ต.บຌานดຌาย ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ 
บริการอาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 

 - มีผูຌบริหารระดับสูงดินทางขຌาพืๅนทีไ เดຌก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
   - การสนับสนุนจากตางประทศ เดຌก องค์การความรวมมือระหวางประทศของญี่ปุ่น ิJICAี        
สงผูຌชีไยวชาญชาวญีไปุຆน จ้านวน โ คน ฿หຌค้าปรึกษารืไองการระบายนๅ้า สาธารณรัฐประชาชนจีน สงผูຌชีไยวชาญดຌาน
การคຌนหาละกูຌภัยถๅ้า จ้านวน ๆ คน ชุดรกจากมูลนิธิปักกิไงพีซลนด์ ิBeijing Peacelandี พรຌอมหุนยนต์฿ตຌนๅ้า 
อุปกรณ์ด้านๅ้า สปกทรมิตอร์สามมิติ สปป.ลาว นักประดานๅ้าจากมูลนิธิกรมการกูຌภัยหงชาติ สปป.ลาว แๆโใ 
ละมียนมา จຌาหนຌาทีไกูຌภัยทຌองถิไนมียนมา ฝัດงมืองทาขีๅหลใก สงทีมส้ารวจหาปากพรงถๅ้าจากฝัດงมืองทาขีๅหลใก 
ทีไคาดวาจะชืไอมตอเปยังถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน อ.มสาย จ.ชียงราย ละพรຌอมสงทีมกูຌภัยขຌารวมคຌนหากับฝຆายเทย  
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โ.่ วันสาร์ที่ 30 มิถุนายน โ5ๆแ วันที่ ่ ของการคຌนหา   
 พระจຌาหลานธอ พระองค์จຌาสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชทานสิไงของพืไอ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานคຌนหา 

ละถุงยังชีพ ฿หຌกญาติของผูຌสูญหาย  

 วลา เไ.เเ น. ความพยายามป็นผล จຌาหนຌาทีไรงสูบนๅ้าออกจากถๅ้า ครืไองสูบนๅ้าสามารถสูบนๅ้าเดຌ      
ตใมศักยภาพ ระดับนๅ้าริไมลดลง วัดมืไอวลา เๆ.เเ น. หลือประมาณ 55 ซม. ละ฿นวลา แเ.ใเ น. ระดับนๅ้า
ลดลงหลือประมาณ 5เ ซม. ดยภาพรวมครืไองสูบนๅ้าท้างานเดຌดี ระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าลดลงอยางตอนืไอง 

 วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจคຌนหาละชวยชีวิต        
พรຌอมจຌาหนຌาทีไจากกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  

 วลา เๆ.ไเ น. ยึดคืนพื นที่ หนวยซีล จ้านวน โ ชุดปฏิบัติการ ด้านินภารกิจคຌนหาผูຌสูญหาย ละมีรายงาน
฿นวลา เ้.ไ5 น. สามารถขຌาเปเดຌถึงถง ใ จัดตัๅง บ.ก.สวนหนຌาทีไถง ใ 

 วลา เ็.เเ น. พิ่มชองทางพรองน ้า จากการตรวจสอบบอทีไ  แ พบพรงนๅ้าทีไความลึก โเ มตร              
ตเมสามารถตรวจสอบความลึกมากกวานีๅเดຌนืไองจากสภาพนๅ้าขุนดง ละเดຌติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าขนาด แเ รงมຌา 
ปริมาณสูบนๅ้า 5เ ลบ.ม./ชัไวมง 

 วลา เ9.เเ น. พบจุดน ้ามุด ทีมสนามกรมทรัพยากรธรณีละพันธมิตร ส้ารวจพบจุดนๅ้ามุดติมลงทางหนือ
ของถๅ้าหลวง ิMonk’s series) ทีไหຌวยนๅ้าดัๅน บຌานผาหมี ตรวจพิสูจน์พรงนๅ้ามุด฿ตຌล้าธาร ส้ารวจธรณีฟิสิกส์                 
วิธี Resistivity ทีไหຌวยนๅ้าดัๅน บຌานผาหมี บริวณหนือสุดของนวถๅ้าหลวง ละยังเดຌส้ารวจพืๅนทีไ฿กลຌคียงพืไอหาทาง
ระบายนๅ้าพิไม ิถๅ้าลียงผา ถๅ้านา ละถๅ้าพญานาคี 

 วลา เ9.5เ น. ทุกวิถีทาง หนวยทหารละพลรือนจาก นพค.ใ5 สนภ.ใ นทพ.รวมกับกรมทรัพยากรธรณี 
ศูนย์ ปภ.ขต แเ ละ ศูนย์ ปภ.ขต แ5 ด้านินการสรຌางระบบระบายนๅ้าผิวดิน ละชัๅน฿ตຌดิน ดຌานนอกถๅ้าพืไอรง
ระบายนๅ้า฿นถๅ้าหลวงฯ ละทีมกูຌภัย ละจຌาหนຌาทีไอาสาประมาณ โเ คน ดินทຌาขึๅนขาบนทางชัน ็เ – ่เ องศา  
กวา โ กิลมตร ทามกลางอากาศปรปรวน ละลืไนจากพืๅนทีไป็นดินหนียวส้ารวจปลองทางปกซຌายของถๅ้าหลวง        
พบปลอง฿หมลึก แเเ มตร มองลงเปหในทางยกซຌายขวาชัดจน ละจຌาหนຌาทีไ฿ชຌชือกรยตัวขຌา ส้ารวจภาย฿นถๅ้าลຌว
ดยจุดทีไลงเปนัๅน ป็นถงกวຌาง นินสูง อยูถัดจากจุดพัทยาบีช ซึไงชาวบຌานรียกวา มืองลับล ส้ารวจลຌวตัน 

 วลา แเ.เเ น. ครื่องสูบน ้าพญานาค จากภาคอกชน ประชาชน ฿นพืๅนทีไจังหวัดนครปฐม ละจังหวัด
สมุทรสาคร จ้านวน ไ ครืไอง ิทอสูบขนาด โเ นิๅวี พรຌอมอาสาสมัคร โเ คน ถึงถๅ้าหลวง รอสนับสนุนภารกิจ 

 วลา แใ.เเ น. การระบายน ้าที่ถ ้าทรายทอง ซึไงป็นจุดทีไนๅ้าเหลออก นอกจากการระบายนๅ้าบบปิดตานๅ้า
ลຌว ยัง฿ชຌการขุดจาะบอบาดาลพิไมบริวณปกซຌายของถๅ้าทรายทอง ซึไงด้านินการเป ็ หลุม ละมีครืไองสูบนๅ้า
พญานาคยักษ์ชวยด้านินการ ไ ครืไอง   

 - ริไมขุดจาะบอบาดาลบอทีไ โ บริวณหนຌาถๅ้าหลวง เดຌความลึก 5โ มตร จากการตรวจสอบลักษณะ
ธรณีวิทยา ฿กลຌคียงกับบอทีไ แ จากนัๅนจึงติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าขนาด แเ รงมຌา ปริมาณสูบนๅ้า 5เ ลบ.ม./ชัไวมง        
    วลา 14.30 น. ครูบาบุญชุม ญาณสวร ดินทางขຌาเป฿นถๅ้าหลวงพรຌอมกับท้าพิธีกรรมอีกครัๅง 
    วลา แ็.เเ น. พบวานๅ้า฿นถๅ้าทรายทองลดระดับลงรืไอย โ ตนๅ้าทีไถูกระบายออก ประกอบกับฝนทีไตก
กอนหนຌานีๅกใท้า฿หຌนๅ้าขຌาทวมทีไนาของกษตรกร 
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 วลา แ็.ไ5 น. ทอสูบนๅ้าขนาดยาวหลายกิลมตรถูกขนขຌาถๅ้าหลวง พืไอชวยรงระบายนๅ้า 
สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ ่ 

 อุปสรรคส้ าคัญ คือระดับนๅ้ าภาย฿นถๅ้ า  ฿นบางจุดเหลรง ละสภาพอากาศทีไ เม นนอน                        
มีฝนตกป็นระยะ อยางเรกใตาม ปฏิบัติการสูบนๅ้าออกจากถๅ้ามีประสิทธิภาพมากขึๅน 

  ศูนย์บัญชาการหตุการณ์จังหวัดชียงราย ซักซຌอมผนการคลื่อนยຌายผูຌประสบภัย สมือนจริง          
จากบริวณหนຌาถๅ้าหลวง ขุนนๅ้า-นางนอน เปยัง รพ.ชียงรายประชานุคราะห์ บงป็น โ ผน เดຌก 
           ิ1ี ทางบก ฿ชຌสຌนทางหนຌาถๅ้าหลวง – ทางหลวงผนดินหมายลข แ – ยกศรีทรายมูล ิลีๅยวขวาี -   
ยกหมอพีระ - รพ.ชียงรายประชานุคราะห์  
   ิ2ี ทางอากาศ ฿ชຌสຌนทาง หนຌาถๅ้าหลวง - สนาม ฮ. ชัไวคราว ศูนย์ฯจักรพันธุ์ - ฝูงบิน ไแๆ 

  ภาพรวมการซักซຌอมป็นเปดຌวยดี พบปัญหา฿นรืไองการจัดระบียบการจราจร ละเดຌมอบหมาย             
หนวยรับผิดชอบกຌเข 

  มีปฏิบัติการ฿น ใ ลักษณะ เดຌก 
    ิแี การปฏิบัติการคຌนหา : บงป็น โ นวทาง 
     - การคຌนหาภาย฿นถ ้า มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก฿นการ
ขຌาเปคຌนหาภาย฿นถๅ้า ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลังบ้ารุง ละตรียมอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ละมีหนวยจาก การเฟฟງาสวนภูมิภาค สนับสนุนเฟฟງาสองสวางภาย฿น 

    - การคຌนหาชองทาง฿หຌความชวยหลือจากนอกถ ้า  : ด้านินการทัๅงทางบก ละทางอากาศ       
จัดชุดปฏิบัติการผสมก้าลังรวม ทหาร ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ ละอาสาสมัคร ดินปูพรม ละ฿ชຌฮลิคอปตอร์ บินส้ารวจ
ชอง/ปลองอากาศ ทีไตรงกับนวถๅ้า ลาสุดพบชองทางขຌาฝัດงขวาของถๅ้าหลวงบริวณผาหมี พรຌอมทัๅงเดຌ 
ฮลิคอปตอร์น้าสบียงพรຌอมครืไองปัດนเฟ ละอุปกรณ์ตางโ สง฿หຌทีมดินทຌาส้ารวจคຌนหา฿นปลอง ละขุดจาะพรงถๅ้า  
   ิโี การขุดจาะ บงป็น ใ พืๅนทีไ 
    - การขุดจาะระบายน ้าออกจากบอ฿นถ ้า ดยการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้าบาดาลจาะ฿หຌมีความลึก 
100-200 มตร พืไอ฿หຌจอตานๅ้า ฿ชຌครืไองจาะจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล สมาคมนๅ้าบาดาลเทยนอกจากนีๅ 
ภาคอกชนยังเดຌสนอสนับสนุนครืไองจาะมาอยางตอนืไอง ปัจจุบันด้านินการ 3 บอ ละมีผนด้านินการจาะ
พิไมป็น 5 บอ  
    - จาะพรงปลองถ ้ า  ปัจจุบันส้ารวจพบ ใ หลุม ทีมงานประกอบดຌวย อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียง฿หม ผูຌชีไยวชาญทีไป็น วิศวกรปฐพี วิศวกรธรณีทคนิค นักธรณีวิทยา 
นักธรณีฟิสิกส์ ผูຌปฏิบัติงานดຌานการขุดจาะจากบริษัทอกชน ตลอดจนหนวยรบพิศษเทย ละสหรัฐอมริกา          
รวมกันวางผน วางผังการจาะ ซึไงคาดวาจะสามารถจาะทะลุถึงดຌานลางถๅ้าเดຌ  
    - การจาะทะลุบริวณที่คาดวาผูຌสูญหายอยู ิปลายถๅ้าี ดยติดตัๅงครืไองสกน Cross Section   
จุดทีไสกนระดับความลึก แ,เ5เ มตร เมป็นผล ละเดຌหาจุดทีไ โ ระดับความลึกตຌองเมกิน ๆเเ มตร 

    ิใี การชวยระบายน ้าออกจากถ ้า : ด้านินการติดตัๅงสูบนๅ้าออก฿น โ พืๅนทีไ เดຌก  
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    ิใ.แี บริวณปากทางขຌาถ ้า ท้าการติดตัๅงซับมิร์ธ เดว ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง 
ของกทม. สูบนๅ้าออกจากถๅ้า ละปตท.สผ.น้าปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ติดตัๅงจ้านวน แ ตัว ขนาดอัตราการสูบ แ5เ,เเเ 
ลิตร/ชัไวมง 
     ิใ.โี บริวณหนองน ้าที่รับน ้าจากถ ้า เดຌกหนองน ้าพุ ละหนองน ้านางนอน น้ารถบรรทุก
ครืไองสูบนๅ้าทวมขัง ิอัตราสูบ 5เ,เเเ ลิตร/นาทีี จากศูนย์ปภ.ขต แ5 ชียงราย ละศูนย์ ปภ.ขต แเ ล้าปาง 
พรຌอมทัๅงครืไองสูบนๅ้าจากกรมชลประทาน ละจຌาหนຌาทีไ นพค.ใ5 ท้าการสูบนๅ้าออกจากหนองพืไอชวยระบายนๅ้า
ออกจากถๅ้าหลวง 

 - การพิ่มก้าลังเฟฟ้าละสงสวาง 
     ิ1ี การเฟฟา้สวนภูมิภาค ป็นหนวยงานหลักดຌานระบบเฟฟງา สนับสนุนการด้านินการ ดังนีๅ 
     ิ1.1ี สายเฟฟງาพิศษชนิดกันนๅ้า nyy จ้านวน แ7ุ0เเ มตร พืไอ฿ชຌกับระบบสูบนๅ้า ละรับหนຌาทีไดิน
เฟขຌาเป฿นถๅ้าทัๅงหมด 

     ิ1.2ี ระบบสงสวางบริวณถๅ้า ติดตัๅงหมຌอปลงขนาด ใเ KVA พืไอจายกระสเฟฟງา฿หຌระบบ
สงสวาง บริวณสถานทีไปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน รวมถึงบริวณปากถๅ้าละทางดิน 

     ิ1.3ี ติดตัๅงครืไองก้านิดเฟฟງา จ้านวน ไ ครืไอง พืไอจายกระสเฟฟງา฿หຌกับครืไองสูบนๅ้าภาย฿นถๅ้า ดังนีๅ 
      - ครืไองก้านิดเฟฟງา ขนาด 5เเ กิลวัตต์ จ้านวน แ ครืไอง จายเฟระบบสูบนๅ้าภาย฿นถๅ้า 
      - ครืไองก้านิดเฟฟງา ขนาด แโเ กิลวัตต์ จ้านวน แ ครืไอง ส้าหรับส้ารองจายกระสเฟฟງา 
     - ครืไองก้านิดเฟฟງา ขนาด ๆเ กิลวัตต์ จ้านวน โ ครืไอง จายกระสเฟฟງา฿หຌครืไองสูบนๅ้า        
฿นถๅ้า จ้านวน แ ครืไอง ละส้ารองจายกระสเฟฟງา จ้านวน แ ครืไอง 
      - ติดตัๅงอุปกรณ์ปງองกันเฟฟງารัไว ิRCD) พิไมติมพืไอความปลอดภัย฿นการท้างาน 

     ิ2ี การเฟฟ้าฝ่ายผลิตหงประทศเทย ิกฟผ.ี ด้านินการจัดหาสาย Power main ขนาด ไ x 5เ 
Sq.mm. ความยาว แ,โ5เ มตร ชืไอมตอขຌากับครืไองจายกระสเฟฟງาของการเฟฟງาสวนภูมิภาคพืไอพิไม
ประสิทธิภาพการจายกระสเฟฟງา พรຌอมอุปกรณ์ตอสายเฟฟງาครบชุด ละทีมงานผูຌชีไยวชาญดຌานระบบเฟฟງา 
สนับสนุนปฏิบัติการสูบนๅ้า ดยสายดังกลาวป็นสายเฟทีไมีคุณสมบัติฉพาะ ทนตอกระสเฟฟງาละรงดันเฟฟງาเดຌ
สูงถึง ่,เเเ กิลวลต์ มีความทนทาน สามารถกันนๅ้าเดຌดี จึงปลอดภัยตอผูຌปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ ผลลัพธ์ทีไเดຌคือ
กระสเฟฟງาจะพิไมขึๅนจาก 90 อมป์ ป็น 150 อมป์ ชวย฿หຌครืไองสูบนๅ้าจ้านวน 26 ครืไอง ซึไงติดตัๅงอยูภาย฿นถๅ้า
ท้างานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพมากขึๅนรวมถึงเดຌสนับสนุนครืไองปัດนกระสเฟฟງา  ครืไองสกัดคอนกรีต            
ปลัๆกพวง ชือกมะนิลา ละกลຌองงู ิBorescope) ส้าหรับตรวจสอบวัตถุ฿นทีไคบดຌวย 

   - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.มสาย ต.ปຆงผา ละพืๅนทีไ฿กลຌคียง
รวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ บริการ
อาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 

 - มีผูຌบริหารระดับสูงดินทางขຌาพืๅนทีไ เดຌก รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 
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โ.9 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 9 ของการคຌนหา   
    - สมดใจพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานมตตาธรรมปรารภ อ้านวยพร฿หຌผูຌประสบหตุ 
ละผูຌปฏิบัติหนຌาทีไขຌาชวยหลือทุกคนจริญสวัสดิภาพ ประสบผลส้ารใจ฿นภารกิจ 

    - สมดใจพระจຌาอยูหัว พระราชทานขวดอากาศ ละสายปรับก้าลังดัน จ้านวน 200 ชุด 

   - มูลนิธิชัยพัฒนา น้าทอสูบนๅ้าจากครงการอันนืไองมาจากพระราชด้าริจังหวัดลพบุรี  พืไอสนับสนุน 
การระบายนๅ้า฿นพืๅนทีไ 
   วลา เแ.เเ น. ล้าลียงถัง การสูบนๅ้า฿นถๅ้าหลวง฿ชຌทอขนาด฿หญของบริษัท ปตท.สผ. ทีไน้ามาสนับสนุน
สูบตลอดทัๅงคืน ดยมีจຌาหนຌาทีไขนถังออกซิจนขຌาเปดຌาน฿นถๅ้า ประมาณกือบ ไเ ถัง 

 วลา เใ.แ5 น. ติดตั งชือกน้าทาง หนวยซีลพิไมก้าลังจຌาหนຌาทีไซีลอีก 9 นาย ดยหนวยซีล ละ             
นักประดานๅ้าจากตางชาติรวมกันสรຌางนวชือกน้าทาง ิBase line) จากถง 3 เปบริวณ 3 ยก มีนักประดานๅ้า         
ชาวอังกฤษ บลยียม สวีดน ละจีนรวมด้านๅ้า ละชวยน้าขวดอากาศมาสะสมเวຌทีไถง 3   

 วลา เใ.ใเ น. สริมประสิทธิภาพการสื่อสาร จຌาหนຌาทีไจากการเฟฟງาสวนภูมิภาค ขຌาติดตัๅง
ระบบสืไอสาร ครืไองทวนสัญญาณกับระบบเฟฟງา บริวณหนຌาถๅ้าหลวง พืไอพิไมก้าลังสงครืไองมือสืไอสารภาย฿นถๅ้า 
฿หຌสะดวกยิไงขึๅน  
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 วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงสิไงของพระราชทานสนับสนุนภารกิจคຌนหาละชวยชีวิต  
 วลา แเ.เเ น. จัดระบบระบายน ้า บริวณถๅ้าทรายทอง มีนๅ้าเหลจากตานๅ้าดຌานซຌายป็นจ้านวนมาก       

จึง฿ชຌครืไองสูบนๅ้าพญานาคยักษ์สูบนๅ้าออกอยางตอนืไอง ละเดຌปรับระบบการระบายการเลนๅ้า ดยปิดคันดิน       
ท้ากຌมลิงดูดนๅ้า ยกกับระบบคลองสงนๅ้ากันนๅ้าวน ละดูดนๅ้าออกจากกຌมลิงดังกลาว ละเดຌน้ารถมคคร         
ขุดขยายตานๅ้าบริวณถๅ้าทรายทองปกขวา 

 - อาสาสมัคร฿นนาม กลุมคนรับจຌางกใบรังนกนางอนทีมกใบรังนกนางอน ซึไงป็นราษฎรชาว         
ต.กาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จ้านวน ่ คน ดินทางถึงถๅ้าหลวง พรຌอมรวมสนับสนุนภารกิจรยตัวส้ารวจตามปลอง
พรงบนทือกขาขุนนๅ้านางนอน  

 วลา แเ.แเ น. ลดน ้าขຌาถ ้าหลวง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา 
ละพันธุ์พืช ละกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย รวมกันสนอนวคิดการจัดท้าการผันนๅ้า฿นหຌวยนๅ้าดัๅน         
ิผาหมีี ฿นทีไประชุมศูนย์บัญชาการหตุการณ์ฯ ดยจะท้าฝายชัไวคราว โ หง ละวางทอผันนๅ้าขຌามพืๅนทีไ฿นล้าหຌวย 
โ สาย จ้านวน ็ นว ดยทอผันนๅ้าเดຌรับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สผ. ละบริษัท ชฟรอน  

 วลา แแ.เเ น. ก้าลังสริม รถบรรทุกของมูลนิธิชัยพัฒนา ดินทางมาจากครงการพระราชด้าริ ต.พุคา 
อ.บຌานหมีไ จ.ลพบุรี ล้าลียงครืไองสูบนๅ้าระบบเฟฟງาพรຌอมทอสูบนๅ้ารงดันสูง ทอร์บจใต จ้านวน แเ ชุด 
ิศักยภาพสูบนๅ้าเดຌครืไองละ ่เเ คิว/ชัไวมงี พรຌอมดຌวยนายนพดล นิยมคຌา ผูຌคิดคຌนทอสูบนๅ้ารงดันสูง ละคณะ
ผูຌบริหาร อาสาสมัครจาก อบต.พุคา อ.บຌานหมีไ จ.ลพบุรี ขຌารวมสนับสนุนการติดตัๅงระบบสูบนๅ้าภาย฿นถๅ้าหลวง 

 วลา แใ.ใเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงสิไงของพระราชทาน ชุดตัดกระสเฟฟງา ครืไองอัด
รงดันอากาศ ขวดออกซิจน สายปรับรงดัน ละอุปกรณ์ของ฿ชຌจ้าป็น 

 วลา แ็.เ5 น. สริมระบบ Logistics หนวยทหารจาก นพค.ใ5 จัดรถประปาสนามผลิตนๅ้าดืไม
จกจาย จຌาหนຌาทีไทีมกูຌภัย ละสนับสนุนการปฏิบัติงานของรงครัวพระราชทาน 

 วลา แ่.เเ น. ความคืบหนຌาบริวณถ ้า นักด้านๅ้าหนวยซีลผลัดปลีไยนหมุนวียนปฏิบัติงานทีไถง ใ 
ละริไมดินเฟ ปัຕมนๅ้าทีไหຌองถง ใ ระดับนๅ้าทีไหຌองถง ใ คงทีไ จุดด้าลง โ็ ซนติมตร ลดลง  ใ ซนติมตร หนຌาถๅ้า 
ไใ ซนติมตร ลดลง แ ซนติมตร ละกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล ริไมท้าการจาะบาดาลหงทีไ ใ บริวณหนຌาถๅ้า 
บืๅองตຌนเดຌความลึกประมาณ โๆ มตร 

 วลา แ่.45 น. ตรียมจาะบนขา ฮลิคอปตอร์ MI-17 v-5 จากกองพันบินทีไ  41 ศูนย์การบิน
ทหารบก ลพบุรี ท้าการขนยຌายอุปกรณ์ รถมคครขนาดลใก เปลงบนยอดขา พืไอสนับสนุนภารกิจส้ารวจละ 
ขุดจาะพรงถๅ้า  

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ 9 

  มีปฏิบัติการ฿น ใ ลักษณะ เดຌก 
   ิแี การปฏิบัติการคຌนหา : บงป็น โ นวทาง 
    - การคຌนหาภาย฿นถ ้า มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก฿นการขຌาเป
คຌนหาภาย฿นถๅ้า รวมกับนักประดานๅ้าตางชาติ ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลังบ้ารุง ละ
ตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ละการเฟฟງาสวนภูมิภาค สนับสนุนเฟฟງาสองสวางภาย฿น 
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   - การคຌนหาชองทาง฿หຌความชวยหลือจากนอกถ ้า  : ด้านินการทัๅงทางบก ละทางอากาศ จัดชุด
ปฏิบัติการผสมก้าลังรวม ทหาร ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ ละอาสาสมัคร ดินปูพรม ละ฿ชຌฮลิคอปตอร์ บินส้ารวจชอง/
ปลองอากาศ ทีไตรงกับนวถๅ้า ลาสุดพบชองทางขຌาฝัດงขวาของถๅ้าหลวงบริวณผาหมี พรຌอมทัๅงเดຌ ฮลิคอปตอร์น้า
สบียงพรຌอมครืไองปัດนเฟ ละอุปกรณ์ตาง โ สง฿หຌทีมดินทຌาส้ารวจคຌนหา฿นปลอง ละขุดจาะพรงถๅ้า  
  ิโี การขุดจาะ บงป็น ใ พืๅนทีไ 
   - การขุดจาะพื่อลดระดับน ้า฿นถ ้า ดยการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้าบาดาลจาะ฿หຌมีความลึก 100-200 มตร 
พืไอ฿หຌจอตานๅ้า ฿ชຌครืไองจาะจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล ละภาคอกชนปัจจุบันด้านินการเปลຌว  บริวณ 
หนຌาถๅ้า 3 หง ละบริวณหาดทรายทอง 7 หง  
   - จาะพรงปลองถ ้า ปัจจุบันส้ารวจพบ 2 หงส้าคัญ จาก 11 หงทีไพบ ทีมงานอยูระหวางวางผัง
การจาะ คาดวาจะสามารถจาะทะลุถึงดຌานลางถๅ้าเดຌ  
   - การจาะทะลุบริวณที่คาดวาผูຌสูญหายอยู ิขຌางถๅ้าี เดຌติดตัๅงครืไองสกน Cross Section ส้าหรับ
สกนหาจุดทีไหมาะสม อยูระหวางส้ารวจหาจุดทีไหมาะสม 

   ิใี การชวยระบายน ้าออกจากถ ้า : ด้านินการติดตัๅงสูบนๅ้าออก฿น โ พืๅนทีไ เดຌก  
   ิใ.แี บริวณปากทางขຌาถ ้า ท้าการติดตัๅงซับมิร์ธ เดว ปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญ
รงดันสูง สูบนๅ้าออกจากถๅ้า  
   ิใ.โี บริวณถ ้าทรายทอง ละหนองน ้าที่รับน ้าจากถ ้า เดຌกหนองน ้าพุ ละหนองน ้านางนอน 
บริวณถๅ้าทรายทอง มีนๅ้าเหลจากตานๅ้าดຌานซຌายป็นจ้านวนมาก เดຌ฿ชຌครืไองสูบนๅ้าพญานาคยักษ์สูบนๅ้าออกอยาง
ตอนืไอง พรຌอมทัๅงจัดระบบการเลนๅ้าออก ฿นสวนพืๅนทีไปลายนๅ้าเดຌน้ารถบรรทุกครืไองสูบนๅ้าทวมขัง ิอัตราสูบ 
5เ,เเเ ลิตร/นาทีี จากศูนย์ปภ.ขต แ5 ชียงราย ละศูนย์ ปภ.ขต แเ ล้าปาง พรຌอมทัๅงครืไองสูบนๅ้าจาก         
กรมชลประทาน ละจຌาหนຌาทีไ นพค.ใ5 ท้าการสูบนๅ้าออกจากหนองพืไอชวยระบายนๅ้าออกจากถๅ้าหลวง  
   นอกจากนี  ยังมีจຌาหนຌาที่ ประชาชน฿นพื นที่ที่รวมกันลาดตระวนส้ารวจพื นที่ยังชวยท้าการสรຌางฝาย
บี่ยงทางเหลของน ้าจากดอยผาหมี พื่อลดปริมาณน ้าทีเ่หลขຌาเป฿นถ ้าดຌวยอีกทางหนึ่ง 
   - การส้ารวจชองทาง ละสภาพทางทางธรณีวิทยา  
     ิ1ี กรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล สนับสนุนกลຌอง Bore Hole Camera ซึไงปกติจะ฿ชຌถายภาพ฿นบอ
บาดาล ปງาหมายพืไอส้ารวจชอง ปลอง ละพรงตางโ มาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานส้ารวจจุดขุดจาะ โ ทาง 
เดຌก แ.฿นถๅ้าพืไอระบายนๅ้า โ.พรงหนือถๅ้า  
     ิ2ี กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนการจัดท้าขຌอมูลชิงทคนิครายละอียดบริวณพืๅนทีไภูขา 
     ิ3ี กรมชลประทาน สงทีมจຌาหนຌาทีไจากส้านักส้ารวจดຌานวิศวกรรมละธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
เดຌน้าครืไองมือส้ารวจภูมิประทศ ละครืไองมือส้ารวจธรณีฟิสิกส์ ขຌาเปสนับสนุนการคຌนหารวมกับกรมทรัพยากรธรณี 
กรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล พืไอส้ารวจหาต้าหนงพรงถๅ้า ปลองถๅ้า ละรอยยก฿นชัๅนหิน พืไอหาชองระบายนๅ้า         
ออกจากถๅ้า ละการลดการติมนๅ้าลงสูถๅ้า ทัๅงนีๅ อธิบดีกรมชลประทาน เดຌรวมส้ารวจ ละ฿หຌก้าลัง฿จจຌาหนຌาทีไดຌวย 

     ิ4ี กองทัพบก ดยศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนฮลิคอปตอร์ MI-17 ิฮท.แ็ี จ้านวน 1 ล้า         
฿นการขนยຌาย รถมคคร พรຌอมทัๅงจัดตรียมพืๅนทีไสงลง฿นการขนยຌายครืไองมือ 
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  - ส้านักงานต้ารวจหงชาติ ผูຌบัญชาการต้ารวจหงชาติ รอง ผบ.ตร. น้าทีมส้ารวจพรง ปลองถๅ้า
รวมกับจຌาหนຌาทีไต้ารวจพลรวมณรศวร นอกจากนีๅ ต้ารวจภูธรจังหวัดชียงราย เดຌพิไมก้าลังตรวจตรา ละขอความ
รวมมือผูຌปฏิบัติงานจอดรถ฿นบริวณทีไจัด฿หຌจอด พืไอสะดวก฿นการดูลรักษาความปลอดภัยกองบินต้ารวจ ส้านักงาน
ต้ารวจหงชาติ สนับสนุนอากาศยาน บินลาดตระวนตามพืๅนทีไดยรอบ ละตรียมพรຌอม฿หຌความชวยหลือ
ประกอบดຌวย แ. ฮลิคอปตอร์กูຌภัยคຌนละชวยหลือ โ.ฮลิคอปตอร์พยาบาล ใ.ฮลิคอปตอร์ล้าลียง  
  - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.กาะชຌาง ต.ปຆงงาม ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ 
บริการอาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 

  - การอ้านวยความสะดวก฿นการดินทาง กรมทางหลวง ละกรมทางหลวงชนบท น้าหินคลุกมาปู
บริวณปากทางขຌาถๅ้าหลวง ดยมีประชาชนจิตอาสา ชวยขนกากยางทปากทางขຌาถๅ้าหลวง พืไอ฿หຌสามารถ       
฿ชຌสัญจรเดຌดียิไงขึๅน นอกจากนีๅ ส้านักงานขนสงจังหวัดชียงราย เดຌจัดรถรับสงประชาชน จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌวย 

  - การดูลสภาพจิต฿จ ผูຌปกครอง ญาติของนักฟุตบอลละคຌช มีชุดยียวยาจิต฿จ ของกรมสุขภาพจิต 
ละจຌาหนຌาทีไจากกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ คอยดูลญาติของทัๅง แใ ชีวิตมานอนรอ
อยูทีไบริวณตในท์ดຌานหนຌา   

 - สมดใจพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขหงคริสตจักรรมันคาทอลิก ทรงชิญชวนประชาชนผูຌนับถือ
ศาสนาคริสต์ทุกหมูหลา รวมสวดมนต์ภาวนาตอพระผูຌป็นจຌา ฿หຌชวยคุຌมครองนักฟุตบอล ละคຌชทัๅง แใ คน        
ทุกคนปลอดภัย ละกลับออกมาเดຌส้ารใจ 

 - มีผูຌบริหารระดับสูงดินทางขຌาพืๅนทีไ  เดຌก  พล.อ.ชัยชาญ ชຌางมงคล รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาหม ละคณะฯ  

 - การสนับสนุนจากตางประทศ ครือรัฐออสตรลีย สงทีมผูຌชีไยวชาญการกูຌภัย ๆ คน ของส้านักงาน
ต้ารวจหงชาติออสตรลีย มีความสามารถ฿นการคຌนหาละกูຌภัย ละด้านๅ้า ละมีจຌาหนຌาทีไหนวยสนับสนุนของ
กระทรวงกลาหม ออสตรลีย ป็นผูຌประสานงาน 
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โ.แเ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ แเ ของการคຌนหา   
 วลา เแ.ใเ น. สริมถังออกซิจน จຌาหนຌาทีไท้าการล้าลียงถังออกซิจนขຌาเปภาย฿นถๅ้าพืไอสนับสนุน

฿หຌกับหนวยซีล จ้านวน 5เ ถัง  

 วลา เๆ.โเ น. จຌาหนຌาทีไล้าลียงถังออกซิจนพิไมติมขຌาเปสนับสนุน฿หຌกับทีมนักประดานๅ้า 
 วลา เ็.ใเ น. พรองน ้าออก ด้านินการจาะนๅ้าบาดาลบริวณหนຌาถๅ้าหลวง บอทีไ ใ เดຌความลึก ไ่ มตร 

ดยจะมีการ฿ชຌปัຕมนๅ้าบาดาล ขนาด แ5 รงมຌา ดูดนๅ้าจากทางนๅ้า฿ตຌดิน อัตราการสูบประมาณ แเเ ลบ.ม./ชัไวมง 
 วลา เ็.ไโ น. พลังสูบ รายงานประสิทธิภาพการสูบนๅ้าครืไองพญานาค บริวณหนຌาถๅ้าทรายทอง ตัวทีไ แ 

สูบนๅ้าเดຌ ็เเุเเเ ลิตร/ชม. ตัวทีไ โ สูบนๅ้าเดຌ ใเเุเเเ ลิตร/ชม. ตัวทีไ ใ สูบนๅ้าเดຌ ๆเเุเเเ ลิตร/ชม.  
 วลา เ9.ไไ น. สื่อสาร ติดตามผลงาน ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ถลงขาวฯ จากนัๅนหนวยงาน     

รวมประชุมหารือติดตามสถานการณ ์บริวณหนຌาถๅ้า 
 วลา แเ.เเ น. จิตอาสา นักประดานๅ้าชาวอังกฤษ จ้านวน ใ คน พรຌอมอุปกรณ์ฯ ขຌาเป฿นถๅ้า ละ         

ชุดจຌาหนຌาทีไกรมทางหลวงชนบท ละประชาชนจิตอาสา น้าหินคลุกมารยบริวณทางดินจากถนนหลักมายังปากถๅ้า 
 วลา แแ.เเ น. คืบหนຌา พิไมก้าลังจຌาหนຌาทีไซีลอีก โ0 นาย ดย฿นทีมเดຌบงการสลับวางชือก        

ิBase Lineี จากสามยกตอเปทีมละ 200 มตร ซึไงนักประดานๅ้าชาวบลยีไยม วางชือกจากจุดสามยก ผานจุด
หาดพัทยา ละทีมประดานๅ้าชาวอังกฤษรับชวงตอ มีรายงานวาขຌาเปถึงจุดทีไอยูระหวาง ใ ยก กับ หาดพัทยา 

ิหางจากหาดพัทยา แ.โ กม.ี ละประสบความส้ารใจ฿นการวางชือกสຌนทาง การวางขวดออกซิจนป็นระยะ
฿นชวงหຌองถง ใ กับ ใ ยก฿นถๅ้า 

 วลา แแ.ใ5 น.  รงลดน ้าขຌาถ ้า  ทีมของกรมอุทยานหงชาติสัตว์ปຆาละพันธุ์ พืช  รวมกับ              
กรมชลประทาน สรຌางฝายปิดหຌวยนๅ้าดัๅนบริวณ ดอยผาหมี ท้า฿หຌลดปริมาณนๅ้าทีไเหลขຌาถๅ้าเดຌ 

 วลา แ2.00 น. สนับสนุนทีมขุดจาะ ฮลิคอปตอร์ MI-17 v-5 จากกองพันบินทีไ 41 ศูนย์การบินทหารบก 
ลพบุรี สนับสนุนภารกิจส้ารวจ ละขุดจาะพรงถๅ้า ดยท้าการขนยຌายอุปกรณ์ครืไองขุดจาะ ครืไองปัດนเฟ ละปั๊มลม   

 วลา แโ.โเ น. จาะส้ารใจ กรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล จาะบอทีไ ใ ความลึก ใๆ มตร พบตานๅ้า ส้าหรับ
การสูบนๅ้า฿นถๅ้าทรายทอง ซึไงอยู฿นพืๅนทีไตไ้ากวาถๅ้าหลวงส้ารใจ ซึไงป็นการพิไมพืๅนทีไรับนๅ้าทนถๅ้าหลวง ภาพรวม
ระดับนๅ้า฿นถๅ้าหลวงลดลงตอนืไอง  

 วลา แใ.ใเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงขวดอากาศส้าหรับด้านๅ้า โเเ ขวด พรຌอมจຌาหนຌาทีไ 
โ5 คน ละครืไองสูบนๅ้าจากกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจ้านวน ๆ ครืไอง  

 วลา แ5.เเ น. ลดน ้าขຌาเดຌ สามารถจัดท้าฝายชัไวคราวละวางทอผันนๅ้า โ หง บริวณหຌวยนๅ้าดัๅน 
ิผาหมีี พรຌอมติดตัๅงทอพืไอผันนๅ้าขຌามพืๅนทีไรอยตกเดຌ  แเเั คาดการณ์วาสามารถลดปริมาณนๅ้าเหลซึมลง        
ถๅ้าหลวงเดຌประมาณ แุ่เเเ ลบ.ม./วัน   

 วลา โแ.ไ5 น. คนปลกหนຌาที่อยากจอ ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย เดຌรับรายงานการพบตัวผูຌสูญหาย 
ละเดຌถลงขาววลา โโ.ใเ น. วาชุดปฏิบัติการคຌนหาฯ พบนักฟุตบอลยาวชนทีม ฮหมูปຆา ทีน ทอล์ค อะคาดมีฮ 
ละคຌช รวมทัๅง แใ คน ลຌว ดยจุดทีไพบอยูลยหาดพัทยาเปอีก ไเเ มตร ทุกคนปลอดภัย ทัๅงนีๅ สืไอหลัก
ตางประทศจ้านวนมาก เดຌออกขาวการพบดใกผานการถายทอดสด ตลอดจนทางวบเซต์ สืไอสังคมออนเลน์ดยตอนืไอง 
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สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ แเ 

   - รวมระยะวลาทีไทัๅง 13 คน สูญหายภาย฿นถๅ้าหลวงขุนนๅ้านางนอน ตัๅงตมืไอวันสาร์ทีไ  โใ มิถุนายน 
โ5ๆแ จนถึง ณ วันทีไ 2 ก.ค.61 ิรวม แเ วัน ระยะวลากวา โแๆ ชั่วมงี 
   - สิ่งส้าคัญ฿นล้าดับถัดเป คือ การดูลสุขภาพของทั ง 13 คน ฿หຌฟื้นคืนขใงรง กอนด้านินการตาม
ผนกูຌภัย ิRescueี พื่อน้าออกมาจากถ ้า ทีไปัจจุบันยังคงมีอุปสรรคส้าคัญ฿นรืไอง ระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้า ตลอดจน
สภาพอากาศทีไเมนนอนมีฝนตกมาติมนๅ้า฿นถๅ้าป็นระยะ ซึไงศูนย์บัญชาการฯจังหวัดชียงราย จะประชุม         
ปรับผนการกูຌภัย ิRescue) พืไอ฿หຌการพาทัๅง 13 คน ออกมาจากถๅ้า ป็นเปอยางราบรืไนทีไสุด ส้าหรับการ
ด้านินการอืไน โ ดยฉพาะการสูบระบายนๅ้าออกจากถๅ้า จะด้านินการอยางตอนืไอง 

 - ส้าหรับการปฏิบัติการอืไน โ ดังนีๅ เดຌก การประปาสวนภูมิภาค ิกปภ.ี จัดสงจຌาหนຌาทีไผูຌชีไยวชาญ      
ดຌานการวางทอ ครืไองกล ชางเฟฟງา ฯลฯ จาก กปภ.สาขามสายละสาขาชียงราย ด้านินการชืไอมประสานทอ
ความยาวกวา แ,5เเ มตร พืไอสูบนๅ้าจากภาย฿นถๅ้าออกมา฿หຌเดຌมากทีไสุด 

    - การบี่ยงบนทางน ้าขຌาถ ้า ณ หຌวยน ้าดั น กรมอุทยานหงชาติสัตว์ปຆาละพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณ ี
กรมชลประทาน ละประชาชน รวมส้ารวจ ละสามารถปิดทางนๅ้าทีไหຌวยนๅ้าดัๅน โ สาย ซึไงป็นล้านๅ้าทีไท้า฿หຌนๅ้าเหล
ขຌาถๅ้า ดยการท้าฝาย โ ตัวกัๅน ละตอทอปลีไยนทิศทางนๅ้า ดยฝายตัวรกตอ ไ ทอ ระยะทาง ใเเ มตร ละมี
ปງาหมายจะตออีก ใเเ มตร สวนฝายอีกตัวตอ ใ ทอ ท้าทางบีไยง ใเเ มตร พืไอชวยลดปริมาณนๅ้าเดຌสวนหนึไง 
ดยเดຌรับความรวมมือจาก มาชวยท้าฝายตอทอ ละตຌองส้ารวจพิไมติม พืไอชวยตัดนๅ้าขຌาภาย฿นถๅ้า฿หຌเดຌมากทีไสุด 

    - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.วียงพางค้า ต.หຌวยเครຌ ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ 
บริการอาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 

    - การสนับสนุนฮลิคอปตอร์ MI-17 ิฮท.แ็ี จ้านวน 1 ล้า ฿นการขนยຌายครืไองขุดจาะ ครืไองปัດนเฟ 
ละปั๊มลม ผลการปฏิบัติบริวณจุดทีไสงครืไองมือลงเป สามารถจาะหลุมลึก 15 มตร หลังจากนัๅนตรวจสอบป็น
พรง สามารถสอดกຌานขุดจาะขຌาเปเดຌอีกรวมความลึก 48 มตร ทัๅงนีๅ ภายหลังพบนักฟุตบอลละคຌช เดຌยกลิก
ภารกิจขุดจาะเป ิพืๅนทีไขุดจาะ D-01 ละD-02ี 
    - สรุปการคຌนหาปลองที่มีศักยภาพ฿นการจาะอุมงค์ขຌาเป฿นถ ้า พบปลองบนขาป็นจ้านวนมากถึง 
101 ปลอง ป็นปลองทีไนาจะสามารถจาะชองลงเปเดຌ จ้านวน 18 ปลอง จากการส้ารวจปลองตาง โ เดຌขຌอมูล ดังนีๅ 
      ิ1ี ปลองทีไมีความลึก 10-30  มตร  พบจ้านวน 10  ปลอง 
      ิ2ี ปลองทีไมีความลึก 30-50  มตร  พบจ้านวน   2  ปลอง 
      ิ3ี ปลองทีไมีความลึก 50-100  มตร  พบจ้านวน   4  ปลอง 
      ิ4ี ปลองทีไมีความลึก 200   มตร  พบจ้านวน   1  ปลอง 
      ิ5ี ปลองทีไมีความลึก 600   มตร  พบจ้านวน   1  ปลอง 
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โ.1แ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 1แ ของการคຌนหาละกูຌภัย   
   วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน บล.่ ิC-แใเี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ 

 วลา แเ.โแ น. ระบบการพรองน ้า฿ตຌดินหนຌาถ ้าหลวง ดย฿ชຌบอบาดาล ละซับมิร์ส สามารถจาะ
ครบ 3 บอ ประสิทธิภาพการสูบนๅ้าตละจุดจุดทีไ 1 ละจุดทีไ 2 เดຌบอละ 5เ,เเเ ลิตร/ชม. จุดทีไ 3 เดຌ 8เ,เเเ ลิตร/ชม. 
รวมทัๅงสิๅน 180,000 ลิตร/ชม. บริวณนีๅจะมีถงนๅ้า฿ตຌดินซึไงอยู ฿กลຌจุดกิดหตุมากทีไสุด จึง มีสวนส้าคัญ          
อยางมาก฿นการพรองนๅ้า฿นถๅ้า 

 วลา 10.38 น. จุดถ ้าทรายทอง บริวณดຌานซຌายของถๅ้าทรายทองทีไขุดพบตานๅ้า เดຌด้านินการทะลวง
ตานๅ้า ดย฿ชຌรถมคคร โ คัน ป็นระยะทาง แเ ม. มีนๅ้าเหลออกป็นจ้านวนมาก ละด้านินการท้าทางระบายนๅ้า
พืไอผันนๅ้า฿หຌเดຌมากทีไสุด ดย฿ชຌรถมคครละครืไองมือหนัก รวมกันขุดดຌานซຌายของถๅ้าทรายทอง พืไอพรองนๅ้า 
ตอเปจะด้านินการดຌานขวาของถๅ้า 

 วลา 12.05 น. พรองน ้าเดຌผล มีรายงานวาบริวณปกซຌายถๅ้าซึไงมีถงยาวประมาณ 900 มตร          
นๅ้าริไมหຌงลงจากดิมทีไทวมถึงศีรษะ ปัจจุบันอยูระดับหนຌาขຌง สดงวาการพรองนๅ้าเดຌผล 

 วลา แโ.ใเ น. ดูลหมูป่า หนวยซีลจัดทีมชวยหลือทางการพทย์ อาหาร นๅ้า ยียวยาสภาพจิต฿จ  
฿น 2 ระยะ เดຌก ระยะทีไ 1 สงนักประดานๅ้า 4 นาย พรຌอมอุปกรณ์ด้ารงชีพ พาวอร์จล ขຌาชวยหลือ ละรวม
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พักอาศัยป็นพืไอน พรຌอมกับส้ารวจครงสรຌางภาย฿น พืไอ฿หຌมัไน฿จวาอยูเดຌอยางปลอดภัย ส้าหรับระยะทีไ 2 เดຌสง
นักประดานๅ้า พรຌอมพทย์ ขຌาท้าการชวยหลือ ละปรับสภาพอากาศขຌาเปภาย฿น฿หຌสามารถด้ารงชีพเดຌ ละ      
฿นวลา แไ.เเ น. หนวยซีลจ้านวนประมาณ แเ นาย อยูรวมกับยาวชนละคຌชทีมหมูปຆา ทีน ทอล์ค อะคาดมี        
ิซีล แ คน มีถังอากาศ ไ ถังี 

 วลา แไ.โเ น. อ้านวยความสะดวก จຌาหนຌาทีไกรมทางหลวงชนบท ละประชาชนจิตอาสาริไมล้าลียง
หินคลุก เปรยสຌนทางตัๅงตปากถๅ้า - หนຌาถๅ้า พืไอ฿หຌสຌนทางขนยຌาย ละผูຌจใบปຆวยมีความสะดวก 

 วลา แ็.เเ น. ความสน฿จจากองค์กรชั นน้า ผูຌทนของบริษัท Space X & Boring Company  

(Elon Musk) เดຌสอบถามขຌอมูลกีไยวกับถๅ้าหลวง฿น ไ ประดใน เดຌก รืไองการสูบนๅ้า ละพลังงาน฿นถๅ้า            
รืไองคปซูลชวยชีวิต ถุงผຌา ทอ ชวยชีวิต รืไองการจาะถๅ้า ละรืไองทคนลยีการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ 

 วลา แ9.แเ น. ตรียมพื นที่ ชุดจຌาหนຌาทีไ นักประดานๅ้าล้าลียงขวดอากาศ สบียง ละลຌอมຌวนสาย 
พรຌอมหนวยซีลขຌาเป฿นถๅ้า จากนัๅน วลา แ้.ไ5 น. นักประดานๅ้าชาวอังกฤษ ละสหรัฐอมริกา จ้านวน แแ นาย 
ขຌาปฏิบัติภารกิจภาย฿นถๅ้า 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ 1แ 

  ปฏิบัติการ฿น โ ลักษณะ เดຌก 
    ิแี การกูຌภัยละการสงกลับ : มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ละนักประดานๅ้า
ชาวตางชาต ิป็นหนวยหลัก฿นการขຌาเปภาย฿นถๅ้า ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลังบ้ารุง 
ละตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ปัจจุบัน หนวยซีลเดຌล้าลียงอาหาร พาวอร์จล นๅ้า ละยา 
ขຌาเปดูลทัๅง แใ คน ดยมีพทย์ของหนวยซีล ขຌาเปชวยตรวจประมิน ฟຕนฟูสภาพรางกายอุปสรรคส้าคัญ เดຌก 
ระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าบางชวงตຌอง฿ชຌทักษะการด้านๅ้า ซึไงมีผล฿นรืไองความปลอดภัย฿นการน้าผูຌสูญหายทัๅง แใ คน  
ออกจากถๅ้า นืไองจากเมมีทักษะการด้านๅ้า จึงตຌองรงฟຕนฟูสภาพรางกายละประมินสถานการณ์฿นการสอนทักษะ
การด้านๅ้า รวมถึงการจัดอุปกรณ์ทีไหมาะสม฿หຌอีกครัๅง    
    นอกจากนีๅ ยังคงนวคิด฿นการหาชองทางอืไนบนขา฿นการน้าดใกละคຌชออกดຌวย จึงยังคงก้าลัง           
฿นสวนของการลาดตระวนหาปลองพรงเวຌตอ 

   ิโี การระบายน ้าออกจากถ ้า : ด้านินการติดตัๅงสูบนๅ้าบริวณปากทางขຌาถ ้า ท้าการปรับปลีไยนซับมิร์ธ 
เดว ปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง ทีไมีก้าลังรงทดทน฿นการสูบนๅ้าออกจากถๅ้า ละเดຌ
ปรับภารกิจของจຌาหนຌาทีไคຌนหา ละลาดตระวนส้ารวจพืๅนทีไ มาชวย฿นภารกิจสูบนๅ้า ละภารกิจการบีไยงบนทางนๅ้า
ดยการสรຌางฝายบีไยงทางเหลของนๅ้าจากดอยผาหมี พืไอลดปริมาณนๅ้าทีไเหลขຌาเป฿นถๅ้าดຌวยอีกทางหนึไง 
   ิ3ี การจาะบาดาลละการสูบน ้าบาดาล สามารถจาะบาดาลเดຌ 12 จุด ระดับความลึก 6-10 มตร 
ก้าลังดูดนๅ้า 120,000 ลบ.ม./วัน   
  นอกจากนีๅ ยังคงด้านินการขุดจาะพืไอชวยลดระดับนๅ้า฿นถๅ้า ดยการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้าบาดาลจาะ฿หຌมี
ความลึก 100-200 มตร พืไอ฿หຌจอตานๅ้า ฿ชຌครืไองจาะจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล ละภาคอกชน ปัจจุบัน
ด้านินการลຌว บริวณหนຌาถๅ้า 3 หง ละบริวณถๅ้าทรายทอง 7 หง  
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    - การตรียมความพรຌอมปฏิบัติการดຌานการพทย์ ละการดูลสภาพจิต฿จ  พื่อตรียมรองรับการ
ดูลรักษาสุขภาพของนักฟุตบอล ละคຌช รวมทั ง แใ คน ภายหลังออกมาจากถ ้า รวม ่ ขัๅนตอน ดังนีๅ 
   ิแี หนวยตรียมขนสงน้าผูຌประสบภัย ฿หຌอยูบนบอร์ดล้าลียง พรຌอมประมินอาการตอบสนองบืๅองตຌน 
กอนล้าลียงออกจากปากถๅ้าเปทีไรถพยาบาล 

   ิ2ี หนวย฿หຌการรักษาบืๅองตຌน ประมินอาการผูຌประสบภัย หากยังชวยหลือตัวองเดຌ กใจะพาออกมา
หนຌาถๅ้า พืไอขึๅนรถพยาบาลทันที ตหากอยู฿นอาการวิกฤติ ตຌองท้าการปฐมพยาบาลกอน 

   ิใี ล้าลียงผูຌปຆวยทัๅงหมดเปยังรงพยาบาลสนาม ฿กลຌปากทางขຌาถๅ้า 

   ิ4ี หนวย Triage and Resuscitation จะท้าการวิคราะห์อาการตามความรุนรง ละความรงดวน 
฿หຌการรักษา พรຌอมตัดสิน฿จ฿นการสงตัวตอ หากมีอาการรงดวนจริงโ กใจะท้าการรักษาทีไรงพยาบาลสนามทันที 
นืไองจากมีความพรຌอม รวมถึงสามารถท้าการผาตัดเดຌ 
   ิ5ี หนวยขนสง ล้าลียงผูຌปຆวยเปยังทาอากาศยาน กอนรงล้าลียงเปยังรงพยาบาลชียงรายประชานุคราะห์ 
   ิ6ี หนวยดูลผูຌปຆวยน้าผูຌปຆวยเปยังรงพยาบาล ดยจะมี Sky Doctor 2 คน ท้าการปฐมพยาบาลผูຌปຆวย
บนฮลิคอปตอร์ ป็นทีมจากรงพยาบาลต้ารวจ ละทีมทหาร 

   ิ7ี หนวยดูลผูຌประสบภัยทีไลานบินปງาหมาย ดูลผูຌประสบภัยจากสนามบินกาเปยัง  รพ.ชียงราย
ประชานุคราะห์ ซึไง฿ชຌวลาประมาณ 2 นาท ี

   ิ8ี หนวยดูลผูຌปຆวยของ รพ.ชียงรายประชานุคราะห์ ซึไงทางรงพยาบาลตรียมพรຌอมเวຌทัๅงหมด        
13 ทีม ประมินอาการ พรຌอมน้าขຌอมูลจากพทย์สนามมาดู พืไอตรียมการรักษาภาย฿น  ใเ นาที ตามสภาพ
อาการของตละคน 

   - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.ศรีมืองชุม ต.บຌานดຌาย ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ 
บริการอาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 
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โ.1โ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที ่1โ ของการคຌนหาละกูຌภัย   
 สมดใจพระจຌาอยูหัว ทรงมีพระราชกระสขอบ฿จ ชื่นชม ละ฿หຌก้าลัง฿จทีมคຌนหายาวชน ละคຌช

รวม 13 คน ทั งชาวเทยละตางประทศ พรຌอมพระราชทานพร฿หຌภารกิจส้ารใจลุลวงดຌวยดี  
 วลา เเ.ใเ น. ก้าลังจากภาคอกชน จຌาหนຌาทีไจาก บริษัท ปูนซิมนต์เทย จ้ากัด ิมหาชนี น้าผຌา฿บ

คอนกรีต จ้านวน 500 ตร.ม. หรือประมาณ 2 รถบรรทุก ปูพืๅนสຌนทางดินจาก หนຌาถๅ้า – ปากถๅ้า พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
สะดวก฿นการปฏิบัติงาน ละปງองกันถนนสຌนทางบริวณหนຌาถๅ้าสียหาย 

 วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน แ บล.แๆ ิATRี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ 

 วลา 08.20 น. สริมประสิทธิภาพการระบายน ้า ด้านินการพรองนๅ้าออกจากตานๅ้าปกขวา ละ      
ปกซຌายของถๅ้าทรายทองอยางตอนืไองตลอดวลา พืไอลดระดับนๅ้า฿ตຌดินบริวณภูขานางนอนละถๅ้าหลวง ละ         
ท้าการขุดลอก ตะกอนออกพิไมติมพืไอ฿หຌนๅ้าเหลสะดวกเปยังพญานาค ใ ครืไอง ส้าหรับการขุดบอบาดาล 7 บอ 
฿ชຌครืไองคูบตຌาอยางตอนืไอง 

 วลา เ9.ใเ น. สงสัญญาณ หนวยซีลตรียมสงอาหารพิไมติม฿หຌสามารถอยูเดຌ 4 ดือน ป็นอยางนຌอย 
ควบคูกับการสอนด้านๅ้า฿หຌดใกละคຌชทัๅง 13 คน ละริไมปฏิบัติการวางถังอากาศเวຌตามจุดหลัก โ ใ จุด พืไอ฿หຌ
นักประดานๅ้ามีส้ารอง฿ชຌเดຌ ทัๅงนีๅ ริไมมีความกังวลถึงระดับออกซิจน ทีไลดลงอยูประมาณ แ5ั จากปกติตຌองมี 
โเั ขึๅนเป จึงเดຌรายงานสภาพปัญหาเปยังศูนย์บัญชาการหตุการณ์ฯ  

 วลา แแ.เเ น. ซักซຌอม หนวยพทย์สนามซักซຌอมการคลืไอนยຌายผูຌจใบปຆวยจากปากถๅ้า – หนຌาถๅ้า ฿นสวน
ของชุดปฏิบัติการคຌนหาภายนอกถๅ้ากใมี ชุดจຌาหนຌาทีไ ท้าการลาดตระวนพืไอหาปลองพิไมติมพืไอ฿ชຌ฿นการชวยหลือ 

 วลา แ5.แ5 น. สริมอุปกรณ์ ด้านินการลากสายเฟพิไมติม ขຌาเปภาย฿นถๅ้า อยางเรกใตาม จากขຌอมูล
ของหนวยซีลพบวาสายเฟ ละสายทรศัพท์ ป็นอุปสรรคอยางหนึไงของนักประดานๅ้า  

 วลา แ็.แ5 น. รงลดน ้าขຌาถ ้า ดยท้าการผันนๅ้าทีไหຌวยปากตีนเฟ หรือหຌวยมะกอก ทางตอน฿ตຌของถๅ้าหลวง 
สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ 1โ 

   ปฏิบัติการ฿น โ ลักษณะ เดຌก 
   ิแี การกูຌภัยละการสงกลับ : มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก฿นการ
ขຌาเปภาย฿นถๅ้า ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลังบ้ารุง ละตรียมอุปกรณ์สนับสนุน
การปฏิบัติของหนวยซีล ปัจจุบัน หนวยซีลเดຌล้าลียงอาหาร พาวอร์จล นๅ้า ละยา ขຌาเปดูลทัๅง แใ คน          
ดยมีพทย์ของหนวยซีล ขຌาเปชวยตรวจประมิน ฟຕนฟูสภาพรางกาย ละตรียมความพรຌอม฿นการสงกลับ  
  ทัๅงนีๅ เดຌสงหนวยทหารรวมกับฝຆายพลรือน ลาดตระวนส้ารวจชองทางอืไน โ บนผาหมี พืไอหาชองทาง
อืไน โ ทีไหมาะสม฿นการจาะพรงลงเป฿หຌถึงบริวณหาดพัทยา พืไอรง฿หຌความชวยหลืออีกชองทางหนึไง  
   ิโี การระบายน ้าออกจากถ ้า : ด้านินการติดตัๅงสูบนๅ้าบริวณปากทางขຌาถ ้า ท้าการติดตัๅงซับมิร์ธ เดว 
ปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง สูบนๅ้าออกจากถๅ้า ละเดຌปรับภารกิจของจຌาหนຌาทีไคຌนหา ละ
ลาดตระวนส้ารวจพืๅนทีไ สวนหนึไงมาชวย฿นภารกิจสูบนๅ้า ละภารกิจการบีไยงบนทางนๅ้าดยการสรຌางฝายบีไยงทาง
เหลของนๅ้าจากดอยผาหมี พืไอลดปริมาณนๅ้าทีไเหลขຌาเป฿นถๅ้าดຌวยอีกทางหนึไง 
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  นอกจากนีๅ ยังคงด้านินการขุดจาะพืไอชวยลดระดับนๅ้า฿นถๅ้า ดยการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้าบาดาลจาะ฿หຌมี
ความลึก 100-200 มตร พืไอ฿หຌจอตานๅ้า ฿ชຌครืไองจาะจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล ละภาคอกชนปัจจุบัน
ด้านินการเปลຌว บริวณหนຌาถๅ้า 3 หง ละบริวณหาดทรายทอง 7 หง  
  - สมาคมจิตพทย์หงประทศเทย เดຌมีหนังสือค้านะน้า฿นการสัมภาษณ์ผูຌประสบภัยถึงสมาคม
นักขาวนักหนังสือพิมพ์หงประทศเทย พืไอ฿หຌค้านะน้ากสืไอมวลชน ฿น ใ ประดใน ดังนีๅ 
   ิแี ขຌอควรระวังของสื่อมวลชน฿นการสัมภาษณ์ผูຌประสบภัย  
    - การสัมภาษณ์ผูຌประสบภัยควร฿หຌผูຌประสบภัยเดຌพักละรับการปลอบ฿จจากครอบครัวป็น
สวนตัว จนสภาพรางกายละจิต฿จฟຕนตัวกอน  
    - การสัมภาษณ์ควรสอบถามมุมมองดຌานบวก  
    - ควรมีการปງองกันเม฿หຌกิดการซๅ้าติมทางจิต฿จ ิRetraumatization)  

    - การสัมภาษณ์ควรลือกสัมภาษณ์บุคคลเม฿หຌซๅ้ากัน 

   ิโี การน้าสนอขาว ดยฉพาะขาวทีไน้าสนออยางตืไนตຌน สมจริงสมจังมาก กระตุຌน฿หຌผูຌชมกิด
ความรูຌสึกตืไนตຌนตามเปดຌวยจนมืไอชมมากโ หรือบอยโ จะกิดอาการทางจิตวชเดຌ  
   ิใี การป้องกันละกຌเข  
     - การน้าสนอขาวควรมีการสอดทรกละนะน้าทางออก ทางกຌเข ค้านะน้าทางสุขภาพจิต
พืไอ฿หຌความรูຌการปฏิบัติตัว  
     - น้าสนอรืไองผอนคลายสลับ พืไอปลีไยนบรรยากาศ 

   - บริษัท ปตท./ปตท.สผ. สนับสนุนนๅ้ามันดีซล฿หຌกทีมปฏิบัติงานจังหวัดชียงรายคิดป็นมูลคา 5 สนบาท 
ละพรຌอมทีไจะพิไมวงงิน฿หຌจนกวาภารกิจจะส้ารใจ ละทีมปฏิบัติการของ ปตท.สผ.ยังคงสนับสนุนปฏิบัติการ   
สูบนๅ้าออกจากถๅ้าอยางตอนืไอง 
    - การสรຌางฝายบี่ยงบนทางน ้า จຌาหนຌาทีไจากกรมชลประทาน กรมอุทยานหงชาติฯ กรมทรัพยากรธรณี 
บริษัท ชฟรอน ละประชาชน฿นพืๅนทีไบຌานถๅ้า รวมกันสรຌางฝายชัไวคราว บริวณหຌวยผาฮีๅ บຌานมูซอผาฮีๅ อ.มสาย        
จ.ชียงราย ดยเดຌตอทอพีวีซี ท้าบายพาสป็นระยะทางยาว ใเเ มตร พืไอพรองนๅ้า ละคาดวาจะสามารถ      
ลดปริมาณนๅ้าภาย฿นถๅ้าหลวงเดຌ 
   - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.ปຆงผา ต.มสาย ละพืๅนทีไ฿กลຌคียง
รวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ บริการ
อาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 

  - ฿นสวนผูຌบริหารระดับสูงทีไดินทางขຌาพืๅนทีไ เดຌก พลท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองฆษกประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี ละลขาธิการส้านักงานทรัพยากรนๅ้าหงชาติ ละหนวยจากตางประทศ เดຌก ประทศ
คนาดา สงผูຌชีไยวชาญดຌานการด้านๅ้า฿นถๅ้า 5 คน พรຌอมอุปกรณ์ ขຌารวมปฏิบัติการ ดยนายอีลอน มัสค์         
ิElon Muskี จຌาของบริษัท SpaceX บริษัท Tesla ละบริษัท Boring Company ริไมสดงความหใน฿นสืไอสังคม
ออนเลน์ Twitter วา ผมพอทราบมาวารัฐบาลเทยสามารถควบคุมสถานการณ์เวຌเดຌ ตกใยินดีถຌาหากมีทางทีไจะ
ชวยอะเรเดຌ 
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โ.1ใ วันพฤหัสบดทีี่ 5 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 1ใ ของการคຌนหาละกูຌภัย   

 วลา 05.00 น. ติมอากาศ ดินระบบทอขนาด 3/8 นิๅว พืไอติมออกซิจนเปยังถง 3 ระยะทาง
ประมาณ 1.1 กิลมตร ละส้ารองเวຌทีไถง 3 ระยะทาง 2 กิลมตร พืไอตรียมดินระบบทอตอเปยังนินนมสาว 
พรຌอมทัๅงปรับตงสายทรศัพท์ สายเฟ ชือกทีไป็นอุปสรรค฿นการด้านๅ้า 

 วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน แ บล.แๆ ิATRี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ 

 วลา เ่.โเ น. อุปสรรคส้าคัญ ผูຌวาราชการจังหวัด สวนราชการ ผูຌชีไยวชาญ ละทีมนักประดานๅ้าจาก
ตางชาติ รวมหารือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ฿นการชวยหลือทีมหมูปຆาออกจากถๅ้า  ดยอุปสรรคส้าคัญ เดຌก  
ระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าบางชวงตຌอง฿ชຌทักษะการด้านๅ้า ซึไงมีผล฿นรืไองความปลอดภัย฿นการสงทัๅง แใ คน ออกจากถๅ้า 
นืไองจากเมมีทักษะการด้านๅ้า ตลอดจนระดับออกซิจนทีไลดลง ละระยะทางทีไเกล ทางดินลใก คบ จึงตຌองรง
ฟຕนฟูสภาพรางกายละประมินสถานการณ์฿นการสอนทักษะการด้านๅ้า รวมถึงการจัดอุปกรณ์ทีไหมาะสม฿หຌอีกครัๅง 
ิทีมซีล฿ชຌวลาจากปากถๅ้าหลวงขຌาเปถึงหาดพัทยาประมาณ ๆ ชัไวมงี 

 วลา แเ.เเ น. สูຌน ้า จຌาหนຌาทีไจากกรมชลประทาน กรมอุทยานหงชาติฯ กรมทรัพยากรธรณี หนวยทหาร 
บริษัท ชฟรอน ละประชาชน฿นพืๅนทีไบຌานถๅ้า รวมกันด้านินการสรຌางฝาย วางทอผันนๅ้าพิไมติม฿นหຌวยปากตีนเฟ 
หรือหຌวยมะกอก ิผาฮีๅี พืไอบีไยงบนทางนๅ้าลຌวสรใจ คาดวาสามารถตัดปริมาณนๅ้าเหลขຌาถๅ้าเดຌมากถึง          
แไุเเเ ลบ.ม./ตอวัน 

 วลา แแ.เเ น. อากาศยาน แ บล.่ ิC-130ี ล้าลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจคຌนหาละชวยชีวิตพรຌอม
จຌาหนຌาทีไจากกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  

 วลา แใ.ใเ น. ส้ารใจ สามารถติดตัๅงทอส้าหรับผันนๅ้าความยาวรวม แุโเเ มตร ของบริษัทชฟรอน 
ทีไหຌวยปากตีนเฟ พรຌอมทัๅง฿ชຌผຌา฿บซีมนต์ท้าฝายกัๅนนๅ้าละปิดทางขຌาของนๅ้า฿นจุดตาง โ เดຌป็นทีไรียบรຌอย 

 วลา 16.58 น. ทรศัพท์ถ ้า จຌาหนຌาทีไ CAT ขຌาเปติดตัๅงอุปกรณ์ปลอยสัญญาณทรศัพท์ ดยลากสาย
จากหนຌาถๅ้าหลวงขຌาเปถึงถง 3  

 วลา แ9.เเ น. หในผล ระดับนๅ้าถๅ้าหลายจุดริไมหຌงจนสามารถดินดยเมตຌองด้านๅ้า  
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 วลา 20.00 น. กองหนุนอังกฤษ นักประดานๅ้า฿นถๅ้าจากประทศอังกฤษ 2 คน เดຌก Mr.Christopher 

Jewell ละ Mr.Jason Mallinson ดินทางมาถึงถๅ้าหลวง พืไอรวมสนับสนุนภารกิจ 

 วลา โเ.ไ5 น. สริมก้าลังซีล หนวยซีลสริมก้าลังพิไมอีก 30 นาย มีจຌาหนຌาทีไหนวยซีลละนักประดานๅ้า
ชาวตางชาติรวมกันล้าลียงถังออกซิจนขຌาเป฿นถๅ้าหลวงตอนืไอง พรຌอมทัๅงท้าการพันสายยึดติดกันระหวางสายยาง
ส้าหรับอัดอากาศ ิออกซิจนี กับสายทรศัพท์ ความยาว ใ,เเเ มตร ละริไมล้าลียงขຌาภาย฿นถๅ้า 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ 1ใ 

  มีปฏิบัตกิาร฿น โ ลักษณะ เดຌก 
    ิแี การกูຌภัยละการสงกลับ : มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก฿นการ
ขຌาเปภาย฿นถๅ้า ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลังบ้ารุง ละตรียมอุปกรณ์สนับสนุน
การปฏิบัติของหนวยซีล ปัจจุบัน หนวยซีลเดຌล้าลียงอาหาร พาวอร์จล นๅ้า ละยา ขຌาเปดูลทัๅง แใ คน ดยมี
พทย์ของหนวยซีล ขຌาเปชวยตรวจประมิน ฟຕนฟูสภาพรางกาย ละตรียมความพรຌอม฿นการสงกลับ  
   ทัๅงนีๅ ส้าหรับผนการกูຌภัย฿นชองทางอืไน โ เดຌมอบหมาย฿หຌหนวยทหารจากกองทัพบก รวมกับฝຆายพลรือน 
ลาดตระวนส้ารวจชองทางการชวยหลืออืไน โ ทีไหมาะสมบนผาหมี ส้าหรับการขุด จาะพรงลงเป฿หຌถึงบริวณ
หาดพัทยา พืไอรง฿หຌความชวยหลืออีกชองทางหนึไงเปบบคูขนาน 

    ิโี การระบายน ้าออกจากถ ้า : ด้านินการติดตัๅงสูบนๅ้าบริวณปากทางขຌาถ ้า ท้าการติดตัๅงซับมิร์ธ เดว 
ปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง สูบนๅ้าออกจากถๅ้า ละเดຌปรับภารกิจของจຌาหนຌาทีไคຌนหา ละ
ลาดตระวนส้ารวจพืๅนทีไ สวนหนึไงมาชวย฿นภารกิจสนับสนุนการสูบนๅ้า ละภารกิจการบีไยงบนทางนๅ้าดยการสรຌาง
ฝายบีไยงทางเหลของนๅ้าจากดอยผาหมี พืไอลดปริมาณนๅ้าทีไเหลขຌาเป฿นถๅ้าดຌวยอีกทางหนึไง 
   นอกจากนีๅ ยังคงด้านินการขุดจาะพืไอชวยลดระดับนๅ้า฿นถๅ้า ดยการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้าบาดาลจาะ฿หຌมี
ความลึก 100-200 มตร พืไอ฿หຌจอตานๅ้า ฿ชຌครืไองจาะจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล ละภาคอกชนปัจจุบัน
ด้านินการเปลຌว บริวณหนຌาถๅ้า 3 หง ละบริวณหาดทรายทอง 7 หง  
    - การส้ารวจชองทาง ละสภาพทางทางธรณีวิทยา  
     ิ1ี กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  สนับสนุนกลຌอง Bore Hole Camera ซึไงปกติจะ฿ชຌถายภาพ          
฿นบอบาดาล ปງาหมายพืไอส้ารวจชอง ปลอง ละพรงตางโ มาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานส้ารวจจุ ดขุดจาะ       
โ ทาง เดຌก แ.฿นถๅ้าพืไอระบายนๅ้า โ.พรงหนือถๅ้า  
     ิ2ี กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนขຌอมูลชิงทคนิครายละอียดบริวณพืๅนทีไภูขา 
     ิ3ี กรมชลประทาน สงทีมจຌาหนຌาทีไจากส้านักส้ารวจดຌานวิศวกรรมละธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
ไ็ คน พรຌอมครืไองมือส้ารวจภูมิประทศ ละครืไองมือส้ารวจธรณีฟิสิกส์ ขຌาเปสนับสนุนการคຌนหารวมกับ      
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล พืไอส้ารวจหาต้าหนงพรงถๅ้า ปลองถๅ้า ละรอยยก฿นชัๅนหิน        
พืไอหาชองระบายนๅ้าออกจากถๅ้า ละการลดการติมนๅ้าลงสูถๅ้า  
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    การยียวยาประชาชนที่เดຌรับผลกระทบ  
     - จากการส้ารวจบืๅองตຌน มีพืๅนทีไทีไเดຌรับผลกระทบ แ อ้าภอ ไ ต้าบล ้ หมูบຌาน  เดຌก ต้าบลศรีมืองชุม 
ปຆงผา ต้าบลบຌานดຌาย ละปຆงงาม  มีพืๅนทีไเดຌรับผลกระทบจากปริมาณนๅ้าฝน ทีไตกสะสม ละปริมาณนๅ้าทีไสูบออก        
ลงล้ารางสาธารณะ จ้านวน แุไๆใ.5 เร กษตรกร แเๆ ราย   
     - จังหวัดเดຌประกาศขตการ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติ ตามระบียบกระทรวงการคลังฯ฿หຌ
฿นพืๅนทีไทีไเดຌรับผลกระทบทัๅงหมด ละกษตรกรจะเดຌรับงินชวยหลือยียวยาตามระบียบฯ เรละ แุแแใ บาท 
รวมเมกินรายละ ใเ เร ิประมาณวงงินชวยหลือ แ.ๆใ ลຌานบาที 
     - กระทรวงมหาดเทย ดยกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย สนอรืไอง฿หຌกระทรวงการคลัง
พิจารณากรณีจังหวัดชียงรายขออนุมัติยกวຌนการปฏิบัติตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยงินทดรองราชการ
พืไอชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน พ.ศ.โ55ๆ ละขออนุมัติปฏิบัตินอกหนือหลักกณฑ์การ฿ชຌจายงิน        
ทดรองราชการพืไอชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน พ.ศ.โ55ๆ กรณีอุทกภัย ตัๅงตวันทีไ โใ มิถุนายน โ5ๆแ 
฿นพืๅนทีไหมูทีไ แแ ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย พืไอ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติป็นเปอยาง
คลองตัว ละการบิกจายงบประมาณเดຌถูกตຌอง ดย฿หຌมีผลตัๅ งตวันทีไ โใ มิถุนายน โ5ๆแ ป็นตຌนเป              
ซึไงกรมบัญชีกลางเดຌพิจารณาอนุมัติ฿หຌจังหวัดชียงราย ยกวຌนการปฏิบัติตามระบียบกระทรวงการคลังฯ        
พ.ศ.โ55ๆ ละทีไกຌเขพิไมติม ละปฏิบัตินอกหนือหลักกณฑ์ พ.ศ.โ55ๆ ตัๅงตวันทีไ โใ มิถุนายน โ5ๆแ ป็นตຌนเป 

     - กระทรวงกษตรละสหกรณ์ มอบหมายหนวยงาน฿นสังกัด฿หຌความชวยหลือกษตรกร ดังนีๅ  
     ิแี ศูนย์วิจัยขຌาวชียงราย สนับสนุนมลใดพันธุ์ขຌาว 

     ิโี ศูนย์วิจัยพืชสวนชียงราย สนับสนุนมลใดพันธุ์ผัก 

     ิใี สถานีพัฒนาทีไดินจังหวัดชียงราย สนับสนุนนๅ้าหมัก โุเเเ ลิตร 

     ิไี ส้านักงานกษตรจังหวัดชียงราย สนับสนุนชืๅอราเตรครดอร์มา พืไอปງองกันก้าจัดศัตรูพืช 

     ิ5ี ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดชียงราย  
     - มาตรการสินชืไองินกูຌสหกรณ์จากสหกรณ์จังหวัด 

      - ผัดผอนการช้าระหนีๅ฿หຌกกษตรกรดยเมมีคาปรับ 

     ิๆี ครงการชลประทานชียงรายทีไ โ สนับสนุนครืไองสูบนๅ้าออกจากปลงนา ขนาด แโ นิๅว 
จ้านวน แ ครืไอง ก้าลังการสูบนๅ้า แุ่เเเ ลิตรตอนาที สูบระบายนๅ้าทวมขังพืๅนทีไการกษตร 

     ิ็ี ธ.ก.ส. 
      - สนิชืไอฉุกฉิน งินกูຌดอกบีๅยตไ้า 
      - ผัดผอนการช้าระหนีๅ฿หຌกกษตรกรดยเมมีคาปรับ 

      - ชดชยตามครงการประกันภัยขຌาวนาป 
    - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.กาะชຌาง ต.ปຆงงาม ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ 
บริการอาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 
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โ.1ไ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 1ไ ของการคຌนหาละกูຌภัย   
   - สมดใจพระจຌาอยูหัว พระราชทาน ชุดด้านๅ้า ละหนຌากากด้านๅ้ากดใกละคຌชฟุตบอล จ้านวน        
แใ ราย ทีไยังติดอยู฿นภาย฿นถๅ้าหลวง ขุนนๅ้านางนอน  
  มื่อวลาประมาณ 0แ.00 น. สูญสีย มีรายงานกิดหตุจຌาหนຌาทีไสียชีวิตระหวางปฏิบัติหนຌาทีไ เดຌก      
จาอก สมาน กุนัน ปัจจุบันท้างานทีไทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ิอดีตจຌาหนຌาทีไหนวยซีลี เดຌปฏิบัติภารกิจล้าลียงขวด
อากาศภาย฿นถๅ้าหลวง จากบริวณถง ใ เปยังบริวณสามยก เดຌหมดสติ฿นนๅ้าขณะด้านๅ้ากลับจากบริวณสามยก          
คูด้านๅ้าเดຌท้าการปฐมพยาบาลบืๅองตຌน ตเมเดຌสติละสียชีวิตลง จຌาหนຌาทีไจึงเดຌน้าตัวออกมาจากถๅ้า ละสงเปยัง  
รพ.คายมใงรายมหาราช ฿นการนี  สมดใจพระจຌาอยูหัว เดຌรับเวຌ฿นพระบรมราชานุคราะห์ ละรับสั่ง฿หຌจัดงานอยาง
สมกียรติ ดยทรงพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ ละทรง฿หຌดูลครอบครัว 

   วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน แ บล.แๆ ิATRี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ  
   วลา 08.12 น. ระบายตอนื่อง ครืไองสูบนๅ้าพญานาคยักษ์ 3 ครืไอง บริวณหนຌาถๅ้าทรายทอง ยังคง
ดินครืไองพรองนๅ้าออกจากตานๅ้าฝัດงซຌาย ละฝัດงขวาอยางตอนืไอง จากการรวมตรวจสอบทิศทางการเหลของนๅ้าบนดิน
ละ฿นถๅ้าดยผูຌชีไยวชาญทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์จากกรมชลประทาน ละ JICA วาจะมีสวนเหลเปติม฿นถๅ้าหลวงอีก
หรือเม เมพบจุดหรือพืๅนทีไทีไนากังวล  
   วลา 09.00 น. สริมกองหลังอังกฤษ นักส้ารวจถๅ้าละนักประดานๅ้า รวม 3 คน เดຌก Mr. Martin Ellis  
นักส้ารวจถๅ้าชาวอังกฤษ ผูຌวาดผนทีไถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน Mr. Clayton Michael ละ Mr. Gary Mitchell นักกูຌภัย
฿นถๅ้าซึไงชีไยวชาญการด้านๅ้า เดຌดินทางมาสมทบภารกิจทีไถๅ้าหลวง 
   วลา เ9.โเ น. พล.อ.อนุพงษ์ ผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย พรຌอมผูຌบริหาร
กระทรวงมหาดเทย ดินทางขຌาพืๅนทีไถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน จ.ชียงราย พืไอติดตามละประมินสถานการณ์การ
ชวยหลือ พรຌอมทัๅงขຌารวม฿นทีไประชุม รับฟังสรุปผนจากผูຌชีไยวชาญ ดยมี Mr.Gary Mitchell ชาวอังกฤษ น้าสนอ
หตุผล ละผน฿นการตัดสิน฿จรวมกัน ดังนีๅ 
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   หตุผล 

    แ. สถานการณ์ฝน ฝนก้าลังจะมาพิไม คาดการณ์วาตัๅงตวันทีไ แแ-แๆ กรกฎาคม โ5ๆแ ประทศเทย
จะมีฝนตกหนักตอนืไอง ดยฉพาะพืๅนทีไภาคหนือตอนบน ละยอมสงผล฿หຌระดับนๅ้า฿นถๅ้าสูงขึๅน พืๅนทีไทีไดใกอยู      
จะลใกลง อากาศจะลดลง ผนการทีไตรียมเวຌจะเมสามารถ฿ชຌปฏิบัติการเดຌ ตຌองริไมวางผนกัน฿หม 
   โ. ขณะนีๅมีดใกละผูຌดูล รวม แ็ คน ฿นสภาพวดลຌอมทีไปยกชืๅน สกปรก คลน ทุกคนอยู฿น
พืๅนทีไทีไเมมาก หากนานเปจะท้า฿หຌกิดปัญหากีไยวกับปอด จใบปຆวย มຌชวงนีๅจะมีอาหารละยา  
    ใ. ระดับนๅ้าละการเหลของนๅ้า ิFlow) ชวงนีๅก้าลังดี  ตถຌามีฝน ระดับนๅ้าสูงละเหล รงขึๅน         
กใยากทีไจะสงอาหาร฿หຌดใก   
    ไ. ทีมดูลดใกหในวา ขณะนีๅ ดใกมีสุขภาพดี ขใงรง ตหากปลอย฿หຌอยู฿นถๅ้าอีกนานวัน สุขภาพ
อาจจะยลง ความสีไยงกใสูงขึๅน 

   5. ปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึงคือ ระดับออกซิจนภาย฿นถๅ้าลดลง ละปริมาณคาร์บอนเดออกเซด์ 
ทีไพิไมขึๅน วัดระดับออกซิจน฿นถๅ้าอยูทีไประมาณ แ5ั ิตไ้ากวา แโั ป็นอันตรายี ตຌองพิไมภารกิจการติมออกซิจน 
ขຌาภาย฿นถๅ้า 
   ๆ. ขณะนีๅ มีทีมนักด้านๅ้า฿นถๅ้าทีไดีทีไสุด฿นลก ๆ คน หากเมลงมือปฏิบัติการ฿นหຌวงวลานีๅ อาจสีย
อกาสทีได ี

    ภายหลังจຌงผนดังกลาว ทีไประชุมเดຌประมินสถานการณ์ ละหในตรงกันวาการด้านินการดังกลาว
มีความป็นเปเดຌ ละมีล้าดับขัๅนตอนทีไดีหมาะสม จึงเดຌหในชอบผนการกูຌภัยทันที  
   ผนการด้านินการ 
    ก้าหนดขัๅนตอนทีไนักด้านๅ้าขຌารับดใก บงออกป็น ้ สถานี มีจ้านวนนักด้านๅ้าทัๅงสิๅน แโ คน         
ิชุด A จ้านวน ๆ คน ชุด B จ้านวน ๆ คนี ระยะวลาขຌา – ออก : ขຌา ๆ ชม. ออก ้ ชม. 
    จากสถานีที่ แ ิการดินทางขຌาี  
    แ. นักด้านๅ้า แโ คน ิชุด A ละ ชุด B) ออกดินทางจากสถานีทีไ แ เปยังสถานีทีไ ๆ 

     โ. ทิๅงนักด้านๅ้าชุด B เวຌสถานีทีไ ๆ จ้านวน ๆ คน สวนชุด A อีก ๆ คนดินทางสูสถานีทีไ ้          
ิสถานีทีไดใกทัๅงหมดอยูี  
    จากสถานีที่ 9 ิ นักด้าน ้าชุด A น้าดใกออกี 
     ใ. นักด้านๅ้าชุด A  ๆ คนบงทีม ทีมละ โ คน พืไอน้าดใกออก 

      ใ.แ นักด้านๅ้าชุดทีไ แ จ้านวน โ คน น้าหนຌาดใก แ คน/ตามหลังดใก แ คน ออกดินทาง         
ทิๅงระยะ ใเ นาท ี

      ใ.โ นักด้านๅ้าชุดทีไ โ จ้านวน โ คน น้าหนຌาดใก แ คน/ตามหลังดใก แ คน ออกดินทาง       
ทิๅงระยะ ใเ นาท ี

      ใ.ใ นักด้านๅ้าชุดทีไ ใ จ้านวน โ คน น้าหนຌาดใก แ คน/ตามหลังดใก แ คน ออกดินทาง 
   การดินทางจากสถานีที่ 9 – ่  
     - ด้านๅ้าตลอดระยะทาง ใ5เ ม. ลຌววะพักตรวจความพรຌอมรางกายละอุปกรณ์ 
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   การดินทางจากสถานีที่ ่ – ็ 

     - ด้านๅ้าละมีพรงชองวางบຌางบางชวง ระยะ แ5เ มตร ลຌววะพักตรวจความพรຌอมรางกายละ
อุปกรณ์ด้านๅ้า  
    การดินทางจากสถานีที่ ็ – ๆ  
     - ด้านๅ้าละมีพรงอากาศลใกนຌอย ระยะ โ5เ มตร จนถึงสถานีทีไ ๆ พักรางกาย 

    สถานีที่ ๆ : นักด้านๅ้าชุด B ทีไรออยู ๆ คน รับดใกจ้านวน ใ คนทีไนักด้านๅ้าชุด A น้ามาสงมอบออก
ดินทางสูปากถๅ้า  ดยบงป็น ใ ชุดชนดิม สวนนักด้านๅ้าชุด A ดินทางกลับเปรับดใกทีไสถานีทีไ ้ อีกรอบหนึไง 
    การดินทางของนักด้าน ้าชุด B จากสถานี ๆ – 5  
     - ด้านๅ้าระยะ ใ5เ ม. ิด้านๅ้าตลอด ็เ ม./ด้านๅ้ามีพรงอากาศ โ่เ ม.ี 
    การดินทางจากสถานีที่ 5 – ไ 

     - ด้านๅ้าตลอดระยะ โเเ ม.พักรางกายละอุปกรณ์  
    การดินทางจากสถานีที่ ไ – ใ ิถง ใี 
    - ด้านๅ้าตลอดระยะ แ5เ ม. 
    การดินทางจากสถานีที่ ใ – แ ิปากถ ้าหลวงขุนน ้านางนอนี 
     - ดินทຌาระยะทาง แุ5เเ ม. ดยมีชือกน้าทางหรือปลินืไองจากมีความลืไนมากี           
มืไอถึงสถานทีีไ แ นักด้านๅ้าชุด B ท้าการสงมอบดใก จ้านวน ใ คน฿หຌกับทีมพทย์ตอเป 

   การดินทางของนักด้าน ้าชุด A จ้านวน ๆ คน น้าดใก ใ คน จากสถานีที่ 9 – สถานีที่ แ 

      - กระท้าป็นขัๅนตอนชนดิมดยอาศัยนักด้านๅ้าชุด A พียงชุดดียวน้าดใก ใ คน สงมอบ฿หຌกับ  
ทีมพทย์บริวณปากถๅ้าหลวงขุนนๅ้านางนอนตอเป 

   วลา แเ.เเ น. อากาศยาน แ บล.่ ิC-130ี ล้าลียงอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจคຌนหาละชวยชีวิต 
พรຌอมนักประดานๅ้า ๆ คน  
   วลา 19.00 น. ซีลชุดสุดทຌายมาถึง จากการตรวจสอบสถานการณ์นๅ้า฿นถๅ้าหลวง พบวาระดับนๅ้าลดระดับ
อยางมีนัยส้าคัญ ละหนวยซีลเดຌสริมก้าลังอีก 10 นาย ขຌารวมภารกิจป็นชุดสุดทຌาย สรุปการสงก้าลังรวมทัๅงสิๅน         
7 ครัๅง ก้าลังพล 124 นาย 

สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ 1ไ 

  ปฏิบัติการ฿น โ ลักษณะ เดຌก 
    ิแี การกูຌภัยละการสงกลับ : มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก        
฿นการขຌาเปภาย฿นถๅ้า ส้าหรับหนวยกูຌภัยอืไน โ จะป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลังบ้ารุง ละตรียม อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ปัจจุบัน หนวยซีลเดຌล้าลียงอาหาร พาวอร์จล นๅ้า ละยา ขຌาเปดูลทัๅง         
แใ คน ดยมีพทย์ของหนวยซีล ขຌาเปชวยตรวจประมิน ฟຕนฟูสภาพรางกาย ละตรียมความพรຌอม฿นการ
สงกลับ ดย฿นวันนีๅเดຌก้าหนดผนปฏิบัติการกูຌภัย ละริไมท้าการซักซຌอมวิธีปฏิบัติ 
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   ส้าหรับผนการกูຌภัย฿นชองทางอืไน โ เดຌมอบหมาย฿หຌหนวยทหารจากกองทัพบก รวมกับฝຆายพลรือน 
ภาคอกชน ลาดตระวนส้ารวจชองทางการชวยหลืออืไน โ ทีไหมาะสมบนผาหมี ส้าหรับการ ขุดจาะพรงลงเป  
฿หຌถึงบริวณหาดพัทยา พืไอรง฿หຌความชวยหลือเปบบคูขนาน  
    ิโี ระบายน ้าออกจากถ ้า : ภารกิจหลัก เดຌก  
     - การสูบน ้าออกจากถ ้า ติดตัๅงซับมิร์ธ เดว ปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง 
ท้าการสูบนๅ้าออกจากถๅ้า  
     - การพรองน ้า฿ตຌดิน ด้านินการขุดจาะพืไอชวยลดระดับนๅ้า฿นถๅ้า ดยการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้าบาดาล
จาะ฿หຌมีความลึก 100-200 มตร พืไอ฿หຌจอตานๅ้า ฿ชຌครืไองจาะจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล ละภาคอกชนปัจจุบัน
ด้านินการเปลຌว บริวณหนຌาถๅ้า 3 หง ละบริวณหาดทรายทอง 7 หง 
      - บี่ยงบนทางน ้าขຌาถ ้า มีจຌาหนຌาทีไส้ารวจพืๅนทีไทางนๅ้าทีไเหลขຌามา฿นถๅ้า จากนัๅนจึงท้าการปิดกัๅน 
สรຌางฝายบีไยงทางเหลของนๅ้า พืไอลดปริมาณนๅ้าทีไเหลขຌาเป฿นถๅ้า 
   ตรียมการดຌานการพทย์ 
    - ตรียมรถพยาบาลรวม แใ คัน รอรับตลอด โไ ชั่วมง จากรงพยาบาลศูนย์ชียงราย ไ คัน 
รงพยาบาลมลาว แ คัน รงพยาบาลมสรวย แ คัน รงพยาบาลสมดใจพระญาณสังวร แ คัน รงพยาบาล
มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง แ คัน รงพยาบาลศรีบุรินทร์ โ คัน รงพยาบาลอวอร์บรุຍค แ คัน รงพยาบาลชียงราย
อินตอร์ แ คัน ละรงพยาบาลคายมใงรายมหาราช แ คัน  
    - การดูลรักษาพยาบาลละการดูลยียวยาดຌานจิต฿จ จัดทีมสุขภาพจิต ิMCATT) โเ คน/วัน 
ประกอบดຌวย สสอ.มสาย รพ.มสาย รพ.ชียงรายประชานุคราะห์ ิจิตพทย์ี รงพยาบาลชุมชน สับปลีไยน
หมุนวียนปฏิบัติงาน โไ ชัไวมง 
   - การป้องกันควบคุมรค฿หຌผูຌปฏิบัติงาน เดຌจัดท้าบัตรฝງาระวังรครวม 2,000 ฿บ ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน    
ทีไเดຌปฏิบัติงาน฿นถๅ้าทีไมีความมืด มีความชืๅนสูง อับ สีไยงตอการติดชืๅ อรคติดตอเดຌ ชน รคฉีไหนู รคจาก
บคทีรีย เขຌรากสาด฿หญ ป็นตຌน ดยภายหลังปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ หากมีอาการตามทีไระบุ฿นบัตรกใ฿หຌรีบพบ
พทย์ดยรใว  

 - การจัดท้าระบบธนาคารน ้า฿ตຌดิน ดยการขุดบอขนาดลึกประมาณ 5 ม. ขนาด แ5xแเ ม. บริวณ       
ทีไภาคอกชนสียสละ พืๅนทีไหางจากถๅ้าหลวงประมาณ ้เเ มตร มืไอนๅ้าขຌาตใมกใกลบดินป็นบอปิด หลักการคือ          
พืไอปิดชองอากาศ ฿หຌนๅ้า฿นพืๅนทีไรอบโ สามารถซึมผานพืๅนดิน น้ามากักกใบเวຌ฿ตຌดิน ชวยลดทัๅงปริมาณนๅ้าภาย฿นถๅ้า 
ละลดปริมาณนๅ้าทีไสูบออกจากภูขาเปสรຌางผลกระทบกับชาวบຌานทຌายนๅ้า 

 - การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.วียงพางค้า ต.หຌวยเครຌ ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ 
บริการอาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 
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โ.15 วันสาร์ที่ 7 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 15 ของการคຌนหาละกูຌภัย   
   วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน แ บล.แ่ ิSSJ 100ี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์สนับสนุน
ภารกิจ ละจຌาหนຌาทีไ ๆ คน จาก มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ ละอุปกรณ์  
   วลา เ่.ใเ น. ขຌอความจากหมูป่า มีการปิดผยถึงขຌอความฝากป็นกระดาษออกมากับนักด้านๅ้า
ชาวตางชาติ ดยกระดาษตละผนป็นลายมือทีไขียนดຌวยดินสอจากดใกตละคน ฿จความดยรวมฝากถึงพอม 
ละญาติ ทีไรออยูดຌานนอกถๅ้าเมตຌองป็นหวง ขใงรง ปลอดภัยดี ละเดຌรับการดูลอยางดีจากจຌาหนຌาทีไหนวยซีล 
ดยมีขຌอความจากผูຌชวยคຌช กราบขอทษผูຌปกครองดຌวย 

   วลา เ9.โเ น. ติดตามผล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย พรຌอมคณะ ตรวจยีไยมการปฏิบัติของ
จຌาหนຌาทีไ ละรวมประชุมติดตามสถานการณ์฿นการชวยหลือ ณ ศูนย์บัญชาการฯ 

   วลา เ9.ใเ น. จัดระบบระบียบ บริษัท ช.การชาง ละ จຌาหนຌาทีไการเฟฟງาสวนภูมิภาค ขຌาด้านินการ
ติดตัๅงปั๊มสูบนๅ้าภาย฿นถๅ้าพรຌอมทัๅง ด้านินการจัดระบียบสายสงนๅ้าละสายเฟภาย฿นถๅ้า 
   วลา แเ.โเ น. พื่อนบຌาน มีรายงาน ฝัດงจังหวัดทาขีๅหลใก มียนมา เดຌจัดก้าลังออกส้ารวจพรงถๅ้าบริวณ  
บ.อาดี ต.ดอยตอค้า จ.ทาขีๅหลใก ซึไงป็นทือกขา นวดียวกับดอยนางนอน อ.มสาย 
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   วลา แๆ.เเ น. พิ่มความม่ัน฿จ ชุดนักประดานๅ้า ละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง รวมซักซຌอมล้าดับขัๅนตอน       
฿นการปฏิบัติ ทัๅงการจับคูทีมล้าลียงดใก การซຌอมวางขวดอากาศ สຌนทาง฿นตละจุด การซຌอมการคลืไอนยຌายดใก ละ
การทดสอบหนຌากาก Full Face Mask ส้าหรับดใก ดยคัดลือกดใกผูຌชายทีไมีรูปราง฿กลຌคียงกับทีมหมูปຆาทัๅง แใ คน  
มาป็นตัวสมมุติ฿สอุปกรณ์ พรຌอมทัๅงทดสอบวายนๅ้า฿นทาทางทีไป็นเปเดຌมากทีไสุดกับการคลืไอนทีไ฿ตຌนๅ้า ณ สระวายนๅ้า
รงรียนดรุณราษฎร์วิทยา  
  สรุปภาพรวมของการปฏิบัติ฿นวันที่ 15 

   ปฏิบัติการหลัก฿น โ ลักษณะ เดຌก 
    ิแี การกูຌภัยละการสงกลับ : มีหนวยสงครามพิศษทางรือ ิSealี ของกองทัพรือ ป็นหนวยหลัก      
฿นการขຌาเปภาย฿นถๅ้า มีหนวยกูຌภัย ละนักประดานๅ้าทัๅงชาวเทยละตางชาติ ป็นหนวยสนับสนุน฿นการสงก้าลัง
บ้ารุง ละตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยซีล ปัจจุบัน หนวยซีลเดຌล้าลียงอาหาร พาวอร์จล นๅ้า 
ละยา ขຌาเปดูลทัๅง แใ คน ดยมีพทย์ของหนวยซีล ขຌาเปชวยตรวจประมิน ฟຕนฟูสภาพรางกาย ละตรียม
ความพรຌอม฿นการสงกลับ  
   ส้าหรับผนการกูຌภัย฿นชองทางอืไน โ เดຌก การส้ารวจหาปลองพรงบนภูขาทีไสามารถชืไอมตอเป
ยังบริวณหาดพัทยา นินนมสาวเดຌ ซึไงเดຌมอบหมาย฿หຌหนวยทหารจากกองทัพบก รวมกับต้ารวจ ฝຆายพลรือน 
ภาคอกชน ลาดตระวนส้ารวจ พืไอหาจุดทีไหมาะสม฿นการสงก้าลังตลอดจนการขุด จาะพรงลงเป฿หຌความ
ชวยหลือบบคูขนาน  
   ิโี ระบายน ้าออกจากถ ้า : ภารกิจหลัก เดຌก  
      - การสูบน ้าออกจากถ ้า ติดตัๅงซับมิร์ธ เดว ปั๊มนๅ้าเฮดรอลิก ครืไองสูบนๅ้าเฟฟງาขนาด฿หญรงดันสูง 
ท้าการสูบนๅ้าออกจากถๅ้า ดยมีการวางผนละประมินสถานการณ์฿นการสูบนๅ้า การจายกระสเฟฟງาพืไอสูบนๅ้า
ภาย฿นถๅ้า รวมกัน ชน กองทัพบก กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย การเฟฟງาสวนภูมิภาค ปตท.สผ.                      
บริษัท ช.การชาง จ้ากัด ิมหาชนี ละอีกหลายหนวยงาน ดยพิจารณาจากปริมาณนๅ้า฿นตละวัน ละตรียมการจาย
กระสเฟฟງา฿หຌพียงพอ ฿นภาพรวมปฏิบัติการสูบนๅ้าสามารถลดระดับนๅ้า฿นถๅ้าเดຌลงอีกประมาณ ใ่ ซนติมตร  
ถือวาเดຌผลดี 
      - การพรองน ้า฿ตຌดิน ด้านินการขุดจาะพืไอชวยลดระดับนๅ้า฿นถๅ้า ดยการ฿ชຌครืไองจาะนๅ้า
บาดาลจาะ฿หຌมีความลึก 100-200 มตร พืไอ฿หຌจอตานๅ้า ฿ชຌครืไองจาะจากกรมทรัพยากรนๅ้าบาดาล ละ
ภาคอกชนปัจจุบันด้านินการเปลຌว บริวณหนຌาถๅ้า 3 หง บริวณหาดทรายทอง 7 หง ละอยูระหวางการ฿ชຌ
ครืไองสกนพืไอตรียมผนการ฿ชຌครืไองจาะหัวเจร ทีไ฿ชຌ฿นงานปิตรลียม (directional drill) ฿ชຌจาะรูขนาด ไ-5 นิๅว 
พืไอระบายนๅ้าออกจากถๅ้า  
      - บี่ยงบนทางน ้าขຌาถ ้า มีจຌาหนຌาทีไส้ารวจพืๅนทีไทางนๅ้าทีไเหลขຌามา฿นถๅ้า จากนัๅนจึงท้าการปิดกัๅน 
สรຌางฝายบีไยงทางเหลของนๅ้า พืไอลดปริมาณนๅ้าทีไเหลขຌาเป฿นถๅ้า จากการตรวจสอบตานๅ้าปกซຌาย-ขวาของถๅ้า
ทรายทอง นๅ้ายังเมพิไมปริมาณสดงวาการอุดรูนๅ้าบริวณสันขาขຌางบนเดຌผล สามารถพรองนๅ้า฿ตຌขานางนอน         
เดຌอยางด ี
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    - การคຌนหาปลองที่มีศักยภาพ฿นการจาะอุมงค์ขຌาเป฿นถ ้า สามารถพบปลองบนขาพิไมติมอีก 6 ปลอง 
รวมปลองดิมทีไจอ 18 ปลอง รวมทัๅงสิๅน 24 ปลอง 
  - การดูลรักษาพยาบาลละการดูลยียวยาดຌานจิต฿จ  จัดทีมสุขภาพจิต ิMCATT) โเ คน/วัน 
ประกอบดຌวย สสอ.มสาย รพ.มสาย รพ.ชียงรายประชานุคราะห์ ิจิตพทย์ี รงพยาบาลชุมชน  สับปลีไยน
หมุนวียนปฏิบัติงาน โไ ชัไวมง 
  - มีหตุรถยนต์ของจຌาหนຌาทีไอาสาสมัครตกหวบนดอยผาหมี ป็นจຌาหนຌาทีไอาสาสมัครจากมตตาธรรม
กาฬสินธุ์มีผูຌเดຌรับบาดจใบรวม 6 ราย  
  - การซักซຌอมการล้าลียง การชวยทีมหมูปຆา ิDrillี ฿นขัๅนตอนสุดทຌาย 

  การปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาจาก ต.ศรีมืองชุม ต.บຌานดຌาย ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรวม 100 คน รวมท้าความสะอาด ท้าอาหารรงครัวพระราชทาน ขีไจักรยานยนต์รับ-สงผูຌดยสารขຌาพืๅนทีไ 
บริการอาหารนๅ้าดืไม งานทัไวเป ป็นตຌน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โ.1ๆ วันอาทิตยท์ี่ 8 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 1ๆ ของการคຌนหาละกูຌภัย   

   วลา เ็.เเ น. D-Day พล.อ.อนุพงษ์ ผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย พรຌอมผูຌบริหาร
กระทรวงมหาดเทย ประชุมรวมกับคณะท้างานศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน 
ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย พืไอซักซຌอมการปฏิบัติขัๅนสุดทຌาย ละก้าหนด฿หຌป็นวัน D-Day              
ของปฏิบัติการกูຌภัย ดยเดຌชิญผูຌปกครองละญาติของทัๅง แใ คน รับทราบถึงภารกิจ ละตั งตวลา แเ.เเ น. 
ป็นตຌนเป เดຌริ่มปฏิบัติการกูຌภัย มีทีมผูຌชีไยวชาญดຌานการด้านๅ้าจากตางประทศ แใ คน ละจຌาหนຌาทีไหนวยซีล 
ทีไมีศักยภาพสูงสุด 5 คน ขຌาเปปฏิบัติการ ดยจะประกบคูดใกหนึไงคนสวม฿ส Full-face mask ตอผูຌดูลสองคน            
มีนักประดานๅ้าของเทยละตางประทศสนับสนุนปฏิบัติการ  
   - อากาศยาน แ บล.แ8 ิSSJ 100ี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจ ิอุปกรณ์
ส้าหรับด้านๅ้าี  
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   วลา 07.15 น. จัดระบียบสื่อ จຌาหนຌาทีไต้ารวจเดຌประกาศขอความรวมมือ฿หຌสืไอมวลชน ยຌายเปยังจุด
ถลงขาวหง฿หมทีไองคก์ารบริหารสวนต้าบลปຆงผา ิหางจากบริวณถๅ้าประมาณ 4 กิลมตรี  
   วลา 10.00 น. ปิดกั นน ้า ทีมส้ารวจจากกรมชลประทาน ต้ารวจตระวนชายดน รวมกันปิดพืๅนทีไนๅ้าซึม
บริวณตຌนนๅ้าของหຌวยนๅ้าดัๅนพิไมติม ดຌวยปูนซีมนต์ผนของบริษัท SCG จนลຌวสรใจมืไอวลาประมาณ 14.00 น. 
   วลา 09.00 น. สริมทัพ นักด้านๅ้าจากอังกฤษ 2 คน เดຌก Mr. Connor Roe ละ Mr. Jim Warny 

ดินทางมาถึงถๅ้าหลวง ละขຌาสมทบภารกิจ 

   วลา แเ.แ่ น. นักด้านๅ้า ประกอบดຌวย อังกฤษ ้ นาย ออสตรลีย โ นาย, สหรัฐฯ ใ นาย ละ เทย 
5 นาย ขຌาท้าภารกิจ 

   วลา แโ.เเ น. นักด้านๅ้าประกอบดຌวย ออสตรลีย โ นาย, ดนมาร์ก โ นาย, คนาดา แ นาย, ฟินลนด์  
แ นาย, จีน ๆ นาย, สหรัฐฯ ใ นาย ละเทย โโ นาย ขຌาท้าภารกิจ 

   วลา แโ.ไโ น. นักด้านๅ้าประกอบดຌวย ออสตรลีย ๆ นาย สหรัฐ 5 นาย ผูຌชวยสหรัฐ 5 นาย           
จีน แ นาย ลามจีน แ นาย เทย 5 นาย ขຌาท้าภารกิจ  
   วลา แโ.5เ น. เทย 5 นาย ขຌาท้าภารกิจ 

   วลา แใ.แ็ น. ออสตรลีย แ นาย ขຌาท้าภารกิจ 

   วลา แใ.ใเ น. เทย ๆ นาย ขຌาท้าภารกิจ 

   วลา แไ.เเ น. ยอดรวม ้ใ นาย บงป็น ตางชาติ 55 นาย เทย ใ่ นาย  

   วลา แ็.ไเ น. หมูปຆาตัวทีไ แ ถึงปากถๅ้า 
   วลา แ็.ไ5 น. หมูปຆาตัวทีไ โ ถึงปากถๅ้า 
   วลา แ่.โเ น. จຌาหนຌาทีไทูตอังกฤษขຌามา฿นพืๅนทีไปฏิบัติงานฯ 

   วลา แ9.ใแ น. หมู แ ละ โ ถึง รพ.ชียงรายประชานุคราะห์ 
   วลา แ9.ใ่ น. หมูปຆา ใ ออกจากถๅ้า 
   วลา แ9.55 น. หมูปຆา ไ ออกจากถๅ้า 
   วลา โเ.โ9 น. หมูปຆา ไ คลืไอนยຌายดยรถพยาบาลเปยัง รพ.ชียงรายฯ 

   วลา โเ.ไ5 น. ผบ.หตุการณ์ ถลงขาวฯอยางป็นทางการวาสามารถน้าผูຌประสบภัยออกมาจากถ ้า
เดຌลຌว รวม 4 คน ละสงตอรงพยาบาลชียงรายประชานุคราะห์อยางปลอดภัย  
   วลา โเ.5ใ น. หมูปຆา ใ ถึง รพ.ชียงรายฯ 

    - ปฏิบัติการครั งรก ฿ชຌวลา แแ ช่ัวมง สามารถน้าผูຌประสบภัยออกจากถ ้าเดຌรวม ไ คน ทั งนี  มีการ
ปรับผนจากการ฿ชຌนักประดาน ้า โ คน ตอดใก แ คน ป็น฿ชຌนักประดาน ้า แ คน ตอดใก แ คน ละ Dr.Richard 

Harris นักด้าน ้าละพทย์ชาวออสตรลีย เดຌ฿หຌขຌอมูลวาดใกจะเดຌรับยาที่มีฤทธิ์ตอระบบประสาทพื่อท้า฿หຌสงบ 
กอนริ่มปฏิบัติการ ดยการปฏิบัติการจะด้านินการตอนื่องดยการติมขวดอากาศละน้าเปวางตามจุดที่ก้าหนด
พื่อตรียมความพรຌอม฿หຌปฏิบัติการ฿นระยะตอเป ละจะด้านินการตอนื่องจนกวาคนสุดทຌายจะออกมา 
ิชวงวลาประมาณ 20.00 น. นักด้าน ้าถ ้าชาวอังกฤษคนสุดทຌาย เดຌก Mr. Joshua Bratchley ดินทางถึง      
ถ ้าหลวง ละตรียมสมทบภารกิจ฿นหຌวงตอเปี 
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โ.1็ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 1็ ของการคຌนหาละกูຌภัย   
   วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน แ บล.แ่ ิSSJ 100ี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์สนับสนุน
ภารกิจ ิสืๅอกันฝนพระราชทานี จ้านวน 5เ ลัง ละผนกระดานคลืไอนยຌายผูຌปຆวยจากกรมพทย์ทหารรือ 
จ้านวน โ ผน  
   ตั งตวลา แ1.เเ น. ป็นตຌนเป ริ่มปฏิบัติการกูຌภัยครั งที่ 2 เดຌสงทีมผูຌชีไยวชาญดຌานการด้านๅ้าจาก
ตางประทศ ละจຌาหนຌาทีไหนวยซีลขຌาเปปฏิบัติการตามผนทีไก้าหนด  

   วลา แๆ.โเ น. หมูปຆา 5 ถึงหนຌาถๅ้า 
   วลา แ็.ใ9 น. หมูปຆา 5 ถึง รพ.ชียงรายประชานุคราะห์ 
   วลา แ่.แ5 น. หมูปຆา ๆ ถึงหนຌาถๅ้า 
   วลา แ่.โโ น. หมูปຆา ็ ถึงหนຌาถๅ้า 
   วลา แ่.5แ น. นายกรัฐมนตรี ละคณะฯ ดินทางถึง ทาอากาศยานมฟງาหลวง  
   วลา แ่.5โ น. หมูปຆา ่ ถึงหนຌาถๅ้า 
   วลา แ9.แเ น. หมูป่า ๆ ็ ละ่ ออกจาก รพ.สนาม ทบ. เปยัง สนาม ฮ.จันกับผัก 

   วลา แ9.แ9 น. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย ละคณะดินทางขຌาพืๅนทีไถๅ้าหลวง- 
ขุนนๅ้านางนอน จ.ชียงราย พืไอติดตามความคืบหนຌาการน้าผูຌประสบภัยทัๅง แใ คน ออกจากถๅ้าหลวง พรຌอมติดตามการ
ด้านินงาน ดยฉพาะการบริหารจัดการพืๅนทีไ ผนปฏิบัติงาน รวมถึง฿หຌก้าลัง฿จจຌาหนຌาทีไละพูดคุยกับญาติ โ          
ของทัๅง แใ คน 

   ปฏิบัติการวันที่ โ สามารถชวยดใกเดຌรวม 4 คน ฿ชຌวลาประมาณ 9 ชัว่มง   
    ดย฿นชวงหัวค่้า นายอีลอน มัสค์ ิElon Musk) จຌาของบริษัท SpaceX บริษัท Tesla ละบริษัท Boring 

Company ดินทางมาทีไถๅ้าหลวง฿นชวงหัวคไ้า พรຌอมทัๅงมอบรือด้านๅ้าจิ็ว ทีไดัดปลงจาก ทอออกซิจนหลวของจรวด
ฟอลคอน ฿ชຌวลาสรຌางทัๅงหมด ่ ชัไวมง ละ฿ชຌวลาขนสงมาเทยอีก แ็ ชัไวมง พืไอป็นอีกทางลือก฿นการชวยดใก โ 
ละคຌช ออกจากถๅ้า  
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โ.1่ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม โ5ๆแ วันที่ 1่ ของการคຌนหาละกูຌภัย   
   วลา เๆ.ใเ น. อากาศยาน แ บล.แ5 ิAirbus 319ี ล้าลียงสิไงของพระราชทานพรຌอมอุปกรณ์
สนับสนุนภารกิจ 

   ปฏิบัติการครั งที่ 3 ริ่มขึ นวลา 10.08 น. ดยปฏิบัติการ฿นครัๅงนีๅ฿ชຌก้าลังทัๅงชาวเทยละตางชาติกวา 
100 คน จะป็นการน้า ดใก 4 คน ผูຌฝึกสอน 1 คน พรຌอมทัๅงพทย์ 1 คน ละจຌาหนຌาทีไหนวยซีล 3 คน ออกมาทัๅงหมด 

   วลา แแ.ไเ น. นักประดานๅ้าริไมปฏิบัติการ 
   วลา แๆ.เๆ น. หมูปຆา ้ ถึงหนຌาถๅ้า 
   วลา แๆ.โๆ น. หมูปຆา แเ ถึงหนຌาถๅ้า 
   วลา แ็.เๆ น. หมูปຆา แแ ถึงหนຌาถๅ้า  
   วลา แ่.ใใ น. หมูปຆา ้ ถึง รพ.ชียงรายฯ 

   วลา แ่.ไแ น. หมูปຆา แโ ออกหนຌาถๅ้า 
   วลา แ่.ไ่ น. หมูปຆา แใ ถึงหนຌาถๅ้า 
   วลา แ9.เโ น. หมูปຆา แเ ละ แแ ถึง รพ.ชียงรายฯ 

   วลา โเ.ใ9 น. หมูปຆา แใ ถึง รพ.ชียงรายฯ 

   วลา โเ.5เ น. หมูปຆา แโ ถึง รพ.ชียงรายฯ 

   วลา โแ.ใเ น. Mission Accomplish!!! หนวยซีล ใ นาย พทย์ แ นาย ถึงหนຌาถๅ้า ละผูຌบัญชาการ
หตุการณ์ถลงขาว สามารถชวยหลือดใก ผูຌฝึกสอน พรຌอมทัๅงพทย์ ละหนวยซีล ออกมาจากถๅ้าเดຌทัๅงหมดลຌว 

ละสงตัวเปรงพยาบาลชียงรายประชานุคราะห์ทัๅงหมดลຌว 

   - สรุปปฏิบัติการกูຌภัย ชวยหลือนักฟุตบอลยาวชน ละคຌช จ้านวน แใ คน รวม 3 ครัๅง  
     ิ1ี ครั งที่ 1 วันทีไ 8 ก.ค.61 ฿ชຌวลา 11 ชัไวมง สามารถน้าผูຌประสบภัยออกจากถๅ้าเดຌรวม 4 คน  
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    ิ2ี ครั งที่ 2 วันทีไ 9 ก.ค.61 ฿ชຌวลา 9 ชัไวมง สามารถน้าผูຌประสบภัยออกจากถๅ้าเดຌรวม 4 คน  
    ิ3ี ครั งที่ 3 วันทีไ 10 ก.ค.61 ฿ชຌวลา 5 ชัไวมง สามารถน้าผูຌประสบภัยออกจากถๅ้าเดຌรวม 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 
โ.19 วันพุธที่ 1แ กรกฎาคม โ5ๆแ ถลงขาวปิดภารกิจ ละปิดศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย฿น      

วนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ต้าบลป่งผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย สรุปภารกิจจนถึง           
วันปิดศูนย์ฯระหวางวันที่ โใ มิ.ย.-แแ ก.ค.61 ระยะวลารวม แ9 วัน  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  ระหวางวันที่ แไ-แ5 กรกฎาคม โ5ๆแ หนวยงาน ประชาชนจิตอาสา เดຌรวมกันท้าการกใบขยะ       
ละท้าความสะอาดรอบ โ บริวณถ ้าหลวงขตวนอุทยานถ ้าหลวง–ขุนน ้านางนอนฯ ละถอนก้าลังกลับท่ีตั ง 
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ใ. ผนการฟื้นฟู 
 จังหวัดชียงรายเดຌจัดท้าผนการฟຕนฟูขัๅนตຌน พืไอบรรทาทุกข์ ชวยหลือ ผูຌทีไเดຌรั บผลกระทบ ละปรับ
สภาพพืๅนทีไ ดยมีนวคิดละนวทางปฏิบัติ฿นการฟຕนฟู ฟຕนสภาพ ละซอมสรຌาง ทัๅงชีวิต รางกาย สภาพวดลຌอม
ละทรัพย์สินตางโ ฿นบืๅองตຌน ดังนีๅ 
  ิแี การจัดกใบวัสดุ อุปกรณ์ คงคຌาง฿นพื นที่  ฿หຌทุกหนวยงานทีไขຌารวม฿นการปฏิบัติการครัๅงนีๅ รับผิดชอบ
จัดกใบวัสดุ อุปกรณ์ตางโ ออกจากพืๅนทีไมืไอสรใจสิๅนภารกิจ ดยฉพาะทีไอยู฿นขตวนอุทยาน หากเมสามารถ
ด้านินการเดຌดยศักยภาพ หนวยงานของตนอง ฿หຌจຌงจังหวัดทราบ พืไอประสานงานการคลืไอนยຌายวัสดุ 
อุปกรณ์กับหนวยงานทีไมีศักยภาพตอเป  

 ิโี การฟื้นฟูชีวิตรางกาย ดຌานการพทย์ละสาธารณสุข  ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบขຌอมูลละนวทาง฿นการฟຕนฟู สุขภาพ ละจิต฿จ ของผูຌสีชีวิต ผูຌเดຌรับบาดจใบ ละผูຌเดຌรับผลกระทบ 
ทัๅงทีไบาดจใบสียชีวิตจากหตุการณ์นีๅ ฿นทุกกรณี 
 ิใี ดຌานการกษตร ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ จัดท้าผนฟຕนฟู ดยฉพาะการ
ชวยหลือบรรทาทุกข์กษตรกรทีไเดຌรับผลกระทบ ทัๅงนีๅ จากการส้ารวจบืๅองตຌน พบวามีกษตรกร จ้านวน         
106 ราย จาก 4 ต้าบล 9 หมูบຌาน นาขຌาว 1,463 เร ทีไคาดวาจะเดຌรับความสียหาย ดยสามารถ฿หຌความชวยหลือ
ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติ฿นกรณีฉุกฉิน พ.ศ. 2556 ฿นอ้านาจของ     
ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย 

 ิไี การซอมสรຌางสิ่งสาธารณูปภค  ฿หຌหนวยงานทีไมีสิไงสาธารณูปภค หรือครงสรຌางพืๅนฐานอืไน โ       
฿นความรับผิดชอบ ทีไเดຌรับผลกระทบ จัดท้าผนปฏิบัติการฟຕนฟูฯ ละด้านินการซอมสรຌาง฿หຌคืนสูสภาพดิม ละ
฿หຌรายงานผลการด้านินการ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดชียงรายทราบทุกสัปดาห์จนกวาจะลຌวสรใจตามผน 

  ิ5ี การฟื้นคืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติละสิ่ งวดลຌอม  ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละกระทรวงกษตรละสหกรณ์ รวมด้านินการจัดท้าผนฟຕนคืนสภาพ
บริวณวนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ละพืๅนทีไอืไน โ ทีไเดຌรับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน฿นการคຌนหาผูຌสูญหาย 
฿หຌกลับคืนสูสภาพดิม 

 ิๆี ดຌานการประชาสัมพันธ์สรຌางการรับรูຌของประชาชน  ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
ผยพรประชาสัมพันธ์นวทางการปฏิบัติ฿นการ ฟຕนฟูฯ ของหนวยงานตาง โ ฿หຌประชาชนรับทราบถึงนวทาง
ปฏิบัติ฿นการฟຕนฟู ละรายงานผลการฟຕนฟู ดยประชาสัมพันธ์ผานทางสืไอทุกประภท ละสรຌางการรับรูຌ฿หຌกับ
ประชาชน฿นพืๅนทีไดยรอบ วนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ละผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากการปฏิบัติการคຌนหา        
ผูຌสูญหายฯ เดຌรับทราบถึงนวทางละผลการปฏิบัติ฿นการฟຕนฟู 
  ฿นสวนหลงที่มาของงบประมาณ฿นการฟื้นฟู ฿หຌ฿ชຌงบประมาณจาก 

  ิแี งบประมาณรายจายประจ้าป เดຌก งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิLocalี งบประมาณ
ของจังหวัดละกลุมจังหวัด ิAreaี ละงบประมาณของสวนราชการ ิFunctionี 
  ิ2ี งบประมาณอืไนโ เดຌก  
  - งบกลาง  
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  - งินทดรองราชการตามระบียบกระทรวงการคลัง  วาดຌวยงินทดรองราชการพืไอชวยหลือ
ผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน พ.ศ.2556 ละทีไกຌเขพิไมติม ละหลักกณฑ์การ฿ชຌจายงินทดรองราชการพืไอ
ชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน ตามระบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 

  - งินบริจาคหรืองินจากองค์กรสาธารณกุศล 

ไ. บทรียนจากหตุการณ์ 
 บัดนีๅ ถึงมຌวาภารกิจการกูຌภัย สงกลับจะสรใจสิๅนลຌว ตการฟຕนฟูทัๅ งสภาพพืๅนทีไ ละสภาพจิต฿จของทัๅง  
แใ คน ตลอดจนญาติของผูຌ สียชีวิต ยังคงด้านินการตอนืไอง พืไอ฿หຌครบวงจรการจัดการสาธารณภัย                
ตามมาตรฐานสากล   
 อยางเรกใตามภารกิจ฿นการคຌนหาละชวยหลือน้าผูຌสูญหายออกจากถๅ้าครัๅงนีๅ ถือป็นความส้ารใจครัๅงรกของ
ลก฿นการกูຌภัย฿นถๅ้าทีไมีนๅ้าทวมสูง สภาพอากาศละระยะวลาป็นขຌอจ้ากัด ดຌวยพระบารมีปกกลຌาปกกระหมอมของ
สมดใจพระจຌาอยูหัวละพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนความรวมมือรวม฿จของทุกฝຆายทัๅงชาวเทยละ
ตางประทศ ละถือป็นบทรียนส้าคัญทีไภาครัฐจะน้ามาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภัย ละจัดท้าผนผชิญหตุ
฿หຌมีความป็นอกภาพ เมซๅ้าซຌอนละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌทุกจังหวัดเดຌน้าเปจัดท้าป็นผนละขัๅนตอนการปฏิบัติ      
ทีไป็นมาตรฐาน มีการฝึกละซักซຌอมบบบูรณาการกับทุกหนวยงานพืไอตรียมพรຌอมรับสถานการณ์ภัย รวมถึงการ
จัดการพืๅนทีไทองทีไยวส้าคัญทีไมีลักษณะป็นถๅ้า หลงทองทีไยวทางธรรมชาติ ทีไป็นปຆาหรืออุทยาน จะตຌองมีการ
ก้าหนดมาตรการ นวทาง ละระบียบปฏิบัติ฿นการทองทีไยว ครืไองมืออุปกรณ์กูຌภัย ทักษะการคຌนหา พืไอสรຌาง
มาตรฐานการทองทีไยวละการดูลความปลอดภัย฿นอนาคตตอเป 
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กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดเทย 

ขຌอมูล ณ วันที่ โๆ ตุลาคม โ5ๆแ  



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วนท่ี 26 ตุล คม 2561  

 

 

 

 

2. การถอดบทรียนภายหลังการปฏิบัติงาน ิAfter Action 

Review : AAR) การด้านินการ฿หຌความชวยหลือผูຌสูญหาย฿น
วนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน จังหวัดชียงราย  

บงป็น 3 ระยะ เดຌก 
 

 ระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ดยการจัดวทีสวนา ณ พธิ์วดล 
รีสอร์ท อนด ์สปา จังหวัดชียงราย 

 ระยะที่  2 ระหวางวันที่  15–16 สิ งหาคม 2561 ดยการจัดวที สวนา           
ณ รงรมอสดี อวนิว ขตบางพลัด กรุงทพมหานคร 

 ระยะที่ 3  ระหวางวันที่ 2-17 กันยายน 2561 ดยการสัมภาษณ์ชิงลึกกับ
ผูຌปฏิบัติงานชาวเทย ละชาวตางชาต ิ

 

 

 

 



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วนท่ี 26 ตุล คม 2561  

 

 

 

 

ระยะที่ 1  

การจัดวทีสวนาระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561  

ณ พธิ์วดล รีสอร์ท อนด์ สปา จังหวัดชียงราย 
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การถอดบทรียนภายหลังการปฏิบัติงาน ิAfter Action Review : AARี 
การด้านินการ฿หຌความชวยหลือผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน จังหวัดชียงราย 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 

ณ พธิ์วดล รีสอร์ท อนด์ สปา ต้าบลริมกก อ้าภอมืองชียงราย จังหวัดชียงราย 

 
 
1. ชวงชຌา วทีสวนา ดย 

 แ. พลตรีสายัณห์ มืองศรี  ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ 3ไ จังหวัดพะยา 
 โ. พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์   ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ ใ็ จังหวัดชียงราย  
 ใ. นายกอบชัย บุญอรณะ  รองอธิบดีกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 

 ไ. นายภาสกร บุญญลักษณ์  รองผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย 

 5. นายกมลเชย คชชา  ผูຌอ้านวยการส้านักบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ แ5 

 ๆ. นายธนศ วีระศิริ  นายกวิศวกรรมสถานหงประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมถ์ 
 ผูຌด้านินรายการ นางวิลาสินี วน ฮารน ผูຌสืไอขาว ผูຌประกาศขาวคไ้าสปริงนิวส์ 19  

2. สรุปประดในจากวทีสวนา 

 ผูຌรวมวทีสวนาทุกทานลຌวนป็นผูຌปฏิบัติงานจริง฿นระดับผูຌควบคุมการปฏิบัติ ละผูຌสนับสนุน฿นภารกิจส้าคัญ 
ิkey person) ของศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย 
จังหวัดชียงราย ละเดຌถายทอดถึงภารกิจทีไเดຌรับมอบหมายผลการปฏิบัติ อุปสรรค ตลอดจนสิไงทีไเดຌรียนรูຌ           
ละขຌอนะน้า฿นการปฏิบัติ สรุปประดในเดຌ ดังนีๅ 
 2.1 ประดในภารกิจการปฏิบัติที่เดຌรับมอบหมาย  
  - ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ  34 ละ 37 ฿หຌขຌอมูลวาเดຌ รับมอบหมายจากมทัพภาคทีไ  3                 
฿นการสงก้าลังพล ละขຌารวม฿น 2 ภารกิจส้าคัญ ภาย฿ตຌสวนปฏิบัติการ ตามครงสรຌางศูนย์บัญชาการฯ                  
ดยผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ 34 รับผิดชอบการคຌนหานอกถๅ้า ละผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ  37 

รับผิดชอบ฿นรืไองการระบายนๅ้า  
  - รองอธิบดีกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ฿หຌขຌอมูลวาเดຌรับมอบหมายจากอธิบดีกรมปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย ฿นภารกิจป็นผูຌประสาน สนับสนุนชืไอมยงการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการฯ ซึไงกรมปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัยเดຌสงชุดผชิญสถานการณ์วิกฤต ละครืไองจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.ขต ขຌารวม           
฿นภารกิจ ทัๅงการจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจการคຌนหานอกถๅ้า ละครืไองจักรกลสนับสนุนภารกิจการสูบนๅ้า
ทัๅงภาย฿นถๅ้า ละนอกถๅ้า 
  - รองผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ท้าหนຌาทีไชวยหลือผูຌบัญชาการหตุการณ์ รับผิดชอบดูลภาพรวม          
การด้านินการของศูนย์บัญชาการฯของจังหวัด ซึไงมีครงสรຌางการปฏิบัติงาน เดຌก ศูนย์ประสานการปฏิบัติ            
ศูนย์ขຌอมูลประชาสัมพันธ์รวม สวนปฏิบัติการ สวนอ้านวยการ ละสวนสนับสนุน    
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  - ผูຌอ้านวยการส้านักบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ แ5 รับผิดชอบพืๅนทีไถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน สงจຌาหนຌาทีไ             
ขຌารวมสนับสนุนการปฏิบัติภาย฿ตຌครงสรຌางของศูนย์บัญชาการฯ ของจังหวัด฿นหลายภารกิจ ชน ฿นรืไอง            
การบีไยงบนทางนๅ้า การคຌนหาภายนอกถๅ้า การสนับสนุนจຌาหนຌาทีไล้าลียงสิไงของ฿หຌกับชุดคຌนหาภาย฿นถๅ้า  

  - นายกวิศวกรรมสถานหงประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมภ์ ขຌารวมภารกิจ฿นลักษณะอาสาสมัคร              
ทีไมีความชีไยวชาญ สามารถ฿หຌค้านะน้ากผูຌบัญชาการหตุการณ์ ตลอดจนผูຌปฏิบัติ฿นชิงวิศวกรรม การส้ารวจ 
การขุดจาะ 

 2.2 ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่กิดขึ นจริง 
 ผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ฿นฐานะผูຌอ้านวยการจังหวัด เดຌประกาศมืไอวันทีไ 24 มิถุนายน 2561                 
฿น 2 ลักษณะ เดຌก การประกาศขตพืๅนทีไประสบสาธารณภัย ิอุทกภัยี ตามพระราชบัญญัติปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 ละผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ พ.ศ.2558 ละการประกาศขต           
การ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติ฿นกรณีฉุกฉิน ิกรณีอุทกภัยี ตามระบียบกระทรวงการคลังฯ ละเดຌจัดตัๅง
ศูนย์บัญชาการฯ ขึๅน พืไอขຌาสูกระบวนการจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน  

  ภารกิจคຌนหาภายนอกถๅ้า ริไมภารกิจตัๅงตวันทีไ 26 มิถุนายน 2561 ละสิๅนสุดภารกิจมืไอวันทีไ            
10 กรกฎาคม 2561 ป็นการหาชองทางขຌาอืไนบนภูขา สามารถหาปลองเดຌ แเ้ ปลอง มี โไ ปลอง ทีไ฿ชຌวลา 
คຌนหาประมาณ โ-ไ วัน จຌาหนຌาทีไกูຌภัยจากหลายหนวยงานทีไรวมคຌนหาชองทางชวยหลือภายนอกถๅ้า                     
ทัๅงจຌาหนຌาทีไทหาร ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ เม฿ชคน฿นพืๅนทีไ เมมีความช้านาญทาง ดังนัๅน ปัจจัยส้ารใจ฿นการดินทຌา
ส้ารวจ จึงกิดจากความสียสละ ความชวยหลือ฿นการน้าทาง จากคน฿นทຌองทีไ  
 ภารกิจการสูบนๅ้า ริไมวันทีไ 30 มิถุนายน 2561 วลา 13.00 น. หลังจากนัๅนกใมีการวางระบบการสูบนๅ้า
อยางตอนืไอง ดยการพิไมครืไองสูบนๅ้า ซึไงเดຌรับการสนับสนุนจากทัๅงหนวยงานละอาสาสมัคร ซึไงการสูบนๅ้า         
฿นพืๅนทีไดังกลาว สิไงส้าคัญคือการวางระบบเฟฟງา฿หຌสามารถรองรับก้าลังของครืไองสูบนๅ้า฿หຌเดຌ ซึไงการเฟฟງา             
สวนภูมิภาค เดຌ฿หຌความรวมมืออยางดียิไง จนสามารถลดระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าลงเดຌ฿นระดับทีไทีมนักประดานๅ้าสามารถ
ยอมรับเดຌ ละ฿นวันทีไ 10 สิงหาคม 2561 ซึไงป็นวันสุดทຌายของภารกิจ หในเดຌวามืไอปิดครืไองหยุดท้างานพียง       
2 ชัไวมง นๅ้ากใกลับมาทวมตใมถๅ้า   
 2.3 การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดຌดี 
  ทรัพยากรทุกชนิดขຌามาสริมการปฏิบัติงานอยางตอนืไอง ภาพรวมปฏิบัติการป็นการบงหนຌาทีไ          
การท้างาน ทุกคนสน฿จทีไผลลัพธ์คือการชวยหลือดใกออกจากถๅ้า 
 2.4 อุปสรรค/ขຌอจ้ากัด/ขຌอขัดขຌองที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน 

  ชวงรกของภารกิจ ผูຌปฏิบัติงานสวน฿หญเมรูຌจักกัน การจัดตัๅงศูนย์บัญชาการฯ ฿นชวงรก ระบบการจัดการ
ยังเมชัดจน สถานทีไคับคบ เมหมาะสม ตຌองปรับปลีไยนสถานทีไ฿หม฿นวลาตอมา นอกจากนีๅภารกิจทีไจอ          
ป็นภารกิจทีไเมคยท้ามากอน มีความยาก฿นการปฏิบัติ  ทบเมมีหวัง มຌตชาวตางชาติทีไมีความชีไยวชาญ            
กใยังสดงความกังวล ตมืไอขຌามาท้างานรวมกันสักพัก ชวงหลังจึงริไมรูຌหนຌาทีไวาตຌองท้าอะเร ตຌองคอยโ ศึกษา
บทบาทของตละคน การยอมรับซึไงกันละกันป็นรืไองส้าคัญ  
  ถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ป็นถๅ้าทีไเมคยมีการส้ารวจอยางป็นทางการ จึงมีขຌอมูลสนับสนุน ฿นการคຌนหา 
ละกูຌภัยนຌอยมาก สวน฿หญขຌอมูลภาย฿นถๅ้าจะเดຌจาก Mr.Vern Unsworth นักส้ารวจถๅ้าชาวอังกฤษ ตกใยัง        
เมพียงพอ รวมถึงขຌอมูลสຌนทางนๅ้าทีไสงผลตอระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้า  ขຌอมูลหลานีๅป็นขຌอมูลส้าคัญทีไควรจะมี         
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ดังจะหในเดຌจากกรณีทีไฝนตกมืไอวันทีไ โแ-โโ มิถุนายน โ5ๆแ ละนๅ้าเหลลงเปถึง฿นถๅ้าวันทีไ โใ มิถุนายน โ5ๆแ 
ชวงยใน สงผล฿หຌทีมหมูปຆา ทีนทอล์ค อะคาดมี ละคຌช ติดอยู฿นถๅ้า ท้า฿หຌทราบวาหากฝนตกนๅ้าจะเหลลงมา        
฿นถๅ้า฿ชຌวลา ประมาณ แ-โ วัน ละป็นการยๅ้าถึงขຌอมูลดังกลาวอีกมืไอฝนตกวันทีไ โ5-โๆ มิถุนายน โ5ๆแ           
นๅ้าขึๅนอยางรวดรใวจนตຌองถอนก้าลังออกจากถๅ้า ฿นวันทีไ โ็ มิถุนายน โ5ๆแ ป็นตຌน 

  ผูຌชีไยวชาญหลากสาขาขຌามายอะ ตขาดการจัดการทีไป็นระบียบ ดยฉพาะรืไองของการขึๅนทะบียน
วาป็นผูຌชีไยวชาญมาจากสาขา฿ด ท้า฿หຌการจัดการทรัพยากรหลานีๅเมมีประสิทธิภาพพอ 

 2.5 ประดในที่เดຌรียนรูຌ 
  อกภาพ฿นการท้างาน ละความคุຌมครองตอผูຌปฏิบัติงาน กิดจากการ฿ชຌกฎหมายละผน ทีไหมาะสม
กับหตุการณ์ทีไกิดขึๅน ตัวอยางชน การขุดจาะ ฿นพืๅนทีไของวนอุทยาน ซึไงมีขຌอหຌามตามกฎหมาย ตมืไอป็นการ
ปฏิบัติงานภาย฿ตຌกฎหมายละผนวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย จึงกิดความคุຌมครอง฿นระหวาง      
การปฏิบัติงาน สงผลตอความมัไน฿จ฿นการท้างาน ละกิดความชืไอมัไนตอผูຌมีอ้านาจตามกฎหมายดังกลาว   
  ภารกิจที่สริมซึ่งกันละกัน คือปัจจัยหงความส้ารใจ การท้างานสวน฿หญจะมุงนຌนเปทีไหนຌางาน      
ทัๅงการคຌนหา การระบายนๅ้า ตสิไงทีไมีความส้าคัญเมพຌกันคือการจัดการระบบสนับสนุน ฿หຌกับผูຌปฏิบัติงาน         
ดังจะหในเดຌจาก การจัดหาอาหาร นๅ้าดืไม ทีไ พัก ขยะ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ฿หຌเดຌตามความตຌองการ               
ของผูຌปฏิบัติงาน การจัดระบบเฟฟງาละสงสวาง ป็นตຌน สิไงหลานีๅหากละลยเมจัดระบบ฿หຌดี ยอมสงผลกระทบ
กับการปฏิบัติงานป็นอยางมาก  
  การน้าศาสตร์ความรูຌทางวิชาการที่ป็นวิทยาศาสตร์ประกอบการวางผนการปฏิบัติ ป็นรืไองทีไตຌอง
น้ามา฿ชຌตลอดชวงของการท้างาน ฿หຌกิดความประสานสอดคลຌอง ทัๅงความรูຌทางวิศวกรรม การบริหารจัดการนๅ้า 
ธรณีวิทยา ละอุตุนิยมวิทยา ชน หลักการขุดจาะถๅ้าทีไป็นลักษณะถๅ้าหินปูน การขุดจาะนๅ้าบาดาล การบีไยงบน
ทางนๅ้า การทราบระยะวลานๅ้าเหลซึมลงเป฿นถๅ้า ป็นตຌน 

  ปัจจัย฿นการตัดสิน฿จ กิดจากการสื่อสาร฿นทุกระดับ  มืไอวันทีไ  5-6 ก.ค.61 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดเทยมารวมประชุม ดยมีผูຌบัญชาการหตุการณ์ หัวหนຌาชุดภารกิจตางโ ละผูຌชีไยวชาญ          
มาลกปลีไยนความหใน รับฟัง ละสืไอสารถึงปัจจัยตาง โ จากผูຌปฏิบัติ ผูຌชีไยวชาญทัๅงเทยละตางชาติ จนกระทัไง
ตกผลึกถึงปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จ ทัๅง฿นรืไอง อุปกรณ์ทีไพรຌอมละพียงพอ ระดับนๅ้าลดหมาะสม            
ตอปฏิบัติการ นักด้านๅ้า฿นถๅ้าทีไดีทีไสุด฿นลกมารวมตัวกันทีไนีไ การคาดการณ์ฝนตกหนัก฿นหຌวงตอเป ระดับออกซิจน
ทีไลดลง ดใกมีความพรຌอมทัๅงรางกายละจิต฿จ จนกิดการตัดสิน฿จปฏิบัติการ D-Day ฿นวันทีไ 8 ก.ค.61  
 2.6 ขຌอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป 

  การจัดการขຌอมูล฿นภาวะฉุกฉิน ป็นสิไงทีไทຌาทาย ขຌอมูลมาจากทุกสารทิศ ดังนัๅน ศูนย์บัญชาการ
หตุการณ์ฯ จ้าป็นทีไจะตຌองมอบหมายผูຌรับผิดชอบ฿หຌชัดจน฿นตละหຌวงวลาพืไอท้าหนຌาทีไสรุปยอยขຌอมูล             
฿หຌป็นภาพดียว พืไอ฿ชຌ฿นการรายงานหนวยหนือ ตลอดจนหนวยงานทีไจะขຌามาสนับสนุนอืไนโ สามารถ           
฿ชຌประยชน์ขຌอมูล฿นการวิคราะห์ความตຌองการพืไอการสนับสนุนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
   การพิ่มติมตอยอดความชี่ยวชาญฉพาะดຌาน  หตุการณ์เดຌสอน฿หຌราตຌองมีการพัฒนาตอยอด             
฿นสวนของความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ฿นสาขาตาง โ พิไมติม ชน การด้านๅ้า฿นถๅ้า ตลอดจนอุปกรณ์ทีไทันสมัย 
หมาะสมกับภารกิจฉพาะดຌาน  



4 

 

  ผูຌน้าตຌองกง มองภาพหตุการณ์฿นองค์รวมเดຌ หตุการณ์ครัๅงนีๅ รามีผูຌบัญชาการหตุการณ์ซึไงมีอ้านาจ
ตามกฎหมาย ตลอดจนผูຌบริหารระดับสูง ทีไขຌา฿จปัญหามารวม฿หຌค้านะน้าตลอดจนรวมกຌเขปัญหาตัๅงตตຌน            
จนจบหตุการณ์ ดังนัๅน ผูຌทีไมีอ้านาจตามกฎหมาย จึงตຌองศึกษาบทบาทของผูຌน้า฿นดຌานตาง โ ของภารกิจ฿นครัๅงนีๅ 
พืไอน้าเปปรับ฿ชຌตอเป 

  ป้าหมายตຌองชัดจน  ดังกรณีของผูຌบัญชาการ มทบ.ทีไ  37 เดຌตัๅงปງาหมายเวຌ  คือการรบกับนๅ้า                 
฿นภูมิประทศทีไยากล้าบาก฿นการพรองนๅ้า หรือปງองกันนๅ้าขຌามาพิไม นืไองจากป็นถๅ้าหินปูน ทีไมีรูนๅ้าซึม             
ละทางนๅ้าเหลขຌาเดຌหลายชองทาง จึงตຌองหาขຌอมูลรอบดຌานพืไอก้าหนดผนผชิญหตุทีไมีประสิทธิภาพ          
ซึไงกรณีถๅ้าหลวง มีขຌอมูลส้าหรับ฿ชຌ฿นการกูຌภัยเดຌนຌอยมาก ตอเปจึงควรจัดตัๅงทีมนักส้ารวจขึๅนมา พืไอจัดท้าขຌอมูลถๅ้า 
หลงทองทีไยว ฿นขตอุทยานหงชาติ ทีไมีความละอียด ละจัดท้าป็นขຌอมูลส้าหรับ฿ชຌ฿นการประมินความสีไยงตอเป   
  ควรมี war room หงชาติ มีคลังขຌอมูลกลางทีไมีการปรับปรุงขຌอมูลทรัพยากรทีไระบุ ลงรายละอียด          
ถึงของทรัพยากร ละมีทคนลยี ทีไชวย฿นการตัดสิน฿จ ชน การ฿ชຌทคนลยี GIS ฿นการส้ารวจถๅ้า  
  ทุกคนคือปัจจัยความส้ารใจ การก้าหนดวา฿ครควรป็นผูຌน้า ฿ครควรป็นผูຌตาม ดยยึดกรอบของกฎหมาย 
ละผนทีไกีไยวขຌองป็นส้าคัญ ตลอดจนทักษะ ความสามารถ ตຌองคอย โ ศึกษาบทบาทของตละคน การยอมรับ
ซึไงกันละกันป็นรืไองส้าคัญ ทุกคนมีคุณคาพียงตตຌองก้าหนดกรอบงาน  

4. การสวนาถอดบทรียนจากผูຌปฏิบัติงานจริง฿นชวงบาย  
 ฿นชวงบายป็นการถอดบทรียนดยมีหนวยงานทัๅงฝຆายพลรือน ต้ารวจ ทหาร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
องค์กรสาธารณกุศล อกชน ละประชาชน ฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงราย ทีไเดຌมีสวนรวม฿นการปฏิบัติงานจริง              
ทีไถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน รวม 161 หนวยงาน จ้านวน 375 คน ดยบงป็นกลุมผูຌปฏิบัติงานตามครงสรຌาง           
ศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ต้าบลปຆงผา อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย 
รวมลาประสบการณ์ มุมมอง ขຌอคิดหใน สนอนะ สรุป฿นภาพรวมเดຌ ดังนีๅ 
 4.1 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย เดຌก การประสานกับหนวยงานทีไขຌามาปฏิบัติงาน การคัดกรอง 
คนขຌามาชวยปฏิบัติงาน การลงทะบียนผูຌขຌามารวมปฏิบัติงาน/ประสาน ละอ้านวยความสะดวกดຌานการจราจร/
ประสานงานกับกระทรวงการตางประทศ ละนักด้านๅ้าชาวตางชาติ/การจัดลามปลภาษา  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
   ิ1ี ฿นสถานการณ์จริง หนวยงานตาง โ เดຌรับค้าสัไงจากตຌนสังกัด฿หຌขຌารวมการปฏิบัติ฿นพืๅนทีไ ละมืไอ
ดินทางขຌาถึงพืๅนทีไจริง จะประสานงานกับศูนย์ประสานการปฏิบัติพืไอลงทะบียนกอน ยังเมสามารถปฏิบัติงาน  
เดຌ฿นทันที  
   ิ2ี ผูຌประสานงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติจะสอบถามถึงทักษะความถนัด ตลอดจนทรัพยากร      
ทีไน้ามา ละสอบถามเปยังความตຌองการ฿นพืๅนทีไปฏิบัติงาน ลຌวจึง จຌงจุดทีไมีความตຌองการทรัพยากร             
฿หຌผูຌปฏิบัติงานขຌาเปยังจุดทีไมีความตຌองการทรัพยากรเดຌ  
   ิ3ี การจัดท้าบัตรส้าหรับผูຌ ขຌารวมปฏิบัติงานอยางป็นระบบ ส้าหรับกรณีทีมจากตางชาติ ละ        
การน้าขຌาวัสดุอุปกรณ์ทีไมาจากตางประทศพืไอขຌามาชวยหลือ ผูຌประสานงานจากกระทรวงการตางประทศ 
ตลอดจนต้ารวจทองทีไยวจะ฿หຌการดูล฿นสวนของการจัดลามอาสา การจัดผูຌประสานงานประกบ จนสรใจสิๅนภารกิจ 
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          - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี จากการประสานการปฏิบัติกับตละกลุม/฿นระดับผูຌปฏิบัติงาน
สามารถท้างานดຌวยกันอยางดี/หนวยงานสามารถบูรณาการ฿นการปฏิบัติงานเดຌป็นอยางดี สามารถกຌเข          
ปัญหาปลีกยอยทีไอาจเม฿ชภารกิจทีไเมเดຌรับมอบหมายเดຌอง มีขຌอสังกต฿นการประสานการท้างานกับทีม           
จากตางประทศ ทีไจะท้าตามล้าดับขัๅนตอน เมกຌาวกาย มีสมาธิ เมสน฿จรืไองทีไเม฿ชงาน฿นภารกิจ 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี  
    ิ1ี หนวยงานทีไขຌาปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ มืไอขຌาปฏิบัติงานลຌวคาดหวังวาศูนย์ประสานการปฏิบัติ฿นการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีไขาดคลน฿หຌ อยางเรกใตามความตຌองการวัสดุอุปกรณ์฿นการท้างานของตละหนวยงาน
บางครัๅงเมสามารถจัดหาเดຌทัน นืไองจากเมสามารถหา฿นจังหวัดเดຌ ตຌองหาจากจังหวัดขຌางคียงหรือตຌองขอรับบริจาค  
    ิ2ี การประชุมศูนย์บัญชาการฯ เมครอบคลุมกับหลาย โ สวนทีไจัดตัๅงขึๅน฿นศูนย์บัญชาการฯ มีฉพาะ
ผูຌบริหารบางทานทานัๅน ท้า฿หຌการรับรูຌขຌอมูลเมป็นเป฿นนวทางดียวกัน  
    ิ3ี การรอขຌอสัไงการจากผูຌบัญชาการหตุการณ์พียงคนดียว ท้า฿หຌงานลาชຌา  
    ิ4ี ขาดผูຌขຌามาชืไอมยงขຌอมูลระหวางผูຌบัญชาการกับผูຌปฏิบัติการ  
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    ิ1ี การเมสามารถขຌาปฏิบัติงานเดຌทันที ตຌอง฿หຌผูຌมีอ้านาจอนุมัติ  ปรียบทียบ฿หຌหในภาพคือ            
การปฏิบัติงานของชาวตางชาติจะ฿ชຌการ฿หຌความส้าคัญ฿นรืไอง Mission ต฿นสวนของผูຌปฏิบัติงานเทย สวน฿หญ
มอง฿นรืไอง Who  
    ิ2ี ผูຌประสานงานของตละหนวยงานตางคนตางท้างาน  
    ิ3ี บางหนวยงานเมทราบบทบาทหนຌาทีไของตนอง เมมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน฿นตละวัน 

   - ประดในที่เดรียนรู ท้า฿หຌทราบวามืไอกิดหตุสาธารณภัยตຌองท้าตามระบบหรือผนทีไเดຌจัดท้าเวຌ         
เดຌรียนรูຌระบบการบัญชาการ ระบบการท้างานของเทย ละตางประทศ การขຌาเปชวยหลือรวมทัๅงการน้าวัสดุ
อุปกรณ์ขຌามาตຌองมีการลงทะบียนกอน  

   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป ควร฿ชຌระบบลงทะบียนบบ online/ระบบสืไอสารส้าหรับ          
การประสานงานควรมีการชืไอมยงกัน฿นตละหนวยงาน/ควร฿หຌทุกหนวยงานขຌามารียนรูຌ  ระบบการบัญชาการ
รวมกัน/ ควรมีการบงพืๅนทีไปฏิบัติงาน฿หຌชัดจน 

 4.2 ศูนย์ขຌอมูลประชาสัมพันธ์รวม 

  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย  
   ิ1ี ฿หຌขຌอมูลหตุการณ์สืไอมวลชน พืไอสืไอสารประชาสัมพันธ์ 
   ิ2ี จัดท้าขาวละขียนขาวของศูนย์บัญชาการหตุการณ์ฯพืไอผยพรกสืไอมวลชนละประชาชน  
   ิ3ี จัดท้าขาวละขียนขาวผยพรผานวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ วใบเซต์กรมประชาสัมพันธ์วใบเซต์ 
สวท.ชียงราย  
   ิ4ี ฿หຌสัมภาษณ์ผานรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทัไวประทศ  
   ิ5ี จัดรายการดยปิดชองรายการพิศษตลอดทัๅงวันพืไอรายงานหตุการณ์ทาง สวท.ชียงราย  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
   ิ1ี รวมจัดตัๅง page office ปฏิบัติการชวยหลือ แใ ชีวิตถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ละสงขຌอมูลผยพร 
   ิ2ี ขียนขาวประชาสัมพันธ์ของศูนย์บัญชาการฯ พืไอจัดท้า press-release  
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   ิ3ี จัดท้าขาวละผยพรขาวผานอพพลิคชัไนเลน์ กลุมเลน์ถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ละกลุมเลน์
กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ชียงราย ละครือขาย 

   ิ4ี ฿หຌสัมภาษณ์ฟนอินผานรายการตาง โ ชน สวท.กทม สวท.ชียงราย ละสวท.ตางโ ทัไวประทศ          
ทีไรຌองขอ อาทิ สวท.ล้าพูน สวท.สตูล สวท.จันทบุรี ละ฿หຌสัมภาษณ์สดผานรายการสีไยกขาวกรมประชาสัมพันธ์ 
กือบทุกวัน รายการทีไน้าสนอผาน สวท.ตาง โ เดຌก รายการหนือสุดสยาม ชวงวลา แใ.เเ - แไ.เเ น. 
รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนสงทางบก ชวงวลา เ่.เเ - เ้.เเ น. รายการสาร์สด฿ส อาทิตย์สบาย฿จ 
ชวงวลา แเ.เเ - แโ.เเ น. รายการ NBT Radio ชวงวลา แไ.เเ - แ5.เเ น. มีการน้าขาวเปผยพร         
ผานรายการ ขาวชຌา สวท.ชวงวลา เๆ.เเ - เๆ.ใเ น. ละสรุปขาวทຌองถิไนประจ้าวัน ชวงวลา แ็.เเ - แ็.แเ น. 
ละทีไนีไชียงราย ชวงวลา เ้.เเ - แเ.เเ น. ละทุกรายการของทางสถานี 
          - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี  
   ิ1ี การจัดระบบ฿หຌสืไอมวลชน  
   ิโี ขียนขาวถลงพืไอจัดท้า press-release ฿หຌสืไอมวลชน  
   ิใี จัดท้าละผยพรขาวผานวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ โใ5 ขาว สงขຌา สวท.สรุปสง สวท. กทม.ทุกขาว  
   ิไี จัดบุคลากรขຌาปฏิบัติงานทีไศูนย์สืไอฯ  
   ิ5ี จัดท้าปງาย Press center  

   ิ6ี ผยพรขาวสารผานกลุมเลน์ครือขายกรมประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ  
   ิ็ี ผลิตขาวละเลฟ์สดผานฟสบุຍค ละสวท. มียอดขຌาถึงกวา ใเเ,เเเ คน ละพิไมยอดผูຌติดตาม
จากดิม แ,เใ่ คน ป็น ่,แ่แ คน 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี  
    ิ1ี หนຌาทีไ฿นฐานะคณะท้างานศูนย์บัญชาการฯ เดຌก 
     ิ1.1ี ขาดขຌอมูลการประชาสัมพันธ์อยางตอนืไอง ขຌอมูลทีไเดຌยังเมครอบคลุม฿นสิไงทีไประชาชนสน฿จ
ละสืไอมวลชนตຌองการทราบ  
     ิ1.โี การตอบกลับขຌอมูลจากผูຌบัญชาการหตุการณ์ลาชຌา  
     ิ1.ใี การอนุมัติบัตรสืไอมวลชนเมพียงพอละลาชຌา  
     ิ1.ไี ขาดทัๅงขຌอมูลละภาพละถูกจ้ากัดดຌวยการหຌามสัมภาษณ์หัวหนຌาสวนคนอืไนตຌองรับขຌอมูล
จากผูຌบัญชาการหตุการณ์คนดียวทานัๅน  
     ิ1.5ี เมมีการมอบหมาย฿หຌบุคลากรตรวจสอบสืไออยางป็นระบบ  
     ิ1.ๆี เมมีการประสานกับหนวยปฏิบัติ฿หຌมีขຌอตกลงรวมกันตรก ถึงขຌอก้าหนดกฎกณฑ์ตาง  โ 
ชนหຌาม฿สชืไอดใก หຌามบอกวิธีการน้าดใกออกมาจากถๅ้า 
    ิ2ี หนຌาทีไ฿นฐานะสืไอของรัฐ  
     ิ2.1ี สืไอของรัฐเดຌรับการปฏิบัติทาทียมกับสืไออกชน ซึไงสืไอของรัฐมีหนຌาทีไผยพรขຌอมูลขาวสาร
ของรัฐทีไสามารถน้าเปผยพรตออຌางอิงละตรวจสอบเดຌ  
     ิโ.2ี ขาดการประสานงานทีไดีระหวางหนวยงาน ละบางครัๅงการประสานงานพบวาหนวยงาน
เม฿หຌขຌอมูล  
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     ิ2.ใี พืๅนทีไส้าหรับปฏิบัติงานเมมี ซึไงบางครัๅงตຌองประสานขຌอมูลทีไป็นขຌอมูลลับ฿นชวงประมวลผล
ขຌอมูล 

   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
   ิแี สืไอของกรมประชาสัมพันธ์เมเดຌรับอนุญาต฿หຌขຌารวมประชุม฿นฐานะคณะท้างานศูนย์บัญชาการฯ  

   ิโี การออกบัตรสืไอมวลชนดย ผูຌบัญชาการหตุการณ์ลาชຌา  
   ิใี เมเดຌรับอนุญาต฿หຌถายภาพนิไงละภาพคลืไอนเหว฿นทุกพืๅนทีไของการปฏิบัติงาน  
   ิไี หนวยงานอืไนเมขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไของกรมประชาสัมพันธ์  มองกรมประชาสัมพันธ์ป็นสืไอ          
หมือนสืไอมวลชนทัไวเปจึงเมเดຌรับความรวมมือ฿นการ฿หຌขຌอมูล฿นบางครัๅง  
   ิ5ี การตอบตຌขาวป็นเปอยางลาชຌา ชน กรณีสืไอออนเลน์ ละขาวทใจ อาทิ พบจอดใกลຌว พืๅนทีไสีดง
ขนสงยาสพติด ฯลฯ 

   ิๆี ครืไองมือละอุปกรณ์การท้างานเมพรຌอม เมมีพใคกจอินตอร์นใตความรใวสูง สงผล฿หຌการสงขาว
ละเลฟ์สดสัญญาณสะดุด 

   - ประดในที่เดรียนรู  
    ิ1ี การบริหารจัดการ฿นศูนย์ขຌอมูลประชาสัมพันธ์รวม การจัดการขຌอมูลขาวสาร฿นสภาวะวิกฤต มีการ
จัดระบบ การก้าหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบชัดจน  สงผล฿หຌ กิดการท้างานป็นเปตามขอบขตของ                       
ผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ พ.ศ.โ55่  
    ิโี การท้างาน฿นสนามขาวระดับลก  
    ิใี การพัฒนาการดຌานการเลฟ์สด 

   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  
    ิ1ี ควร฿หຌกรมประชาสัมพันธ์ มีบทบาทอยางป็นรูปธรรม฿นการบริหารจัดการขຌอมูลขาวสาร          
ตามขอบขตหนຌาทีไของผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ พ.ศ.โ55่  
    ิโี ควรยกยองคนท้างานประสานขຌอมูลการดินทางกลับของผูຌมา฿หຌการชวยหลือละประสาน
สืไอมวลชนท้าขาวพืไอยกยองชิดชูกียรติคุณปิดอกาส฿หຌตัวองเดຌพบสืไอ             
    ิใี จัดหาครืไองมือละอุปกรณ์การท้างานทีไทันสมัยพรຌอมอินตอร์นใตความรใวสูงส้าหรับการท้างาน 

 4.3 การคຌนหานอกถ ้า 

  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย ปฏิบัติการคຌนหานอกถๅ้า 
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง การจัดชุดปฏิบัติการคຌนหาจากหลายหนวยงาน เดຌก หนวยทหาร 
ต้ารวจ ปภ. ปຆาเมຌ องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร ซึไงมีการวางผน บงก้าลังปฏิบัติ  ภารกิจส้ารวจนอกถๅ้า           
การรยตัวส้ารวจปลอง ละขนสงล้าลียงอุปกรณ์  
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี  
   ิ1ี การตัๅงจุดประสานงานละคัดกรอง ิวัดนๅ้าจ้าี พืไอสงรถละผูຌขับรถทีไมีทักษะละประสบการณ์          
ขຌาภารกิจหมาะสม 

   ิ2ี การจัดสรรบุคลากรขຌารวมภารกิจเดຌอยางประสานสอดคลຌองกัน ชน ทีม Mr.Vern สามารถ
สนับสนุนขຌอมูลของถๅ้าละผนทีไเดຌป็นอยางดี  รวมส้ารวจคຌนหา ประสานงานผูຌชีไยวชาญ ละปลภาษา            
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือของผูຌคຌนหา฿หຌป็นทีมดียวกัน ละนายกสมาคมสงธรรมชียงราย ส้านักจัดการปຆาเมຌทีไ โ 
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ชียงราย หนวยกูຌชีพพานรวม฿จ จัดสรรบุคลากรทีไมีทักษะความสามารถ฿นการดินปຆา การรยตัวพืไอคຌนหา        
ปลองถๅ้ารวมภารกิจ ป็นตຌน 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี การดูลผูຌชีไยวชาญ ยังเมเดຌรับการสนับสนุน฿นรืไองอุปกรณ์ 
ครืไองมือ ละทีไจัดกใบอุปกรณ์ หรือมຌกระทัไงอาหารทาทีไควร ละนืไองจากป็นการกูຌภัย ทีไเมคยท้ามากอน      
จึงขาดความช้านาญ฿นภารกิจบางดຌานทีไเดຌรับมอบ฿หຌปฏิบัติ 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    ิ1ี ความยาก฿นการรวมทีมจากอาสาสมัครดຌานการกูຌภัย  นืไองจากอาสาสมัครขຌามาท้างานลຌว            
ตางคนตางท้า บางหนวยรอรียก ต฿นบางจุดกลับขาดบุคลากรทีไจะรวมท้าภารกิจ  
    ิ2ี ขาดระบบฐานขຌอมูล ชน ผูຌชีไยวชาญดຌานตาง โ ขຌอมูลพืๅนทีไ ผนทีไจริง  
    ิ3ี การตัดสิน฿จ ละการมอบหมาย฿นหลายภารกิจ ผนปฏิบัติการยังขาดความชัดจน 

    ิ4ี การสืไอสารระหวางผูຌปฏิบัติงานทีไเมชัดจน ชน การส้ารวจนอกถๅ้าซึไงความหมายคือ การ฿หຌส้ารวจ
ตานๅ้าทีไจะท้า฿หຌนๅ้าเหลขຌาถๅ้า กลับกลายป็นการส้ารวจปลองพืไอหาจุดรยตัว ละการสืไอสารภาษาตางประทศ 

    ิ5ี ความตຌองการขาวของนักขาว มีการปลอมตัวป็นนักกูຌภัยพืไอหาขาวละสรຌางความยุงยากพิไมมากขึๅน
จากหนຌางาน ละการกอกวนสัญญาณวิทยุ 
    ิ6ี อุปกรณ์เมพียงพอ ละความยุงยาก฿นการรຌองขอ ละการอ้านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน 

   - ประดในที่เดรียนรู  
    ิ1ี หนวยงานจຌาของพืๅนทีไควรส้ารวจพืๅนทีไของตนอง฿หຌละอียด ละสรຌางป็นผนทีไ  ปງายจຌงตือน 
ละกฎกติกา฿นการขຌาพืๅนทีไอยางชัดจน พืไอ฿หຌสามารถขຌา฿จเดຌงาย ละสามารถน้ามา฿ชຌเดຌทันทีทีไกิดหตุการณ ์

     ิ2ี เดຌรียนรูຌวิธีการส้ารวจ คຌนหา กูຌภัยนอกถๅ้า ละมีการลกปลีไยนรียนรูຌกับผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน   
฿นศาสตร์วิทยาการตาง โ 

    ิ3ี หในภาพความรวมมือของทุกภาคสวน ทีไรวมรงรวม฿จ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไดยมีปງาหมายดียวกัน   

   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  
    ิ1ี การ฿ชຌระบบการบัญชาการหตุการณ์ ฿นการบงมอบภารกิจ฿หຌกิดความชัดจน  
    ิ2ี การน้าขຌอมูลปัญหาจากหตุการณ์ทีไ กิดขึๅน มาปรับ฿ชຌ฿นอกาสตอเปหากกิดสาธารณภัย
ชนดียวกันอีก  
    ิ3ี จุดรายงานตัวตຌองชัดจน มีการรายงานตัวทีไป็นระบบ ละมีการจัดท้าป็นฐานขຌอมูล  
    ิ4ี ระบบสืไอสารพืไอการประสานงานตຌองมีอกภาพ มีระบบหลักละระบบส้ารอง  
 4.4 การระบายน ้าละบี่ยงบนทางน ้า 

  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย มีหนຌาทีไ฿นการสูบนๅ้าระบายนๅ้าออกจากถๅ้าละปฏิบัติการอืไนโ      
฿หຌระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้าลดลงจนท้า฿หຌหนวยคຌนหาผูຌสูญหายสามารถปฏิบัติการคຌนหาละชวยหลือผูຌ สูญหาย              
ภาย฿นถๅ้าเดຌอยางสะดวกปลอดภัย  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง ด้านินการระบายนๅ้าภาย฿นถๅ้าละรักษาระดับนๅ้าภาย฿นถๅ้า     
ตามความตຌองการของชุดปฏิบัติงานคຌนหาละชวยหลือผูຌสูญหายเดຌตามปງาหมาย 
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         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี  
   ิแี การบริหารจัดการทรัพยากร ปั๊มนๅ้า เฟฟງา ละบุคลากรทีไมีอยู ฿นชวงวลาตาง โ เดຌหมาะสม        
กับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงตลอดวลา จนงานส้ารใจผลตามปງาหมาย  

   ิ2ี สนับสนุนครืไองมือละวัสดุอุปกรณ์ประกอบการด้านินการติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าเดຌอยางรวดรใว  

   ิ3ี ประสานงานดຌานวิชาการจากหนวยงาน สถาบันการศึกษาทัๅง฿น ละตางประทศ 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี  
    ิแี การรายงานผลการปฏิบัติการบันทึกขຌอมูลยังเมดีพอ ขาดการบันทึกขຌอมูลตอนืไองละป็นศูนย์รวม
ท้า฿หຌรายงานเปคนละทิศทาง  
    ิโี การบังคับบัญชาละการบริหารจัดการของกลุมท้างานเมมีรูปบบชัดจนตຌองสียวลาอยูบอย  โ  
฿นการบริหารจัดการ พราะผูຌปฏิบัติงานพุงปງาทุมทขຌาหาการสูบนๅ้าอยางดียวเมเดຌมองรืไองอืไน โ  
    ิใี การบูรณาการขຌอมูลขาวสาร฿นภาพรวมของทุกกลุมยังเมชืไอมยง ท้า฿หຌมีขຌอมูลเมพียงพอ฿นการ
บริหารงาน  
    ิไี ขาดทีมงานจัดท้าขຌอมูลทางกายภาพของถๅ้า ละผนทีไ  
    ิ5ี วัสดุอุปกรณ์ กับครืไองมือทีไเดຌรับการสนับสนุนบางอยาง จ้าป็นตຌองปรับขຌากับอุปกรณ์ทีไมีอยูกอน 
ท้า฿หຌกิดความลาชຌา฿นการปฏิบัติงาน 

   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    ิแี อุปสรรคทีไกิดขึๅน฿นการระบายนๅ้าภาย฿นถๅ้า ป็นสิไงทีไอยูนอกหนือความคาดหมาย  เมสามารถ
คาดการณ์ลวงหนຌาเดຌ ตຌองประยุกต์ปรับปลีไยน กຌเขตลอดวลา  

    ิ2ี ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไมีอยูมีขีดจ้ากัด฿นการปฏิบัติงานเมหมาะสมตอการปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ  ชน 
เมสามารถ฿ชຌครืไองสูบนๅ้าทีไ฿ชຌนๅ้ามันภาย฿นถๅ้าเดຌ ป็นตຌน 

    ิ3ี อ้านาจ฿นการสัไงการละประสานงานของคณะท้างานยอยเมมีความชัดจนนืไองจากค้าสัไงมาชຌากวา
การท้างานมาก  

    ิ4ี ครืไองมือละอุปกรณ์บางชนิดทีไ฿ชຌประกอบ฿นภารกิจระบายนๅ้าหายากหรือเมมี฿นพืๅนทีไ  
    ิ5ี ขาดผูຌประมินละวิคราะห์สถานการณ์ทีไมีความชีไยวชาญ  

    ิ6ี ขຌอมูลกลางพืไอประกอบการวิคราะห์ละประมินสถานการณ์กระจัดกระจายเมสามารถน้ามา       
฿ชຌวิคราะห์วางผนเดຌทันตอสถานการณ์  ละหตุการณ์ทีไกิดขึๅนเดຌอยางทันทวงที ชนขຌอมูลดຌานผนทีไ 
ธรณีวิทยา อุทกวิทยา ครืไองมือละอุปกรณ์ ฯลฯ 

   - ประดในที่เดรียนรู องค์ประกอบทีไท้า฿หຌงานส้ารใจ  
    ิ1ี กฎหมายละผนวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย เดຌถูกน้ามาบังคับ฿ชຌ ละ฿ชຌ฿นการ
ก้าหนดครงสรຌางการบังคับบัญชาอยางชัดจน  

    ิ2ี บทบาทของหนวยทหาร  
     ิ2.1) มีระบบบังคับบัญชาทีไดีชวยสริมการบังคับบัญชาตามกฎหมายละผนวาดຌวยการปງองกัน
ละบรรทาสาธารณภัย ฿หຌดดดนชัดจนมากยิไงขึๅน  

     ิ2.2) มีก้าลังพลทีไมีระบียบวินัยละมีความพรຌอมขຌามาชวยป็นจ้านวนมาก  

    ิ3ี การทุมทความชวยหลือจากภาคอกชนทางทรัพยากร ทคนิคละบุคลากร อยางเมมีขຌอจ้ากัด  
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    ิ4ี จิตอาสาทุกภาคสวน อาหาร ซักรีด ขยะ ละรงงานป็นกระสผลักดันก้าลัง฿จ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน  

    ิ5ี ความคาดหวังของสังคมทัไวลกป็นทัๅงก้าลัง฿จละรงกดดันตอผูຌปฏิบัติงาน  

    ิ6ี Social Media มีสวนชวย฿นการระดมทรัพยากรเดຌมาก รใวละกวຌางขวาง 
   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  
    ิแี จะตຌองรีบจัดตัๅงระบบบัญชาการตามกฎหมายละผน฿หຌชัดจนดยรใว  
    ิโี ทุกครัๅงทีไมีภัยพิบัติกิดขึๅนควรมีครือขายดຌานวิชาการขຌามา฿หຌค้าปรึกษานะน้าตัๅงตชวงริไมตຌน  
    ิใี ระบบขຌอมลูสารสนทศละการวิคราะห์ขຌอมูล ตຌองมีคณะท้างานทีไรับผิดชอบทีไชัดจน 

 4.5 การพทย์ละสาธารณสุข 

  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย ดຌานการพทย์ละสาธารณสุข ฝງาระวัง ยียวยาจิต฿จ ผูຌประสบภัย
ละญาต ิตัๅงศูนย์พักพิงชัไวคราวละอ้านวยความสะดวกส้าหรับญาติผูຌสูญหาย 

  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
   ิ1ี ตัๅงรงพยาบาลสนาม ดูลผูຌสูญหาย ญาติผูຌสูญหาย จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานละคนทัไวเป  
   ิ2ี ล้าลียง ละสงตอผูຌสูญหาย  
   ิ3ี ฝງาระวัง ยียวยาจิต฿จ ผูຌประสบภัยละญาติ  
   ิ4ี ดูลอ้านวยความสะดวก ดຌานความป็นอยูของญาติผูຌสูญหาย  

   ิ5ี ดูลสวัสดิการ ละยียวยาดຌานอาชีพละรายเดຌของญาติผูຌสูญหาย  

   ิ6ี กใบรวบรวมขຌอมูลละประวัติรายบุคคลของผูຌสูญหายละญาติ อ้านวยความสะดวก ฿นการดินทาง
ของญาติผูຌสูญหาย 

   ิ7ี ควบคุมก้ากับความชืไอทางจิต฿จของทุกศาสนาเม฿หຌออกนอกกรอบ ชน พระสงฆ์ คนทรงจຌา           
การสรຌางขวัญก้าลัง฿จผูຌน้าทางจิตวิญญาณทีไอยู฿นขอบขตทีไดีงาม ป็นตຌน 

         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี ทีม฿นพืๅนทีไละครือขายมีความป็นอกภาพ บุคลากร มีความพรຌอม
ตลอดวลา มีความคารพ฿นวิชาชีพซึไงกันละกัน ฿ครมีความรูຌความช้านาญดຌานเหนจะ฿หຌผูຌนัๅนป็นคนน้าทีม 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี การท้างานดຌานการพทย์ มีการสนธิก้าลังจากหลายหนวยงาน       
ผูຌสัไงการมีหลายคน ท้า฿หຌผูຌปฏิบัติงานกิดความสับสน การสืไอสารขຌอมูลดຌานการพทย์เมราบรืไน นืไองจากขายวิทยุ
ถูกดักฟังจากคนภายนอก ละน้าขຌอมูลการปฏิบัติงานออกเป 

   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    ิแี ขาดขຌอมูลสถานการณ์ประจ้าวันของผูຌสูญหาย ท้า฿หຌเมสามารถวางผนการปฏิบัติงานประจ้าวัน
ละผนลวงหนຌาเดຌ  
    ิโี ตຌองมีการฝึกล้าลียงผูຌสูญหายทุกรูปบบ พืไอรองรับการล้าลียงละสงตอ ดยตຌองจ้าลอง
สถานการณ์ ก้าหนดปัญหา/อุปสรรค ละขຌอจ้ากัดตางโ ทีไอาจกิดขึๅน ชน กิดฝนตก ฟງาปิด ฯลฯ 

       ิใี เมมีการก้าหนดพืๅนทีไสวนตัวทีไปลอดภัย฿หຌกับญาติของผูຌสูญหาย ท้า฿หຌขຌาถึงตัวญาติเดຌงาย          
ถูกรบกวนจากสืไอ ละผูຌทีไน้าสิไงของมาบริจาคดยตรง หรือจากกลุมคนทรงจຌา ขຌาผีตางโ  

    ิไี ขาดประสบการณ์฿นการจัดตัๅงละบริหารศูนย์พักพิง 
     ิ5ี เมมีบุคคลหรือชองทางการประสานงานละชืไอมยงขຌอมูลทีไชัดจน  
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   - ประดในที่เดรียนรู ดຌานการพทย์พบขຌอบกพรองของผนตัวอง ตຌองมีการตรียมความพรຌอม         
ของทีมงานดຌานการจัดตัๅงศูนย์พักพิง ตຌองมีผนพัฒนาองค์ความรูຌดຌานศูนย์พักพิง พืไอน้าเปสูการปฏิบัติ                   
ทีไมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป ควรพิไมการฝึกกระบวนการจัดตัๅงละบริหารศูนย์พักพิง               
฿นผนการฝึกการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยดຌวย   
 4.6 สวนอ้านวยการ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย สนับสนุนขຌอมูลสภาพภูมิอากาศ 

  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง สนับสนุนขຌอมูลสภาพอากาศ การคาดการณ์ปริมาณฝน              
฿หຌศูนย์บัญชาการฯ ละขຌารวมประชุมวางผนการปฏิบัติงานประจ้าวัน รวมกับผูຌบัญชาการหตุการณ์              
ละทีมวางผนการปฏิบัติงานประจ้าวัน ฿หຌขຌอมูลสภาพอากาศส้าหรับการบิน ฿นการน้าฮลิคอปตอร์ขึๅนบิน  
ละน้าทีมจຌาหนຌาทีไกองฝງาระวังผนดินเหว กรมทรัพยากรธรณี ละผูຌชีไยวชาญ ติดตัๅงครืไ องมือพืไอหาพิกัด        
ทีไดใกติดอยู฿นถๅ้า 
         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี การสนับสนุนขຌอมูลสภาพอากาศมีความมนย้า ละเดຌรับการยอมรับ
฿นการน้าเป฿ชຌ฿นการวางผนการปฏิบัติงานเดຌ ละสามารถจัดหาทรัพยากรตามทีไรຌองขอเดຌ 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี เมสามารถจัดหาสิไงของเดຌทันตามวลาทีไรຌองขอ ิ฿นบางกรณีี 
นืไองจากป็นสิไงของทีไเมสามารถหาเดຌ฿นพืๅนทีไ ตຌอง฿ชຌวลาจัดหาจากหลงจ้าหนาย หรือหลงผลิต  ละ          
การสนับสนุนก้าลังพลมีขຌอจ้ากัด นืไองจากการรຌองขอเมจຌงภารกิจทีไชัดจน   
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    ิแี สภาพอากาศ ละสภาพพืๅนทีไ ป็นอุปสรรค฿นการปฏิบัติงาน 

    ิโี การจຌงขຌอมูลบุคลากร VIP VVIP ขຌาพืๅนทีไคลาดคลืไอน ชน จຌง จ้านวน แเ คน ตมาจริง ไเ คน 
ละจຌง฿นวลากระชัๅนชิด ชน แ ชัไวมงมาถึง ท้า฿หຌมีขຌอจ้ากัด/ขຌอขຌอขຌอง ฿นการประสานพืไอจัดหายานพาหนะ
฿นการรับ-สง ฿นการขຌาพืๅนทีไปฏิบัติงาน 

     ิ3ี เมมีการอัพดทขຌอมูลสถานการณ์ภาพรวม฿นพืๅนทีไ ละการลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร ทีไป็นทางการ 
ระหวางหนวยงาน฿นพืๅนทีไ 
    ิ4ี การลงทะบียนเมป็นระบบ เมมีความชัดจนของขัๅนตอน฿นการลงทะบียนพืไอขຌาปฏิบัติงาน          
ละเมมีปງายจຌงจุดรับลงทะบียน 

   - ประดในที่เดรียนรู  
    ิแี เดຌทราบถึงการน้าระบบการบัญชาการหตุการณ์ มา฿ชຌ฿นการจัดการหตุการณ์฿นครัๅงนีๅ  
    ิโี คนเทยมีนๅ้า฿จ มีจิต฿จสียสละ มุงมัไน฿นการ฿หຌความชวยหลือหากเดຌรับการรຌองขอ  
    ิใี จากการทีไเดຌฝึกการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย฿นพืๅนทีไท้า฿หຌหนวยงานทีไขຌารวมฝึกขຌา฿จ
บทบาทของตนอง ละสามารถน้ามา฿ชຌเดຌ฿นสถานการณ์จริงเดຌ 
   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  
    ิแี หนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการจัดตัๅงศูนย์บัญชาการหตุการณ์ ควรมีครืไองมือ อุปกรณ์ ตຍะ กຌาอีๅ ตຌนท์ 
ส้าหรับการจัดตัๅงศูนย์ฯ หรือ บบส้ารใจรูป มืไอกิดหตุการณ์สามารถสถาปนาเดຌลย ดยทีไเมตຌองเปคอยหา ละ
ยืมจากพืๅนทีไหรือหนวยงานอืไน โ  
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    ิโี ควรมขีัๅนตอนการปฏิบัติส้าหรับหนวยงานหรือผูຌปฏิบัติงานทีไจะขຌามา฿นพืๅนทีไกิดหตุ ชน 

    ิ2.แี กอนขຌาพืๅนทีไปฏิบัติงาน ตຌองขຌามารายงานตัวยังจุดรับลงทะบียน/รายงานตัว 

     ิโ.2ี มืไอรายงานตัวลຌว ฿หຌเปพักคอยยังจุด / สถานทีไ.............................. 
     ิ2.ใี รอรับค้าสัไงมอบภารกิจ 

     ิ2.ไี มืไอเดຌรับมอบภารกิจ ตຌองรายงานผลการปฏิบัติงานทุก.................เปยัง.................. 
    ิใี ควรมีบอร์ดสถานการณ์สดงขຌอมูลทีไจ้าป็นพืไอ฿หຌรับทราบขຌอมูลทีไตรงกัน 

 4.7 หนวยสถานที ่ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย จัดหา/ติดตัๅงตຍนท์ ตຍะ กຌาอีๅ ระบบเฟฟງาสองสวาง ฿นพืๅนทีไ
ปฏิบัติงาน การจัดตรียมพืๅนทีไถลงขาว พืๅนทีไประชุมผูຌบริหาร สนับสนุนการจัดตัๅงสถานทีไนวดผอนคลาย
ผูຌปฏิบัติงาน  
  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง สนับสนุนตຍนท์ ตຍะ กຌาอีๅ ตามการรຌองขอ สนับสนุน/ประสาน 
ตามการรຌองขอจากหนวยงาน/อ้าภอ อาท ิหຌองสุขา การพิไมก้าลังเฟฟງา การจัด฿หຌมีเฟฟງาสองสวาง การกใบขนขยะ 

การท้าความสะอาดพืๅนทีไ การจัดพืๅนทีไรองรับสิไงของบริจาค จัดพืๅนทีไส้าหรับนวดผอนคลาย 

         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี สามารถสนับสนุน จัดหาทรัพยากรเดຌตามการรຌองขอ การระดม
ทรัพยากรทีไมีอยู ขຌาสนับสนุน ทัๅงบุคลากร/วัสดุ/อุปกรณ์/ครืไองมือครืไองจักร การจัดพืๅนทีไศูนย์รับบริจาค          
สรຌางการผอนคลาย฿หຌผูຌปฏิบัติงาน 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี ทรัพยากรทีไเดຌรับการรຌองขอบางอยางมีเมพียงพอ จ้าป็นตຌอง
ประสานขอตอเปยังหนวยงานอืไน กิดความลาชຌา 
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ หนวยงานทีไขຌามามีหลายหนวยงาน ละพยายามตัๅงศูนย์ส้าหรับ
ปฏิบัติงานของตนองยกป็นอกทศหลายหง จึงกิดการประสานรຌองขอมาหลายชองทาง กิดความซๅ้าซຌอน    
ท้า฿หຌกิดความสับสน เมมีการรายงานติดตามสถานะทรัพยากร ทຌองถิไนตางพืๅนทีไมีขຌอจ้ากัดดຌานระบียบ/กฎหมาย
฿นการขຌามาสนับสนุน 

   - ประดในที่เดรียนรู ความป็นจิตอาสาของคน฿นพืๅนทีไละตางพืๅนทีไ บบอยางของผูຌบัญชาการ
หตุการณ์ ฿นการควบคุม/สัไงการ การขอรับบริจาคสิไงของตาง โ ทีไขຌามาอยางพียงพอหากมีความตຌองการ           
การขຌามามีสวนรวมละสรຌางจิตส้านึกทีไดีกนักรียน มีความภาคภูมิ฿จทีไมีสวนรวมกับหตุการณ์นีๅ  
   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป การรวบรวมฐานขຌอมูลทรัพยากรทีไจ้าป็นตຌอง฿ชຌ พืไอระบุ฿นผน 
ละตຌองปรับปรุง฿หຌป็นปัจจุบัน ละการน้าผนมา฿ชຌ  หนวยงานทีไขຌามาสนับสนุนการจัดการหตุการณ์ตຌองมี
อุปกรณ์พืๅนฐานทีไจ้าป็น฿นการผชิญหตุ ดยเมตຌองป็นภาระ฿นการจัดหาของพืๅนทีไ 
 4.8 หนวยสบียง 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ส้าหรับประกอบอาหาร จัดท้าอาหาร 
จกจายอาหาร ส้าหรับผูຌปฏิบัติงาน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการผูຌปฏิบัติงาน 

  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่กิดขึ นจริง จัดหาอาหาร ละจัดท้าอาหารตามทีไทุกหนวยรຌองขอ จัดหาอาหาร
บ้ารุงก้าลัง อาหารสริม เดຌตามทีไรຌองขอ สงอาหารถึงผูຌปฏิบัติงาน 

         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี จัดหาอาหารเดຌมากพียงพอตอความตຌองการ จัดหาอาหารเดຌตาม
ความจ้าป็นทีไผูຌปฏิบัติงานรຌองขอ บรรจุหีบหอ ละจัดสงเดຌอยางหมาะสม ตามพืๅนทีไปฏิบัติการ 
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   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี อาหารทีไจัดท้าป็นอาหารทีไบูดสียเดຌงาย อาหารทีไจัดท้า           
เมหมาะสมกับผูຌปฏิบัติงาน ิชาวตางชาติ, ศาสนาี การบรรจุอาหารบบปງองกันนๅ้า ฿นชวงรก โ ท้าเดຌเมดี 
พราะ฿ชຌทปซีลหลาย โ ชัๅน ตเมสามารถกันนๅ้าเดຌตใมทีไ มีอาหารทีไเดຌรับสนับสนุน ฿นชวงวลายในละกลางคืน 
จกจายเมหมด จึงบูดสียบางสวน 

   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ ปัญหารืไองการปิดกัๅนการจราจร ท้า฿หຌการจกจายเมทัน เมเดຌตามวลา 
มีอาหารบูดสีย  
   - ประดในที่เดรียนรูຌ การ฿หຌบริการอาหาร มืไอมีหนวยงานทีไปฏิบัติพิไมมากขึๅน การจกจายละจัดสง
อาหารตຌองพิไมรูปบบตามงาน การจัดสงอาหารเมเดຌตามวลา นืไองจากมีการปิดกัๅนการจราจร นาจะป็นปัญหา
ทีไกຌเดຌเมยาก หากมีการสืไอสารกัน 

   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป ควร฿หຌมีผูຌน้า/หัวหนຌา รับผิดชอบ฿นการบริหารจัดการ วาตຌอง
จัดท้าทา฿ด มืไอ฿ด ส้าหรับ฿คร ละจัดสง฿หຌ฿คร ิผูຌรับี 
 4.9 หนวยจัดหาสิ่งอุปกรณ์ 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย จัดหาสิไงของตามความตຌองการของผูຌปฏิบัติงาน รับละจกจาย
สิไงของทีไรับบริจาค 

  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
   ิ1ี การรຌองขอการสนับสนุนสิไงของทีไผูຌปฎิบัติงานตຌองการทางระบบเลน์ ละฟซบุຍค  

   ิ2ี รับสิไงของทีไผูຌบริจาค คัดยก ละจกจายตามความตຌองการของผูຌปฏิบัติ ยกป็น สิไงของ อุปกรณ์
ส้าหรับผูຌปฏิบัติงาน/ยารักษารค/ครืไองดืไม/อาหาร 

         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเด ดี สามารถประสานขอรับการสนับสนุนสิไงของฉพาะอยางเดຌ           
ตามทีไตຌองการละจัดสงถึงผูຌปฎิบัติเดຌ ชน ครืไองอัดอากาศ Airtube หนຌากากด้านๅ้า ป็นตຌน 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี การจกจายสิไงของ เมมีผูຌมีอ้านาจกลัไนกรอง ความหมาะสม           
เมสามารถจัดหาสิไงของทีไตຌองการ฿ชຌพืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานเดຌครบถຌวนตามความตຌองการ ละวลาทีไก้าหนด 

   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ มีการรຌองขอสิไงของสนับสนุนซๅ้าซຌอน นืไองจากขาดการบูรณาการ            
การปฏิบัติงานรวมกัน 

   - ประดในที่เดรียนรู ຌ สังคมมีความพรຌอม฿นการ฿หຌความชวยหลือ ละพรຌอมสนับสนุน มืไอรຌองขอ 

การศึกษาขຌอมูลความรูຌอยางพรຌอมพรียง ิผูຌชีไยวชาญ, ทคนลยี, อุปกรณ์ี ตขาดการบริหารจัดการทีไดี 
   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป การจกจายสิไงของรับบริจาคควรมีผูຌพิจารณาการจกจาย
สิไงของตามความตຌองการละหมาะสมของผูຌรຌองขอ การขนสงสิไงของส้าคัญ ควรมีรถทีไสามารถปฏิบัติงานเดຌ
ตลอดวลา ละมีสัญลักษณ์สดงความพิศษสามารถขຌาเดຌทุกพืๅนทีไ 
 4.10 หนวยสนับสนุนภาคพื นดิน 

  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย จัดหารถยนต์ดยสาร รับสง ผูຌปฏิบัติงาน สืไอมวลชน  จิตอาสา ละ
อุปกรณ์สิไงของ ปรับกลีไยบริวณดยรอบพืๅนทีไศูนย์บัญชาการฯ ซอมซมถนนสัญจรดยรอบละลานจอด
ฮลิคอปตอร์ จัดการจราจรทางอากาศ สนับสนุนกระบวนการทางศุลกากร฿หຌการชวยหลือจากตางประทศ 

อ้านวยความสะดวกดຌานการจราจร การดูลความปลอดภัย VIP รักษาความสงบรียบรຌอย บริหารจัดการรับ – สง 
ผูຌสืไอขาว / ผูຌปฏิบัติงาน / ประชาชน฿นพืๅนทีไ 
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  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
   ิ1ี จัดรถดยสารสองถวจ้านวน 10 คัน/วัน ตลอด 24 ชัไวมง รวมจ้านวน 772 ทีไยว ผูຌรับบริการ 
5,207 คน  

   ิ2ี ปรับพืๅนทีไ฿หຌทีมผูຌปฏิบัติเดຌรับความสะดวก ปฏิบัติงานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ  

   ิ3ี ปฏิบัติการขนสงล้าลียง฿นพืๅนทีไทีไมีความยากล้าบากกวาถนนปกติ ดย 4*4 ชียงรายอดวนจอร์คลับ  
   ิ4ี การขนสงอาหาร฿นพืๅนทีไ  
   ิ5ี การอ้านวยความสะดวกรืไองสัญญาณเฟจราจร ควบคุมสຌนทางจราจร  
   ิ6ี ประสานการสงตอความชวยหลือจากตางประทศ การอ้านวยความสะดวกกระบวนการศุลกากร 
การจัดละควบคุมหลุมจอดครืไองบิน 

         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเด ดี การอ้านวยการจราจรปิดกัๅนสຌนทาง จัดระบียบการจราจร
ผูຌปฏิบัติงาน สืไอมวลชน จิตอาสา เดຌรับการบริการทีไดีมีความพึงพอ฿จ เดຌรับความปลอดภัยทัๅงชีวิตละทรัพย์สิน 
การสัญจรเดຌรับความสะดวก ป็นสวนส้าคัญ฿นการจัดระบียบ 

   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี ขาดการประสานการปฏิบัติ มุงท้างานตขาดการบูรณาการ           
ความรวมมือกับหนวยงานขຌางคียงทีไจ้าป็น/ขาดระบบคัดกรองการขຌาออกทีไดี/การปฏิบัติงานลาชຌาพราะมี      
ความสับสนวุนวายท้างานเมสะดวก 

   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ การประชาสัมพันธ์เมทัไวถึง การประสานงานเมป็นระบบ              
ขาดจຌาหนຌาทีไมาประสานความขຌา฿จ การสัไงการ/การประสาน฿นระดับรองลงมายังเมมีความป็นอกภาพ ภารกิจ
฿นหลายครัๅ ง เมชัดจน บางหนวยมีการตัๅ งกองอ้านวยการซຌอนขึๅนมา ทีไ เมขึๅนตรงกับ฿คร ตละหนวย               
ตางด้านินการตามผนของตัวอง ระบบสืไอสารเมพียงพอเมชัดจน ขาดการบูรณาการความรวมมือ฿นภารกิจ             
ทีไ฿กลຌคียงละตอนืไองกัน ยังขาดผนการปฏิบัติ฿นภาพรวม การดูลผูຌปฏิบัติเมทัไวถึง บางครัๅงเดຌรับภารกิจการ
สนับสนุนการขนสงทีไเมตรงกับความจ้าป็น  
   - ประดในที่เดรียนรู เดຌหในความมีนๅ้า฿จความสียสละความมุงมัไน จิตอาสามอบก้าลังรง฿จ มีอาสาทีไ฿ชຌ
ความถนัดสาขาอาชีพ ิหมอนวด ชางตัดผม บริการอาหาร กใบขยะ ลຌางหຌองนๅ้า ขนสง ซักผຌา บริการขนของ
อุปกรณ์ ลาม เกด์น้าทางี หนวยงานราชการทุกหงอ้านวยความสะดวกการปฏิบัติ  
   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป มืไอจัดตัๅงศูนย์บัญชาการฯ ละสถาปนาระบบบัญชาการ
หตุการณ์ลຌว ควรจัดท้าผนการปฏิบัติ฿นภาพรวมดยทันที การจัดท้าค้านิยามพืไอก้าหนดระดับความส้าคัญของ
ผูຌบริหารตละระดับ฿หຌชัดจน มีสัญลักษณ์สืๅอหมวกทีไหในลຌวรูຌเดຌทันทีวาคือ฿คร มีความส้าคัญอยางเร฿น           
ศูนย์บัญชาการฯ ส้าหรับภารกิจนีๅขอ฿หຌตัๅงศูนย์ควบคุมสิไงของอุปกรณ์ทีไตกคຌางดຌวย 

 4.11 หนวยสื่อสาร 
  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย  
   แ. ติดตัๅงระบบสืไอสาร ทัๅงระบบดาวทียม ระบบ฿ยกຌว สัญญาณมือถือ WIFI ฿นบริวณทีไเดຌรับการรຌองขอ  
   โ. จัดหารถมบายสืไอสารคลืไอนทีไ อุปกรณ์สืไอสาร ชนสาอากาศ / ครืไองทรศัพท์ /  สายน้าสัญญาณ
ชนิดกันนๅ้า  
   ใ. จัดตัๅงศูนย์สืไอสาร฿นพืๅนทีไถๅ้าขุนนๅ้านางนอน ฿หຌสามารถสืไอสารผานทางวิทยุสืไอสารเดຌ  
   ไ. ภารกิจฝງาฟังทีมคຌนหา ทีมกูຌภัย ตรวจสอบความปลอดภัย ละประสานขຌอมูล  
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  - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
   แ. ศูนย์ฝງาระวังละตือนภัยจังหวัดชียงราย ิจัดตัๅงตามประกาศจังหวัดี ขຌาพืๅนทีไ โไ มิ.ย.ๆแ                  
พืไอจัดตัๅงศูนย์วิทยุสืไอสาร฿นการประสานงาน ดย฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยูคือ สายดรอปวาย เดຌระยะทางพียง ไเเ มตร 
ดยมีชุดปฏิบัติงานทีมละ ๆ คน ละติดตัๅงรีพีทตอร์฿นพืๅนทีไดอยผาหมีพืไอ฿หຌสงสัญญาณวิทยุฯ ฿หຌถึงภาย฿นถๅ้าเดຌ 
ละฝງาฟังทีมคຌนหาวาออกพืๅนทีไครบถຌวนปลอดภัยหรือเม จุดสืไอสาร ศูนย์ประสานงาน ปภ. / จุด฿นถๅ้า / จุดหนຌาถๅ้า 
จัดตัๅงศุนย์วิทยุสืไอสาร ศูนย์ตือน พืไอส้ารองระบบสืไอสารหากจุดอืไน โ เมสามารถติดตอเดຌ หรือกิดหตุฉุกฉินขึๅน             
   โ. ส้านักงาน กสทช. ขຌาพืๅนทีไมืไอวันทีไ โไ มิ.ย. ๆแ พืไอท้าภารกิจประสาน – ปฏิบัติ – สนับสนุน - 
ตรวจสอบ นืไองจากเดຌรับการรຌองขอจากพืๅนทีไ ละป็นผูຌก้ากับประสาน Operator มือถือทุกครือขายพืไอ฿หຌ
ทรศัพท์สามารถ฿ชຌงานเดຌ฿นพืๅนทีไ ตัๅงตวันทีไ โ5 มิ.ย. ๆแ พรຌอมทัๅงประสานทีมงานจาก CAT, TOT, AIS, DTAC, 

TRUE, ใBB  
   ใ. TOT ป็นหนวยงานภาครัฐทีไสนับสนุนอุปกรณ์ ติดตัๅงอุปกรณ์สืไอสาร มีทัๅงระบบ IP Star (ดาวทียมี 
ระบบ฿ยกຌวน้าสง ผานการประสานจากทาง กสทช.  
   ไ. CAT เดຌรับการประสาน กสทช. หนวยทหาร ละต้ารวจ ติดตัๅงสัญญาณอินตอร์นใต ฿หຌศูนย์บัญชาการฯ 
ติดตัๅงระบบ CCTV พืไอตรวจคนขຌา–ออก บริวณหนຌาถๅ้า ติดตัๅงสัญญาณอินตอร์นใต ทีไถง ใ ถๅ้าผาหมี ขุนนๅ้านางนอน 
ละทีไพักหนวยซีล รวมทัๅงสนับสนุน Sim ทรศัพท ์ ฿นการ฿ชຌงาน Router มือถือ ใG 

         - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี  
   1. สามารถด้ารงการสืไอสารตัๅงต฿นถๅ้า บนขา ดຌานลาง เดຌดีตัๅงตวันทีไ โ5 มิ.ย. – แไ ก.ค. ๆแ  

   โ. ศูนย์ฝງาระวังฯ คยมีการฝึกผนสืไอสารภาย฿นถๅ้าทรายทอง / ถๅ้าหลวง มืไอดือนมีนาคม โ5ๆแ 
สงผล฿หຌการสถาปนาระบบสืไอสาร฿นพืๅนทีไท้าเดຌรใว  
   ใ. ส้านักงาน กสทช. ละ Operator ทุกหนวยทีไขอความรวมมือ เดຌก CAT, TOT, AIS, DTAC, 

TRUE, ใBB สงผูຌปฏิบัติงานขຌาพืๅนทีไมาอยางตอนืไองท้า฿หຌระบบสืไอสารด้านินเดຌดีละตอนืไอง 
   - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี   
     หนวยงานดຌานการสืไอสาร ชน กสทช. ศูนย์ฝງาระวังฯ ขาดการประสานงานจากศูนย์บัญชาการฯ ยังหา
ผูຌสัไงการ฿นรืไองการสืไอสารตัวจริงเมเดຌ ตางคนตางสัไง ท้า฿หຌเมทราบภารกิจทีไชัดจน เมสามารถทราบขຌอมูล        
ดຌานการสืไอสาร ละ฿นระยะ แ-ใ วันรก ประสบปัญหา฿นรืไองของระบบการสืไอสาร เมสามารถ฿ชຌงาน  
   - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ  
    แ. เมทราบขຌอมูลจากการประชุมตละครัๅง มืไอนวทางการสืไอสารมีการปลีไยนปลงท้า฿หຌกิด           
ความลาชຌา เมชัดจน  
    โ. อุปกรณ์บางอยางเมมีการทดสอบ฿ชຌงานป็นประจ้ามืไอน้ามา฿ชຌงานท้า฿หຌ฿ชຌเมเดຌ ิศูนย์ฝງาระวังฯี  
    ใ. การรบกวนจากการ฿ชຌดรน ของหนวยงานตางโ การ฿ชຌวิทยุสืไอสารทีไเมเดຌรับอนุญาต ท้า฿หຌกิด          
การรบกวน การถายทอดสัญญาณภาพผานอินตอร์นใตทีไเมเดຌรับอนุญาต  
   - ประดในที่เดรียนรู  
    การสืไอสารป็นดาบ โ คม ควรมีการจัดซนนิไงรืไองของผูຌทีไจะท้าหนຌาทีไดຌานการสืไอสารทีไถูกตຌองออกเป 
พืๅนทีไเหนควรขຌาเดຌเมสามารถขຌาเดຌ ตຌองมีบัตรขຌาออกชัดจน การตรวจสอบอุปกรณ์สืไอสารทีไจะขຌามา฿นพืๅนทีไ 
ป็นตຌน 
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   - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  
    แ. มืไอประมินสถานการณ์รียบรຌอยลຌว ควรมีจຌาหนຌาทีไ ิปภ. ฯลฯี ประสานงานกับ กสทช. ลวงหนຌา 
    โ. การเฟฟງา ละการสืไอสาร ควรจะรวมกันปฏิบัติงาน ดยมีตัวกลางผูຌประสานงานอยางชัดจน  
    ใ. ควรตัๅงจุดลงทะบียนดຌานการสืไอสารพืไอ฿หຌชุดทีมสืไอสาร หัวหนຌาทีม ฿ชຌความถีไกลาง  ฿นการ
ปฏิบัติงาน / บริการวิทยุสืไอสารฯ฿นกรณีเมสามารถปรกรมความถีไเดຌ฿หຌกหัวหนຌาชุดพรຌอมนามรียกขานทีไ฿ชຌ
ตามสถานการณ ์ 
    ไ. ควรมีการคัดกรองผูຌปฏิบัติงาน มืไอขຌามาปฏิบัติงานลຌว ตຌองมีบัตรติดงานผูຌปฏิบัติงานทีไชัดจน       
มีการท้าความขຌา฿จรืไองคลืไนความถีไกลาง ิคลืไนอืไนี ทีไจะ฿ชຌ฿นภารกิจ  ละการผยพรขຌอมูลตาง โ ทีไชัดจน   
จุดดียว ชน การบริจาคตางโ  
    5. บทรียนจากถๅ้าหลวง / การติด฿นหมืองทีไชิลี ท้า฿หຌผูຌบริหารควรหากระบวนการ฿หม โ ดຌานการ
สืไอสาร ละมีการซักซຌอมอยางจริงจัง รวมทัๅง฿หຌหนวยงาน฿หม โ จากหตุการณ์นีๅขຌารวมดຌวย  
    ๆ. สถาปนาความถีไกลางทีไ ปภ. เดຌรับมอบ  
    ็. คา฿ชຌจายกีไยวกับรืไองคาเฟฟງาดຌานการสืไอสาร฿หຌมีกระบวนการพืไ องดวຌนคา฿ชຌจายนืไองจาก               
ป็นสถานการณ์ภัยอยางหนึไง  
    ่. ควรก้าหนดพืๅนทีไ฿หຌกรถสืไอสาร อุปกรณ์ทีไชัดจน ดยค้านึงถึงฝนทีไป็นอุปสรรค฿หຌ฿ชຌงานเมเดຌ  
    ้. การคัดกรองคนหรือการจ้ากัดพืๅนทีไ฿นการขຌาพืๅนทีไ อาจ฿ชຌระบบ GPS TRACKING 

----------------------------------------------------- 
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การถอดบทรียนหลังการปฏิบัติงาน ิAfter Action Review : AAR)  

การด้านินการ฿หຌความชวยหลือผสููญหาย฿นวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน จังหวัดชียงราย 

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 

ณ รงรมอสดี อวนิว ขตบางพลัด กรุงทพมหานคร 
 

 
1.การจัดวทีสวนา 

 ภายหลังจากการชิญผูຌปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงรายทีไปฏิบัติงานจริง฿นหตุการณ์รวมวทีสวนาละ
บงกลุมการถอดบทรียนตามภารกิจ มืไอวันทีไ ่-้ สิงหาคม โ5ๆแ ณ พธิ์วดล รีสอร์ท อนด์ สปา จังหวัด
ชียงราย ฿นระยะทีไ 1 เปลຌวนัๅน ฿นครัๅงนีๅระยะทีไ 2 ป็นการชิญหนวยงานทัๅงทีไขຌารวมปฏิบัติงานทีไถๅ้าหลวง-     
ขุนนๅ้านางนอน ซึไงสวน฿หญป็นหนวยงานจากสวนกลางทีไรวมปฏิบัติงาน ตลอดจนหนวยงานครือขายดຌานการ
จัดการสาธารณภัย พืไอขຌารวมวทีสวนา บงกลุมหารือ รวม 538 หนวยงาน จ้านวน 655 คน ระหวางวันทีไ 
15-16 สิงหาคม 2561 ณ รงรมอส ดี อวนิว กรุงทพมหานคร ดย฿นชวงชຌาของวันทีไ แ5 สิงหาคม โ5ๆแ 
ป็นการจัดวทีสวนา ดยมีผูຌขຌารวมสวนา จ้านวน 8 ทาน เดຌก  
 แ. นายณรงค์ศักดิ์  อสถธนากร ผูຌวาราชการจังหวัดพะยา 

 โ. พลต้ารวจตรี ชูรัตน์  ปานหงຌา รองผูຌบัญชาการต้ารวจภูธรภาค 5 

 ใ. นาวาอก ศุภชัย  ธนสารสาคร รองผูຌบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิศษทางรือ 

 ไ. นางพิชญา  มืองนาว์  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 5. นายจงคลຌาย  วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช 

 ๆ. นายกอบชัย  บุญอรณะ รองอธิบดีกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 

 ็. พลตรี วุฒิเชย  อิศระ  ผูຌอ้านวยการรงพยาบาลคายสมดใจพระนรศวรมหาราช 

 ่. นายสมศักดิ์  คณาค้า  นายอ้าภอมสาย 

 ละมีผูຌด้านินรายการ ดย ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลวชช คณบดี คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึไงผูຌรวมวทีสวนาป็นผูຌปฏิบัติงานจริง฿นระดับผูຌควบคุมการปฏิบัติ ละผูຌสนับสนุน฿น
ภารกิจส้าคัญ (key person) ของศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย฿นวนอุทยานถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ต้าบลปຆงผา 
อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย ละจากการถายทอดประสบการณ์ ความรับผิดชอบภารกิจทีไเดຌปฏิบัติ฿น
หตุการณ์ทีไถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน สามารถสรุปประดในทีไเดຌจากผูຌขຌารวมสวนา ดังนีๅ 
  1.1 นายณรงค์ศักดิ์ อสถธนากร ผูຌวาราชการจังหวัดพะยา  
  ผูຌวาราชการจังหวัดพะยา ฿นขณะนัๅนด้ารงต้าหนงผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย ละป็น
ผูຌอ้านวยการจังหวัด ตามมาตรา 15 หงพระราชบัญญัติปງองกันละบรรทาสาธารณภัย พ.ศ.โ55เ เดຌท้าหนຌาทีไ
ป็นผูຌบัญชาการหตุการณ์ ละปฏิบัติตามนวทางทีไก้าหนดตามผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ 
พ.ศ.โ55่ ซึไงป็นกฎหมาย ละผนวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยของประทศ มีประดในสรุป ดังนีๅ 
  ิ1ี การ฿ชຌระบบ ละอ้านาจที่มีตามกฎหมาย ทีไหมาะสมกับสถานการณ์ กอ฿หຌกิดความป็น
อกภาพ฿นการผชิญหตุ ตຌองยอมรับวากฎหมาย ละผนวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย มีความชัดจน 
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ละ฿หຌอ้านาจ นวทางการจัดการทีไสามารถน้ามา฿ชຌปฏิบัติเดຌจริง  จากหตุการณ์นีๅผูຌวาราชการจังหวัด           
เดຌ฿ชຌอ้านาจ ละนวทางการจัดการตามระบบทีไมี สามารถอธิบายเดຌจนกิดการยอมรับจากทุกภาคสวน  
   สถานการณ์ชวงรกยังเมทราบวาจะตຌอง฿ชຌกฎหมายฉบับ฿ด ตมืไอสถานการณ์มีความชัดจนขึๅน จึง฿ชຌ
กฎหมายทีไมีอยู ดย฿ชຌขຌอมูลละหตุผลจากผูຌชีไยวชาญประกอบการตัดสิน฿จ การปฏิบัติงานภาย฿ตຌกฎหมาย
ละผนวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ผูຌปฏิบัติงานกิดความมัไน฿จ฿นการท้างาน ละกิดความ
ชืไอมัไนตอผูຌมีอ้านาจตามกฎหมาย  
   สิไงส้าคัญคือตຌองท้า฿หຌผูຌปฏิบัติงานรับรูຌ ขຌา฿จถึงอ้านาจตามกฎหมาย ทัๅงอ้านาจของผูຌบัญชาการ
หตุการณ์฿นตละระดับ รวมถึงประยชน์ ความคุຌมครองตอทุกคนทีไปฏิบัติงานภาย฿ตຌกฎหมายวาดຌวยการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  
  ิ2ี ระบบการรายงานที่รวดรใว ชวยการระดมสรรพก้าลัง  ฿นวันกิดหตุชืไอกันวาดใกหายจริงโ มืไอ
ประมาณ 19.30 น. ของวันทีไ 23 ส.ค.61 จຌาหนຌาทีไ ฝຆายปกครอง ทຌองทีไ รวมคຌนหา ผูຌวาราชการจังหวัดเดຌรับรายงาน
ประมาณทีไยงคืน จึงดินทางขຌาพืๅนทีไ รวมประชุมวางผนจนตี 4 จึงริไม สัไงการ มืไอปฏิบัติงานสักพักหนึไงจึงริไมรูຌวา
หตุการณ์มีความยาก ละทรัพยากรทีไมีเมหมาะกับสถานการณ์ จึงตຌองปรับผน฿หม฿นชวง 09.00 น. ละปรับผน
฿หมอีกครัๅง฿นวลา 14.00 น. ซึไงมีการประมินสถานการณ์ปรับผนกันตลอด บทรียนคือการรายงานตຌองรวดรใว 
พืไอ฿หຌรูຌสถานการณ ์รูຌทรัพยากรทีไมี ละทีไตຌองการพิไม พืไอการระดมสรรพก้าลังเดຌรใวกวานีๅ  
  ิ3ี การตอบตຌขาวสาร จากการน้าสนอของสืไอมวลชนสายหลัก ละสืไอสังคมออนเลน์ ทีไมีมากมาย 
ละมักจะผิดพลาดจากขຌอทใจจริง สิไงส้าคัญ฿นการกຌเขสถานการณ์คือการจัดถลงขาว พืไอยืนยัน฿หຌกิด              
ความชัดจน 

  ิ4ี ความยาก฿นการบริหารจัดการ  ฿นหตุการณ์ทีไ กิดขึๅนมีความคิดหในทีไหลากหลาย                      
มีคนมากป็นหลักหมืไน มารวมท้างานดยทีไเมรูຌจักกันมากอน ทัๅงจากผูຌรวมปฏิบัติงาน นักวิชาการมีขຌอสนอ 
วิธีการ฿หຌปฏิบัติทีไ฿ชຌเดຌบຌาง เมเดຌบຌาง ตຌองคัดกรอง฿หຌดี ตสิไงทีไท้า฿หຌรืไองยากป็นรืไองงายคือ การทีไทุกคนมี
ปງาหมายดียวกัน สิไงส้าคัญคือการยอมรับขຌอจ้ากัดละศักยภาพทีไมี ดยทีไมืไอประมินสถานการณ์ลຌวพบวากิน
ศักยภาพทีไมี การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานทีไมีศักยภาพ฿นชัๅนตอเป ละพิไมการหารือประชุมตอนืไองกับ
ผูຌปฏิบัติ ละผูຌชีไยวชาญ พืไอ฿หຌกิดการตกผลึกทางความคิดรวมกัน ชวย฿นการล้าดับความส้าคัญ ลดการ
น้าสนอรายละอียดการปฏิบัตทิีไหนຌางาน พืไอลดการวิพากษ์ทีไอาจสงผลตอขวัญก้าลัง฿จของผูຌปฏิบัติงาน 

 1.2 พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานหงຌา รองผูຌบัญชาการต้ารวจภูธรภาค 5 

  ริไมรกของหตุการณ์ต้ารวจ฿นพืๅนทีไเดຌรับจຌงป็นหตุคนหายธรรมดา มืไอวลาผานเป  ยังเมสามารถ
หาผูຌสูญหายเดຌ การรายงานเปถึงจังหวัด ถึงภาค 5 จึงเดຌรับมอบหมาย฿หຌมาดูลภารกิจนีๅ ละขຌาระบบของจังหวัด
ดยขຌามารายงานตัวกับผูຌบัญชาการหตุการณ์ ฿นสวนของต้ารวจ มีหนวยงานรวม 13 หนวยงาน ประมาณ 1ุ700 คน 
ขຌารวมปฏิบัติภารกิจ ดยสรุปภารกิจมีดังนีๅ 
  (1) การจัดระบียบจราจร การรับสงประชาชน การจอดรถ จากถนน฿หญเปถึงถๅ้าหลวงรวมระยะทาง
ประมาณ ใ กิลมตร สภาพบางชวงปยกฉะมีคลนตม ชวงวันรก โ รถยนต์ของจຌาหนຌาทีไ อาสาสมัคร 
ประชาชน จอดขຌางทางยาวหยียด ชวงตอมาริไมปรับระบบการจรจรป็นจอดรถฝัດงดียว ดินรถทางดียว              
จัดจຌาหนຌาทีไดูลระบบสຌนทางจราจรขึๅนลงภูขา  
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  ิโี การรักษาความปลอดภัยชีวิต ละทรัพย์สิน ดยจัดจຌาหนຌาทีไต้ารวจรวม 3 ผลัด หมุนวียน 
ตรวจตราตามสຌนทาง มีหตุขมย 3-4 ราย ละคอยสอดสอง หຌามปรามผูຌทีไคอยขຌามารีไยเรหาผลประยชน์        
การสรຌางความป็นระบียบ฿นพืๅนทีไปฏิบัติงาน ฿นสวนของการจัดระบียบสืไอมวลชน มีการรียกสืไอมวลชน            
ทีไเมปฏิบัติตามกรอบกติกา ชน การปลอยขาว ปลอยภาพทีไหวงหຌาม มากลาวตักตือน บางรายถูกด้านินคดี    
  ิใี การสนับสนุนการคຌนหา กูຌภัย ละสงกลับ มีฮลิคอปตอร์ พลดินทຌา รถยนต์ รถพยาบาล        
ขຌารวมสนับสนุนภารกิจ ทัๅงการบินส้ารวจ การดินทຌา รยตัว คຌนหาชองทาง พรง ปลองถๅ้า การสงตอ ล้าลียง         
ทางอากาศ ละทีมพทย์ รถพยาบาลรองรับผูຌประสบภัย  
 1.3 นาวาอก ศุภชัย ธนสารสาคร รองผูຌบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิศษทางรือ 

  ทีมของหนวยซีลชุดรกทีไดินทางเปถึง เมมีขຌอมูลทีไหนຌางาน เมคิดวางานจะยาก มืไอขຌาเปกใพบกับ
ความยากล้าบาก฿นการปฏิบัติงานดยสรุป ดังนีๅ  
  ิ1ี สภาพพื นที่ที่เมคุຌนคย ทักษะ ประสบการณ์ นืไองจากหนวยซีลปกติลຌวฝึกมานຌนด้านๅ้า         
฿นทะล การปฏิบัติภารกิจ฿นครัๅงนีๅจึงพบกับอุปสรรคคอนขຌางมาก ตຌองมีการปรับตัว ละรียนรูຌ พิไมติม             
ทางดຌานทคนิคละความชีไยวชาญ การ฿ชຌอุปกรณ์พิศษ ฿นการด้านๅ้า กูຌภัย ละการท้างาน฿นถๅ้า สิไงหลานีๅสงผล
ตอความลาชຌา฿นการปฏิบัติงาน 

  ิ2ี ครื่องมือ อุปกรณ์  เมป็นเปตามมาตรฐานของนักด้านๅ้ าถๅ้า  สงผลตอความปลอดภัย               
ของผูຌปฏิบัติงาน นอกจากนีๅ อุปกรณ์ ทคนลยีบางอยางทีไทันสมัยถูกสงมาตกลับเมมีการถายทอด เมสามารถ฿ชຌเดຌ 
ตຌองคัดกรอง฿หຌดีกอนพืไอเม฿หຌขຌามากีดขวางการปฏิบัติงาน฿นถๅ้า 
  ิ3ี การติดตอสื่อสาร นักประดานๅ้าเมสามารถ฿ชຌระบบสืไอสารเปยังศูนย์บัญชาการฯ ละศูนย์สวนหนຌา
บริวณถง 3 เดຌ บางครัๅงขาดการรายงานเปถึง 23 ชัไวมง  
 1.ไ นางพิชญา มืองนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
  สิไงทีไเดຌด้านินการคือการป็นผูຌประสานงานสืไอมวลชน ิMedia Liaisonี การจัดการขຌอมูลขาวสาร 
การจัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลประชาสัมพันธ์รวม การจัดถลงขาว การจัดท้าชองทางสืไอ Page Official ทีไป็นทางการ   
มียอดผูຌขຌาดูพจประชาสัมพันธ์จังหวัดกวา 29 ลຌานคน ท้า฿หຌหในวา฿นยามทีไกิดวิกฤต สิไงทีไป็นราชการกใยังป็น
ทีไนาชืไอถือ นอกจากนีๅ อีกมุมหนึไ ง  สามารถลงทะบียนสืไ อกระสหลักเดຌ  ตสืไอสั งคมออนเลน์คมี
ทรศัพท์คลืไอนทีไกใสามารถท้าสืไอเดຌลຌว 

  ทั งนี  การมองกรมประชาสัมพันธ์ป็นสื่อ เมเดຌมองป็นหนวยงานราชการ ทีไมีหนຌาทีไ฿หຌค้านะน้า 
ปรึกษาละดูลขຌอมูลขาวสาร วางระบบการประชาสัมพันธ์ละผยพรสืไอ฿หຌกิดความหมาะสมพอดี ท้า฿หຌ
เมเดຌรับขຌอมูลการประชาสัมพันธ์อยางตอนืไองละเมครอบคลุมประดในทีไควรประชาสัมพันธ์฿หຌสืไอมวลชนน้าเป
ขยายผล จึงกิดการพยายามหาขาว ทุกชองทาง ละน้าสนอขาวทีไขาดขຌอทใจจริง ละมีการน้าสนอชิงลบ         
฿นหลายชองทางทัๅงสืไอกระสหลัก สืไอสังคมออนเลน์ 
 1.5 นายจงคลຌาย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานหงชาติ สัตว์ป่า ละพันธุ์พืช 

 อุทยานหงชาติของประทศเทยมีกวา 154 หง วนอุทยาน 90 หง ฿นสวนของวนอุทยาน จะป็นหลง
ทองทีไยวขนาดลใก เมเดຌ฿หญมาก ดยวนอุทยานทีไมีขนาด฿หญมีนืๅอทีไเดຌถึง 5ุ000 เร วนอุทยานขนาดลใกอาจมี
นืๅอทีไพียง 50-100 เร ฿นสวนก้าลังจຌาหนຌาทีไทีไถๅ้าหลวงมีกวา 100 นาย หมุนวียนปฏิบัติงาน ดยทีไการ
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ปฏิบัติงาน฿นชวงรกภารกิจยังเมชัดจน จຌาหนຌาทีไของวนอุทยานป็นหนวยสนับสนุน฿นการขนของอุปกรณ์ 
ตลอดจนภารกิจตาง โ ชนการคຌนหานอกถๅ้า การบีไยงทางนๅ้า  
 ฿นกรณีการขุดจาะ นืไองจากวนอุทยานป็นขตปຆาสงวน การขุดจาะกใจ้าป็นตຌองขออนุญาตตอกรม
ปຆาเมຌ ซึไง฿นขຌอทใจจริงกใเดຌมีการขออนุญาตลຌว สิไงส้าคัญคือทุกคนมีจิต฿จ มีปງาหมายดียวกัน฿นการชวยชีวิต  
จึงเม฿ชรืไองยาก ละ฿นชวงหลัง โ การปฏิบัติงานริไมป็นระบบ มีการจัดท้าบัญชีผูຌปฏิบัติงานสง฿หຌ ปภ.          
ซึไงสงผล฿หຌกิดระบบกระจายงาน   
 ฿นประดในการขຌาออกพืๅนทีไ ฿นสวนของขตวนอุทยาน ยังเมมีการชใคคนขຌาพืๅนทีไ ตถຌาป็นขต
อุทยานฯ จะมีการชใคผูຌทีไจะขຌาพืๅนทีไ มีการจายคาบริการ ประจวบหมาะกับทีไถๅ้าห งนีๅปรียบสมือนสถานทีไ         
ทีไดใก โ ฿นพืๅนทีไคุຌนคย ถຌาป็นนักทองทีไยวตางถิไนสวน฿หญขຌาเปสัก 100 มตร กใออกมาลຌว นอกจากนีๅ           
ตัวดานตรวจอยูหางจากตัวถๅ้า มีจຌาหนຌาทีไประจ้าอยูประมาณ 14 คน ดังนัๅน จึงตຌองมีการทบทวนมาตรการความ
ปลอดภัย฿นหลงทองทีไยวทีไมีความสีไยงอันตราย 

 ปัญหารืไองฐานขຌอมูล ถๅ้า฿นประทศเทยมียอะมาก 3-4 พันถๅ้า ฿นสวนของถๅ้าหลวง – ขุนนๅ้านางนอน 
ป็นถๅ้าทีไเมคยมีการส้ารวจทางธรณีวิทยาอยางป็นทางการท้า฿หຌขาดฐานขຌอมูล พืไอ฿ชຌประกอบ฿นการ
ปฏิบัติการคຌนหาชวยหลือผูຌติดภาย฿นถๅ้า อาทิชน ระยะทางของถๅ้า ทางขຌาออก พรงถๅ้า ทางนๅ้า ของถๅ้า ดังนัๅน 
จากนีๅเปจะมีการจัดท้าสิไงหลานีๅ ตลอดจนมาตรการ  ดຌานความปลอดภัยขึๅน฿หม 
 1.ๆ นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 

  ฿นสวนของกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย เดຌติดตามสถานการณ์มาตัๅงตตຌน ละ฿หຌการ
สนับสนุนผานครงสรຌางศูนย์บัญชาการฯของจังหวัดชียงราย ซึไงตามครงสรຌางมีทีมทีไปรึกษาจากกระทรวง          
กรม หลาทัพ ซึไงภัยครัๅงนีๅมีพัฒนาการ มีความซับซຌอน การกຌเขปัญหาทีไกิดมีการกຌเขปัญหาตามล้าดับขัๅนตอน 
ซึไงสถานการณ์มีพัฒนาการรืไอย โ การ฿ชຌอ้านาจตามกฎหมาย ละผนวาดຌวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
ทีไชืไอมตอกัน ซึไงทานผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย เดຌด้านินการตามอ้านาจ ละผนดังกลาวเดຌป็นอยางดี  
  ภายหลังทีไจังหวัดเดຌประกาศขตประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายละผนการปງองกันละบรรทา
สาธารณภัยหงชาติ พ.ศ.2558 ละการประกาศขตการ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน          
ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยงินทดรองราชการพืไอชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน พ.ศ.โ55ๆ 
นอกจากการสงก้าลังขຌาพืๅนทีไสนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์บัญชาการฯของจังหวัดลຌว กรมปງองกันละบรรทา
สาธารณภัยยังเดຌขอยกวຌนระบียบกระทรวงการคลังฯ ละเดຌขอขยายวงงิน฿หຌจังหวัดดຌวย พืไอ฿หຌการ
บริหารงานป็นเปดຌวยความคลองตัวยิไงขึๅน 

  ขຌอสังกตหนึไงทีไขอหยิบยกขึๅนมาคือรืไองการมอบหมายตัวบุคคลรับผิดชอบ฿นครงสรຌางของ          
ศูนย์บัญชาการฯ ทีไริไมรกอาจจะยังเมรูຌจักกัน ฿นบางสวนผูຌทีไเดຌรับมอบหมายอาจยังเมขຌา฿จ ฿นบทบาทละยัง
เมเดຌลง฿นรายละอียด การขาดการสืไอสาร กใอาจท้า฿หຌสายการบังคับบัญชากิดความเมชัดจนเดຌ  สิไงทีไจะชวย
กຌเขปัญหาเดຌคือการรวมประชุมพืไอรับขຌอมูล ละภารกิจพรຌอมทัๅงสงตอ฿หຌระดับรองลงมาตามครงสรຌางขຌา฿จ 

  ฿นสวนของการจัดการทรัพยากร ทัๅงทรัพยากรทีไป็นตัวบุคคล ชน นักวิชาการ ผูຌชีไยวชาญ 
จຌาหนຌาทีไปฏิบัติการ฿นดຌานตาง โ ละทรัพยากรทีไป็นครืไองมือ อุปกรณ์  การลงทะบียน ละคัดกรองป็น      
สิไงส้าคัญ หากทุกทรัพยากรมาทีไหนຌางานหมด นอกจากจะเมกิดประยชน์฿นชิงการจัดการลຌว ยังสงผลตอ
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ความออัดอีกดຌวย ดังนัๅน การจัดจุดระดมทรัพยากร เวຌอีกสถานทีไหนึไง฿หຌมีระบบการจัดการ ตัๅงตการจ้านก 
จัดสรร ละติดตามทรัพยากร จึงป็นสิไงจ้าป็น  
 1.็ พลตรีวุฒิเชย อิศระ ผูຌอ้านวยการรงพยาบาลคายสมดใจพระนรศวรมหาราช 

  มองวาภารกิจทางการพทย์ป็นภารกิจสุดทຌาย สิไงทีไหใน฿นครัๅงนีๅคือการจัดตัๅงรงพยาบาลสนาม          
ซึไงมีพันธกิจ เดຌก วชกรรมปງองกัน การรักษาพยาบาลบืๅองตຌน การสงก้าลังบ้ารุงสายพทย์ ละการสงกลับ
สายพทย์ ทัๅงนีๅ การบริการพทย์สนาม ป็นการปฏิบัติงานของหนวยทหารรวมกับหนวยพทย์จากกระทรวง
สาธารณสุข ละกรมพทย์ทหารรือทีไมีความชีไยวชาญศาสตร์฿ตຌนๅ้า ภารกิจการรักษาพยาบาล การสงก้าลังพล
สายการพทย์ ซึไงการ฿หຌบริการพทย์สนาม ณ ขณะนัๅน ทียบทาระดับหอ ICU มีประสิทธิภาพ มีพทย์          
ใเ กวานาย ิทหารรือ ไ นาย ทหารบก โๆ นายี ป็นพทย์ฉพาะทางพิศษ โเ นาย ขຌารวมปฏิบัติงาน 

  การปฏิบัติการครัๅงนีๅ ปัญหาทีไพบคือ Medical Data เมเดຌรับขຌอมูลทีไสมบูรณ์ ทัๅง % ของออกซิจน 
สภาพถๅ้า ละสภาพดใก ซึไงตຌองการขຌอมูลตลอดวลาวา คนเขຌป็นอยางเร จึงตຌองวางผนด้านินการกวຌาง ละ
หลายทางครอบคลุมบริบทหลายอยาง 
  ฿นสวนทีไควรตรียมการตอเป฿นอนาคต คือ การตรียมความพรຌอม฿หຌกับประชาชนละผูຌปฏิบัติงาน
฿นองค์ความรูຌดຌานภัยพิบัติ รวมถึงการจ้านก฿นตละพืๅนทีไวามีภัยอะเร จากนัๅน  จึงฝึกซຌอมรวมกัน ละจาก
หตุการณ์฿นครัๅงนีๅ สิไงทีไเดຌรียนรูຌคือการบริการทางการพทย์เม฿ชพียงฉพาะทางรางกาย ตยังรวมถึงดຌานจิต฿จ  
 1.่ นายสมศักดิ์ คณาค้า นายอ้าภอมสาย 

  เดຌขຌาเปมีสวนรวมตัๅงตวันรกทีไดใกโหายขຌาเป฿นถๅ้า ดยมีทีมงานฝຆายปกครองขຌาเปรวมคຌนหา 
ละรวมอ้านวยความสะดวกบริวณถๅ้าหลวง ละภายหลังจากทางจังหวัดเดຌจัดตัๅง ศูนย์บัญชาการฯขึๅน ทางอ้าภอ
มสายซึไงมีปลัดอ้าภออยู 9 คน จึงเดຌมอบหมาย฿หຌปลัดอ้าภอรับผิดชอบงานส้าคัญภาย฿ตຌครงสรຌางของ         
ศูนย์บัญชาการฯดยทันที พืไอรับผิดชอบ ติดตามงาน ละรายงานผลอยาง฿กลຌชิด ดยมี ภารกิจหลักเดຌก                
การประสานกับ ปภ.จังหวัด การพูดคุยกับผูຌปกครอง ญาติของดใกโ คอยกันสืไอมวลชนทีไขຌามาหาผูຌปกครองละญาติ 
การติดตามขຌอมูลภาย฿นถๅ้า การอ้านวยความสะดวก฿หຌประชาชนจิตอาสา การดูลความปลอดภัย฿นพืๅนทีไดย        
จัดชุด ชรบ./อปพร. รวมกับจຌาหนຌาทีไต้ารวจ ละการดูลจุดรับบริจาคทีไ อบต.ปຆงผา  
  การจัดอาหาร ครื่องดื่มสงเปยังผูຌปฏิบัติงาน จากขຌอมูลพบวา฿นชวงวันทีไ 25-26 กรกฎาคม 2561  
มีจຌาหนຌาทีไละประชาชนดินทางเปยังถๅ้าหลวงกวา 8,000 คน ซึไง฿นสวนทีไอ้าภอรับผิดชอบ฿นชวงนัๅนสามารถ      
จัดเดຌประมาณ 5ุ000 ชุดตอวัน อยางเรกใตามมีประชาชนจากจังหวัดขຌางคียง ชน ชียง฿หม ล้าพูน พะยา นาน 
มารวมบริจาคอาหารอยูดยตลอด ส้าหรับการจกจายอาหารบงป็น 3 จุด เดຌก พืๅนทีไ฿นถๅ้า พืๅนทีไบนภูขา ละ
พืๅนทีไทีไป็นทีไพักดยรอบ ส้าหรับอาหารของผูຌทีไนับถือศาสนาอิสลาม มีคณะกรรมการอิสลามของอ้าภอมสาย   
มาชวยจัดการ฿หຌ ละ฿นสวนของนๅ้าดืไมจะถูกจัดตรียมเวຌประมาณ 50,000 ขวดป็นอยางนຌอย 

  การจัดการมวลชน ประชาชนจิตอาสา สนับสนุนภารกิจตามการรຌองขอจากศูนย์บัญชาการฯ ชน 
ดຌานการรักษาความปลอดภัย จัดป็นชุดชรบ. การบริการตาง โ ชน ชุดมอตอร์เซค์จิตอาสา วันละ 20 คัน        
จากต้าบลตาง โ ป็นตຌน ดยรวมลຌวมีมวลชน ประชาชนจิตอาสา ขຌารวมภารกิจวันละเมตไ้ากวา 1,000 คน 

  การจัดการ฿นรื่องความรูຌสึกของประชาชน ป็นอีกภารกิจหนึไงทีไส้าคัญ ชน การชิญครูบาบุญชุม 
ครูบาสงหลຌา มาท้าพิธีกรรมตามความชืไอของชาวหนือ ซึไงฝຆายปกครองตຌองคอยดูความรูຌสึกของมวลชน 
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ผูຌปกครอง ญาติพีไนຌอง ละการท้าพิธีตามความชืไอตาง โ จะมีการอนุญาตจากผูຌบัญชาการหตุการณ์กอนทุกครัๅง 
ละเมจัดพิธีกรรม฿นบริวณทีไอาจกิดการรบกวน ตอการปฏิบัติงาน หรือป็นพิธีกรรมทีไกอ฿หຌกิดความรูຌสึกทีไเมดี
กับคน฿นพืๅนทีไ นอกจากนีๅ การรีบขຌาเปพูดคุยกับกษตรกรทีไเดຌรับความดือดรຌอนจากการระบายนๅ้ากใป็นภารกิจ
ส้าคัญอีกภารกิจหนึไง ซึไงทางอ้าภอเดຌรีบขຌาเปส้ารวจ ละพรຌอม฿หຌความชวยหลือ ยียวยาตามระบียบดยทันที  
  การ฿ชຌสื่อสังคมออนเลน์ชวย มีกลุม Application Line ชุมชนคนรักมสาย ป็นชองทาง฿นการ
สืไอสารระหวางประชาชนกับภาครัฐ มีก้านัน ผูຌ฿หญบຌาน น้าชุมชน฿นพืๅนทีไ รวมสืไอสารกับประชาชน   
 1.9 สรุปประดในที่เดຌจากผูຌขຌารวมสวนา บทรียนสูการพัฒนา 

- กฎหมาย ผนวาดຌวยการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย เดຌ฿ชຌละสดง฿หຌหในถึงความมี
ประสิทธิภาพลຌว ควร฿ชຌอกาส฿นการปรับปรุงจัดการชองวางทีไพบจากหตุการณ์฿นครัๅงนีๅ  

- ระบบครงสรຌาง฿นการจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน ตຌองศึกษาละน้ามา฿ชຌ฿หຌหมาะสม มืไอจังหวัดเดຌจัดตัๅง
ศูนย์บัญชาการหตุการณ์ขึๅน ละยังเมเดຌยกระดับการจัดการสาธารณภัย ตามผนปງองกันละบรรทา          
สาธารณภัยหงชาติ หนวยงานสวนกลางตຌองมีการติดตามสถานการณ์พืไอตรียมสนับสนุนศูนย์บัญชาการ
หตุการณ์จังหวัด  

- การตัดสิน฿จของผูຌบัญชาการหตุการณ์ตຌองสามารถยืดหยุนเดຌ กฎ ระบียบ ทีไกอ฿หຌกิดชองวาง
฿นการจัดการตຌองมีการกຌเข การตัดสิน฿จภาวะฉุกฉินของผูຌบัญชาการหตุการณ์เมมีพืๅนทีไ สีทา฿หຌตัดสิน฿จ จะมี
คสีขาว กับสีด้าทานัๅน ฿ชຌความยืดหยุน ดุลยพินิจ การตัดสิน฿จบบ Professional Code การตัดสิน฿จทีไดีทีไสุด 
จากพืๅนทีไทีไคุຌนคย กลายป็นเมคุຌนคย ดยมีพฤติกรรมของภัยพิบัติ ินๅ้าทวมถๅ้าี ป็นตัวปร 

- ควร฿หຌ ความส้ าคัญรื่ อง  Scene Safe And Logistic ทีไ อาจก อ฿หຌ  กิ ด  Scene Disaster              
การจัดระบียบสถานทีไทีไสามารถ Facilitate เดຌอยางรวดรใว ผูຌปฏิบัติงานตຌองเดຌรับสิทธิ์฿นความปลอดภัย
ระหวางปฏิบัติงานทีไมีความปลอดภัย ตຌองมีผนส้ารองของ Tactical Team  

- การก้าหนดทิศทางการฝึกบุคลากร ฿นอนาคต การพิไมศักยภาพ ทักษะ ความชีไยวชาญฉพาะดຌาน       
กผูຌปฏิบัติงานป็นส้าคัญตตຌองออกบบนวทางการพัฒนา฿หຌดีละยัไงยืน  

- การจัดระบียบสื่อ ซึไงมีหลายกลุม ทัๅงสืไอ฿นก้ากับ สืไอทีไราเมรูຌ รวมถึงการออกบบขຌอมูล ขຌอความ
฿ดควรปิด ขຌอความ฿ดทีไปิดผยเดຌ ฿นภาวะวิกฤตขาวสารภาครัฐจะมีความนาชืไอถือทีไสุด กรมประชาสัมพันธ์  
ควรหานวทาง฿นการจัดการสืไอสังคมออนเลน์ทีไหมาะสมตอเป  

- การบริหารจัดการคนที่สนอตัวพื่อขຌามาชวยทีไมีมากมาย จะมีการจัดการ หรือมอบหมาย
ภารกิจหรือประกอบก้าลังอยางเร 

- การจัดการขຌอมูลสาธารณภัยที่ป็นลักษณะของ Big Data ชน ขຌอมูลการส้ารวจครงสรຌางถๅ้า 
ขຌอมูลพืๅนทีไทางภูมิศาสตร์ ขຌอมูลอุปกรณ์ ผูຌชีไยวชาญ ขຌอมูลทางการพทย์ ขຌอมูลหลานีๅป็นขຌอมูลทีไหนวยงาน
ควรรวมกันจัดท้าเวຌ พืไอ฿หຌกิดการลกปลีไยนรียนรูຌระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  

- การปฏิบัติการทางการพทย์ นอกจากมอง฿นรืไองของการรักษาชีวิต ตຌองพิไม฿นรืไองการดูล
ดຌานจิต฿จละสุขภาพจิต  

- การกຌเขปัญหาที่กิดขึ น฿นพื นที่ ตຌอง฿ชຌคน฿นพืๅนทีไ รวมกຌเขปัญหา 
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2. การสวนาถอดบทรียนจากผูຌปฏิบัติงานจริง฿นชวงบาย 

 วันทีไ แ5 สิงหาคม โ5ๆแ ชวงบาย ตอนืไองถึงวันทีไ 16 สิงหาคม 2561 ชวงชຌา ป็นการชิญจຌาหนຌาทีไ
จากหนวยงานสวนกลาง ละหนวยงาน฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงราย ทัๅงภาครัฐ อกชน องค์กรสาธารณกุศล 
อาสาสมัคร องค์กรระหวางประทศ สืไอตางประทศ รวม 5ใ่ หนวยงาน ทีไเดຌปฏิบัติงานทีไจังหวัดชียงราย       
รวมลกปลีไยนประสบการณ์ ประมวลล้าดับหตุการณ์ ทบทวนกระบวนการ฿นการจัดการสาธารณภัยทีไกิดขึๅน 
พืไอน้าเปสูบทรียนภายหลังการปฏิบัติงาน ดยยึดยงตามครงสรຌางศูนย์บัญชาการคຌนหาผูຌสูญหาย ฿นวนอุทยาน     
ถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน ต้าบลปຆงผา  อ้าภอมสาย จังหวัดชียงราย สามารถบงกลุมผูຌปฏิบัติงานตามลักษณะ
ภารกิจทีไกีไยวขຌอง เดຌก      
  แ. กลุมทีไปรึกษาละผูຌชีไยวชาญ   
  2. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ  
  3. สวนปฏิบัติการ บงป็น 

   3.1 กลุมปฏิบัติการทางอากาศ  
   3.2 กลุมคຌนหาละกูຌภัย บงป็น 3 กลุมยอย เดຌก 
    3.2.1 อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล    
   3.2.2 หนวยทหาร 
   3.2.3 หนวยงานฝຆายพลรือน 

   3.3 กลุมบีไยงทางนๅ้า  
    3.4 กลุมการพทย์ละสาธารณสุข  
  4. สวนสนับสนุน ิหนวยสืไอสาร ละหนวยจัดหาสิไงอุปกรณ์ี 
 จากการน้าสนอผลการถอดบทรียนของตละกลุม฿นชวงชຌาวันทีไ 16 สิงหาคม 2561 สรุปประดในเดຌ ดังนีๅ 

2.แ กลุมที่ปรึกษาละผูຌชี่ยวชาญ 

- ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย ฿หຌค้าปรึกษากับผูຌบัญชาการหตุการณ์ ตลอดจนรวม
กระบวนการวางผนดย฿หຌขຌอมูลชิงทคนิค ขຌอมูลชิงวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนทคนลยี฿หຌกับหนวยงาน 
มูลนิธิ องค์กรตาง โ ทีไมีภารกิจ฿นชิงทคนิค ชน การระบายนๅ้า  การจาะพรงถๅ้า การ฿ชຌครืไองมือจาก
ภาคอกชนขຌามาสริม฿นภารกิจ ป็นตຌน 

- ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง การ฿หຌค้าปรึกษา สนับสนุนขຌอมูล การรวมวางผน ละ
บูรณาการการปฏิบัติงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅนฉพาะหนຌา 

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี การสนับสนุนขຌอมูล นวทางการกຌเขปัญหา การประมิน       
ความสีไยงของการท้างาน การวางผนการท้างาน การจัดล้าดับความส้าคัญขัๅนตอนของผนงาน รวมถึงการชีๅจง
ท้าความขຌา฿จตอผูຌปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี ฿นระยะริไมตຌน การประมินสถานการณ์ทีไกิดขึๅน อยูภาย฿ตຌ
ขຌอจ้ากัดหลายประการ สงผลตอขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการวางผนปฏิบัติงาน รวมถึงการสืไอสารขຌอมูลสถานการณ์ตอ
ผูຌปฏิบัติงานเมชัดจนละทัไวถึง สงผล฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปอยางเมมีประสิทธิภาพทาทีไควร 
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- อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ ที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน  

 ิ1ี ขຌอมูลทีไตຌอง฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จมียอะ ละกระจัดกระจาย  

 ิ2ี การสรุปขຌอมูล ละผลการปฏิบัติงานประจ้าวัน เมเดຌสืไอสารตอเปยังหนวยปฏิบัติอืไน โ ทีไตຌองมี
ภารกิจชืไอมยงกัน  

 ิ3ี อุปกรณ์ ครืไองมือทีไมีอยู เมหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สงผลตอการวางผนการปฏิบัติงาน      
฿นหຌวงวลาตอเป 

- ประดในที่เดรียนรู  การมีความคาดหวัง น้าเปสูการก้าหนดปງาหมาย พืไอท้า฿หຌ   การปฏิบัติงาน
ประสบผลส้ารใจ ละเดຌรียนรูຌถึงขຌอมูล ความรูຌกีไยวกับ ครืไองมือ อุปกรณ์ ครืไองจักรกล ละทคนลยี฿หม โ ทีไ฿ชຌ
ส้าหรับการบริหารจัดการสาธารณภัยของหนวยงานตาง โ ละจากผูຌชีไยวชาญ฿นดຌานตาง โ  

- ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  

ิแ ี  ควรมีการปรับปรุ งฐานขຌอมูลผูຌ ชีไ ยวชาญดຌานตาง  โ ตลอดจนหนวยงานตาง  โ                   
ทีไมีอุปกรณ์พิศษ฿นการจัดการภัยทัๅง฿นละตางประทศ  

ิโี ควรมีการคัดกรองบุคลากรพืไอมอบหมายภารกิจ ฿หຌตรงกับขีดความสามารถ 

ิใี จัดบงขตพืๅนทีไปฏิบัติงาน฿หຌหมาะสม ละปลอดภัย  
ิไี ควรมีการฝึกซຌอมผนผชญิหตุภัยพิบัติรวมกับหนวยงานตาง โ ทัๅงภาครฐัละอกชน รวมทัๅงการ

น้าทคนลยีสมัย฿หม/พิศษรวม฿นการฝึกซຌอม  

2.2 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ิส้านักงานตรวจคนขຌามืองจังหวัดชียงรายี 
- ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย การประสานงานกับชาวตางชาติทีไขຌารวมการปฏิบัติงาน

คຌนหา กูຌภัย ละสืไอมวลชนชาวตางชาติ การสนับสนุนลามปลภาษา   
- ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง สามารถจัดท้าบัญชีรายชืไอขຌอมูลชาวตางชาติทีไขຌารวมการ

ปฏิบัติการคຌนหา ชวยหลือ อ้านวยความสะดวกชาวตางชาติ ทัๅงการขຌามา พ้านัก ละออกนอกราชอาณาจักร 
- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี อ้านวยความสะดวกดຌานกระบวนการขຌามือง กชาวตางชาติ  

ทัๅงการขຌามา฿นราชอาณาจักร การขออยูตอ฿นราชอาณาจักร ละการดินทางออก 

- อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ ที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน การจัดลงทะบียนผูຌขຌารวม
ปฏิบัติการมีขຌอมูลเมครบถຌวนทุกดຌาน ละพืๅนทีไ฿นการปฏิบัติงานจ้ากัดเมพียงพอตอความตຌองการ฿ชຌของตละ
หนวยงาน 

- ประดในที่เดรียนรูຌ ภารกิจทีไจะตຌองมีชาวตางชาติขຌามารวมปฏิบัติงาน ควรจัดกใบคัดยก฿หຌดี 
- ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป กรณีชาวตางชาติระดับ VIP ขຌารวมปฏิบัติการควรจัดกใบขຌอมูล 

ดยมีผูຌทนกระทรวงการตางประทศ ละต้ารวจสันติบาลรวมดูล พรຌอมทัๅงจัดกใบขຌอมูลตัๅงตริไมตຌนภารกิจ 

 2.3 สวนปฏิบัติการ บงป็น 

   2.3.1 กลุมปฏิบัติการทางอากาศ  
 - ภารกิจที่ปฏิบัติ / ที่เดຌรับมอบหมาย   

  ิ1ี การบินพืไอส้ารวจภูมิประทศบริวณถๅ้าหลวง – ขุนนๅ้านางนอน  
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  ิ2ี การสงก้าลังบ้ารุง ชน การล้าลียงสิไงของพระราชทาน การล้าลียงอุปกรณ์ อุปกรณ์
หนักทางอากาศยาน  

  ิ3ี การสรຌางสนามลงจอดฮลิคอปตอร์ชัไวคราว  
  ิ4ี การควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
  ิ5ี การสงกลับสายพทย์  
  ิ6ี การอ้านวยความสะดวก ณ ทาอากาศยาน฿นการขຌาออกพืๅนทีไ ตรวจสอบสัมภาระ

ของทีมชวยหลือตางชาติพืไอความปลอดภัย  
 - ผลการปฏิบัติ / ผลลัพธ์ที่กิดขึ นจริง  
  ิ1ี การ฿ชຌครืไองบินอากาศยาน ขนสงก้าลังพลของหนวยงานต้ารวจละหนวยงานอืไนโ 

ทีไกีไยวขຌอง พืไอปฏิบัติงาน฿นการคຌนหาปลอง  
  ิ2ี การล้าลียงสิไงของพระราชทาน การล้าลียงอุปกรณ์ อุปกรณ์หนักทางอากาศยาน  

  ิ3ี การควบคุมการจราจรทางอากาศของฮลิคอปตอร์ทุกล้า รวมถึงดรน฿นรัศมี        
15 NM ความสูง 2500 ฟุต บริวณหนือถๅ้าหลวง 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดຌดี สามารถปฏิบัติภารกิจตามทีไเดຌรับมอบหมายเดຌ
ส้ารใจ ดຌวยความรวดรใว ปลอดภัย ละสามารถกຌปัญหาการบินทีไสภาพทัศนะวิสัยเมอืๅออ้านวย 

 - การปฏิบัติงาน / ขั นตอนที่ท้าเดຌเมดี การปฏิบัติภารกิจการชวยหลือดยฮลิคอปตอร์ 
พทย์ พยาบาลของต้ารวจ/ทหาร เมป็นเปตามผนทีไซຌอมเวຌ นืไองจากการซຌอม฿นวลากลางวันตการปฏิบัติ
จริง฿นวลากลางคืน จຌาหนຌาทีไขาดความช้านาญละมีอุปสรรค฿นการปฏิบัติงาน รวมถึงการจ้านกอาการของ
ผูຌประสบภัยวาตຌอง฿ชຌฮลิคอปตอร์ล้าลียงประภท฿ดจึงจะหมาะสม 

 - อุปสรรค / ขຌอจ้ากัด / ขຌอขัดขຌอง  
  ิ1ี ขຌอจ้ากัดทางดຌานสิไ งสนับสนุน เดຌก  สงสวางเม พียงพอตอการปฏิบัติ งาน               

฿นวลากลางคืน ชองทาง฿นการก้าหนดสຌนทางสัญจรทางอากาศมีจ้ากัด ขาดครืไองมือภาย฿นสนามบิน         
พืไออ้านวยความสะดวก฿นการขนยຌายสิไงของ ชน รถฟล์คลิฟท์  

  ิ2ี สนามลงจอดฮลิคอปตอร์ชัไวคราวมีความออัดละสงสวางเมพียงพอ  

  ิ3ี ทีไพักนักบิน ชางครืไอง อยูเกลจากอากาศยาน  

  ิ4ี ขຌอขัดขຌองดຌานขຌอมูล ละการสัไงการ ดย฿นชวงรกของการปฏิบัติงาน ิกอนวันทีไ 
ใเ มิ.ย.ๆแี เมมีศูนย์ประสานงานทางอากาศท้า฿หຌขาดความชัดจน฿นการสัไงการทางอากาศยาน การขาดขຌอมูล
สิไงของทีไจะล้าลียงทางอากาศ ชน ครืไองสูบนๅ้า ถังอากาศ ท้า฿หຌการล้าลียง฿นตละครัๅงลาชຌา  

   ิ5ี หนวยงานทีไจะฝากสิไงของพืไอล้าลียงทางอากาศขาดความรูຌ฿นรืไอง Dangerous load 

 - ประดในที่เดຌรียนรูຌ การท้างานรวมกันป็นทีม ละการท้าภารกิจทีไหลากหลาย ทีไตຌอง฿ชຌ
อากาศยาน บุคลากร องค์ความรูຌ ละประสบการณ์ของตละบุคคลมาบูรณาการรวมกัน กอ฿หຌกิดผลการปฏิบัติทีไมี
ประยชน์ ละกิดความปลอดภัย฿นการท้างาน 

 - ขຌอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป 
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 ิ1ี ตรียมความพรຌอมของผูຌปฏิบัติงาน กองทัพรือควรน้าก้าลังพลนอกประจ้าการ 
มาฝึกทบทวนละทดสอบรางกาย฿หຌพรຌอมปฏิบัติหนຌาทีไ 

 ิ2ี ควรจัดตั งศูนย์ประสานงานทางอากาศ จะท้า฿หຌภารกิจชัดจนปฏิบัติงานเดຌงาย         
เมสับสน 

 ิใี ตรียมความพรຌอมของอุปกรณ์ ครื่องมือ ควรจัดหาครืไองมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน฿นสนามบิน฿หຌพรຌอม พืไอชวยลดวลา฿นการขนยຌายสิไงของทีไมีขนาด฿หญ                      

 ิไี การ฿หຌความรูຌกับบุคลากร฿นรืไอง Dangerous load ละขຌอมูล ละคุณสมบัติ
ของทีไจะ load กอนทีไจะสงของ พืไอเปล้าลียงทางอากาศ 

 ิ5ี ควรกຌเขค้าสัไงจังหวัด ขຌอทีไ 5 ฿นการท้าภารกิจจะตຌองมีครบทุกหนวย ทัๅงทหาร 
ละต้ารวจ ิค้าสัไงควรมีความยืดหยุน฿นการปรับปลีไยนหนวยงานตามความพรຌอมละสถานการณ์ี 
   2.3.2 กลุมคຌนหาละกูຌภัย ิอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลี 

  - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย สนับสนุน จຌาหนຌาทีไกูຌภัย ครืไองมืออุปกรณ์กูຌภัย
ทางสูง อุปกรณ์ด้านๅ้า จຌาหนຌาทีได้านๅ้า รถยนต์กูຌภัย ละสนับสนุนการปฏิบัติงานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย ชน 
การจัดจຌาหนຌาทีไล้าลียงขวดอากาศขຌาสูถๅ้าหลวง 

 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง ิดยสรุปี ปฏิบัติภารกิจส้ารวจปลอง ละดินทຌา
ส้ารวจหาพืๅนทีไชองทางการขຌาเปภาย฿นถๅ้ารวมกับ จຌาหนຌาทีไภาครัฐ อาทิชน ชุด ERT ของ ปภ. จຌาหนຌาทีไ
กองบินต้ารวจ ป็นตຌน ละสนับสนุนละอ้านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับจຌาหนຌาทีไละผูຌปฏิบัติงาน 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี การปฏิบัติภารกิจทางสูง ดยการส้ารวจพรง ปลอง 
การรยตัวพืไอสกัดหิน การส้ารวจพืๅนทีไบนถๅ้าหลวง / การชวยหลือละสนับสนุนการล้าลียงขวดอากาศขຌาสูถๅ้าหลวง/        

มีการจัดระบบการมอบหมายภารกิจตามระบบบัญชาการหตุการณ์฿นกลุมอาสาสมัครกูຌภัย ิวัดนๅ้าจ้าี กอนทีไจะขຌาเป
รวมปฏิบัติภารกิจกับหนวยงาน฿นพืๅนทีไ 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี  
  ิ1ี การปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไถงภาย฿นถๅ้าหลวงทีไป็นเปดຌวยความยากล้าบากละตຌอง฿ชຌ

ผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน฿นการปฏิบัติงาน ท้า฿หຌเมสามารถปฏิบัติงานอยางตใมทีไนืไองจากเมคุຌนชินกับสภาพ                 
ภูมิประทศ  

  ิ2ี ความซๅ้าซຌอน฿นการมอบหมายภารกิจ฿หຌกับอาสาสมัครพืไอหมุนวียนก้าลังพลขຌา
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ สงผล฿หຌการปฏิบัติงานมีความลาชຌา 

 - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ ที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน 

   ิ1ี ดຌานการประสานงานละการติดตอสื่อสารระหวางกัน ฿นชวงรกของการปฏิบัติงาน
กิดขຌอจ้ากัด฿นการ฿ชຌครือขาย฿นการติดตอสืไอสารระหวางหนวยงาน  การรายงานตัว  การรับค้าสัไงพืไอปฏิบัติงาน       
มีความสับสน฿นการมอบหมายละสัไงการทีไยังเมชัดจน การประสานงานระหวางหนวยงานทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน 
จຌาหนຌาทีไกูຌภัยตางชาติมีความสับสนวุนวาย฿นชวงรกของการปฏิบัติงาน ละมีความเมขຌา฿จระหวางหนวยงาน/  
การดูลอาสาสมัครตางชาติทีไยังเมมีภาครัฐขຌามาดูลพียงพอ ท้า฿หຌอาสาสมัคร มูลนิธิภาคอกชนตຌองดูลละ
ประสานงาน พรຌอมทัๅงยังประสบปัญหาทางดຌานการสืไอสารภาษาตางประทศทีไเมสามารถ฿ชຌภาษาอังกฤษเดຌ  
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  ิ2ี ขาดการวางผน฿นการท้างานอยางตอนื่อง การดินทางทีไมีระยะเกลระหวางทีไพักกับ
ทีไปฏิบัติงาน ท้า฿หຌตຌองสียวลา฿นการดินทางเป-กลับ฿นตละวัน ครืไองมืออุปกรณ์ทีไเมพียงพอ กิดความสียหายละ 
มีการสูญหาย ฿นระหวางปฏิบัติงาน  

  ิ3ี ประสบการณ์฿นการด้าน ้าภาย฿นถ ้าทีไยังมีความช้านาญเมพียงพอนืไองจากป็น
ความสามารถฉพาะทางทีไตຌอง฿ชຌผูຌชีไยวชาญ 

 - ประดในที่เดรียนรู  มีการรียนรูຌดຌานการกูຌภัย฿นพืๅนทีไสูง พืๅนทีไปຆา การด้ารงชีพ฿นปຆา        
การกูຌภัยภาย฿นถๅ้าหรือทีไคบ ละกระบวนการวิธีการชวยหลือ ผูຌทีไประสบภัยทีไติดอยูภาย฿นถๅ้า การ฿ชຌระบบ GPS 

฿นการหาพิกัดพืๅนทีไปลอง ละระบบ google map ฿นการส้ารวจพืๅนทีไ ป็นตຌน นอกจากนีๅ ยังเดຌครือขาย฿นการ
ปฏิบัติงานดຌานกูຌภัย เดຌลกปลีไยนความรูຌฉพาะทาง ชน รืไองธรณีวิทยา ปຆาเมຌ วิศวกรรม ป็นตຌน 

 - ขຌอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป 

 ิ1ี สนับสนุนทรัพยากร฿นการปฏิบัติงาน ฿หຌน้าทคนลยี฿นการติดตอสืไอสารทีไมีความ
ทันสมัยมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ชน การ฿ชຌสัญญาณดาวทียม วิทยุสืไอสารทีไทันสมัย ละสนับสนุนครืไองมืออุปกรณ์
฿นการปฏิบัติงานบางประภท ชน ครืไองมือสืไอสาร ครืไองจักรกลขนาดหนัก 

  ิ2ี จัดท้าทะบียนขຌอมูลกลางละพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร มูลนิธิ  องค์กร            
สาธารณกุศล อปพร. จากทุกภาคสวน ทัๅง฿นรืไองของก้าลังคน ครืไองมืออุปกรณ์ ทัๅง฿นดຌาน ทักษะ ความรูຌ            
ความชีไยวชาญ การท้างานรวมกันดຌานการกูຌชีพ/กูຌภัย รวมถึงการจัด฿หຌมีชองทางการสืไอสารทีไสามารถขຌามารวม
ชร์ขຌอมูล รูปภาพ พืๅนทีไกิดหตุ สถานการณ์฿นพืๅนทีไ ขຌอมูลการติดตอสืไอสาร พืไอ฿หຌอาสาสมัครฯ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐเดຌอยางรวดรใวละป็นเปช฿นทิศทางดียวกัน 

  ิ3ี มอบหมายผูຌประสานงานหลักระหวางภาครัฐละอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กร          
สาธารณกุศล อปพร. พืไอ฿หຌกิดความชัดจน฿นการมอบหมายภารกิจ การสัไงการ ละป็นศูนย์กลาง฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌกอาสาสมัครทีไขຌาพืๅนทีไประสบภัย 

  ิ4ี ผนการป้องกันละบรรทาสาธารณภัยทีไมีอยู฿นตละระดับ ควรน้ามา฿ชຌ        
อยางจริงจังละป็นรูปธรรม ละผยพร฿หຌผูຌปฏิบัติงานเดຌรูຌจัก 

  ิ5ี ภาครัฐควร฿หຌความส้าคัญ฿นศักยภาพของภาคอกชน นืไองจากมีความพรຌอมทัๅงรืไอง        
ของวลา งบประมาณ ความคิด อุปกรณ์ละประสบการณ ์

   2.3.3 กลุมคຌนหาละกูຌภัย ิหนวยทหารี 
 - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ทีเ่ดຌรับมอบหมาย สนับสนุนก้าลังพลรวมภารกิจคຌนหาชองทางการขຌาเป

฿นถๅ้า ส้ารวจปลองพรง ละปฏิบัติงานตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่กิดขึ นจริง  
 ิ1ี ปฏิบัติภารกิจส้ารวจปลอง ละดินทຌาส้ารวจหาพืๅนทีไชองทางการขຌาเปภาย฿นถๅ้า 

 ิ2ี ขนยຌายอุปกรณ์การจาะ ละด้านินการจาะปลองถๅ้า/พรงทีไคาดวา จะขຌาสูถๅ้าเดຌ 
 ิ3ี ควบคุมจ้านวนคนขຌา-ออกถๅ้า 
 ิ4ี สนับสนุนการปฏิบัติงาน฿นถๅ้า ชน การขนยຌายอุปกรณ์สนับสนุน ชุดประดานๅ้า 

ละการระบายนๅ้า฿นถๅ้า  
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 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดຌดี  การบูรณาการหนวยงานทหารรวมกัน ท้า฿หຌมี
ประสิทธิภาพ฿นการลกปลีไยนขาวสาร ละการวางผนมีความรวดรใว ทันทวงทีตอการปฏิบัติงาน  มีอกภาพ 
ส้าหรับการปฏิบัติงานกับฝຆายพลรือน ป็นการลดภาระ฿นการผานสายการบังคับบัญชาตามล้าดับชัๅน 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดຌเมดี   
  ิ1ี ก้าลังพลจากหลายสวนงานปฏิบัติภารกิจเมตอนืไอง มืไอสับปลีไยนก้าลังเมมีการสง

ตอขຌอมูล หรือสงลຌวตคน฿หมเมน้ามา฿ชຌงาน 

  ิ2ี มีการมอบหมายภารกิจซๅ้าซຌอน ชน การส้ารวจปลองถๅ้า 
 - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ ฿นหຌวงรกของการปฏิบัติงาน เมมีผูຌควบคุม ละ

รวบรวมสิไงอุปกรณ์ทีไเดຌรับการสนับสนุนทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ระบบการติดตอสืไอสารขาดการบริหารจัดการทีไดี
สงผล฿หຌกิดความลาชຌา ละผิดพลาด฿นการประสานงาน ละขาดศูนย์ปฏิบัติการดຌานขຌอมูลขาวสารส้าหรับการ
คัดกรองขຌอมูล การกระจายขาวสารทีไถูกตຌอง 

 - ประดในที่เดรียนรูຌ การท้างานบบบูรณาการท้า฿หຌหในศักยภาพ ละขีดความสามารถ
ของหนวยงานตาง โ ทัๅงทางภาครัฐ อกชน จิตอาสา ประชาชน ละหนวยงานจากตางประทศ/การอ้านวยการ ละ
การบริหารงาน฿นสภาวะวิกฤตบนความเมป็นระบียบ ละการน้าความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี 
นวัตกรรม฿หม มา฿ชຌ฿นการกຌเขปัญหา 

 - ขຌอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป 

 ิ1ี ควรมีการจัดตั งหนวยงานฉพาะกิจ ทีไป็นผูຌทนของหนวยงานตาง โ ทีไสามารถ
ตัดสิน฿จกับขຌอมูลทีไมีผลตอการปฏิบัติละภาพลักษณ์ของหนวยเดຌ พรຌอมทัๅงท้าการประมวลผลขຌอมูลกอนน้ามา
ประชาสัมพันธ์ ป็นภาพรวม฿หຌกับสืไอ฿นทางดียว  ละ฿หຌมีสวนทีไท้าหนຌาทีไประสานงานรวมระหวาง             
ภาคสวนตาง โ ชน ภาคอกชน สวนงานตางประทศ 

 ิ2ี ควรมีการฝึกการป้องกันละบรรทาสาธารณภัยรวมกัน ดยฉพาะ฿นรืไองทักษะ
ความชีไยวชาญพิศษ รวมกับทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางตอนืไอง 

 ิ3ี ควรมีการจัดท้ารายการทรัพยากรทีไเดຌรับการสนับสนุน ละ฿หຌมีผูຌควบคุมพรຌอมทัๅง
สามารถนะน้าการ฿ชຌงานเดຌอยางถูกตຌอง รวมถึงหลงทีไมาของทรัพยากรพืไองายตอการประสานการปฏิบัติ 
   2.3.4 กลุมคຌนหาละกูຌภัย ิหนวยงานฝ่ายพลรือนี 

 - ภารกิจการปฏิบัติที่เดຌรับมอบหมาย การคຌนหาละกูຌภัยบริวณดຌานบนขาถๅ้าหลวง 
ละสนับสนุนภารกิจสูบนๅ้า฿นถๅ้า ล้าลียงอุปกรณ์สนับสนุนหนวยซีล  
 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่กิดขึ นจริง การคຌนหาภายนอกถๅ้า คຌนหาส้ารวจปลอง          
พรงทีไคิดวาจะทะลุถึงดຌาน฿นถๅ้า ตเมพบพรงถๅ้าทีไทะลุถึง฿นถๅ้าเดຌ สามารถชวยทีมกูຌภัยอืไน  ทีไประสบอุบัติหตุ
ขณะปฏิบัติหนຌาทีไสงตอหนวยพทย์ 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดຌดี  การจัดก้าลั ง ขຌาคຌนหากูຌภัยเดຌ ป็นระบบ             
ตามมาตรฐาน ละวางระบบการประสานงานดຌานการกูຌภัยรวมกับหนวยอืไน โ สามารถปรับปลีไยนภารกิจ         
฿หຌมีความยืดหยุนตามความหมาะสม  
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 - อุปสรรค/ขຌอจ้ากัด/ขຌอขัดขຌองที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน ขຌอจ้ากัดดຌานวลา   
ท้า฿หຌเมสามารถอธิบายนวคิด/วิธีการ฿หຌกับผูຌรวมงานจากหนวยงานอืไน ซึไงถຌาเดຌอธิบายนาจะสงผลตอการ
ท้างานเดຌรวดรใวละราบรืไนขึๅน  

 - ประดในที่เดຌรียนรูຌ การบูรณาการการท้างานรวมกันของหลายหนวยงานจ้าป็นตຌอง฿ชຌ
ความละอียดออน฿นการท้างาน  

 - ขຌอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป ควรมีการจัดท้าบัญชีทรัพยากร ทัๅงอุปกรณ์ 
ละบุคลากร ของตละหนวยงาน รวมทัๅงความช้านาญ ชีไยวชาญของบุคลากรทัๅง฿นประทศละตางประทศ  
   2.3.5 กลุมบี่ยงทางน ้า  

 - ภารกิจการปฏิบัติที่เดຌรับมอบหมาย  

  ิ1ี การผันนๅ้าขຌามพืๅนทีไรอยตก ละหลุมยุบ บีไยงบนทางนๅ้า บริวณพืๅนทีไถๅ้าผาหมี  
ิหຌวยนๅ้าดัๅนี ละพืๅนทีไผาฮีๅ ิหຌวยมะกอก/หຌวยปากตีนเฟี พืไอเม฿หຌนๅ้าขຌา฿นถๅ้า  

  ิ2ี การจัดท้าผนทีไภาพถายทางอากาศบบ ใ มิติ บริวณถๅ้าหลวง-ขุนนๅ้านางนอน 

 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่กิดขึ นจริง 
  ิ1ี ด้านินการผันนๅ้า บีไยงบนทางนๅ้า ลดปริมาณนๅ้าทีไเหลพิไมติมขຌาถๅ้าบริวณพืๅนทีไ
ผาหมีเดຌ แุ่เเเ ลบ.ม./วัน  ละพืๅนทีไผาฮีๅเดຌ แไุเเเ ลบ.ม./วัน 

  ิ2ี การ฿ชຌขຌอมูลภาพถาย ผนทีไประกอบการตัดสิน฿จ฿นการคຌนหาปลองหรือหลุม        
ทีไสามารถขຌาเป฿นถๅ้า ละประกอบการส้ารวจทางนๅ้าทีไจะเหลขຌาเป฿นถๅ้า 

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดຌดี 
 ิ1ี การกอสรຌางฝายละวางทอพืไอผันนๅ้าเดຌรับความรวมมือทัๅง฿นรืไองขຌอมูลจาก           

กรมทรัพยากรธรณี ละเดຌรับการสนับสนุนจຌาหนຌาทีไจากกรมอุทยานฯ ทหาร ตชด. ละชาวบຌานอยางรวดรใว         
ทันตอหตุการณ ์

 ิ2ี การ฿ชຌภาพถายทางอากาศบบ ใ มิติ ชวยตอการจ้าลองสภาพภูมิประทศจริงสามารถ
มองหในความสูง-ตไ้า รองขาของบริวณถๅ้าเดຌ 

 - อุปสรรค/ขຌอจ้ากัด/ขຌอขัดขຌองที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน นืไองจากป็นงานทีไ
ตຌอง฿ชຌหลักการทางวิชาการ ละผลการส้ารวจทีไตຌอง฿ชຌครืไองมือจากหลายหนวยงาน ท้า฿หຌการส้ารวจคอนขຌางลาชຌา 
นอกจากนีๅ ลักษณะภูมิประทศทีไมีตຌนเมຌหนาทึบสงผลตอการขຌาส้ารวจขຌอมูล฿นพืๅนทีไ 
  - ประดในที่เดຌรียนรูຌ ผนทีไภาพถายทางอากาศมีความจ้าป็น฿นการวางผน วิคราะห์
สภาพพืๅนทีไ  
 - ขຌอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป การศึกษาขຌอมูลพืๅนฐานของพืๅนทีไปฏิบัติงาน 
รวมถึงขຌอมูลผนทีไ ตางโ ทีไ฿ชຌ฿นการวางผน ควร฿ชຌขຌอมูลทีไมีความป็นปัจจุบัน พืไอชวย฿หຌกิดความมนย้า        
฿นการพิจารณาตัดสิน฿จ 

 2.3.ๆ กลุมการพทย์ละสาธารณสุข 

 - ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย  

  ิ1ี จัดตัๅงศูนย์ประสานงาน การประมินภาวะทางดຌานสุขภาพจิต 
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 ิ2ี จัดตัๅงศูนย์พักพิงชัไวคราวละอ้านวยความสะดวกส้าหรับญาติผูຌสูญหาย ิพม.ี 
  ิ3ี คຌนหาญาติทีไกีไยวขຌองกับผูຌสูญหายทัๅง 13 คน ประมินสภาพจิต฿จผูຌปกครอง           

ฝງาระวังการกิดอุปทานหมู 
  ิ4ี ฿หຌก้าลัง฿จละค้าปรึกษาบืๅองตຌน  

  ิ5ี รับขຌอมูลการชวยหลือดใก฿นความปกครองดยตรงจากศูนย์บัญชาการฯ          
พืไอปງองกันขาวลือ 

  ิ6ี หาขຌอมูลพิไมติม พืไอ฿หຌการชวยหลือ ติดตามหลังกิดหตุการณ์฿นหมูบຌาน 

 - ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
 ิ1ี จัดวรทีม MCATT หมุนวียนปฏิบัติงาน ดยมีทีมพืๅนทีไรวมกับทีมชวยหลือจาก 

รพช. รพศ. ดยทีมพืๅนทีไกับทีม รพศ. จะป็นหลัก฿นการสงตอการท้างานละจัดท้ารายงานระหวางวันจัดตรียม
วชภัณฑ์฿นการท้างาน เดຌก ปງายชืไอคลຌองคอ/ปลอกขน คณะท้างาน ยาทีไเมมี฿นรายการยาของรงพยาบาลสนาม 
ปງายผຌาสดงสัญลักษณ์ของจุดปฏิบัติงาน 

 ิ2ี จัดท้ากลุมปງาหมาย฿หຌบริการิกลุมสีไยงกิดปัญหาสุขภาพจิตี ยกป็น 3 กลุม 
เดຌก ญาติผูຌประสบภัย ทีมปฏิบัติงาน ิผูຌชวยหลือี ละประชาชน/จิตอาสา 

 ิ3ี การคัดกรอง : ผูຌมารับบริการวันรก จะป็นการคัดกรองขຌอมูลทัไวเป ปัญหา
สุขภาพจิต ดຌวย BS4 ละ 5ST ถຌาพบผิดปกติ ประมินดຌวย 2Q 8Q ละสงตอภาวะฉุกฉินทางจิตวชขຌารักษา
ระบบ ดยท้างานรวมกับรงพยาบาลสนาม฿นการสงตอ 

 ิ4ี ดูลอ้านวยความสะดวก ดຌานความป็นอยู สวัสดิการละยียวยาดຌานอาชีพละ
รายเดຌของญาตผิูຌสูญหาย  

 - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี ฿นขตสุขภาพทีไ แ มีการท้าขຌอตกลงสนับสนุน
ภารกิจการพทย์฿นขตพืๅนทีไ ท้า฿หຌการสนับสนุนภารกิจชวยคຌนหาผูຌสูญหาย ทีไถๅ้าหลวงป็นเปดຌวยความรวดรใว  

ปิดปฏิบัติการ EOC ทีม MCATT อยูภาย฿ตຌการสัไงการละท้างานป็นระบบชืไอมกันละท้างานรวมกับทีม
ชวยหลือจากส้านักงานพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์จังหวัดชียงราย พืไอลดความซๅ้าซຌอน รวมถึงการ
กຌปัญหาฉพาะหนຌาตละวัน ชน การปรับพืๅนทีไปฏิบัติงาน ปรับปลีไยนวิธีท้างาน สรຌางสัมพันธภาพกับทีมญาติ
ละทีมชวยหลือ การดูลญาติ ฿นรูปบบทีไตกตาง ตามความชืไอละวัฒนธรรม 

  - การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี  
   ิ1ี การวิคราะห์ปัญหามีความยาก พืไอ฿หຌกิดการสืไอสารทีไตรงละเดຌรับการกຌปัญหา 

นืไองจากบางปัญหาเมสามารถบอกความรุนรงทีไชัดจนเดຌ 
   ิ2ี การประสานงานระหวางทีมพทย์฿นพืๅนทีไของกระทรวงสาธารณสุข ต้ารวจ          

ละทหาร ยังมีชองวาง 
   ิ3ี การก้าหนดพืๅนทีไปลอดภัย฿นการตัๅงศูนย์พักพิงฯ฿หຌกับญาติผูຌประสบภัย เมสามารถ

ท้าเดຌ฿นทันท ี

   ิ4ี ผูຌสัไงการมีหลายคน ท้า฿หຌผูຌปฏิบัติงานกิดความสับสน 
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 - อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของ ที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน  

 ิ1ี การถูกรบกวนการปฏิบัติงาน เดຌก ขายวิทยุถูกดักฟังจากคนภายนอก ละน้าขຌอมูล
การปฏิบัติงานออกเปผยพร/สืไอมวลชน รบกวนญาติ ละจຌาหนຌาทีไ ดยการถายรูปละถามค้าถามซๅ้า โ/การถูก 
บุกรุกจากบุคคลภายนอกขຌามาทีไพักของญาติ/จิตอาสาขຌามาบริจาคของปริมาณมาก ขอถายรูปลงสืไอ/จิตอาสา      
ผูຌน้าทางจิตวิญญาณ ขอขຌามาท้าพิธีกรรมตาง โ ตามความชืไอ มีทัๅงการสรຌางขวัญก้าลัง฿จ ละท้าลายขวัญก้าลัง฿จ 

 ิ2ี การขาดขຌอมูลตางโ เดຌก ขาดขຌอมูลขาวสารการชวยหลือ ญาติพยายามหา
ขຌอมูลอง / ขาดขຌอมูลสถานการณ์ประจ้าวันของผูຌสูญหาย ท้า฿หຌเมสามารถวางผนการปฏิบัติงานประจ้าวัน 
ละผนลวงหนຌาเดຌ 

 ิ3ี การก้าหนดพื นที่สวนตัวที่ปลอดภัย฿หຌกับญาติของผูຌสูญหาย มีขຌอจ้ากัด ท้า฿หຌขຌาถึง
ตัวญาติเดຌงาย ถูกรบกวนจากสืไอ ละผูຌทีไน้าสิไงของมาบริจาคดยตรง หรือจากกลุมคนทรงจຌาขຌาผีตาง โ              
ขาดประสบการณ์จัดตัๅงละบริหารศูนย์พักพิง เมมีบุคคลหรือชองทางการประสานงานละชืไอมยงขຌอมูลทีไชัดจน  

 - ประดในที่เดรียนรู  ผนการปฏิบัติงานดຌานการพทย์ยังมีขຌอบกพรอง ทีไตຌองปรับปรุง 
องค์ความรูຌของบุคลากรทีม Mini-MERT, MERT มีความตกตางกัน มีผลตอการสับปลีไยนก้าลัง฿นการปฏิบัติงาน 

ละ฿นรืไองการตรียมความพรຌอม฿นการจัดตัๅงศูนย์พักพิง 
 - ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  

  ิ1ี ควรมีการฝึกการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย฿นประดในการพทย์ ละการ
จัดตัๅงศูนย์พักพิงฯรวมกัน ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ต้ารวจ 
ละฝຆายทหาร ทัๅง฿นระดับจังหวัด ละระดับชาติ 

  ิ2ี ควรมีผนพัฒนาองค์ความรูຌดຌานศูนย์พักพิง พืไอน้าเปสูการปฏิบัติทีไมีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅน 

2.4 สวนสนับสนุน ิหนวยส่ือสาร ละหนวยจัดหาสิ่งอุปกรณ์ี 
- ภารกิจที่ปฏิบัติ/ที่เดรับมอบหมาย  
ิ1ี ดຌานการสื่อสาร ติดตัๅงระบบสัญญาณชัไวคราว ขยายพืๅนทีไละขนาดความจุความขຌมของ

ครือขายทรศัพท์คลืไอนทีไ฿หຌสามารถสืไอสารเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
ิ2ี ดຌานการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประมินสถานการณ์ทีไกิดขึๅน / สนับสนุนทีมวิศวกร /ขຌารวม฿หຌ

ค้านะน้าจຌาหนຌาทีไ฿นการติดตัๅงครืไองสูบนๅ้า / จัดหาทอ รวมพิจารณาปรับการ฿ชຌทอกຍาซทดทนทอสงนๅ้า฿หຌ
สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่กิดขึ นจริง  
ิ1ี ดຌานการสืไอสาร  
 ิ1.1ี ผูຌประกอบการดຌานสืไอสารทุกครือขาย ขຌาติดตัๅงระบบสัญญาณ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌบริวณถๅ้า

หลวง-ขุนนๅ้านางนอน  
 ิ1.2ี ประมินระดับความรุนรงของหตุการณ์ ละพิจารณาการติดตัๅงระบบสัญญาณตใม

ศักยภาพทีไมีอยู ละรຌองขอพิไมการติดตัๅง฿นสวนทีไจ้าป็นดยทันที  
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 ิ1.3ี ประสาน กสทช. ฿นสวนของขຌอระบียบกฎหมาย฿นการติดตัๅง  ละขอ฿ชຌพืๅนทีไอนุรักษ์ 
ิ฿นชวงรกมีความสับสนกีไยวกับนวทางการปฏิบัติ฿นขตพืๅนทีไของวนอุทยานี  

 ิ1.4ี ติดตัๅงระบบสัญญาณ บบนัไงรຌานพืไอพิไมประสิทธิละพิไมระบบ Wi-Fi พืไอพิไมพืๅนทีไ
รองรับการ฿ชຌอินตอร์นใต฿หຌมากขึๅน  

ิ2ี ดຌานการจัดหาสิไงอุปกรณ์ รวมปฏิบัติภารกิจ ละบูรณาการหนวยงานภาคอกชน รวมกันวางผน 
วางระบบติดตัๅงครืไองสูบนๅ้า จัดระบบลดความสับสน ค้านึงถึงวลา ละสภาพอากาศ รวมถึงเดຌทดสอบ บูรณาการ
ระบบ นวัตกรรม ทคนลยีทีไมี ซึไงการปฏิบัติงาน฿นภาพรวม ผานเปดຌวยดี   

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดดี   
ิ1ี สามารถน้าครืไองมืออุปกรณ์ขຌาเปติดตัๅงเดຌยังจุดหมายละปิด฿หຌบริการตามผนงาน           

ทีไก้าหนด/ตามทีไรຌองขอสนับสนุนพิไมระบบ WIFI เดຌอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน การถายทอดผานครือขาย 
สถาปนาการสืไอสารเดຌตใมรูปบบ 

ิ2ี บูรณาการการติดตัๅงครืไองสูบนๅ้าละระบบการ฿ชຌทอสูบทอส งเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองภารกิจทีไเดຌรับมอบดຌวยดี   

- การปฏิบัติงาน/ขั นตอนที่ท้าเดเมดี  
ิ1ี การติดตัๅงระบบสัญญาณ ฿นชวงทีไมีฝนตกหนักตอนืไอง ละบางจุดเมสามารถขຌาถึงพืไอวาง

สายสืไอสารขຌาเปพืไอติดตัๅงสถานีฐานความรใวสูงเดຌ 
ิ2ี การขนยຌายอุปกรณ์ขຌาพืๅนทีไ฿นถๅ้าพืไอปฏิบัติงาน฿นชวงทีไมีฝนตกหนักตอนืไอง 

- อุปสรรค/ขอจ้ากัด/ขอขัดของที่พบ฿นระหวางการปฏิบัติงาน  
ิ1ี สภาพภูมิอากาศละสภาพพื นที่ ทีไกิดฝนตกอยางตอนืไอง ละความสลับซับซຌอนของถๅ้า        

มีระดับนๅ้าป็นอุปสรรคกับการท้างานตຌองมีการปรับละทบทวนผนตลอดวลาพืๅนทีไคับคบจ้ากัดตอุปกรณ์มี
ขนาด฿หญสงผล฿หຌการขຌาพืๅนทีไป็นเปดຌวยความยากล้าบาก รวมถึงป็นขຌอจ้ากัด฿นการบริหารจัดการ                

ิ2ี ความชัดจนขຌอสั่งการละระบียบกฎหมาย ทีไเมครอบคลุม฿หຌปฏิบัติงานติดตัๅงระบบ
สัญญาณ฿นสถานทีไ ปຆาเมຌ อุทยาน เดຌหากยังเมเดຌรับการอนุมัติอนุญาต ขาดอกภาพ฿นการวางปງาหมาย ตางคน
ตางหนวยงานเมมีการวางผนรวมกัน  

ิใี การจัดการขຌอมูลขาวสาร ขาดขຌอมูลดิบละขຌอมูลทีไกลัไนกรองทีไสามารถน้าเป฿ชຌเดຌทันที 
รวมถึงขาดการจัดการขาวลือ เมมีหนวยงาน฿นการกรองขาวสารทีไป็นดຌานลบ ท้า฿หຌตຌองสียวลา฿นการตอบตຌขาว 

ิไี การ฿ชຌศัพท์ทางทคนิคดຌานปริมาณน ้าเมป็นอกภาพละป็นหนวยดียวกัน สงผล฿หຌการ
สืไอสารป็นเปอยางล้าบากท้า฿หຌขຌา฿จเมตรงกันกิดความคลาดคลืไอน  

- ประดในที่เดรียนรู  
ิ1ี กระบวนการมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐ การมีความสัมพันธ์อันดีทีไจะชืไอมตอ ระบบการ

ท้างานดຌานการจัดการภัยพิบัติ฿นอนาคต ละการมีหนวยงาน฿นพืๅนทีไ฿หຌการสนับสนุนท้า฿หຌกิดการปฏิบัติงาน            
ทีไรวดรใว รวมถึงความรวมมือจากภาคอกชนดຌวยกันละการประสานงานจากหนวยงานของรัฐ 

ิ2ี ภาครัฐ฿หຌการยอมรับ฿นความป็นมืออาชีพละความชีไยวชาญของภาคอกชนจนกิด
นวัตกรรมทคนลยีขึๅน 
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ิ3ี กฎหมาย/ขຌอระบียบ/ประกาศ ยังมีชองวางที่ป็นจุดออนละจุดขใง ทีไเมสามารถฝຆาฝนเดຌ 
สงผลตอความยืดหยุน฿นการปฏิบัติ ผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ พ.ศ. โ55่ มีชองวาง 
ขຌอจ้ากัดทีไเมคาดคิด ท้า฿หຌหลายหนวยเมขຌา฿จบริบทของตัวอง ฿นระบบบัญชาการหตุการณ์ เมขຌา฿จสายการ
บังคับบัญชา 

ิ4ี การจัดระบียบความปลอดภัย฿นการท้างาน มีความส้าคัญป็นอันดับรกพืไอ฿หຌมีความ
พรຌอม฿นการผชิญหตุ 

ิ5ี สถานทีไทองทีไยวทีไมีความสีไยงภัยดຌานตาง โ เมมีผูຌดูลความปลอดภัย/ติดตาม/ น้าทาง ละ
จัดท้าปງายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์฿หຌชัดจนขຌา฿จงาย เม฿หຌความส้าคัญกับการสืไอสารละระบบครือขาย        
฿นจุดบอดดยฉพาะขตอุทยานฯ 

- ขอนะน้า฿นการปฏิบัติงานครั งตอเป  
ิ1ี ก้าหนดบทบาทหนຌาที่หนวยงานภาคอกชน฿นการจัดการสาธารณภัย การก้าหนดขຌอระบียบ

กฎหมายทีไสงสริม฿หຌหนวยอกชนขຌามามีบทบาทการจัดการภัยพิบัติมากขึๅน ละกิดการบูรณาการรวมกัน         
ตงตัๅงผูຌชีไยวชาญทุกสาขาอาชีพ/นักวิชาการ/สืไอป็นคณะกรรมการอ้านวยการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
อ้าภอ/จังหวัดละมีหนຌาทีไชัดจนมืไอปรับปลีไยนป็นศูนย์บัญชาการหตุการณ์อ้าภอ/จังหวัด ส้าหรับดຌานการ
สืไอสาร ฿นบางอปอรตอร์อยาก฿หຌมี MOU หนวยงานทีไท้างานดຌานสืไอสาร พืไอ฿หຌสามารถท้างานเดຌทันที          
เมตຌองขออนุญาต หรือรอหนังสือจากภาครัฐ ซึไงจะชวย฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไอยู฿นพืๅนทีไสามารถปฏิบัติงานเดຌ฿นทันท ี

ิ2ี ก้าหนดผนการประสานงานหนวยงานสวนกลาง หรือการประสาน฿นนวราบอยางชัดจน 
พืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌทันทวงที มืไอกิดภัยทีไคาดวาจะมีผลกระทบรุนรง ผูຌอ้านวยการควรตัๅงกองบัญชาการทันที 
ดยบูรณาการกับทหาร/ต้ารวจละน้าผนมาป็นนวทางปฏิบัติ ทัๅงนีๅ฿หຌพิจารณาทบทวนปรับปลีไยนผนทันที
฿หຌขຌากับสถานการณ์หากมีความจ้าป็น 

ิ3ี การฝึกการป้องกันละบรรทาสาธารณภัยรวมระหวางภาครัฐ อกชน  ฿หຌองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน อ้าภอ จังหวัด ส้ารวจความสีไยง฿นทุกพืๅนทีไทุกประภทภัย ดย฿หຌนึกภาพสถานการณ์ทีไจะท้าความ
สียหายอยางละอียด ลຌวก้าหนดนวทางตอบตຌอยางครอบคลุม ฝึกซຌอมผนฉพาะภัยนัๅนโ ฿หຌขຌา฿จมีความพรຌอม 
มีทักษะป็นอยางดี ละจัดท้าผนผชิญหตุ/ผนปฏิบัติ฿หຌป็นทีไยอมรับ ทัๅงภาครัฐ ภาคอกชนละประชาชน 

ิ4ี บัญชีขຌอมูลทรัพยากร ฿นผนผชิญหตุ/ผนปฏิบัติยอย ของทุกภัยทีไส้ารวจพบตຌองขຌา฿จวา
จะกิดอะเร ตຌองตรียมอะเร ทีไจ้าป็น฿นการตอบตຌ มีบัญชีควบคุมทีไชัดจน รูຌวาอยูทีไเหน฿ครควบคุม            
฿ครประสานรับผิดชอบ  

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย กลาวปาฐกถาพิศษละมอบนยบาย฿นการจัดการสาธารณภัย  
 วันทีไ แๆ สิงหาคม โ5ๆแ ฿นชวงบาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย ิพลอก อนุพงษ์  ผาจินดาี   
กลาวปาฐกถาพิศษละมอบนยบายนวทางการจัดการสาธารณภัยของประทศเทย ดังนีๅ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย ิพลอก อนุพงษ์  ผาจินดาี ฿นนามของรัฐบาล เดຌกลาวขอบคุณ
จຌาหนຌาทีไจากทุกภาคสวนทีไมีสวนรวม฿นปฏิบัติการชวยหลือทีมหมูปຆา ถือป็นความส้ารใจส้าคัญของการกูຌภัย
ระดับลก ละจะป็นประวัติศาสตร์ทีไส้าคัญ฿นการจัดการสาธารณภัยของประทศเทย ละป็นการบูรณาการความ
ชวยหลือจากนานาชาติทีไประสบความส้ารใจ  
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ส้าหรับการถอดบทรียนภายหลังการปฏิบัติงาน฿นครัๅงนีๅ จะถูก฿ชຌป็นนวทาง฿นการปງองกันละบรรทา       
สาธารณภัยของประทศ ซึไง฿นปัจจุบันประทศเทย มีครงสรຌางของศูนย์บัญชาการหตุการณ์ตัๅงตระดับชาติ 
สวนกลาง จังหวัด อ้าภอ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นระบบบัญชาการทีไป็นอกภาพ มีความยืดหยุนตาม
สถานการณ ์ละสภาพปัญหา฿นพืๅนทีไ ความส้าคัญอยูทีไการบูรณาการสรรพก้าลัง รวมทัๅงบุคลากร฿นทุกสหสาขาวิชา 
ละการระดมครืไองมืออุปกรณ์กูຌภัย จากทุกภาคสวน ดังนัๅน ทุกจังหวัดจะตຌองรูຌหนຌาที่ บทบาท ละตຌองมีผนการ
ปฏิบัติที่ชัดจน ครอบคลุมทุกดຌาน   
 ปัจจัยที่ส้าคัญของความส้ารใจครั งนี  คือ การบีไยงทางนๅ้าจากบนขา เม฿หຌปริมาณนๅ้าเหลขຌาสมทบ
ดຌาน฿นถๅ้า รวมถึงการสูบนๅ้าละพรองนๅ้า ท้า฿หຌระดับนๅ้า฿นถๅ้าลดลง ละมีพืๅนทีไหຌง ฿นระดับทีไหนวยซีล           
ละทีมประดานๅ้าสามารถปฏิบัติภารกิจเดຌ นืไองจากปริมาณนๅ้ามหาศาล฿นถๅ้าป็นอุปสรรคทีไท้า฿หຌเมสามารถ      
น้าดใกออกจากถๅ้าเดຌ การลดระดับนๅ้า฿นถๅ้า ซึไงกิดจากความรวมมือทัๅงหมดของทุกฝຆาย จึงป็นปัจจัยทีไส้าคัญ
อยางยิไง฿นการปฏิบัติภารกิจครัๅงนีๅ  

สิ่งส้าคัญของการถอดบทรียนครั งนี  คือ การจ้าลองหตุการณ์ลวงหนຌา (Simulation/Scenario)               
พืไอน้ามา฿ชຌ฿นการวางผนปฏิบัติงาน สถานการณ์ครัๅงนีๅมีอกาส คือ นๅ้ายังเมทวมถึงขัๅนวิกฤต อากาศภาย฿นถๅ้ายังมี  
ดใกยังขใงรง มีนักด้านๅ้าทีไกงทีไสุด฿นลก มຌวามีวิกฤต ตอกาสยังมี ตถຌากิดสถานการณ์ทีไลวรຌายยิไงกวา 
คือ บีไยงทางนๅ้า สูบนๅ้า ละพรองนๅ้า ลຌวปริมาณนๅ้า฿นถๅ้าเมลดลง มีฝนตกหนัก อากาศ฿นถๅ้าเมพอ ดใกปຆวย 
หรือติดชืๅอ ควรตຌองคิดพิไมหรือเมวาราจะตຌองมีผนการสูบนๅ้าออก พิไมอากาศ฿หຌดใกเดຌอยางเร ถຌานๅ้าทวมถๅ้า
จนดใกตຌองลอยคอจะท้าอยางเรพืไอ฿หຌดใกอยูเดຌ  ซึไงป็นสิไงทีไราตຌองคิดจ้าลองหตุการณ์ลวงหนຌา (Scenario) 
ละตรียมผนรับมือ ทัๅง฿นรืไองการจัดหาอุปกรณ์ การฝึกทักษะความชีไยวชาญฉพาะดຌาน การฝึกการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย ละหาความรูຌพิไมติม฿นสวนทีไเมคยกิดขึๅนมากอน ดຌวยหตุนีๅ กรมปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัย จ้าป็นตຌองมีผนปฏิบัติงาน฿หຌครบถຌวน พืไอรับมือกับทุกรูปบบของสาธารณภัยทีไอาจจะกิดขึๅน 
พรຌอมซักซຌอมการปฏิบัติละจัดตรียมอุปกรณ์฿หຌครบถຌวน ทัๅงนีๅ ผูຌบัญชาการหตุการณ์ทุกระดับจะตຌองจัดตัๅงศูนย์
บัญชาการเดຌทันทวงที ละสามารถประสานงานกับหนวยงานทุกหนวยงาน฿นพืๅนทีไเดຌ สุดทຌายตຌองมีการฝึกจ้าลอง
สถานการณ์สาธารณภัยทีไอาจจะกิดขึๅน฿นพืๅนทีไตามผนปฏิบัติการตาง โ 

 ดຌวยพระบารมีปกกลຌาปกกระหมอมของสมดใจพระจຌาอยูหัวละพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
รวมทัๅงความรวมมือของทุกฝຆาย การอา฿จ฿สละสนับสนุนของรัฐบาล ละผูຌบังคับบัญชาตละระดับ การระดม
ละประสานงานการปฏิบัติกับสหวิชาชีพ การรวม฿จป็นหนึไงดียวของทุกภาคสวนทัๅงประชาชน ภาคอกชน 
อาสาสมัคร ภาครัฐทุกหนวยงาน ท้า฿หຌการปฏิบัติภารกิจการคຌนหา ชวยหลือ ยาวชน ละคຌช ฿นวนอุทยาน        
ถๅ้าหลวง–ขุนนๅ้านางนอน จังหวัดชียงราย ประสบผลส้ารใจละสามารถน้าทัๅง แใ ราย ออกจากถๅ้าเดຌอยางปลอดภัย 

 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วนท่ี 26 ตุล คม 2561  

 

 

 

 

ระยะที่ 3 

การสัมภาษณ์ชิงลึก 

กับผูຌปฏิบัติงานชาวเทย ละชาวตางชาติ 

ระหวางวันที่ 2-17 กันยายน 2561 
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  บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์           การคຌนหานอกถ  าละสนับสนุนการระบายน  า            

๎. วันทีไสัมภาษณ์     ๎ กันยายน ๎๑๖ํ วลา ํ๏.๏์ น. ถึงวลา ํ๖.์์ น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์           กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย     

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล     นายลอพงศ์  สวนสังข์ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

    หนวยงาน  กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย หมายลขทรศัพท์ติดตอ 083-432-1784  

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง หัวหนຌาชุดคຌนหาละกูຌภัย กรม ปภ.   

 5.แ ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
จัดก าลังชุดผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT ปภ. รวมคຌนหาผูຌสญูหาย ละกูຌภัยดຌานบนถ  า                 

รวมกับหนวยงานอืไน โ ละสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿นการสูบน  าดຌาน฿นถ  า ตลอดจนวางระบบการปฏิบัติงาน           
ของอาสาสมัครดຌานการคຌนหาละกูຌภัย        
 5.โ ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 

ระบบการบัญชาการหตุการณ์ ทคนิคการคຌนหาละกูຌภัย ดยเดຌน าอุปกรณ์กูຌภัยพิศษทีไทันสมัย        
ขຌาสนับสนุนภารกิจดຌานการคຌนหา ละการกูຌภัย     

    5.ใ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 
อุปกรณ์คຌนหา ิกลຌองคຌนหาผูຌประสบภัย ทีไ฿ชຌคຌนหาเดຌ฿ตຌน  า ละบนบกุ ครืไองคຌนหาผูຌประสบภัย        

ดຌวยสียงุ อุปกรณ์สงสัญญาณสียงระยะเกลุ อุปกรณ์กูຌภัยทีไสูงุ รอกเฟฟງาบังคับดຌวยรีมทคอนทลุ อุปกรณ์          
ก านิดสงสวางบบคลืไอนทีไุ ชุดปฐมพยาบาลุ รถยนต์กูຌภัยคลืไอนทีไรใวุ รถยนต์คลืไอนยຌายผูຌประสบภัย              
ละรถเฟฟງาสองสวาง  
      5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 

หนวยงานทีไขຌารวมยังขาดทักษะดຌานการคຌนหาละกูຌภัย฿นระดับสูง ละเมมีทรัพยากรครืไองมือทีไ
จ าป็น ละยังขาดความรูຌความขຌา฿จรืไองระบบการบัญชาการหตุการณ์ ท า฿หຌกิดปัญหา฿นการปฏิบัติงาน
รวมกัน กรมปัองกันละบรรทาสาธารณภัย ยังขาดครืไองมือสืไอสารทีไทันสมัย รถยนต์ทีไมีศักยภาพสูง฿นการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ฿นพื นทีไทุรกันดาร ขาดสวนประชาสัมพันธ์฿นการกใบภาพ ละประชาสัมพันธ์           
การปฏิบัติงานระบบการสงก าลังบ ารุงุ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ิLogisticี ละความชีไยวชาญ             
฿นการปฏิบัติงาน฿นพื นทีไประสบภัยของบุคคลากรของ กรม ปภ. 

5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ 
จัดวางระบบการบัญชาการหตุการณ์กับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นภารกิจดຌานการคຌนหาละกูຌภัย 

ดຌานบนถ  าุ จัดวางผนบงก าลังจຌาหนຌาทีไ ฿นทีม ปฏิบัติหนຌาทีไดຌานการสืไอสาร การสงก าลังบ ารุง                     
การสนับสนุนภารกิจ ละการถายภาพประชาสัมพันธ์ ิซึไงหนຌาทีไหลานี  ควรจะป็นจຌาหนຌาทีไของ ปภ.ทีไเม฿ช
ชุดคຌนหาละกูຌภัยปฏิบัติหนຌาทีไ ควรจะมีบุคลากรจากสวนอืไนของ ปภ. มารวมทีมี    

    5.6 ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ควรมีการถอดบทรียน฿นการปฏิบัติงานดຌานผชิญหตุสาธารณภัย ฿นสวนของจຌาหนຌาทีไ ปภ.   
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5.็ ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 
ิแ.ี มีการวางผน฿นการผชิญหตุ฿นตละระดับ ตละภัย ฿หຌทุกสวนทีไกีไยวขຌอง฿นกรมปງองกันละ

บรรทาสาธารณภัย มีสวนรวม฿นการผชิญหตุ ละฝຄก฿หຌป็นทีมดียวกัน มีผนผชิญหตุรวมกันตละระดับ 
ตละภัย 

ิ๎.ี พัฒนาศักยภาพผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมีความรูຌความชีไยวชาญมากยิไงขึ น ดยพัฒนาหลักสูตรตาง โ ชน 
 - หลักสูตรการด าน  า฿นถ  า SCUBA Cave diving 
 - หลักสูตร การกูຌภัยกระสน  าชีไยว ิSwift water rescue) 
 - การด าน  า ระบบวงจรปຂด Close circuit diving 
 - การกูຌภัยระบบชือก ระดับสูง ิTechnical Rope Rescue) 
ิ๏.ี จัดตรียมครืไองมืออุปกรณ์พืไอการกูຌภัยทีไมีประสิทธิภาพ ิรายละอียดตามทีไนบี 

๒. หากสถานการณ์รุนรงขึ น  
ิระบุี เมสามารถขຌาภาย฿นถ  าเดຌพราะน  าทวม ระดับน  าเมลด ตຌองหาทางขຌาดຌานบนถ  า฿หຌเดຌ  

ปัจจัย/วิธีปฏิบัติทีไควร฿ชຌ  
วางผนรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ระดมผูຌทีไมีความรูຌความชีไยวชาญ ตละดຌานมา฿หຌขຌอมูล  

           ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน้ามา฿ชຌ  
ครืไองมือสืไอสารทีไทันสมัยุ ครืไองมือส ารวจผนทีไุ ระดับความลึกของชั นหิน     

     อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมี  
วิทยุสืไอสารทีไทันสมัยุ รถยนต์ทีไมีสมรรถนะสูง฿นการขຌาถึงพื นทีไทุรกันดาร ครืไองมือคຌนหา

ผูຌประสบภัยทีไทันสมัยุ รอกเฟฟງาส าหรับ฿ชຌ฿นการกูຌภัย       

็. ผูຌสัมภาษณ์  
็.ํ นายอ ามาตย์  เชยทวีวงศ์ ต าหนง   นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ  

 ็.โ นางสาวกรรณิการ์  ปลื ม฿จ ต าหนง  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ  
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ.ประดในขอสัมภาษณ์   การคຌนหาละชวยหลือผูຌประสบภัยภาย฿นถ  า     

๎. วันทีไสัมภาษณ์         ๏ กันยายน ๎๑๖ํ วลา ํ์.์์ - ํํ.ํ๑ น.   

๏. สถานทีไสัมภาษณ์        หຌองประชุม ศูนย์บัญชาการสงครามพิศษ จังหวัดลพบุรี   

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล พ.อ.นิมิต วีระพงษ์     ต าหนง รองผูຌอ านวยการกองยุทธการ
             พ.อ.ภูกิจ อินดารา ฝຆายยุทธการ   ต าหนง ฝຆายยุทธการ  
               พ.ต.อกลักษณ์ ขนายกลาง         ต าหนง ผูຌชวย หน.ฝ.ยุทธการ  

หนวยงาน  ศูนย์บัญชาการสงครามพิศษ จังหวัดลพบุรี  หมายลขทรศัพท์ติดตอ  ์๔ํ ๔๑๎ ๔๎๕๔  

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง        

 ประกอบก าลังกับหนวยทหาร รับผิดชอบ฿นการหาปลองทางขຌาบนขาุ การจาะปลองรวมทั งการขຌาถ  า             
ดຌวยวิธีอืไนโุ สงก าลังรวมกับหนวย SEAL  ฿นภารกิจด าน  าคຌนหาุ คຌนหา฿นถ  าบริวณถง ํ ถึงถง ๏ุ สนับสนุน
ภารกิจการล าลียงถังอากาศ การตอสายพืไอการระบายน  า ละจัดก าลังล าลียงสิไงสนับสนุนตางโทีไตຌอง฿ชຌภาย฿นถ  า  
ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ  

นักด าน  าจะตຌองมีประสบการณ์ ละส ารใจการฝຄกอบรมหลักสูตร มนุษย์กบ ิSEALี ละ combat dive 
ละตຌองมี฿บอนุญาต ิlicenseี          

ๆ.ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  

ระดับปฏิบัติ       
เมมีนักด าน  า฿นหนวยทีไมีความสามารถ฿นดຌานการจัดตั งเฟฟງาละประปา ซึไง฿นการปฏิบัติงานทีไถ  าหลวง           

ตຌองรอจຌาหนຌาทีไจากหนวยอืไนมาปฏิบัติงานทีไสามารถด าน  าขຌาเปภาย฿นถ  าซึไงมีพียงคนดียว ท า฿หຌ฿ชຌระยะวลา             
฿นการปฏิบัติงาน   

ระดับนยบาย     
ิํ.ี พระราชบัญญัติปງองกันละบรรทาสาธารณภยั พ.ศ. ๎๑๑์ ละ ผนปງองกันละบรรทาสาธารณภยั 

พ.ศ.๎๑๑๔ เมสามารถชืไอมเดຌทุกกระทรวง ทบวง กรม ละมีความขຌา฿จคาดคลืไอน 

          ิ๎.ี ชวงรกเมมีการจัดพื นทีไ฿หຌสืไอมวลชนปฏิบัติงาน จึงท า฿หຌการปฏิบัติงานเมป็นระบบการกຌเขปัญหา         
ทีไพบมีนักด าน  าชาวตางชาติมาชวยปฏิบัติงาน ท า฿หຌการคຌนหา฿ชຌวลารใวมากขึ น   

๓. ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

           ิํ.ี การบูรณาการปฏิบัติงานดย฿ชຌก าลังพลของฝຆายทหาร ภาคราชการ ละวัสดุอุปกรณ์ของภาคอกชน  
  ิ๎.ี ท าผนการฝຄกรวมระหวางหนวยทหาร ิส าหรับหนวยปฏิบัติี กับกรมปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัยอยางนຌอยปละ ํ ครั ง ละพิไมสถานการณ์การฝຄกฯจากประสบการณ์ภารกิจ฿นครั งนี   
   

    อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมี ิํ.ี ตัวปั๊มประทก      

    ิ๎.ี Close Circuit Retreater 
ิ๏.ี สระทีไ฿ชຌส าหรับการฝຄกด าน  าลึก  

๔. ผูຌสัมภาษณ์  

่.ํ นางสาวชาครียา  ศรษฐสรี ต าหนง  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ  

่.๎ นายกวีวัฒน์  สุขกษม        ต าหนง นายชางครืไองกลอาวุส 

          ่.๏ นายอ ามาตย์  เชยทวีวงศ์      ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ  
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์  การรวมสนับสนุนการจัดการภัย 

๎. วันทีไสัมภาษณ์          8 กันยายน 2561 วลา  10.30 - 1๏.00 น.  
๏. สถานทีไสัมภาษณ์       รงรม ดอะ สุกศล ขตพญาเท กรุงทพฯ    
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล   Mr. Joshua  David Morris  ต าหนง จຌาของบริษัทน าทีไยวปนหนຌาผา             

ิChang Mai Rock Climbing Adventures.co.ltdี ทีไอ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม  

Mr.Josh Bratchley ปຂดบริษัททัวร์ ปนหนຌาผา ละป็นนักส ารวจถ  า ทีไอ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม 
ดยมีนวความคิด฿หຌมีการพัฒนาศักยภาพเกด์ของบริษัท ตຌองมีความรูຌความสามารถทีไเดຌมาตรฐาน เดຌชิญ 
World medical Association ิWMAี จากสหรัฐอมริกามาท าการอบรม ซึไงหลักสูตรทีไ฿ชຌ คือ WFR อบรม 
80 ชัไวมง 
๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง 

 28 มิถุนายน 2561 Josh เดຌรับ E-mail จาก มาร์ติน อลลิส นักส ารวจถ  าชาวอังกฤษ ละขียน
ผนทีไถ  าของประทศเทย พืไอขอสนับสนุนอุปกรณ์฿นการท างาน฿นถ  า฿หຌกับ รบิร์ต ฮาร์ปอร์ 
 2 กรกฎาคม 2561 ขຌาพื นทีไถ  าหลวง ขุนน  านางนอน ริไมรายงาน ณ จุดศูนย์ประสานงาน รายงาน
ตัวกับซีล ตยังเมเดຌรับมอบหมายภารกิจ   
 3 กรกฎาคม 2561  ดินทางเปรายงานตัวกับ ปภ. ทีไอยูบริวณวัดน  าจ า ละทีมกูຌภัย ECU ของรอน 

 4 – 10 กรกฎาคม 2561 ขຌารวมส ารวจหาปลอง ละป็นผูຌประสานงานระหวางหนวยงานของประทศ
เทย ละชาวตางชาติ จนสิ นสุดการปฏิบัติการน าดใกออกจากถ  าหลวง 
     5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
 สนอตัวขຌารวมปฏิบัติงาน บอกถึงความสามารถของตน ละทรัพยากรทีไมีทีไสามารถน ามารวม฿นการ
ปฏิบัติงานชวยหลือ  
     5.2 ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ  

     ิ1.ี ความรูຌดຌานการปนหนຌาผา ดยการ฿ชຌชือก ละความรูຌรืไองถ  า นืไองจากป็นนักส ารวจถ  า 
ละเดຌมีการส ารวจถ  าบริวณอ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม   

     ิ2.ี ความรูຌดຌานภาษา ความรูຌกีไยวกับการป็นวิทยากรดຌานการบริหาร การป็นผูຌน า 

    5.3 ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ  
สนับสนุนทีมผูຌมีความรูຌความชีไยวชาญการ฿ชຌชือก฿นการปนหนຌาผา ละทีมส ารวจถ  า พรຌอมอุปกรณ์ 

      5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  
      ิ1.ี รืไองการบริหารจัดการ จะหในวามีความสับสน ผูຌขຌามาปฏิบัติงาน฿นการชวยหลือเมทราบ

วาตຌองมีการรายงานตัว จุดรายงานตัวเมชัดจน 

      ิ2.ี เมมีจุดพักคอย฿นการรับมอบภารกิจหลังจากทีไเดຌมีการรายงานตัวลຌว 

      ิ3.ี เมมีการชร์ขຌอมูลระหวางหนวยปฏิบัติ การท างานซ  าซຌอน ทุกหนวยตຌองการผลงาน                  
ของตนอง  
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     5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ  

        ิ1.ี ฿ชຌความป็นชาวตางชาติละพูดภาษาเทยเดຌ หาขຌอมูลพืไอการปฏิบัติงานจากทหารอมริกา     
นักด าน  าชาวอังกฤษ  ละทีมซีล 

 ิ2.ี ฿ชຌความสัมพันธ์สวนตัวกับคนรูຌจักพืไอขຌารวมปฏิบัติงาน 

 ิ3.ี สนอตัวขຌาปฏิบัติงาน พรຌอมความรูຌความสามารถ฿นรืไองถ  าทีไมี 
 ิ4.ี ชร์ขຌอมูลทีไเดຌมากับหนวยปฏิบัติพืไอน าเป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 

     5.6 ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน/การตรียมความพรຌอม 

 ิ1.ี การขຌาปฏิบัติงาน฿นพื นทีไควรมีความพรຌอมดຌานอุปกรณ์ปງองกัน฿หຌครบถຌวน 

 ิ2.ี ควรมีรายชืไอผูຌชีไยวชาญดຌานถ  า/ดຌานการกูຌภัย 

 ิ3.ี ควรพัฒนาบุคลากร฿นการ฿ชຌอุปกรณ์฿นการกูຌภัย ฿หຌมีความช านาญละชีไยวชาญ 

 ิ4.ี ควรมีการจัดท าหลักสูตรกีไยวกับการกูຌภัยทางสูง      

6. ผูຌสัมภาษณ์ 
6.1 นางสาวสุรีย์พร  นามมือง ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 

6.2 วาทีไ ร.ต.ธีระศักดิ์  วังศรี ต าหนง นายชางยธาอาวุส 
6.3 นางสาวอมรรัตน์  ดวงศรี ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ การประสานงานละหลักสูตรการด าน  า          

๎. วันทีไสัมภาษณ์ ๕ กันยายน ๎๑๖ํ   วลา ํ ๏.๏์ - ํ๑.์์ น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์ บนส์เดฟวิไงรีสอร์ท    

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล   นางสาวสุธิดา  ดชพิชัย ต าหนง ผูຌจัดการ  

    หนวยงาน   บนส์เดฟวิไงรีสอร์ท ศูนย์ด าน  าระดับซีดีซี ิCDC - PADI Career Development Center)   
    หมายลขทรศัพท์ติดตอ ์-๓๓๔๑-๖๔๖๖               

๑. ภารกิจ/การชวยหลือ   
กาะตาทราบขาวการขอความชวยหลือ ๎ วันหลังจากกิดหตุ ละทีมนักด าน  าถ  า เดຌรวมกัน

ประมินสถานการณ์ ดยประมินเวຌ฿นระดับอันตรายสูงสุด พรຌอมทั งขอสนับสนุนอุปกรณ์ด าน  า  จากรຌานคຌา 
ละนักด าน  า พืไอเปชวยด าน  า฿นถ  าละจัดสงอุปกรณ์การด าน  า จ านวน ํ๏ ชุด       

     อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมีการด าน  า฿นถ  า ลักษณะน  าขุน ละก าหนดระยะทาง฿นการด าน  าเมเดຌ           
นักด าน  า฿ชຌรีพรีตตอร์ ฿นการชวยรืไองครืไองหาย฿จ ิขຌอจ ากัดของรีพรีตตอร์ คือ ตຌองด าน  าลึก ๓ มตร                     
ซึไง฿นกรณีนี ระดับน  าลึกเมถึง ตจ าป็นตຌอง฿ชຌพราะก าหนดวลาการด าน  าเมเดຌสืไอสารดຌวยสงจากเฟฉาย 
ละขียนนຍต฿นสมุด฿หຌอาน 

๒.  หลักสูตรการสอนด้าน ้า฿นถ ้าของ PADI 
 ๖.ํ ริไมตຌน ดิสคัฟวอร์สคูบຌาเดฟຊวิไง ิDISCOVER SCUBA DIVINGี หลักสูตร ํ วันทฤษฎีการด าน  า            
ขั นพื นฐาน ละสอนทักษะบื องตຌน ฝຄกการทรงตัว฿นสระวายน  า ิหรือ฿นทะลทีไจ ากัดบริวณี จนถึงการด าน  า         
ทีไระดับความลึกเมกิน 12 มตร จ านวน 1 หรือ 2 เดฟຊ 
 ๖.๎ อพนวอทอร์เดฟຊวอร์ ิOPEN WATER DRIVERี หลักสูตร ๔ วัน ฝຄกขั นพื นฐานทีไสุดละพัฒนา
ทักษะการด าน  าดยริไมจาก฿นสระวายน  าหรือ฿นทะลทีไจ ากัดบริวณ จนถึงด าน  าลึก฿นทะลปຂด ๔ เดฟຊ                 
จบหลักสูตรเดຌ฿บรับรอง พาดี  อพนวอทอร์เดฟຊวอร์ ิด าน  าลึก ํ๔ มตรี 
  ๖.๏ การด าน  า฿นถ  า ิTECHNICAL DRIVERี สถานทีไส าหรับฝຄกด าน  า฿นถ  าของประทศเทยนิยม           
มี ๎ หง คือ อุทยานหงชาติขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ละถ  า฿ตຌน  าทีไ จ.นครศรีธรรมราช   
หมายหตุ  กอนรียนด าน  า฿นถ  าควรมีความรูຌ ๏ หลักสูตร พิไมติม คือ  

 ิแ.ี อดวานซ์อพนวอทอร์ ิADVANCED OPEN WATERี ระยะวลา ๎ วัน หลังจบหลักสูตร
สามารถด าน  าเดຌลึก ๏์ มตร หลักสูตรประกอบดຌวย ๎ วิชาบังคับ คือ ด าน  าลึก ิDeep Diveี ละการน าทาง
฿ตຌน  า ิNavigationี ละ วิชาตัวลือกการด าน  า฿นวลากลางคืนิNight Diveี  
  ิโ.ี อีอฟอาร์ิEFRี ป็นการฝຄกอบรมการปฐมพยาบาลิEFRี ละการฝຄกซีพีอาร์ ิCPRี ระยะวลา             
ํ วัน ป็นการรียนดຌานการกูຌชีพกูຌภัยการด าน  าบื องตຌน   

 ิใ.ี พาดิรสคิวเดฟຊวอร์ ิPADI Rescue Diverี ระยะวลา ๏ วัน รียนรูຌการปງองกันละการจัดการ 
กับอุบัติหตุจากการด าน  า ซึไงสามารถชวยหลือนักด าน  าคนอืไนเดຌ 
๓.  หลักสูตรการสอนด้าน ้าพืไอป็นครูสอนด้าน ้า ของ PADI 

๓.ํ ริไมตຌน ดิสคัฟวอร์สคูบຌาเดฟຊวิไง ิDISCOVER SCUBA DIVINGี หลักสูตร ํ วัน ป็นทฤษฎีการด าน  า           
ขั นพื นฐาน ละสอนทักษะบื องตຌน ฝຄกการทรงตัว฿นสระวายน  า ิหรือ฿นทะลทีไจ ากัดบริวณี จนถึงการด าน  า 
ทีไระดับความลึกเมกิน 12 มตร จ านวน 1 เดฟຊ หรือ 2 เดฟຊ 
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 ๓.๎ อพนวอทอร์เดฟຊวอร์ ิOPEN WATER DRIVERี หลักสูตร ๔ วัน ฝຄกขั นพื นฐานทีไสุด        
ละพัฒนาทักษะการด าน  าดยริไมจาก฿นสระวายน  าหรือ฿นทะลทีไจ ากัดบริวณ จนถึงด าน  าลึก฿นทะลปຂด        
๔ เดฟຊ จบหลักสูตรเดຌ฿บรับรอง พาดี  อพนวอทอร์เดฟຊวอร์ ิด าน  าลึก ํ๔ มตรี 

๓.๏ อดวานซ์อพนวอทอร์ ิADVANCED OPEN WATERี หลักสูตร ๎วัน หลังจบหลักสูตรสามารถ 
ด าน  าเดຌลึก ๏์ มตร หลักสูตรประกอบดຌวย ๎ วิชาบังคับ คือ ด าน  าลึกิDeep Diveี ละการน าทาง฿ตຌน  า 
ิNavigationี ละวิชาตัวลือกการด าน  า฿นวลากลางคืน ิNight Diveี  
 ๓.๔ อีอฟอาร์ ิEFRี ป็นการฝຄกอบรมการปฐมพยาบาล ิEFRี ละการฝຄกซีพีอาร์ ิCPRี หลักสูตร  
ํ วนั ป็นการรียนดຌานการกูຌชีพกูຌภัยการด าน  าบื องตຌน   

 ๓.๑ พาดิรสคิวเดฟຊวอร์ ิPADI Rescue Diverี ระยะวลา ๏ วัน รียนรูຌการปງองกันละการจัดการ            
กับอุบัติหตุจากการด าน  า ซึไงสามารถชวยหลือนักด าน  าคนอืไนเดຌ 
 ๓.๖ เดฟຊวอร์มาสตอร์ิDiver Masterี ระยะวลา ๏ วัน ตຌองผานการด าน  าประมาณ 6 ดือน              
ตຌองมีเดฟຊเมตไ ากวา 100 เดฟຊ ิด าน  าลึกมากกวา 5 มตร นาน โเ นาที นับป็น แ เดฟຊี 
๔. หนวยงาน/ผูຌขຌารับการฝึกด้าน ้า 
 ๔.ํ บริษัท ชฟรอนประทศเทยส ารวจละผลิต จ ากัด 
 ๔.๎ บริษัท ปตท. จ ากัดิมหาชนี 
 ๔.๏ รงรียนระดับอินตอร์ชั นน า 
 ๔.๔ มูลนิธิกุศลศรัทธา  
 ๔.๑ รงพยาบาลกาะตา 
 ๔.๖ สถานีต ารวจภูธรกาะตา 
 ๔.๓ นักทองทีไยว 
๕. สถาบันรับรองมาตรฐานการด้าน ้า  
     การด าน  าพืไอสันทนาการ เดຌมีการรวมตัวของสถาบันสอนด าน  า กอตั งป็น World Recreational 
Scuba Training Council (WRSTC)  มืไอ ค.ศ. 1999  ดยมีหนຌาทีไก าหนดมาตรฐานขั นตไ าสุดของหลักสูตร            
การรียนด าน  า ทีไจ าป็นตอการด าน  าอยางปลอดภัย ละรับรองหลักสูตรของสถาบันด าน  าตางโ สถาบันสอน 
ด าน  าทีไเดຌรับการยอมรับป็นสมาชิกของ WRSTC กใถือเดຌวาป็นสถาบันทีไเดຌรับการยอมรับอยางป็นสากล
ิhttps://www.freedomdive.com/th/tip/dive_agencyี   
   ๕.ํ PADI ิProfessional Association of Diving Instructorsี ป็นองค์กรของอมริกันละมีสาขา
อยูทัไวลก PADI ตั งมาตรฐานวา ครูสอนทุกคนจะสอนคอร์สตาง โ ฿นปัจจุบันถือเดຌวา PADI ป็นองค์กรทีไ฿หญ
ทีไสุด฿นลก฿นการออก฿บอนุญาต ละมีอุปกรณ์การรียนการสอนทีไดีทีไสุด นักด าน  าของ PADI สวนมาก             
จะเดຌรับความชืไอถือบัตรด าน  า PADI ป็นทีไรูຌจักละยอมรับ 

    ๕.๎ SSI ิScuba Schools Internationalี ป็นองค์กรทีไก าหนดมาตรฐาน หลักการด านินงาน         
ละตรวจสอบการรียนการสอนด าน  า฿หຌกับสถาบัน รงรียน ละผูຌฝຄกสอน ฟรีเดฟຊ การด าน  าลึก ิScuba 
Diving) ละการด าน  าบบฉพาะ ิTechnical Diving) ปัจจุบันมีการสอนบบออนเลน์ ดยมืไอลงทะบียน
ฝຄกฟรีเดฟຊ฿นระบบของ SSI จะมีสิทธ์ขຌาถึงบบรียนละขຌอสอบทีไบຌาน กอนขຌามารียนทีไรงรียนของ SSI 
ํ์. อุปสรรคการรียนการสอนภาษาทีไ฿ชຌ฿นการรียน฿ชຌ ภาษาอังกฤษ ป็นหลักส้าคัญ 

ํํ.  ประวัติสุขภาพ/รคทีไคุณควรปรึกษาพทย์กอนรียนด้าน ้า 
 รคทางหู-ติดชื อทีไหู ชน หูน  าหนวก  
 มีประวัติคยผาตัดหูหรือเซนัส 
 ป็นเซนัสอักสบรื อรัง หลอดลมอักสบ 
 รคปอด/เขຌละอองฟาง ปอดฟบ หรือคยผาตัดทรวงอก 
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 รคหอบหืด ถุงลมปຆงพอง หรือวัณรคปอด 
 ก าลัง฿ชຌยาหรืออยูระหวางการรักษาอาการทางจิต 
 มีปัญหารืไองสุขภาพรายกายหรือมีอาการทางระบบประสาท - กลຌามนื อ 
 ก าลังตั งครรถ์ 
 คยผาตัดล าเสຌ฿หญ 
 ป็นรคหัว฿จหรือคยผาตัดหัว฿จ 
 ป็นรคความดันลหิตสูง 
 อายุกิน 45 ป 
 ป็นรคลือดบางชนิดชนฮีมฟຂลียิลือดเหลเมหยุดี 
 ป็นรคบาหวาน 
 ป็นรคลมชักหรืออยูระหวางการรักษาอาการลมชัก 
 มีประวัติหลัง,ขน,ขาหักดยตຌองรักษาดยการผาตัดิเมนับการขຌาฝอกี 
 ป็นรคทางจิตทีไกลัวทีไคบโหรือทีไกวຌางโ 
 ป็นรคเมกรนชนิดรื อรัง 

แโ. ผูຌสัมภาษณ์  
แโ.แ นางสาวชาครียา  ศรษฐสรี    ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 

 แโ.โ นางสาววงดือน  มัไงมี           ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       
 แโ.ใ นางสาวกรรณิการ์   ปลื ม฿จ    ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       
 แโ.ไ นายอ ามาตย์   เชยทวีวงศ์      ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ คຌนหาละกูຌภัย ิภาย฿นถ  าี                

๎. วันทีไสัมภาษณ์ ๕ กันยายน ๎๑๖ํ  วลา ํ๖.์์ น.  ถึงวลา ํ๓.๏์ น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์ บริษัท กาะตา เดวอร์ส จ ากัด       
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล Mr.Ivan  Karadzic                        

      Mr.Eril Richard Brown                     

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง ด าน  ากูຌภัย฿นถ  า      

ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
 Commander ฿นภารกิจ คือ นักด าน  าชาวอังกฤษ ซึไงจะป็นคนประมินสถานการณ์ขຌอมูลภาย฿น

ถ  าจาก ขຌอมูลถ  าจาก Vernon นักด าน  าจากกาะตา จ านวน 4 คน ิมีประสบการณ์ ด าน  าถ  า มากกวา 5ุเเเ 
divesี ซึไงเดຌประมินภารกิจทีไถ  าหลวงมีความยากสูงสุด พราะ฿นถ  ามีน  าเหลออกตลอดวลา ละมีกระสน  า
รง น  าชีไยว จ าป็นตຌองกาะหิน ขยับตัวเปรืไอยโ ตหลังจากติดตั งปั๊มน  าลຌวท า฿หຌระดับน  าลดลง ท างาน
เดຌงายขึ นละสามารถขຌาเปภาย฿นถ  าเดຌ มีการ฿ชຌ Rebreather นืไองจากเมทราบระยะวลา฿นการด าน  า             
จึงตຌอง฿ชຌพืไอความปลอดภัย฿นระดับหนึไง ตมีขຌอจ ากัดทีไระดับน  าลึก฿นระดับ 7 มตร จึงเดຌประยุกต์฿ชຌ             
Side Mount Specialty คืออาถังอากาศมาเวຌขຌางโ ตัวพืไอ฿หຌสะดวก฿นการคลืไอนทีไละ฿ชຌการจาะถ  า 
วางนวน าทางพืไอดินทางเดຌสะดวก 

ๆ. ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ  

- อุปกรณ์ด าน  าบบวงจรปຂด ิRebreatherี ป็นครืไองมือส าหรับการ฿ชຌอากาศทีไหาย฿จออกเปลຌว
พนฟองอากาศออกเปลຌววนกลับมา ลຌว reuse ฿หม สามารถ฿ชຌอากาศเดຌนาน ซึไงมีขຌอจ ากัดควร฿ชຌ฿นน  าลึก 

- เซด์มาท์ ิSide Mount Specialtyี ป็นอุปกรณ์ด าน  า ทงค์ดียว ละจะมี แ ทงค์ส ารองหนึไงตัว
ดຌวย มืไออากาศ฿นทงค์กาวหมดสามารถปลีไยน฿ตຌน  าเดຌ  ฿ชຌส าหรับคนทีไจะเปด าน  า  
็. ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ   
     หนຌากากด าน  า ิMaskี, ตีนกบ ิFinีุ ชุดด าน  า ิWetsuitี, อุปกรณ์หาย฿จ฿ตຌน  า ิRegulatorีุ สื อชูชีพ
ด าน  า ิBoyancy Compensator Device:BCDีุ อุปกรณ์ด าน  าบบวงจรปຂด ิRebreatherีุ ถังอากาศ ิTankี 
ดยปกต ิ1 ทงค์ ด าน  าเดຌ ไ5 นาที การด าน  ายิไงลึกตຌอง฿ชຌอากาศลึกดຌวย ชนด าน  า แ่ มตร อากาศหนึไงถัง
มี โเเ บาร์ จะเดຌด าน  านานกวา ใเ มตร เซด์มาท์ ิSide Mount Specialtyี เฟฉาย 

่. การติดตอสืไอสาร 

ชวงวลาปกติ ฿ชຌการสืไอสาร Social media/messenger/line  มีสัญญาณ internet ดีมาก    
ชวงวลาด าน  า ฿ชຌสัญญาณมือ/เฟ /wet note ฿นการสืไอสาร ซึไงวลารียนด าน  าจะมีการสอนสัญลักษณ์

มือ เฟ อยูลຌว ลือก฿ชຌบบ฿ดขึ นอยูกับสถานการณ์ ชน ถຌาน  าคอนขຌาง฿ส ฿ชຌ สัญญาณมือ หรือ wet note เดຌ 
     ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  การด าน  า฿นพื นทีไคบ กระสน  ารง น  าขุนละน  ามีความยใน             
     การกຌเขปัญหาทีไพบ  ฿ชຌวิธีการท านวสຌนบอกทาง฿ตຌน  า  ละลดระดับน  า    
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้. ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน ควรมีอุปกรณ์ด าน  าตรียมพรຌอมปฏิบัติงาน ส าหรับอุปกรณ์
ตางโ ทีไเดຌรับบริจาคเปขอ฿หຌกใบรักษา฿หຌพรຌอม฿ชຌงานเดຌตอเป 

-  อุปกรณ์การด าน  าพืไอสามารถน ามา฿ชຌชวยหลือเดຌทันที 
 -  บัญชีรายชืไอนักด าน  าถ  า                                                       . 
 -  บัญชีรายชืไอนักด าน  า      
แเ. ผูຌสัมภาษณ์   นายพงศธร 

แเ.แ นางสาวชาครียา  ศรษฐสรี ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
แเ.โ นางสาววงดือน  มัไงมี         ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       

 แเ.ใ นางสาวกรรณิการ์   ปลื ม฿จ  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       
 แเ.ไ นายอ ามาตย์   เชยทวีวงศ์    ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
 แเ.5 นางสาวอมรศิริ  กุมพล   ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ    
 แเ.ๆ นางสาวพรรณพัชร  จูหຌอง    ต าหนง พนักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย    
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บบบันทึกการสัมภาษณ ์
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจการล าลียงชวยหลือผูຌประสบภัยภาย฿นถ  า 

๎. วันทีไสัมภาษณ์   11  กันยายน  2561   วลา 11.00 น. – 13.30 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  วิทยาลัยปງองกันละบรรทาสาธารณภัย วิทยาขตชียง฿หม จังหวัดชียง฿หม 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล   ิ1.ี นายนภดล  อุปค า ประธานชมรมกูຌภัยทางสูงจังหวัดชียง฿หม 
   ิ2.ี นายอมรสฤษฎิ์ นิรัติศยกุล สมาชิกชมรมฯ  
   ิใ.ี นายเชยภพ  ชัยวศิลปຊ  สมาชิกชมรมฯ 
   ิไ.ี นายอดิศักดิ์  บุญศรี  กูຌภัยอุทยานหงชาติจังหวัดชียง฿หม 
5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  
 ิแ.ี  ท าระบบชือกล าลียง ิCable Wayี ภาย฿นถ  าจากถงสามมายังถงสอง 
 ิโ.ี  ล าลียงขวดออกซิจนละอุปกรณ์ตางโ ภาย฿นถ  า 
 ิใ.ี  ส ารวจปลองละตาน  าบริวณผาหมี 

5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
(1.) การล าลียงดยระบบชือก฿ชຌมาตรฐานของประทศสหรัฐอมริกา 

(2.) อุปกรณ์ปງองกันสวนบุคคลป็นบบฉพาะกูຌภัย฿นถ  า 

    5.ใ ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
ิแ.ี การประยุกต์฿ชຌครืไองมือกูຌภัยทางสูงทีไมีอยู฿หຌขຌากับพื นทีไละสถานการณ์ 
ิ2.ี อุปกรณ์กูຌภัยทีไ฿ชຌสวน฿หญป็นอุปกรณ์ฉพาะทางทีไน ามาจากสหรัฐอมริกา 

    5.ไ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ ทคนิคพิศษ 
 ิแ.ี Rope Rescue System 
 ิ2.ี Caving Equipment  

    5.5 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
 ิ1.ี ผูຌชีไยวชาญดຌานการด าน  า฿นถ  า฿นประทศเทยเมมี ดยฉพาะการด าน  าพืไอการกูຌภัย฿นถ  า  
 ิ2.ี การบริหารจัดการ฿นภาพรวมเมสามารถท าเดຌ การสัไงการซ  าซຌอน เมชัดจน 
 ิใ.ี อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นงาน฿นถ  ามีเมพียงพอ ิอุปกรณ์ด าน  าุอุปกรณ์ล าลียงี 
 ิไ.ี นักกูຌภัยละจຌาหนຌาทีไ ทีไขຌาเปท างานยังขาดทักษะ ความรูຌ ความช านาญ 

    5.ๆ การกຌเขปัญหาทีไพบ 
ิ1.ี ตຌองอาศัยนักด าน  าชาวตางชาติ ป็นผูຌปฎิบัติการ฿นการท างาน 
ิโ.ี รับการสัไงการจากหนวยทีไรับผิดชอบพียงหนวยดียว 
ิใ.ี ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานขຌางคียง 

 ิ4.ี สับปลีไยนชุดปฏิบัติงานทีไมีความรูຌฉพาะดຌาน ฉพาะทาง ละมีความชีไยวชาญ 

 5.็ ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

    ิแ.ี พัฒนาหลักสูตรการกูຌภัยทางน  า ละการกูຌภัย฿นถ  า พรຌอมทั งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หนวยงาน             ทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีความช านาญมากขึ น 

 ิ2.ี ตຌองมีระบบการจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน ระบบบัญชาการหตุการณ์พืไอ฿หຌสามารถท างานเดຌอยาง               
ป็นระบบ 
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ิ3.ี ตຌองมีระบบการจัดการทรัพยากร ละฐานขຌอมูลทรัพยากรทีไจ าป็นทั งหมด 
ิไ.ี การขຌารายงานตัวปฏิบัติงานทุกครั ง ตຌองมีอกสารรับรองพืไอสดงถึงขีดความสามารถของหนวย
นั นโ 

 5.่ ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 

ิ1.ี หนวยงานทุกหนวยทีไมีภารกิจดียวกันหรือกีไยวขຌองกัน ควรท าการฝຄกการปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัยรวมกันอยางสมไ าสมอ พรຌอมน าอุปกรณ์ครืไองมือมาพืไอลกปลีไยนรียนรูຌรวมกัน 

ิ2.ี หนวยงานตຌองมีความพรຌอม฿นดຌานทักษะความรูຌละอุปกรณ์ครืไองมือทีไป็นทีไยอมรับของ
หนวยงาน   ตางประทศทีไขຌารวม 
 ิ3.ี จัดหาอุปกรณ์พิไมติม ละพัฒนาศักยภาพบุคลากรเปสูมาตรฐานสากล 

5.้ ความส้ารใจ฿นครั งนี   
 ิ1.ี ความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวนทั ง฿นละตางประทศ 
 ิ2.ี การ฿ชຌมาตรฐานการกูຌภัย ทีไป็นมาตรฐานของประทศสหรัฐอมริกา 
๒. หากสถานการณ์รุนรง ิ worst Case ี   
 เมมีขຌอคิดหใน 

 7. ขຌอสนอนะ  
ิ1.ี ควรจัด฿หຌมีหลักสูตรการด าน  าละการปนขาพืไอการกูຌภัย฿นถ  าบบผสมผสาน  

 ิ2.ี กรม ปภ. ควรป็นหนวยทีไ฿ชຌระบบบัญชาการหตุการณ์฿นทุกโ ภัยทีไกิดขึ นพืไอป็นมาตรฐาน
ประทศเทย 

ิ3.ี ขับคลืไอนองค์ความรูຌของผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ ฿หຌหนวยงานตางโ 
ขຌา฿จละสามารถรวมสนับสนุนการจัดการหตุการณ์เดຌอยางรวดรใวป็นระบบ ละมีประสิทธิภาพขึ น 

๔. ผูຌสัมภาษณ์ 
 นายกวีวัฒน์  สุขกษม  นายชางครืไองกลอาวุส 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจด าน  าคຌนหาละชวยหลือผูຌประสบภัย 

๎. วันทีไสัมภาษณ์   12  กันยายน  2561   วลา 09.30 – 12.30 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  ขุนน  านางนอน ต.ปຆงผา อ.มสาย จ.ชียงราย 

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล   Mr.Vernon Unsworth  นักส ารวจถ  าชาวอังกฤษ 

5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
     5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  
  ขຌาเปชวยคຌนหายาวชนทีมฟุตบอลหมูปຆาอะคาดมีไละผูຌฝຄกสอนภาย฿นถ  าตั งตวันทีไ                
24 มิ.ย.– 10 ก.ค. ๖ํ ฿หຌค าปรึกษากีไยวกับลักษณะทางกายภาพภาย฿นถ  า ทิศทางน  าละอืไนโ ภาย฿นถ  า 
กนักด าน  าจากอังกฤษ หลังจากนั นป็นภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมนักด าน  า฿นขั นตอน           
การชวยหลือ 

     5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ิํ.ี มีประสบการณ์฿นการส ารวจถ  ามาอยางยาวนานถึง ๔๓ ป ละเดຌขຌาส ารวจถ  าหลวง

มาลຌวหลายครั ง จนสามารถจัดท าผนทีไภาย฿นถ  าเดຌ มีขຌอมูลลักษณะทางกายภาพของถ  าหลวงป็นอยางดี  
ิ๎.ี เมมีอุปสรรครืไองการสืไอสารกับทีมด าน  าจากตางชาติ จึงสามารถประสานงานกันเดຌ    

อยางราบรืไน 

5.3  ทคนลยี องค์ความรูຌ ครืไองมือ/อุปกรณ์ทีไน้ามา฿ชຌ 
ิ1.ี องค์ความรูຌละความชีไยวชาญ฿นการส ารวจถ  า ละความคุຌนคยกับพื นทีไกิดหตุ 
ิ2.ี ผนทีไสຌนทางภาย฿นถ  า 

     5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
  ิ1.ี การกูຌภัย฿นถ  าหลวงป็นหตุการณ์ทีไเมปกติ เม฿ชการกูຌภัย฿นถ  าหຌง ตຌองมีการด าน  า
ภาย฿นถ  าดຌวย จึงตຌอง฿ชຌองค์ความรูຌละทคนิคพิศษฉพาะดຌาน ซึไงประทศเทยหายากมาก ซึไงมຌต฿นอังกฤษ
องกใจะมีคหตุการณ์คนหลงถ  า ละคนบาดจใบภาย฿นถ  า นืไองจากผูຌทีไจะขຌาถ  าจะป็นนักถ  าหรือคนทีไมี
ประสบการณ์฿นการขຌาถ  าเม฿ชนักทองทีไยวทัไวเป ลักษณะหตุการณ์ทีไตຌองด าน  าพืไอกูຌภัยภาย฿นถ  า             
จึงเมคอยมี  

ิ๎.ี ปัญหาหลักคือปริมาณน  าทีไ พิไมมากขึ น ลักษณะของถ  า฿นชวงวลาปกติกใมีความ
ยากล าบาก฿นการดิน บางชวงกใตຌองมุดตຌองคลาน มืไอมีน  าจึงท า฿หຌการปฏิบัติงานยิไงป็นเปดຌวยความ
ยากล าบาก 

ิ๏.ี การปฏิบัติงาน฿นพื นทีไจ ากัดละเมมีสงสวาง ทัศนวิสัย฿นการด าน  ายมาก ตຌองด าน  า 
฿นทีไมืด 

    5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิ1ี ตຌอง฿หຌผูຌทีไมีความชีไยวชาญพิศษฉพาะดຌาน฿นการด าน  าถ  ามาชวยปฏิบัติงาน 
  ิ2.ี การลดระดับน  า฿หຌอยู฿นระดับทีไสามารถปฏิบัติงานเดຌ 
     5.6 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงานละการตรียมความพรຌอม 

ิํ.ี นักกูຌภัยเทยมีองค์ความรูຌพอสมควรตขาดประสบการณ์ ตຌองพิไมพูนทักษะ                       
ละประสบการณ์ 
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ิ๎.ี ควรมีการฝຄกซຌอมการปฏิบัติงานอยางสมไ าสมอ ละหลากหลายรูปบบ 
ิ๏.ี ตຌองมีองค์ความรูຌรืไองน  า฿นถ  า การ฿ชຌงืไอนชือก การ฿ชຌปลคลืไอนยຌาย ทคนิคการ฿ชຌงาน

อุปกรณ์ตางโ อยางหมาะสมละถูกวิธี 
  ิ4.ี อุปกรณ์฿นการปฏิบัติงาน จะตຌองมี 2 ชุด ทั งอุปกรณ์฿นการด าน  า ถังอากาศ เฟฉาย 
  ิ๑.ี ควรมีการชืไอมยงขຌอมูลกันระหวางนักด าน  าทีไมีความชีไยวชาญจากตางชาติ กับหนวย 
SEAL ของเทย฿นรืไองของการกูຌภัยทางน  า พืไอลกปลีไยนองค์ความรูຌระหวางกันตอเป฿นอนาคต 

5.7 ความส้ารใจ฿นครั งนี   
  ิ1.ี ความรวมมือจากทั งภาครัฐละอกชน ทุกโ หนวยงานทั ง฿นประทศเทย                       
ละตางประทศ  
  ิ2.ี ความเมยอทຌอละเมสิ นหวัง ก าลัง฿จของผูຌปฏิบัติงาน ดยฉพาะหนวย SEAL ของเทย 

ิ๏.ี การน าองค์ความรูຌ฿นตละสาขามาปรับประยุกต์฿ชຌ ละรียนรูຌรวมกันกับผูຌมีความ
ชีไยวชาญจากตางประทศ 

    5.8 ขຌอสนอนะ  
  ิแ.ี ถ  าบางหงเมหมาะทีไนักทองทีไยวทัไวเปจะขຌา ตຌองมีมาตรการ฿นการจัดการทองทีไยว        
ทีไหมาะสม มีคปງายตือนอาจเมพียงพอ การควบคุมเม฿หຌคนขຌาเป฿นพื นทีไทีไเมปลอดภัย พืไอปງองกันเม฿หຌ
กิดหตุจึงป็นสิไงทีไควรท ามากทีไสุด รวมทั งการจัด฿หຌมีสิไงอุปกรณ์พืไอความปลอดภัยภาย฿นถ  า ชน ราวกาะยึด
เฟทาง  

ิ๎.ี การ฿หຌการศึกษาละความตระหนักรูຌกประชาชน฿นรืไองความปลอดภัย การตรียมตัว
ละการปฏิบัติตัวมืไอขຌาถ  า 

๒. ผูຌสัมภาษณ์ 
ๆ.แ นางสาวสุรีย์พร    มืองนาม ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
6.2 นายกวีวัฒน์   สุขกษม    ต าหนง นายชางครืไองกลอาวุส 
6.3 นางสาวอมรรัตน์  ดวงศรี ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจสนับสนุนการชวยหลือผูຌประสบภัย 

๎. วันทีไสัมภาษณ์   12 กันยายน  2561  วลา 09.00 – 12.30 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  ขุนน  านางนอน ต.ปຆงผา อ.มสาย จ.ชียงราย 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล   ิ1.ี นายชัยยนต์  ศรีสมุทร  สจ.ขต 1 มสาย 

   ิ๎.ี นายอนุภาส  ปฏิสน    สจ.ขต ๏ มสาย 
5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
     5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  

ิํ.ี ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานตางโ ฿นพื นทีไ 
ิ๎.ี บริหารจัดการสิไงของบริจาคละครืไองมืออุปกรณ์ทีไสงมาชวยหลือ 
ิ๏.ี จัดหาสิไงของละอุปกรณ์ตามทีไทีมปฏิบัติรຌองขอ 

     5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ปัจจัยทีไท า฿หຌสามารถท างานเดຌส ารใจ คือ การป็นจຌาของพื นทีไ ป็นทีไรูຌจัก การประสานงาน 

กับหนวยงาน฿นพื นทีไจึงท าเดຌคลองตัว 

5.3  ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
ิแ.ี ฿นชวงรกของการปฏิบัติงาน การท างานเมมีทิศทาง ปภ.เมเดຌขຌาจัดการอยางป็นระบบ

มีพียง อส.ปภ. ซึไงเมมีความรูຌความชีไยวชาญ฿นการจัดการ กิดความสับสน฿นการท างาน ละการรายงานตัว
ขຌาปฏิบัติงาน 

ิ2.ี ฿นพื นทีไเมมีอุปกรณ์/ครืไองมือทีไพียงพอ  
ิ๏.ี เมมีผนการจัดการจราจร฿นหຌวงวลาทีไมีผูຌบังคับบัญชาระดับสูงขຌาพื นทีไ ท า฿หຌการขนสง

อาหารละอุปกรณ์ขຌาเป฿นพื นทีไปฏิบัติงานท าเดຌยาก 
ิ๔.ี ฿นหຌวงรกของการปฏิบัติงาน มีความตຌองการอาหารละครืไองนุงหม จ าป็นตຌองจัดหา 

ตเมมีจຌาภาพหลักละงบประมาณ฿นการด านินการ ปัญหารืไองการ฿ชຌงินทดรองราชการ 
ิ๑.ี มีผูຌบริจาคอาหารมามาก อาหารทีไขຌามากอนเมเดຌจัดสงออกเปกอน ท า฿หຌอาหาร

บางอยางบูดสีย 
ิ๖.ี ผูຌปฏิบัติงานมาจากหลายประทศ ความตຌองการอาหารตกตางกัน เมสามารถ

รับประทานอาหารเทยซึไงมีรสผใดเดຌ  
ิ๓.ี การขนสงอาหารละอุปกรณ์฿นชวงทีไฝนตก ละการล าลียงขຌาภาย฿นถ  า บางชวงมีน  า

ท า฿หຌอุปกรณ์ปยกน  า อาหารบูด นาสีย 
ิ๔.ี การรຌองขอสนับสนุนครืไองมืออุปกรณ์ละการจัดสงเมป็นระบบ เมมีหลักฐาน ขาดการ

ชืไอมยง ชน อุปกรณ์บางชนิดทีไรຌองขอป็นอุปกรณ์ทีไหายาก ตຌอง฿ชຌวลา เมทันหตุการณ์ บางครั งผูຌตຌองการ
฿ชຌสัไงของ มาองมืไอของสงมาถึงจึงเมสามารถสงถึงผูຌทีไรຌองขอเดຌนืไองจากเมทราบวาผูຌรຌองขอรับการสนับสนุน
ป็น฿คร  
     5.4 การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิ1.ี การปฏิบัติงานตຌองปรับกຌเขปัญหาเปตามสถานการณ์฿นตละหຌวงวลา 
ิ2.ี จัดหาถุงกันน  าพืไอ฿ชຌหอหุຌมอาหารละสิไงอุปกรณ์ ปງองกันความสียหายจากน  า 
ิ3.ี จัดหาอาหารส าหรับชาวตางชาติป็นการฉพาะ 
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     5.5 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน/การตรียมความพรຌอม 

ิ1.ี ควรมีระบบ฿นการการจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน ระบบบัญชาการหตุการณ์พืไอ฿หຌสามารถ
ท างานเดຌอยางป็นระบบ 

ิ2.ี ปภ. ควรสงทีมจຌาหนຌาทีไทีไมีความรูຌ/ความชีไยวชาญ฿นการบริหารจัดการขຌาพื นทีไดยรใว 
มຌจะยังเมประกาศภัย ปภ. ควรขຌาประมินสถานการณ์พืไอป็นขຌอมูล฿นการจัดการ  ละประสานการปฏิบัติ
ตอเป 

ิ3.ี ปภ. ควรมีผน฿นการจัดการภัย฿นตละระดับ มีทีมทีไพรຌอมออกปฏิบัติงานตามภัย                 
ตละขนาดละความรุนรง 

ิ4.ี ฿นหตุการณ์฿หญทีไมีผูຌปฏิบัติงานจ านวนมากตຌองมีผนการจัดการ฿นรืไองอาหาร            
อยางป็นระบบ ควรมีครัวอาหารส าหรับชาวตางชาติดยฉพาะ 

ิ5.ี การจัดผนจราจร฿หຌมีชองทางฉพาะส าหรับการขนสงอาหารละอุปกรณ์ขຌาสูพื นทีไ
ปฏิบัติงานดยสะดวกละรวดรใว 

ิ6.ี ควรมีการจัดท าผนทีไสຌนทางภาย฿นถ  า 
ิ7.ี ควรพิไมพูนศักยภาพ องค์ความรูຌละทักษะดຌานกูຌภัย฿หຌกับทีมกูຌภัยทຌองถิไน 

๒. ผูຌสัมภาษณ์ 
ิๆ.แี นางสาวสุรีย์พร    มืองนาม  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
ิ6.2ี นายกวีวัฒน์       สุขกษม   ต าหนง นายชางครืไองกลอาวุส 
ิ6.3ี นางสาวอมรรัตน์  ดวงศรี  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจด าน  าคຌนหาละชวยหลือผูຌประสบภัย 

๎. วันทีไสัมภาษณ์   13  กันยายน  2561   วลา 09.00 – 12.00 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  หนวยบัญชาการสงครามพิศษทางรือ กองรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล  ิ1.ี พลรือตรี อาภากร  อยูคงกຌว ผูຌบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิศษทางรือฯ  
  ิ2.ี น.อ. ศุภชัย  ธนสารสาคร  รองผูຌบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิศษทางรือฯ 

5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
     5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  
  คຌนหาละชวยหลือยาวชนทีมฟุตบอลหมูปຆาอะคาดมีไละผูຌฝຄกสอนออกจากถ  า฿หຌปลอดภัย 

5.2  ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ิแ.ี การด าน  าดຌวยผูຌชีไยวชาญละทคนิคพิศษ 

ิโ.ี การวางขวดอากาศพืไอพิไมออกซิจน฿นถ  าตลอดสຌนทางขຌาเปยังจุดทีไหมาย 

     5.3 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
      ิแ.ี การประยุกต์฿ชຌครืไองมือทีไมีอยู฿หຌขຌากับพื นทีไละสถานการณ์ 

ิ2.ี ทคนิค วิธีการด าน  า฿นถ  า รวมกับผูຌชีไยวชาญจากตางประทศ 

     5.4 ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 
  ิแ.ี Full Face Mask 
  ิ2.ี อุปกรณ์ส าหรับด าน  า 

     5.5 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
  ิ1.ี ผูຌชีไยวชาญดຌานการด าน  า฿นถ  า฿นประทศเทยมีนຌอย ละผนทีไส าหรับวางผนพืไอ    
ด าน  า฿นถ  าเมชัดจน  
  ิ2.ี การสืไอสารของผูຌปฏิบัติงานภาย฿นถ  าป็นเปดຌวยความยากล าบาก  
  ิ3.ี การปฏิบัติงานชวงรกมีความลาชຌา พราะตຌองรอ฿หຌติดตั งระบบการระบายน  าละเฟฟງา
รียบรຌอยกอน 

     5.6 การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิ1.ี ฿ชຌค าบอกลาจากผูຌชีไยวชาญทีไคยส ารวจถ  าหลวงฯ ละผนทีไของ นายวิร์น อันสวิร์ธ  
ป็นผนทีไหลัก฿นการวางผนการปฏิบัติงาน 
  ิ2.ี฿ชຌระบบคนน าสาร ละการสืไอสารบบสายของทหาร 

    5.7 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

  ิแ.ี พิไมศักยภาพดຌานการกูຌภัยทางน  า฿หຌกบุคลากรของกองทัพละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌ
มีความช านาญมากขึ น 
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  ิ2.ี ตຌองมีระบบการจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน ระบบบัญชาการหตุการณ์พืไอ฿หຌสามารถท างาน
เดຌอยางป็นระบบ 

ิ3.ี ควรจะมีการจดตั งชุดวิคราะห์ละประมินสถานการณ์ 
     5.8 ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 

  ิ1.ี พลรือน ต ารวจ ทหาร ละอาสาสมัคร ควรท าการฝຄกการฝຄกการปງองกันละบรรทา            
สาธารณภัยรวมกันอยางสมไ าสมอ ดยก าหนดสถานการณ์การฝຄกทีไซับซຌอนละมีความรุนรงของภัย ละ฿หຌ
น ายุทธปกรณ์ทีไมีศักยภาพสูงสุดขององค์กรมารวมฝຄกฯ  
  ิ2.ี หนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองมีผนผชิญหตุทีไครอบคลุมตามความสีไยงสาธารณภัย฿นพื นทีไ
นั นโ 
  ิ3.ี ก าลังพลของหนวย SEAL ตຌองพัฒนาขีดความสามารถ฿นการด าน  าดยฝຄก฿นหลักสูตร            
ขั นสูงรวมกับผูຌชีไยวชาญดຌานการด าน  า฿นถ  าจากตางประทศ 
  ิ4.ี อุปกรณ์฿นการด าน  าพืไอชวยหลือผูຌประสบภัย฿นถ  า จะตຌองจัดตรียมส ารองเวຌ 2 ทา
ของทีไมีอยู 

5.9 ความส้ารใจ฿นครั งนี   
  ิ1.ี ความรวมมือจากทุกภาคสวนทั ง฿นละตางประทศ 
  ิ2.ี ก าลัง฿จของผูຌปฏิบัติงาน ดยหนวยSEAL มีจุดมุงหมาย 

๒. หากสถานการณ์รุนรง กรณีอากาศ฿นถ ้าหลือนຌอย   
 6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติทีไควร฿ชຌ 
  ิ1.ี การ฿ชຌครืไองมือพิศษ฿นการปฏิบัติงาน 
  ิ2.ี การล าลียงถังอากาศ฿หຌมีปริมาณมากขึ นละ฿หຌพียงพอ 

 6.2 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน ามา฿ชຌ 
ปรับประยุกต์ทคนิคละรียนรูຌรวมปฏิบัติกับผูຌชีไยวชาญดຌานการด าน  าจากตางประทศ 

 6.3  อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรมี 
  - ถังอากาศ   - Full Face Mask 
  - Wet Suite   - ฮาร์นต 
  - เฟฉาย฿ตຌน  า   - ซนา 
  - ชูชีพบบวิงสปน 

7. ขຌอสนอนะ  
7.1 ควรจัด฿หຌมีหลักสูตรการด าน  าพืไอการกูຌภัย/ การด าน  า฿นพื นทีไฉพาะ ซึไงจะตຌองเดຌรับการฝຄก 

ตามล าดับขึ นของระดับหลักสูตร 

 7.2 กรม ปภ. ควรจัดท าผนมบท฿นการผชิญหตุ฿นถ  าเวຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน 
7.3 ขับคลืไอนองค์ความรูຌของผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ ฿หຌหนวยงานตางโ 

ขຌา฿จละสามารถรวมสนับสนุนการจัดการหตุการณ์เดຌอยางรวดรใวป็นระบบ ละมีประสิทธิภาพขึ น 

7.4 ดຌานการจัดท าหลักสูตรการด าน  าพืไอการกูຌภัยตຌองป็นหลักนิยมรวมกันระดับสากล Under 
Water Search นักด าน  าตຌองผานหลักสูตรตามขั นละระดับการด าน  า  
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  - การด าน  าขั นตຌน 
  - การท างาน฿ตຌน  า 

 - การลดความกด/ด าน  าลึก 
 - การปลีไยนกຍาซ 

๔. ผูຌสัมภาษณ์ 
 8.1 นายอุดมศักดิ์   ขาวหนูนา ผูຌอ านวยการศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ขต 16 ชัยนาท 

8.2 นางสาวชาครียา   ศรษฐสรี นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
8.3 นางสาวสุรีย์พร    มืองนาม นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
8.4 นายกวีวัฒน์  สุขกษม    นายชางครืไองกลอาวุส 
8.5 นายอ ามาตย์   เชยทวีวงศ์ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
8.6 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ การพทย์ละสาธารณสุข  

๎. วันทีไสัมภาษณ์ ํ๓ กันยายน ๎๑๖ํ วลา ํ๏.์์ - ํ๑.์์ น.  

๏. สถานทีไสัมภาษณ์ รงพยาบาลสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์      

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล 

4.1 น.อ.ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ต าหนง หัวหนຌาศูนย์วชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง  

หนวยงาน รงพยาบาลสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  

ไ.โ น.อ. กมลศักดิ์  ตาง฿จ ต าหนง หัวหนຌากองวชศาสตร์฿ตຌน  าละการบิน  

หนวยงาน รงพยาบาลอาภากรกียรติวงศ์ ฐานทพัรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี . 

4.3  ร.อ. สมจต  บุญสิงห์          ต าหนง  พยาบาลวิชาชีพกองวชศาสตร์฿ตຌน  าละการบิน. 

หนวยงาน รงพยาบาลอาภากรกียรติวงศ์ ฐานทัพรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี . 

4.4  พ.จ.อ. ธรรมนูญ  มิธนทรัพย์ ต าหนง  พยาบาลวิชาชีพ  จิตวิทยาทางการพทย์ . 

หนวยงาน รงพยาบาลอาภากรกียรติวงศ์ ฐานทัพรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี . 

5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    ๑.แ ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง 

ิํ.ี ชวงการคຌนหา สนับสนุนดຌานการพทย์฿หຌผูຌปฏิบัติงาน฿ตຌน  าของหนวยบัญชาการสงครามพิศษ
ทางรือกองยุทธการทหารรือ ิซีลี ปฏิบัติงานดูลสุขภาพ ละความพรຌอมของจຌาหนຌาทีไหนวยซีล นักด าน  า. 

ิ๎.ี ชวงพบผูຌสูญหาย ดยรวมวางผนการล าลียงผูຌสูญหาย฿นภาวะเมปกติ พื นทีไสูง อียง ลาดชัน. 
พืไอวางผนการล าลียงผูຌปຆวย฿นภาวะเมปกติ  

ิ๏.ี ชวงกอนการยຌายละระหวางการยຌายผูຌสูญหาย พืไอดูลผูຌสูญหาย฿นขั นตอนกอนละขณะการ
ล าลียงผูຌสูญหาย สามารถยຌายผูຌสูญหายเดຌอยางปลอดภัย     . 

    5.โ ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ทีมวชศาสตร์฿ตຌน  าสนับสนุนบุคลากร ครืไองมือ ละอุปกรณ์ ดังนี  

ิํ.ี ชวงการคຌนหา ทีมพทย์วชศาสตร์฿ตຌน  า สนับสนุนดຌานการพทย์฿หຌผูຌปฏิบัติงาน฿ตຌน  า.ของหนวย
บัญชาการสงครามพิศษทางรือกองยุทธการทหารรือ ิซีลี ปฏิบัติงานดูลสุขภาพ ละความพรຌอมของจຌาหนຌาทีไ
หนวยซีล นักด าน  าภาย฿นถ  า. 

  ิ๎.ี มืไอพบผูຌสูญหาย เดຌรับการรຌองขอ฿หຌสนับสนุนหนวยพทย์ทีไสามารถคลืไอนยຌายผูຌปຆวยจึงเดຌจัดสง
ทีมสนับสนุนชุดปฏิบัติการพทย์ฉุกฉิน฿นภาวะภัยพิบัติขั นสูง ดยชุดปฏิบัติการพทย์ฉุกฉิน฿นภาวะภัยพิบัติ
ขั นสูงเดຌขຌารวมวางผนการล าลียงผูຌสูญหาย฿นภาวะเมปกติ พื นทีไสูง อียง ลาดชัน ซึไงก าหนดวิธีการคลืไอนยຌาย       
ผูຌสูญหาย ดย฿ชຌปล ิStretcherี กรณีคลืไอนยຌาย฿นนบราบละนวดิไง ละกรณีการขนยຌายบนผิวน  า      
฿ชຌ Basket Stretcher ประกอบรวมกับฟมท า฿หຌสามารถ Basket Stretcher ลอยน  าเดຌ฿นการระดมทรัพยากร
สามารถระดม Stretcherเดຌถึง ํ์ ตัว ภาย฿น 1 วัน Basket Stretcher 2 ตัว    

 ิ๏.ี ชวงกอนการคลืไอนยຌายสนับสนุนทีมพทย์ฉุกฉิน ิICUี ละวิสัญญี พืไอตรียมพรຌอมความ
ปลอดภัย฿หຌกผูຌสูญหาย  
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     5.ใ ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
ปลปรับบรรยากาศ ิEmergency Hyperbaric Stretcher*ี มีลักษณะการท างานหมือนครืไอง

Hyperbaric chamber ป็นบบออนทีไสามารถอัดความดันบรรยากาศขຌาเปเดຌ ฿ชຌ฿นการชวยหลือผูຌบาดจใบ
จากการด าน  ารค฿ตຌน  า รคน  าหนีบ ฟองกຍาซ฿นลือด         

      5.ไ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ   
Stretcher จ านวน 10 อันุ Basket Stretcher จ านวน ๎ อันุ อุปกรณ์ทางการพทย์ุ ตในท์ปฏิบัติการ 

      5.5 ขຌอจ้ากัดปัญหาอุปสรรคทีไพบ 

ิ1.ี ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌเมสามารถขนยຌายดยผานน  าเดຌ ท า฿หຌครืไองมือละอุปกรณ์สียหายเดຌ 
ิโ.ี สามารถ฿ชຌความรูຌความสามารถฉพาะดຌาน฿นการปฏิบัติงาน ตครืไองมือละอุปกรณ์บางชนิดเม

สามารถ฿ชຌ฿นการชวยหลือเดຌนืไองดຌวยสภาพพื นทีไ ชน ครืไองกระตุຌนหัว฿จเฟฟງา หากมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌ
฿นขณะผูຌปຆวยนอนอยู฿นพื นทีไชื น ปยกน  า 

ิใ.ี จຌาหนຌาทีไขาดประสบการณ์การชวยหลือผูຌปຆวยภาย฿นถ  า ฿นพื นทีไคับคบ 

ิไ.ี พื นทีไการท างาน เมราบรียบ   
ิ5.ี ครืไองมือสืไอสารจ ากัด ละเมมีคลืไนสัญญาณ 

ิๆ.ี สายการบังคับบัญชา ซึไงปกติการปฏิบัติงานของทีมพทย์วชศาสตร์อยูภาย฿ตຌหนวยซีล ต฿นทาง
ปฏิบัติหนวยพทย์วชศาสตร์เดຌขຌารวมประชุม ก าหนดนวทางการคลืไอนยຌายผูຌสูญหาย รวมกับทีมนักด าน  า
ตางชาติ หนวยซีล ละหนวยอืไน โ พรຌอมทั งสนับสนุนครืไองมือ อุปกรณ์ ละจຌาหนຌาทีไ฿นการคลืไอนยຌาย              
ผูຌสูญหายออกจากถ  า ท า฿หຌกระบวนการตัดสิน฿จ ละก าหนดนวทางรวดรใวขึ น   
      5.ๆ การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิแ.ี เมน าอุปกรณ์ทีไสีไยงตอความสียหายมืไอผานน  าขຌา฿นพื นทีไทีไตຌองน าผานทางน  า ละบรรจุหีบหอ
ครืไองมืออุปกรณ์ทีไจะน าเป฿ชຌ฿นถง ๎ ละ ๏ ดຌวยการหอพลาสติกหลาย โ ชั น฿หຌมากทีไสุด 
 ิ๎.ี ประชุมก าหนดนวทาง฿นการปฏิบัติงานละก าหนดอุปกรณ์฿นการท างานรวมกัน ชน                    
นวทางการปฏิบัติพืไอความปลอดภัย฿ชຌ การ฿ชຌ Full Mask ,  ก าหนดวลาการถอด Full Mask  

      5.็ ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ิํ.ี ดຌานอุปกรณ์ ควรมีครืไองชวยหาย฿จทีไกันน  าเดຌ ปลขนยຌายผูຌปຆวยทีไสามารถลอยน  าเดຌ ิLitter 
Floatation Collar*ี ละทอมมิตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิตไ ากวาปกติ 

ิ๎.ี ดຌานองค์ความรูຌ จຌาหนຌาทีไควรมีการพัฒนาทักษะความรูຌพิไมติม คือ หนวยพทย์ตຌองมีความรูຌ
ทักษะกีไยวกับงืไอนชือก การ฿ชຌอุปกรณ์฿นการล าลียงคลืไอนยຌาย ละทีมกูຌภัยควรมีความรูຌกีไยวกับการ
ชวยหลือผูຌประสบภัยทางน  าบื องตຌน พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไสามารถประสานการปฏิบัติรวมกันเดຌอยางตใมทีไ 
      5.่ ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 
 - ครืไองมือละอุปกรณ์ สามารถคลืไอนยຌายเดຌ฿นสภาพพื นทีไตางโ ละมีความทนทาน฿นการ฿ชຌงาน
ภาคสนาม 
 - Emergency Hyperbaric Stretcher ิปลรักษาดຌวยออกซิจนความดันบรรยากาศสูงี 
๒. หากสถานการณ์รุนรงขึ น ิระบุี กรณีผูຌสูญหายชีพจรหยุดตຌนขณะล าลียงออกจากถ  า  

     ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน ามา฿ชຌ การชวยหลือกูຌชีพจรดย฿ชຌบบพื นฐาน นืไองจากเมสามารถ
฿ชຌครืไองกระตุຌนหัว฿จเฟฟງาเดຌ มีความสีไยงดຌานกระสเฟฟງา ละการจัดตรียมพื นทีไ฿หຌสามารถน าผูຌสูญหาย
ออกภายนอกถ  า ชใดตัว฿หຌหຌงอยางรใวทีไสุด ละชวยหลือทางการพทย์อยางรงดวนตอเป          
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อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมีครืไองกระตุຌนหัว฿จเฟฟງาพื นทีไราบรียบ หຌง ผຌาชใดส าหรับท า฿หຌพื นทีไหຌง 
ละชใดตัว     

๓. หากสถานการณ์รนุรงขึ น ิระบุี กรณีผูຌสูญหายสียชีวิตขณะล าลียงออกจากถ  า    
     ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน ามา฿ชຌตຌองพิไมความระมัดระวัง ละกຌเขปัญหาการสูญสียจากสาหตุ
ทีไกิดขึ นละด านินการชวยหลือดยขนยຌายผูຌสูญหายตอเปนืไองจากสภาพถ  าบริวณนินนมสาวริไมมีปัญหา
ดຌานสุขอนามัย หาก฿หຌผูຌสูญหายทั ง 13 คน อยูตอจนถึงชวงน  าลดตຌอง฿ชຌระยะวลานาน คาดวาจะกิดปญัหา
รคระบาด ละสูญสียผูຌสูญหายทั งหมด   

่. ผูຌสัมภาษณ์   นายพงศธร 

่.แ นางสาวสุรีย์พร  มืองนาม     ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 

่.โ นางสาววงดือน  มัไงมี          ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ     

 ่.ใ นายอ ามาตย์   เชยทวีวงศ์     ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ทีมคຌนหา฿นถ ้า ิระบบสืไอสารี 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์  
      1.1 ผูຌ฿หຌบริการทรศัพท์คลืไอนทีไเมสามารถ฿หຌบริการครือขายทรศัพท์ละอินตอร์นใต฿นพื นทีไกิด

หตุเดຌ  
1.2 กรณีมีการดัก รับ ละฝງาฟัง วิทยุสืไอสารของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌเปท าการ              

กระจายขาว ละป็นประดในทีไออนเหวตอสังคมจนท า฿หຌกิดการขัดขวาง ละสียหายตอการปฏิบัติงาน 
1.3 มีการสืไอสารลຌมหลว ศูนย์บัญชาการ นักด าน  าละดใกเมสามารถติดตอกันเดຌ 

๎. วันทีไสัมภาษณ์  5 กันยายน 2561 วลา 10.00 - 12.40 น.  
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  ส านักการอนุญาตละก ากับวิทยุคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการกิจการทรทัศน์ 
กิจการกระจายสียงละกิจการทรคมนาคมหงชาติ 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล  นายประทีป  สังข์ที ยม ต าหนง ผูຌบริหารระดับตຌน หนวยงาน ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
ทรทั ศน์  กิ จ การกระจาย สี ย งละกิ จกา ร ทรคมนาคมห งช าติ  หมาย ลข ทรศั พท์ ติ ดต อ                         
ทร.08-1404-3892 

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง สนับสนุนการชืไอมยงระบบการติดตอสืไอสาร  
  5.แ มืไอกิดสาธารณภัย กสทช. มีหนຌาทีไ฿นการประสานผูຌ฿หຌบริการทรคมนาคม ขຌาเปบริการ฿นพื นทีไ

ประสบภัย นืไองจากทราบดีวา ความตຌองการชองสืไอสารจะมีมากขึ น จากจ านวนผูຌปฏิบัติงาน ความตຌองการ         
฿นการติดตอสืไอสารพิไมมากขึ น ฿นกรณีการชวยหลือทีไบริวณวนอุทยานถ  าหลวง ขุนน  านางนอน เดຌมอบ฿หຌ 
กสทช. ขต ํ๓ ชียงรายป็นผูຌประสานงาน ฿หຌ บ.AIS True DTAC TOT ละCAT ขຌาพื นทีไพืไอขยาย
ชองสัญญาณทรศัพท์คลืไอนทีไ฿หຌพียงพอตอความตຌองการของผูຌ฿ชຌงานทีไพิไมมากขึ น฿นชวงทีไกิดหตุการณ์           
ซึไงการปฏิบัตินี มีผนการปฏิบัติทีไก าหนดเวຌอยูลຌว ดยมีงืไอนเข฿นการออก฿บอนุญาตประกอบกิจการ
ทรคมนาคม มืไอกิดหตุฉุกฉินผูຌเดຌรับอนุญาตประกอบกิจการทรคมนาคม ตຌองด านินการตามขຌอก าหนด 
ประกาศตางโ พืไอด านินการกຌเข หตุฉุกฉินหรือภัยพิบัติทีไกิดขึ นอยางครงครัดละรวดรใวทีไสุด              
ละรายงาน฿หຌ กสทช.ทราบดยรใว1  

 5.โ ทาง กสทช. เดຌจຌง฿หຌ ส านักงาน กสทช. ขต 32 ชียง฿หม สนับสนุนระบบการสืไอสาร                
พรຌอมดຌวยสมาคมนักวิทยุสมัครลนจังหวัดชียง฿หม/ล าปาง/ล าพูน ละนักวิทยุสมัครลน฿นขตพื นทีไ
รับผิดชอบขຌารวม฿นการติดตั งสถานีวิทยุสืไอสาร ครือขายภาคประชาชนพืไอป็นขายสืไอสารส ารอง฿หຌกับ             
ทางราชการ฿นการประสานการชวยหลือกูຌภัย  

5.3 ฿นกรณีทีไชองสืไอสารมีจ านวนจ ากัด หากศูนย์บัญชาการหตุการณ์ตຌองการ฿หຌผูຌประกอบกิจการ
จัดล าดับความสามารถ฿นการขຌาถึงครงขาย ดย฿หຌบริการส าหรับจຌาหนຌาผูຌปฏิบัติงานป็นอันดับรก อาจรຌอง 

 

 

                                                           

1
 http://www.nbtc.go.th ตัวอยางงืไอนเข฿นการอนุญาต ฿บอนุญาตประกอบกิจการทรคมนาคมบบทีไสอง ทีไมีครงขายป็นของตนอง สืบคຌน

มืไอ วันทีไ 8 กันยายน 2561 
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ขอ฿หຌ กสทช. ประสาน฿หຌผูຌ฿หຌบริการด านินการ฿นกรณีนี เดຌ การปฏิบัติงานของผูຌ฿หຌบริการทรคมนาคมดังกลาว         
จะมีจຌาหนຌาทีไ ของ กสทช. ป็นผูຌประสานกับศูนย์บัญชาการหตุการณ์2   

5.ไ ประดในปัญหาของการดักรับขຌอความของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานลຌวน าเปผยพรนั น มีกฎหมาย
ทีไกีไยวขຌองก ากับอยู ซึไงหຌามมิ฿หຌผูຌ฿ดดักรับเวຌ฿ชຌประยชน์หรือปຂดผยดยมิชอบดຌวยกฎหมายซึไงขาววิทยุ
คมนาคมทีไมิเดຌมุงหมายพืไอประยชน์สาธารณะ หรือทีไ  อาจกอ฿หຌกิดความสียหายกประทศชาติ             

หรือประชาชน
3

 

5.5 การกຌเขปัญหาของการดักรับอีกทางหนึไงคือ การ฿ชຌระบบวิทยุทีไมีการขຌารหัสสืไอสาร ชน การ฿ชຌ
วิทยุสืไอสารบบดิจิตอล ซึไงสามารถ฿ชຌครงขายวิทยุบบดิจิตอลเดຌทั งทีไป็นครงขายของผูຌประกอบการกิจการ
ทรคมนาคมซึไงมีขຌอเดຌปรียบคือรัฐเมตຌองลงทุนสรຌางครงขายองจึงมีตຌนทุนตไ า หรืออีกทางลือกหนึไงคือ฿ชຌ
ครงขายของรัฐ ซึไงสามารถ฿ชຌความถีไการปฏิบัติการ฿นภาวะฉุกฉินละภัยพิบัติ ตามประกาศ กสทช. รืไอง 
หลักกณฑ์การ฿ชຌคลืไนความถีไพืไอสนับสนุนภารกิจปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละ฿นกรณีทีไกิดหตุฉุกฉิน
ละภัยพิบัติ4 สนับสนุนอยูลຌว เดຌก การ฿ชຌคลืไนความถีไส าหรับภารกิจปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละ฿น
กรณีทีไกิดหตุฉุกฉินละภัยพิบัติพืไอติดตอสืไอสารดຌวยสียงละขຌอมูลความรใวสูง (National Mobile 

Broadband Network for Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) ดย฿ชຌ คลืไนความถีไ ฿นชวง  
814-819/859-864 มกะฮิรตซ์ ิ2x5 มกะฮิรตซ์ี ฿นลักษณะป็นคู ตการ฿ชຌครงขายนี มี ขຌอสีย คือรัฐตຌอง
ลงทุน฿นการจัดท าครงขาย฿หຌครอบคลุมองละตຌอง฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินการสูงมาก มีความสีไยง฿น
รืไองการปลีไยนปลงทคนลยี฿นอนาคต ซึไงจะท า฿หຌระบบลຌาหลังเดຌรใวมาก ซึไงระบบนี ส านักงานต ารวจ
หงชาติเดຌรับงบประมาณจากรัฐบาล฿หຌจัดท าครงขายลຌว ประมาณ 3,500 ลຌานบาท ซึไงหนวยงาน฿นการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัยสามารถ฿ชຌงานรวมเดຌ ละหากมีงบประมาณกใสามารถท าครงขายพืไอชืไอมยง
ละ฿ชຌทรัพยากรตางโ รวมกันเดຌ  

5.ๆ กรณีทีไทีมปฏิบัติการจากตางประทศน าครืไองวิทยุคมนาคมขຌามา฿ชຌ฿นภารกิจนั น ตามประกาศ 
กสทช. รืไอง หลักกณฑ์การ฿ชຌคลืไนความถีไพืไอสนับสนุนภารกิจปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  ละ฿นกรณีทีไ
กิดหตุฉุกฉินละภัยพิบัติ ครืไองวิทยุคมนาคมทีไ฿ชຌป็นการฉพาะกิจ ฿นกรณีหตุฉุกฉินละภัยพิบัติ ป็นการ
ชัไวคราวภาย฿ตຌขຌอตกลงหรือกรอบความรวมมือดังกลาว ฿หຌเดຌรับยกวຌนเมตຌองเดຌรับ฿บอนุญาต มี ฿ชຌ ละคຌาซึไง
ครืไองวิทยุคมนาคม ละตั งสถานีวิทยุคมนาคม ทั งนี  ฿หຌน าออกจากราชอาณาจักร  มืไอสรใจสิ นภารกิจหรือ           
มืไอเมมีความจ าป็น฿นการ฿ชຌงานลຌว อีกทั งครืไองวิทยุคมนาคมทีไ฿ชຌป็นการฉพาะกิจ฿นกรณีหตุฉุกฉิน          
ละภัยพิบัติเดຌรับการยกวຌนเมตຌองผานการตรวจสอบละรับรองมาตรฐานครืไองทรคมนาคมละอุปกรณ์         
จาก กสทช. ทั งนี  ก าลังสงละลักษณะทางทคนิคอืไน฿หຌป็นเปตามทีไ กสทช. ก าหนดดย฿หຌ฿ชຌความถีไทีไเดຌ
ก าหนดเวຌ฿นประกาศ

5  
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5.็ ฿นกรณีทีไมีความจ าป็นตຌองการ฿หຌกิจการนักวิทยุสมัครลนสนับสนุนภารกิจดຌานการปງองกัน           
ละบรรทาสาธารณภัย สามารถ฿หຌนักวิทยุสมัครลนขຌาชวยหลือ฿นดຌานการสืไอสารเดຌ ดยถือวาป็น
อาสาสมัครประภทหนึไงซึไงมีศักยภาพ฿นดຌานการสืไอสาร นืไองจากป็นกลุมบุคคลทีไมีทักษะ ละมีทรัพยากรคือ
อุปกรณ์สืไอสารทีไสามารถสนับสนุนเดຌ ดยศูนย์บัญชาการหตุการณ์ตຌองมีครงสรຌางองค์กรสวนนี รองรับ ส ารวจ
ความตຌองการ฿ชຌระบบสืไอสาร จ านวน ภารกิจละรຌองขอนักวิทยุสมัครลนตามความจ าป็น ละมีการส ารองเวຌ
พืไอรียก฿ชຌหากจ าป็นรงดวน วิธีการประสานกับนักวิทยุสมัครลน สามารถประสานผานสมาคมนักวิทยุ
สมัครลนประจ าจังหวัดตางโ ละสมาคมนักวิทยุสมัครลนหงประทศเทย เดຌ 

5.่ การกຌเขปัญหาการติดตอสืไอสารระหวางนักด าน  าดຌวยกันองละการติดตอสืไอสารออกมายัง
จຌาหนຌาทีไนอกถ  านั น ฿นขณะทีได าน  าอาจตຌอง฿ชຌครืไองมือสืไอสารทีไ฿ชຌคลืไนความถีไยานหนือสียง ิultra sonic) 

หมือนกับทคนิคการสืไอสาร฿นการสกนหาวัตถุ฿นทຌองทะล ทนการ฿ชຌคลืไนวิทยุพราะคลืไนความถีไวิทยุจะถูก
น  าดูดซึมละจางหายเดຌมาก อีกทั งสภาพถ  าทีไคดคี ยวเปมากใยังท า฿หຌคลืไนวิทยุดินทางเดຌเมเกล การกຌปัญหา
฿นการสืไอสาร฿นถ  าจึงตຌองอาศัยการสืไอสารทางสายคบิล ซึไงสามารถท าเดຌ ๏ บบ เดຌก การ฿ชຌสายทรศัพท์
หมือนกับทีไเดຌวาง฿ชຌงาน฿นการปฏิบัติการครั งนี  บบตอมาคือการ฿ชຌสายน าสัญญาณวิทยุบบ Leaky cable 

ป็นการปลอยสัญญาณวิทยุขຌาเป฿นถ  าดยผานสายน าสัญญาณวิทยุทีไสามารถท าหนຌาทีไป็นสายอากาศเดຌดຌวย 
ป็นวิธีการสืไอสารทีไ฿ชຌ฿นอุมงค์รถเฟฟງา฿ตຌดิน ซึไงผูຌดยสารสามารถ฿ชຌ WIFI ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ ละ฿ชຌ
อินตอร์นใตเดຌ฿นขณะทีไอยู฿นอุมงค์฿ตຌดิน ละบบสุดทຌายคือการ฿ชຌ฿ยกຌวน าสงซึไงสามารถปลงเปสูการ
สืไอสารความรใวสูงเดຌทุกรูปบบ ตการสืไอสารดย฿ชຌสายคบิลหลานี มีขຌอจ ากัดคือการติดตั งซึไง฿นสภาวะ            
ชนทีไถ  าหลวง ขุนน  านางนอนท าเดຌยากนืไองจากสภาพทีไเมอ านวย 

5.9 การ฿ชຌคลืไนความถีไ฿นการชืไอมยงครืไองวัดอัตนมัติ ฿นการปฏิบัติการชวยหลือทีไถ  าหลวง ขุนน  า
นางนอน มีปัจจัยส าคัญตอการปฏิบัติการคือ ฝนทีไตกลงมาลຌวกอ฿หຌกิดน  าเหลขຌาเปยังถ  า การพยากรณ์
อากาศละน  าทาจึงป็นงานทีไมีความส าคัญ การตรวจการตกของฝน฿นภาพรวมสามารถ฿ชຌรดาร์ตรวจฝน        
ของกรมอุตุนิยมวิทยาเดຌ ตป็นการตรวจอยางคราวโ วามีฝนตก฿นบริ วณ฿ด มีความหนานนของฝน
ประมาณเหน หากจะ฿หຌมัไน฿จมากยิไงขึ นละสามารถหาคาปริมาณน  าฝนพืไอค านวณหาคาปริมาณน  าทา            
ทีไจะเหลจากบนขาซึไงป็นพื นทีไรับน  าฝนลงมาตามล าน  า จึงตຌองติดตั งครืไองวัดปริมาณน  าฝนอัตนมัติเปติดตั ง  
ทีไบริวณทีไป็นพื นทีไรับน  าฝน ซึไงดยปกติจะตຌองป็นพื นทีไตຌนน  าซึไงป็นปຆา ทคนลยี฿นการสงขຌอมูลของ
ครืไองวัดปริมาณน  าฝนจะสงผานครืไองขายทรศัพท์มือถือปัญหาตอมาคือ  ฿นปຆาเมมีสัญญาณทรศัพท์มือถือ 
การสงขຌอมูลอาจกຌปัญหาเดຌดยการสงผานคลืไนวิทยุ ซึไงสามารถ฿ชຌคลืไนความถีไวิทยุ เดຌตามประกาศ กสทช. 
รืไอง ครืไองวิทยุคมนาคมละสถานีวิทยุคมนาคมทีไเดຌรับการยกวຌนเมตຌองเดຌรับ฿บอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๎๔๕๔ ดยค านึงถึงชวงความถีไละระดับก าลังสง฿หຌป็นเปตามประกาศนี 6 นอกจากนี ยัง
฿ชຌ฿นการควบคุมอุปกรณ์ละสงสัญญาณอืไนโ ของครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติชวยหลืออืไนโ เดຌอีกดຌวย 
ดยฉพาะความถีไทีไเดຌรับความนิยมน ามา฿ชຌ฿นอุปกรณ์รับสงขຌอมูลความรใวสูงคือความถีไยาน  2.4 GHz               
ละ 5.0 GHz 

5.แเ การ฿ชຌ drone ฿นภารกิจการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ตຌองค านึงถึงความปลอดภัย           
ละขຌอบังคับการบิน ทั งนี พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยละการรักษาความลับของทางราชการ ละ฿หຌป็นเป           
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม รืไอง หลักกณฑ์การขออนุญาตละงืไอนเข฿นการบังคับหรือปลอยอากาศยาน
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ซึไงเมมีนักบิน ประภทอากาศยานทีไควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๎๑๑๔7ซึงจะตຌองค านึงถึงสิทธิ             
หงพื นทีไ฿นทีไขึ นบินดຌวย นอกจากการประกาศพื นทีไหຌามบินลຌว ฿นการจัดการสาธารณภัย ผูຌอ านวยการ         
ตาม พ.ร.บ. ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย อาจพิจารณาประกาศพื นทีไหຌามบินพืไอความปลอดภัย฿นการ
ปฏิบัติงาน฿นการจัดการสาธารณภัยเดຌ  

5.แแ ความถีไวิทยุทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติการนอกถ  าส าหรับภารกิจตางโ สามารถ฿ชຌความถีไตามประกาศ 
กสทช. รืไอง หลักกณฑ์การ฿ชຌคลืไนความถีไพืไอสนับสนุนภารกิจปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  ละ฿นกรณี          
ทีไกิดหตุฉุกฉินละภัยพิบัติ ซึไงบงความถีไออกป็นสวนหลักโ คือ หนวยงานของรัฐ ประชาชน ละมูลนิธิ
หรือสมาคมทีไจดทะบียนพืไอด านินการทีไ กีไยวขຌองกับสาธารณกุศล หรือสาธารณภัย ดยก าหนดคลืไนความถีไ
วิทยุพืไอ฿หຌหนวยงานตางโ เดຌ฿ชຌประสานงานกัน ดย฿หຌกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยป็นผูຌดูล฿นภาวะ
ฉุกฉิน 

6. ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 

ๆ.แ ขาดการประสานงาน฿นการบริหารจัดการ เมเดຌมีการจัดการสาธารณภัย฿นภาวะฉุกฉิน฿หຌป็นเป
ตามผน 

ๆ.โ ฿นอดีตทีไผานมา บางกรณีทีไผูຌประกอบการทรคมนาคมเมสามารถน าอุปกรณ์ ขຌาเป฿นพื นทีไเดຌ 
นืไองจากสภาพการคมนาคมถูกตัดขาด เมสามารถ฿ชຌรถอุปกรณ์ตามมาตรฐานเดຌ     
7. ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

็.แ ฿นอนาคต กสทช.จะนะน าผูຌ฿หຌบริการท าการดัดปลงอุปกรณ์  ฿หຌมีขนาดลใกลงพืไอ฿หຌสามารถ
ล าลียงเดຌงายดยติดตั ง฿นรถยนต์ขับคลืไอน 4 ลຌอ ดยการดินทຌา หรือดยอากาศยานเดຌ 

็.โ ควรจัดหารถปฏิบัติการสืไอสารคลืไอนทีไ รถพวงบัญชาการสืไอสารดาวทียม รถลากจูง อืไนโ                
ทีไสามารถชืไอมยงระบบสืไอสาร ทั งภาพละสียง ละบัญชาการหตุการณ์ ฿นพื นทีไประสบภัยทีไมีความ
ทุรกันดารเดຌอยางรวดรใว ละทันตอหตุการณ์ ฿หຌครอบคลุมตามพื นทีไปฏิบัติการของ ปภ. ขต หรือ ภาคตางโ 

็.ใ จัดหาวิทยุสืไอสารระบบดิจิตอล (National Mobile Broadband Network for Public 

Protection and Disaster Relief (PPDR)) พืไอปງองกันการดักรับ ฟัง ละถายทอดสัญญาณ   
็.ไ จัดหาวิทยุสืไอสารทีไ฿ชຌทคนลยีการสืไอสารทีไสามารถสงขຌอมูลการติดตอสืไอสารเดຌทั งภาพละสียง

เดຌ฿นคราวดียวกันละวิทยุสืไอสารทีไ฿ชຌกับอุปกรณ์พิศษอืไนโ 

็.5 การติดตอสืไอสารระหวางนักด าน  าดຌวยกันองละการติดตอสืไอสารออกมายังจຌาหนຌาทีไนอกถ  าอาจ
ตຌอง฿ชຌครืไองมือสืไอสารทีไ฿ชຌคลืไนความถีไยานหนือสียง ิultra sonic) 
 ็.ๆ การ฿ชຌคลืไนความถีไ฿นการชืไอมยงครืไองวัดอัตนมัติป็นทคนลยี฿นการสงขຌอมูลของครืไองวัด
ปริมาณน  าฝนจะสงผานครืไองขายทรศัพท์มือถือปัญหาตอมาคือ ฿นปຆาเมมีสัญญาณทรศัพท์มือถือ การสง
ขຌอมูลอาจกຌปัญหาเดຌดยการสงผานคลืไนวิทยุ ซึไงสามารถ฿ชຌคลืไนความถีไวิทยุเดຌตามประกาศ กสทช. 
 ็.็ ควรจัด฿หຌมีระบบการจຌงตือนทาง SMS ผานทรศัพท์มือถือ หรือชองทางอืไนโ ทีไสามารถจຌง
ตือนประชาชน฿นกรณีทีไดินทางขຌาเป฿นพื นทีไสีไยง หรือ฿นพื นทีไทีไพิศษ ทีไหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นพื นทีไ
รับผิดชอบอยู ชน ขตอุทยานหงชาติ  พื นทีไทองทีไยว พื นทีไสีไยงภัยอืไนโ    

                                                           

7
 ราชกิจจานเุบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เลม่ ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ง หน้า ๖ -๑๒ 
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 ็.่ หากมีสถานการณ์ทีไอาจกิดหรือ฿กลຌกิดสาธารณภัยทีไจะมีผลกระทบตอประชาชนอยางรຌายรง 
ควรจัด฿หຌมีการจຌงตือนทางสืไอทุกประภท฿นวลาดียวกัน ป็นหຌวงโ ตามความหมาะสม อา ทิ ทรทัศน์            
รวมการฉพาะกิจทีไสามารถจຌงตือนประชาชนเดຌครอบคลุมทุกพื นทีไทัไวประทศ 

็.9 ปัจจุบันทคนลยีการสืไอสารทีไ฿ชຌ฿นการติดตอประสานงานริไมมี฿ชຌพรหลาย฿นภาคประชาชน 
หนวยกูຌภัยมูลนิธิ สมาคม ภาคธุรกิจ อืไนโ คือสมาร์ทฟนทีไมีศักยภาพทั งสมาร์ทฟนละครืไองวิทยุสืไอสาร 
Walkie Talkie มาเวຌ฿นครืไองดียว พืไอ฿หຌราพูดคุยกันเดຌอยางงายมากยิไงขึ นพียงคกดปุຆม Push to talk  
สามารถตั งกลุม฿นการสนทนาเดຌหลากหลาย ทั งระดับผูຌปฏิบัติ ผูຌบริหาร ท า฿หຌติดตอสืไอสารกันเดຌครอบคลุมิทัไว
ลกีขอพียงมีสัญญาณอินตอร์นใต฿ชຌงานทานั น ทั งยังมีปุຆมหตุฉุกฉิน ิSOS Alert) พืไอสงขຌอความชวยหลือ
เปยังหมายลขทีไตั งเวຌ฿นทันที มีมาตรฐานกันน  า/ฝุຆนระดับ IP68 ละมีคา฿ชຌจายเมสูงมืไอปรียบทียบกับการ
฿ชຌระบบสืไอสารอืไนโทีไตຌองลงทุนมาก 

็.แเ หในควรจัดหาวิทยุสืไอสารระบบ Repeater ทีไสามารถสวนสัญญาณ ฿นการปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿หຌ
ครอบคลุมทุกจังหวัด สามารถเชืไอมยงติดตอสืไอสารกันเดຌ฿นทุกพืๅนทีไของประเทศเทย   

๔. ผูຌสัมภาษณ์   
8.1 นายธนบดี    ครองยุติ        ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ  ิศอ.ี                  
8.2 วาทีไรຌอยตรี ธีระศักดิ์  วังศรี  ต าหนง นายชางยธาอาวุส  ิศอ.ี                                       
8.3 นายทวียศ  กลิไนขจร          ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ                                   

                                                             ศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร   
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ทีมคຌนหา฿นถ ้า ิระบบสืไอสารี 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์  
   1.1 ผูຌ฿หຌบริการทรศัพท์คลืไอนทีไเมสามารถ฿หຌบริการครือขายทรศัพท์ละอินตอร์นใต฿นพื นทีไกิดหตุเดຌ  

1.2 กรณีมีการดัก รับ ละฝງาฟัง วิทยุสืไอสารของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌเปท าการ
กระจายขาว ละป็นประดในทีไออนเหวตอสังคมจนท า฿หຌกิดการขัดขวาง ละสียหายตอการปฏิบัติงาน 

1.3 มีการสืไอสารลຌมหลว ศูนย์บัญชาการ นักด าน  าละดใกเมสามารถติดตอกันเดຌมีทคนลยี                
฿ดทีไจะสามารถน ามา฿ชຌเดຌบຌาง 
๎. วันทีไสัมภาษณ์  6 กันยายน 2561  วลา 11.00 - 13.20 น.  
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  ณ สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา จຌาคุณทหารลาดกระบัง 

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ดร.สถาพร พรหมวงศ์ อาจารย์ ประจ าภาควิชาวิศวกรรมทรคมนาคม สถาบันทคนลยีพระจอม
กลຌา จຌาคุณทหารลาดกระบัง หมายลขทรศัพท์ติดตอ ทร. 09-2986-6842 

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง -  
6. ปัญหาอุปสรรคทีไพบ - 
7. ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

7.1 การปฏิบัติการภาย฿นถ  าหลวง ขุนน  านางนอนทีไผานมา มีประสบปัญหานืไองจากสภาพวดลຌอม฿นถ  า           
ป็นอุปสรรคตอการพรกระจายของคลืไนวิทยุนืไองจากความคดคี ยวของถ  าละมีน  าคัไนอยู ป็นระยะ             
การกຌเขปัญหานี จึงตຌองมีการจัดท าครงขายสืไอสารบบสงตอกันป็นทอดโ ดย฿ชຌทคนลยีครือขายดิจิตอล 
บบ Ad-hoc ทีไ฿ชຌก าลังสงตไ าละ฿ชຌความถีไทีไป็นความถีไทีไเดຌรับการยกวຌนตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม           
พ.ศ. ๎๔๕๔ ซึไงหในควรของบประมาณจาก กสทช.พืไอท าการวิจัยละขยายผล฿ชຌงานเดຌตอเป อีกทางหนึไงคือการ
วางสายคบิลสืไอสารหากตຌองปรับปรุงถ  าหลวงพืไอ฿หຌมีระบบสืไอสารเวຌ฿นถ  าพืไอ฿หຌป็นระบบรักษาความปลอดภัย             
฿นอนาคต 

7.2 กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยควรมีระบบสืไอสารทีไสามารถคลืไอนยຌายขຌาเปสถาปนา           
฿นพื นทีไกิดหตุเดຌอยางรวดรใว ชน รถสืไอสารคลืไอนทีไ ฿นประดในนี สามารถขอสนับสนุนงบประมาณจาก 
กสทช. เดຌ นืไองจากมีงบประมาณประจ าป ฿นการวิจัย ละสนับสนุน฿หຌกหนวยงานตางโ เดຌ นอกจากนี  
฿นขณะนี หนวยงานของรัฐดຌานองค์การสืไอสาร มวลชนดຌานการทรทัศน์ละการกระจายสียงหงประทศเทย 
ชน สถานีทรทัศน์หงประทศเทยก าลังปรับปลีไยนจากระบบอนาลใอก เปป็นระบบดิจิตอล ท า฿หຌตຌองถอด 
รื ออุปกรณ์ออก ซึไงกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยสามารถขอรับอนคุรุภัณฑ์ ดຌานสืไอสารหลานี มา฿ชຌงาน
เดຌ ชน รถสืไอสารคลืไอนทีไ ิรถ OBี ละสาสงสัญญาณทรทัศน์ทีไเมเดຌ฿ชຌงานลຌว 

8. ผูຌสัมภาษณ์   
 8.1 นายธนบดี    ครองยุติ  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ  

 8.2 วาทีไรຌอยตรี ธีระศักดิ์  วังศรี    นายชางยธาอาวุส  ิศอ.ี 
 8.3 นายทวียศ  กลิไนขจร  นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ  
      ศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
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 บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจระบายน  า 

๎. วันทีไสัมภาษณ์   4 กันยายน 2561  วลา 10.00 น. - 12.30 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  มณฑลทหารบกทีไ 37 

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล   พลตรี บัญชา  ดุริยพันธ์ ต าหนง ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ 37  

       หมายลขทรศัพท์  093-256-9641 
๑. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  

เดຌรับมอบมอบหมายจากมทัพภาคทีไ 3 ฿นการสงก าลังพล ละรวมปฏิบัติภารกิจของสวนปฏิบัติการ 
ภารกิจการระบายน  า พืไอ฿หຌระดับน  าภาย฿นถ  าลดลงจนท า฿หຌชุดปฏิบัติการคຌนหาผูຌสูญหายสามารถปฏิบัติการ
คຌนหาละชวยหลือผูຌสูญหายภาย฿นถ  าเดຌอยางสะดวกปลอดภัย บงภารกิจ ดังนี  

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

5.2  ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ิแ.ี เดຌรับการติดตอประสานงานดยตรงจากผูຌบังคับบัญชา ซึไงป็นผูຌมีอ านาจทางกฎหมาย฿นการ    

฿หຌขຌอนะน าการปฏิบัติงาน 

ิ2.ี สนับสนุนปฏิบัติการระบายน  าออกจากถ  า ทั ง฿นดຌานทคนิคละการวางผน฿หຌกับผูຌบัญชาการ
หตุการณ ์

ิ3.ี หัวหนຌาชุดปฏิบัติการระบายน  ากใบรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองพืไอน าเปวิคราะห์ละวางผนการ
ปฏิบัติงาน 

ิ4.ี ฿หຌความส าคัญกับ Time Line Rhythm ฿นการปฏิบัติงาน วา฿น 24 ชัไวมง เดຌผลลัพธ์฿ดบຌาง  
มีการปฏิบัติ฿ดกิดขึ น พืไอน าเปวางผนการตัดสิน฿จ 
    5.3 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
 ิแ.ี ฿ชຌทฤษฏีท าพื นทีไดຌานลาง฿หຌมีชองวางมากทีไสุด พืไอ฿หຌน  า฿นถ  าฯ สามารถระบายออกเดຌอยางรวดรใว 
 ิ2.ี น าหลักการ฿นการจัดการ฿นภาวะฉุกฉินมา฿ชຌ฿นการจัดการหตุการณ์ 

5.4 อุปกรณ์ ครืไองมือ ทีไ฿ชຌ 
 ิแ.ี ก าลังพล฿นสังกัด 
 ิ2.ี อุปกรณ์ละครืไองมือพิศษจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองละครือขาย 

5.5  ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
ิแ.ี ครืไองมือครืไองจักรบางอยางทีไน ามามีขนาด฿หญ คลืไอนยຌายยาก  
ิ2.ี จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานเมมีความรูຌ฿นการลือก฿ชຌทรัพยากร฿หຌหมาะสมกับสภาพพื นทีไ ท า฿หຌการ

ท างานลาชຌา 

ิ3.ี ครืไองสูบน  าทีไ฿ชຌมีระยะ฿นการสูบนຌอย  
    5.6 การกຌเขปัญหาทีไพบ 
 ิ1.ี กรณีป็นครืไองจักรขนาด฿หญ เดຌวิคราะห์/วางผนการ฿ชຌทรัพยากรกอนทีไจะก าหนดพื นทีไตั ง 
 ิ2.ี ผูຌชีไยวชาญจากภาครัฐ ละภาคอกชน รวมกันหารือ ละปรับ฿ชຌทรัพยากร฿หຌหมาะสม 
 ิ3.ี น าทคนิคการสูบน  ามา฿ชຌ฿นการวางผนการสูบน  า  
 ิ4.ี น าความลຌมหลว฿นการปฏิบัติงานมาวิคราะห์ละวางผน฿นการปฏิบัติงาน฿นครั งตอเป 
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    5.7 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ิแ.ี ประทศเทยควรจัดตั งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติหงชาติ ดย 

     - ป็นองค์กรระดับชาติ฿นการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับรຌายรง  ละคัดลือกบุคลากร           
ทีไชีไยวชาญฉพาะดຌานรวมป็นสหวิชาชีพมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

               - ควรมีการจัดตั งสถาบันการฝຄกอบรมบุคลากรดຌานการด าน  าพืไอการกูຌภัย ส าหรับผลิตบุคลากรทีไมี
ความรูຌความสามารถ฿นการกูຌภัยทางน  า 

               - ควรมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ฿หຌป็นนักจัดการสาธารณภัย ทั งนี  หัวหนຌาหนวยงานทีไป็น
หนวยงานหลัก฿นการจัดการสาธารณภัยควรเดຌรับการตงตั งจากบุคลากรทีไผานการป็นนักจัดการสาธารณภัย
มาตั งตตຌน ชนดียวกับการตงตั งผูຌน าหนวยของทหาร 

ิโ.ี จะตຌองมีจຌาหนຌาทีไประสานงาน฿นภาวะฉุกฉินตามระบบบัญชาการหตุการณ์ 
    5.8 ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 

ิ1.ี ควรมีการจ านกชนิด ประภท ขนาด ของทรัพยากรครืไองสูบน  า 
ิ2.ี ควรจัด฿หຌมีการฝຄก CPX ฿หຌครบทุกประภทภัยครอบคลุมทุกมิติ ิคน อาวุธ ยุทธปกรณ์            

ละขຌอมูลี 
ิ3.ี การฝຄกการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยบบบูรณาการทีไจัดขึ น ทบ./ทร./ทอ./ตร. ละพล

รือนจะตຌองคัดลือกคนทีไหมาะสมขຌารวมฝຄกฯ 
ิ4.ี กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยควรจัดท าคลังขຌอมูลครืไองจักรกลสาธารณภัยระดับ ศปภ.ขต 

ดย฿หຌจัดครืไองจักรกลสาธารณภัยทีไมีอยูประจ า ศปภ. ตามประภทความสีไยงสาธารณภัยของพื นทีไ 
5.8 ความส้ารใจ฿นครั งนี   
 ิ1.ี การมีครือขายสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยทีไพรຌอมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
 ิ2.ี การระดมสรรพก าลังทีไรวดรใว ครอบคลุมทุกมิติ หนวยงาน 

๒. หากสถานการณ์รุนรง กรณีกิดน ้าทวมตใมถ ้า บงป็น โ กรณี คือ 

กรณีกอนทีไจะจอดใก : มຌจะกิดน  าทวมตใมถ  าตถຌาหากยังเมพบดใก การปฏิบัติการสูบน  าออก 
จากถ  า ละการระบายน  าทีไบริวณถ  าทรายทอง จะยังคงด านินการตอเป ตจะตຌองมีการวางผนละพิไม
ครืไองสูบน  า฿หຌมากขึ นจนถึงจุดทีไมีความชัดจนหากดใกทั ง 13 คน เมสามารถมีชีวิตรอดอยูเดຌ กใจะตຌองเมท า
฿หຌก าลังพลทีไมีอยูสูญสียชีวิต฿นระหวางการปฏิบัติงาน 

กรณีหลังจอดใกลຌว : มืไอมีหนวย SEAL ขຌาเปพบละอยูกับดใก฿นถ  าลຌว ผนปฏิบัติการดังนี  
 ิ1.ี ฿ชຌทคนิควิธีการขุดจาะถ  าลงเป ดยมีวัตถุประสงค์ตามล าดับความส าคัญ ดังนี   

- จาะรูขนาดลใก฿หຌสายอากาศลงเปเดຌ พืไอติมอากาศภาย฿นถ  า ละสงน  า/อาหารหลวผานทางสายยาง 

- จาะขยายรูพืไอจัดสงสิไงของด ารงชีพละน าผูຌประสบภัยออกจากถ  า 

 ิ2.ี วางผนรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละ SCG ฿นการ฿ชຌครืไองขุดจาะภูขา ตจะตຌอง฿ชຌวลา฿น
การคลืไอนยຌายอุปกรณ์จากจังหวัดสระบุรีพืไอมาติดตั งทีไถ  าหลวง 7 วัน  
 6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติทีไควร฿ชຌ 
  ิแ.ี การล าดับความส าคัญของปัญหา 
  ิ2.ี ค านึงถึงความปลอดภัย฿นชีวิตของผูຌประสบภัย ละผูຌปฏิบัติงาน ป็นล าดับรก 
 6.2 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน้ามา฿ชຌ 
  แ. ระบบการสูบน  าละการระบายน  า 
  2. ระบบสืไอสารทีไสามารถสืไอสารเดຌ฿นทุกสถานการณ์ 
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  3. ระบบบัญชาการหตุการณ์พืไอการจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน 
 6.3  อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรมี 
  แ. รถบัญชาการหตุการณ์คลืไอนทีไ พรຌอมระบบ V๙DEO ๓onference ผานสัญญาณ
ดาวทียมทีไสามารถชืไอมตอสัญญาณจาก ICP เปยัง EOC ฿นระดับตางโ   
  3. ครืไองสูบน  าชนิด฿ชຌบตตอรีไป็นพลังงาน 
  4. ครืไองพิไมรงดันน  า 
  5. ครืไองขุดจาะถ  าชนิดถอดประกอบเดຌ ส าหรับการ฿ชຌ฿นพื นทีไฉพาะละ฿นถ  า/ภูขา 
  6. ครืไองมือสืไอสารทีไ฿ชຌน  าป็นสืไอ฿นการสงสัญญาณ ชนดียวกับการสืไอสาร฿นรือด าน  า 

7. ขຌอสนอนะอืไนโ  
 ควรจัด฿หຌวนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน ป็นพื นทีไประวัติศาสตร์ดຌานการชวยหลือละกูຌภัยของ
ประทศเทย ดย฿หຌคงสภาพครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานภาย฿นถ  าหลวง ฿หຌอยู฿นสภาพดียวกับการ
ปฏิบัติงาน  
๔. ผูຌสัมภาษณ์ 

8.1 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ต าหนง ผอ.ศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ขต 16 ชัยนาท 
8.2 นางปวีณา     ทองสกุลพันธ์  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
8.3 นายศุภกิจ     อยูรมพฤกษ์    ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 
8.4 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน  า 
๎. วันทีไสัมภาษณ์   4  กันยายน  2561  วลา 15.00 น. – 17.00 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  มณฑลทหารบกทีไ 34 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล   พลตรี สายัณห์  มืองศรี ต าหนง ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ 34 
       หมายลขทรศัพท์  081-951-9596 
๑. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  

เดຌรับมอบมอบหมายจากมทัพภาคทีไ 3 ฿นการสงก าลังพลรวมปฏิบัติภารกิจของสวนปฏิบัติการ ดังนี   
ิ1.ี คຌนหาปลองทีไคาดวาจะสามารถลงสู฿นถ  าหลวงฯ เดຌ 
ิ2.ี คຌนหาจุดน  ามุดละรองน  าทีไคาดวาน  าจะเหลขຌาเปสูถ  าหลวงฯ 

    5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ิ1.ี การปງองกันน  าเหลลงถ  าฯ ดຌวยการอุดหลุมน  า  
ิ2.ี การปງองกันน  าเหลลงถ  าฯ ดຌวยการท าบายพาสน  า 
ิ๏.ี การตัดสิน฿จดย฿ชຌความหในรวมระหวางการปฏิบัติการละความรูຌทางวิชาการ                

การวางผนบีไยงทางน  า ดย฿ชຌหลักธรณีวิทยา 
    5.2 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 

ิแ.ี การวัดปริมาณน  า ิตຌนน  า-ปลายน  าี พืไอวิคราะห์หาพื นทีไทีไคาดวาน  าจากล าธารจะเหล 
ลงเปทางรองหินละอาจขาเปสูถ  าหลวงฯ พืไอหาจุดทีไจะท านวฝายบีไยงทางน  า 
  ิ2.ี ความรูຌทางวิชาการดຌานธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ละภูมิศาสตร์ ดย 

      - ขຌอมูลจากนักธรณีฟຂสิกส์ สนับสนุนการตัดสิน฿จตั งฝายบีไยงทางน  า การบีไยงสຌนทาง
ตามดิน ละการวางทอขຌาม 

     - ขຌอมูลทางวิชาการ฿นการประมินปริมาณน  า วางผน ละค านวณการวางทอ 
  ิ3.ี การ฿ชຌภาพถายดาวทียม฿นการก าหนดจุดทีไคาดวามีปลองถ  า 
 5.3 ครืไองมือ อุปกรณ์ ทีไ฿ชຌ 
  ิแ.ี ก าลังพล฿นสังกัด 
  ิ2.ี อุปกรณ์ละครืไองมือพิศษจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองละครือขาย 
    5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
  ิ1.ี ผนทีไทีไ฿ชຌส าหรับวางผนการส ารวจจุดทีไคาดวาน  าจะเหลลงสูถ  าหลวงเมชัดจน  
  ิ2.ี ฿นชวงรกของการปฏิบัติงานมีปัญหารืไองการรายงาน/สืไอสารจากผูຌปฏิบัติงานบนขา 
นางนอน นืไองจากสัญญาณสืไอสารเมมีสถียรภาพ  

ิ3.ี อาสาสมัครละภาคอกชนบางกลุมทีไขຌามาปฏิบัติงานเมขຌา฿จระบบการจัดการ฿นภาวะ
ฉุกฉินจึงท า฿หຌกิดปัญหา฿นการท างาน฿นชวงตຌน 

ิ4.ี การควบคุมชุดปฏิบัติการผสมทีไรวมปฏิบัติภารกิจ ยังเมสามารถบริหารจัดการเดຌดี
ทาทีไควร ท า฿หຌมีการปฏิบัติงานซ  าซຌอน฿นภารกิจทีไท าเปลຌว จึงสียวลา฿นการปฏิบัติงาน 
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    5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ 
ิ1.ี ฿ชຌค าบอกลาจากปราชญ์ชาวบຌานทีไรูຌสภาพพื นทีไละช านาญสຌนทางมาป็นทางลือกคูขนานกับ

ขຌอมูลทางวิชาการ ละ฿หຌน าทางดินส ารวจ 
 ิ2.ี รถมบายสืไอสารของ สป.มท. เดຌขຌามาติดตั งระบบสืไอสาร ละ ครือขายอืไนโ เดຌมาตั งระบบ
สัญญาณทีไบຌานผาฮี พิไมติม ท า฿หຌระบบสืไอสารสามารถ฿ชຌการเดຌอยางดี 
 ิ3.ี หนวยงานทหาร฿นพื นทีไจัดตรียมรถสัญญาณสืไอสาร ซึไงจะสามารถ฿ชຌงานเดຌ ใ-ไ ชัไวมง 
 ิ4.ี จัดการประชุมกลุมภารกิจพืไอชี จงละท าความขຌา฿จภารกิจทีไเดຌรับมอบหมายละทีไตຌอง
ด านินการ 
    5.6 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ิแ.ี พิไมศักยภาพดຌานการกูຌภัย฿หຌกบุคลากรของกองทัพละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีความช านาญ
มากขึ น฿นหลักสูตร ดังนี  
       - หลักสูตรการรยตัวทางสูง  

      - หลักสูตรการชวยหลือละคຌนหาผูຌประสบภัย฿นพื นทีไฉพาะ 
       - หลักสูตรการ฿ชຌงืไอนชือกส าหรับการกูຌภัย 
       - หลักสูตรการด าน  าพืไอการกูຌภัย฿นพื นทีไฉพาะ 
 - องค์ความรูຌรืไองถ  าละธรณีวิทยาบื องตຌน 

ิ2.ี ควรประสานการท างานรวมกับหนวยงานดຌานการจัดท าผนทีไทางภูมิศาสตร์ GISTDA                              
฿หຌสนับสนุนขຌอมูลผนทีไพืไอประกอบการวางผนการปฏิบัติงาน฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ 

ิ3.ี ขยายผลการ฿ชຌระบบระบบบัญชาการหตุการณ์฿นการจัดการภาวะฉุกฉิน฿หຌกบุคลากรกรม ปภ.
ละครือขาย พืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติงานรวมกันเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

ิ4.ี ควรจะมีการจัดตั งชุดวิคราะห์ละประมินสถานการณ์ฉพาะประภทภัย 
    5.7 ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 
 ิ1.ี ควรมีการพัฒนาการฝຄกการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยรวมระหวาง พลรือน ทหาร ต ารวจ 
ละอาสาสมัคร ดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรรวมกันพืไอ฿หຌพัฒนาการปฏิบัติงานบบบูรณาการ  
ดยก าหนดสถานการณ์การฝຄกป็นสาธารณภัยภัยรຌายรงละรຌายรงอยางยิไง ละ฿หຌน ายุทธธปกรณ์ทีไมี
ศักยภาพสูงสุดขององค์กรมารวมฝຄกฯ  
 ิ2ี หนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองมีผนผชิญหตุทีไครอบคลุมตามความสีไยงสาธารณภัย฿นพื นทีไนั นโ 

5.8 ความส้ารใจ฿นครั งนี   
ิ1.ี การปງองกันน  าเหลลงถ  าฯ ดຌวยการอุดหลุมน  า  
ิ2.ี การปງองกันน  าเหลลงถ  าฯ ดຌวยการบีไยงบนทางน  า 

๒. หากสถานการณ์รุนรง กรณีอากาศ฿นถ ้าหลือนຌอย   
 6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติทีไควร฿ชຌ 

     ิแ.ี การวางผนการท างานรวมกับผูຌชีไยวชาญ ดย฿ชຌความรูຌดຌานคมี ฟຂสิกส์ ฿นการวางผน
ก าหนดทางลือก฿นการปฏิบัติงาน 
      ิ2ี. การ฿ชຌครืไองมือพิศษ฿นการปฏิบัติงาน 

6.2 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน ามา฿ชຌ 
     ิแ.ี การคิดคຌนสูตรทางคมีส ารใจรูปทีไสามารถปลงน  า฿หຌป็นออกซิจนเดຌ พืไอพิไมปริมาณ

ออกซิจน฿นถ  า ซึไงปัจจุบันประทศเทยยังเมมีพรຌอมส าหรับปฏิบัติงาน ตຌองผานกระบวนการผลิตกอน 
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  ิ2.ีครืไองมือฉพาะดຌานทีไ฿ชຌทางธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ละภูมิศาสตร์ 
6.3  อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรมี 
  ิ1.ี ระบบซลาซลล์ ทีไสามารถคลืไอนยຌายการปฏิบัติงานเป฿นทีไตางโ เดຌ 
  ิ2.ี ครืไองวัดออกซิจน 
  ิ3.ี ออกซิจนกระป๋อง 
  ิ4.ี อุปกรณ์ปງองกันสวนบุคคล 
  ิ5.ี กระสอบเฮดรจล 
  ิ6.ี ผຌา฿บคอนกรีต 
  ิ7.ี ครืไองสูบน  าชนิดมอตอร์ 
7. ขຌอสนอนะ  
 ผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ ควรมีการพิไมบทบาท฿หຌภาคอกชนขຌามามีสวนรวม
฿นการสนับสนุนการจัดการหตุการณ์ ซึไงจะชวย฿หຌภาครัฐสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางรวดรใวละมี
ประสิทธิภาพขึ น 

๔. ผูຌสัมภาษณ์ 
8.1 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ต าหนง ผอ.ศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ขต 16 ชัยนาท 
8.2 นางปวีณา    ทองสกุลพันธ์  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
8.3 นายศุภกิจ     อยูรมพฤกษ์    ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 
8.4 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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  บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน  า  
๎. วันทีไสัมภาษณ์  4  กันยายน 2561 วลา  14.00 - 16.30  น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์ ส านักบริหารพื นทีไอนุรักษ์ ทีไ 15 ชียงราย 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล นายกมลเชย  คชชา  ต าหนง ผูຌอ านวยการส านักบริหารพื นทีไอนุรักษ์ ทีไ แ5 ชียงราย 

     - หนวยงาน ส านักบริหารพื นทีไอนุรักษ์ ทีไ แ5 ชียงราย หมายลขทรศัพท์ติดตอ 081-9054998                       
๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ/ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง 
  รวมกับหนวยงานทหาร หนวยงานภาครัฐ อกชน ประชาชน ละอาสาสมัครตาง โ รวมกับหนวยงาน
ทหาร หนวยงานภาครัฐ อกชน ประชาชน ละอาสาสมัครตาง โ ดยเดຌรับมอบหมายภารกิจ ดังนี  

- จัดตั งศูนย์ประสานงานคຌนหาละกูຌภัย วนอุทยานถ  าหลวง – ขุนน  านางนอน พืไอระดมสรรพก าลัง 
฿นความรับผิดชอบของส านักฯ ฿นการปฏิบัติงานคຌนหาละกูຌภัย฿หຌความชวยหลือภาย฿นวนอุทยานถ  าหลวง 
วิคราะห์ปัญหา สนอขຌอคิดหใน สนับสนุนขຌอมูล ละนวทางมาตรการ฿นการกຌเขปัญหา฿หຌกับ                                  
ศูนย์อ านวยการรวมคຌนหาฯ  

- ส ารวจปลองหรือหลุมยุบของถ  าหลวง ทั งทางอากาศละภาคพื นดิน จຌาหนຌาทีไอุทยานหงชาติ            
สัตว์ปຆาละพันธุ์พืช ดยส านักบริหารพื นทีไอนุรักษ์ ทีไ แ5 ชียงราย ละ ส านักบริหารพื นทีไอนุรักษ์ ทีไ แ6 
ชียง฿หม ละจຌาหนຌาทีไศูนย์กูຌภัยภาคหนือ ส านักอุทยานหงชาติ รวมกับกองรຌอยต ารวจตระวนชายดนทีไ 
327 ทีมกใบรังนกกาะลิบง ละราษฎร฿นพื นทีไ รวมกันส ารวจปลองหรือหลุมยุบของถ  าหลวง เดຌจ านวน 24 
หลุม ครอบคลุมพื นทีไดยรอบของวนอทุยานถ  าหลวง พืไอหาทางขຌาสู เป฿นถ  า ตหลุมยุบหรือปลองถ  าทีไ
ส ารวจพบยังเมพบวาสามารถทะลุขຌาเป฿นถ  าหลวงเดຌ 

- ส ารวจรอยยกของชั นหิน฿นล าธารทีไเหลลง฿นถ  าหลวง ดยอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี ละรองอธิบดีกรมอุทยานหงชาติสัตว์ปຆาละพันธุ์พืช ผอ.สบอ.15 รวมกับนักวิชาการ                  
กรมชลประทาน ละกรมทรัพยากรธรณี จຌาหนຌาทีไ สบอ.15 ละ สบอ.16 ท าการดินส ารวจหารอยยกของ
ชั นหิน฿นล าธารซึไงคาดวาจะมีน  าบางสวนเหลลงเป฿นถ  าหลวง จากการส ารวจพบวาบริวณหຌวยฮี  หຌวยน  าดั น              
หຌวยผาหมี อยูทางทิศหนือของถ  าหลวง ละหຌวยมะกอก ซึไงอยูบริวณกิไวคอนาง ดຌานทิศ฿ตຌของถ  าหลวงล าธาร  
พบรอยยกจ านวน 6 จุด ซึไงระดับน  า฿นล าธารจะลดลงมากกวา 50 % มืไอผานรอยยก฿นล าธารทีไส ารวจพบ 

- ปງองกันมิ฿หຌน  าเหลจากล าหຌวยขຌาเปภาย฿นถ  าหลวง ดยอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี ละรองอธิบดีกรมอุทยานหงชาติสัตว์ปຆาละพันธุ์พืช ผอ.สบอ.15 ผอ.สบอ.16 รวมกับนักวิชาการ                   
กรมชลประทาน ละกรมทรัพยากรธรณี จຌาหนຌาทีไ สบอ.15 ละ สบอ.16 จຌาหนຌาทีไทหารจาก มทบ.34                  
กอ.รมน.ชียงราย ละชาวบຌานดอยผาหมี บຌานดงหຌวยมะกอก รวมกันสรຌางฝายพืไอบีไยงบนน  าเม฿หຌเหลจาก
ล าธารลงเป฿นถ  าหลวง จ านวน 6 ตัว ฿นพื นทีไ 2 หง บริวณดอยผาหมี หຌวยน  าดั น สรຌางฝายจ านวน 5 ตัว 
ละตอทอ฿หຌน  าปลีไยนทิศทางเมเหลลงเป฿นพรงถ  า ดยฝาย 3 ตัวรก ป็นฝายชะลอน  าธรรมดา ฝายตัว          
ทีไ 4 จึงพิไมการตอ 4 ทอ ระยะทาง 300 มตร ละมีปງาหมายตอพิไมอีก 300 มตร ฝายตัวทีไ 5 พิไมการ
ตอ 3 ทอ ท าทางบีไยง 300 มตร  

- สนับสนุนอัตราก าลัง ละชวยปฏิบัติหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ตลอด โไ ชม.ซึไงภารกิจเดຌรับมอบหมาย
ป็นการฉพาะรวมกับจຌาหนຌาทีไทหาร คือการล าลียงถังออกซิจน ขนยຌายวัสดุอุปกรณ์การกูຌภัยของหนวย 
SEAL ละจຌาหนຌาทีไกูຌภัยจากตางประทศขຌาเปสูวนอุทยานถ  าหลวงตลอดภารกิจ 
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- ดูลการจราจร ละคัดกรองผูຌ ขຌารวมปฏิบัติการกูຌภัย รวมกับ จຌาหนຌาทีไต ารวจภูธรมสาย                 
ละต ารวจภูธรภาค 5  

- ด านินการท าลานจอดฮลิคอปตอร์ฉุกฉิน รวมกับจຌาหนຌาทีไทหาร ละต ารวจตระวนชายดน บริวณ
ดอยผาหมีพืไอท าการขนยຌายอุปกรณ์ขุดจาะถ  าทางอากาศ ซึไงบริวณดังกลาว฿กลຌพัทยาบีชภาย฿นถ  าหลวง 

5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ  นืไองจากการบีไยงบนทางน  า มาคิดตอนชวงกลาง โ พราะน  าขึ นยอะมาก             
ระดับน  ายอะลຌนออกมาหนຌาถ  ามืไอวันทีไ แ กรกฎาคม ความคิดทีไเมตຌองการ฿หຌน  าติมขຌาเป฿นถ  านืไองจาก        
น  าลຌนมาหนຌาถ  า การประกาศของวนอุทยานถ  าหลวงขุนน  านางนอนเม฿หຌขຌาถ  าตั งตวันทีไ 1 กรกฎาคม ตทีม
นຌอง โ ขຌาเปมืไอวันทีไ 23 มิถุนายน มีคนถามวา฿นมืไอฝนตกลຌวท าเมเมหຌาม฿หຌขຌา ถຌาราเมขຌาเป฿นถ  าจะเม
รูຌลยวาน  าทวมถ  าจนกวาน  าจะลຌนออกมาหนຌาถ  า ซึไงปกติน  าจะลຌนออกมาประมาณวันทีไ แ-โ กรกฎาคมของทุก
ป มีการสัไงหຌามตั งตดือนกรกฎาคม ป็นตຌนเป ตทีมนຌองขຌาเปมืไอวันทีไ 23 มิถุนายน ซึไงทาน ผวจ.เดຌขຌา
มาลຌวครั งหนึไงตอนยใน ซึไงจຌาหนຌาทีไของกรมอุทยานฯ เดຌขຌาเปคຌนหาถึง 3 กม.จอตรองทຌาละรถจักรยาน 
ละทาน ผวจ.กใขຌามาอีกครั งตอนหຌาทุมมาอีกรอบ ตอยูทีไปากถ  า ฿นคืนวันนั นเดຌประสานงานเปทางทีมนัก
ประดาน  าจากจังหวัดชียง฿หม ละเดຌขຌามามืไอวันทีไ 24 มิถุนายน หนวย SEAL ดินทางมา 17 นาย          
ละ นรข.1 นาย รวม 18 นาย ดยมีก าลังพลละอุปกรณ์ตางขຌามาตนืไองจากอุปกรณ์ด าน  า฿ชຌส าหรับ     
น  าทะล ละน  าออขึ นมารืไอยโ ละคอนขຌางขุน นืไองจากน  า฿หมทีไลงมานืไองจากพื นทีไคยหຌงกใพาอา             
ศษดินตะกอนมาดຌวยดิมป็นคลนพอหຌงกใจะป็นฝุຆน ความคิด฿นรืไองการเมอยาก฿หຌน  าติม฿นถ  าดຌานบน            
วนอุทยานถ  าหลวงมีระบบน  าอยู 2 อัน ตรงดอยผาฮี  จุดหຌวยน  าดั น ดຌานลางหຌวยมะกอก บຌานดຌงมะดัไน ตอนทีไ
น  าริไมออกจากถ  าราจอนຌอง โ 2 กรกฎาคม ตน  าขึ นมายอะมาก ตอนทีไจอรากใคิดวาจะท าอยางเรเม฿หຌน  า
ขຌาถ  า รากใริไมส ารวจชวงวันทีไ 1 -2 ทีไเปท าฝายหຌวยน  าดั น ดยมี อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ปຆาละพันธุ์พืช จຌาหนຌาทีไของ สบอ.15 ปฏิบัติงานวันละ 220 คน ปฏิบัติงาน
ทุกวันหลายกิจการ ตกิจกรรมทีไตຌองด านินการทุกวัน คือการขนอุปกรณ์ขຌาถ  าป็นทีมของจຌาหนຌาทีไเฟปຆา 
ละจຌาหนຌาทีไ สบอ.15 ละทหาร การส ารวจระบบน  า มีขຌอมูลจากชาวบຌานวาน  า฿นชวงฤดูลຌงจะเหลนຌอย 
ละจะหายเป ขา฿หຌความหในวาน  านาจะเหลเป฿นถ  าความรูຌบบชาวบຌาน ตความรูຌ฿นชิงธรณี วาน  าจะเหล
ลงเป฿นล  าหຌวยจะเหลตามรอยยกของหินจะคอยโ ซึม ตมีนัยยะส าคัญวาน  าหายเปยอะ จากการศึกษา           
ของอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พบวาระบบดຌานบนป็นระบบน  าจะเหลลง ละผานจุดทีไ
ชาวบຌานเปชี วาหนຌาลຌงน  าหายจะหายเปนี  มีการวัดหัวน  าละทຌายน  ามีการตั งอุปกรณ์วัดน  า ปรากฏวาน  าเหล
มา 100 ถึงจุดทีไชาวบຌานวาน  าจะหายเป 70%  ป็นขຌอมูลจากนักวิชาการ นักวิชาการทั ง 2 กรม มีความหใน
ตรงกันวางผนทีไจะท าฝาย ดย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ สัไงระดมก าลัง นืไองจากการท าลักษณะบบนี ดย฿ชຌ
วิธีการลักน  า จะตຌองป็นคนทีไคยอยูกับงานกรมอุทยานฯ ถຌาราเมประสงค์จะเม฿หຌน  าเหลเปทางเหนราจะบน
น  าดยท าป็นรอง ตสถานนี ป็นหินตຌองตอทอทานั น ตจะ฿ชຌทอทีไเหน จุดทีไจะท าตຌองอยูสูง ตป็นความชค
ดีตรงทีไจะท าป็นทางลาด ตทออาทีไเหน ละขอก าลังสนับสนุนจาก สบอ 16 ชียง฿หม จ านวน 70 คน  
ละมีชาวบຌานดอยผาหมีน าดยผูຌ฿หญบຌาน ละเดຌรับความอนุคราะห์จากทาน ปจ.ทีไหาทอ฿หຌ ขนาด 4-6 นิ ว
ประมาณ 3 กม. ดวนทีไสุด สวนหนึไงซื ออาดย฿ชຌทอ อสซอลอน ดยชาวบຌานชวยกันบกทอ การวางทออ
สซอลอนเมสะดวกนืไองจากภูมิประทศ บ.ชฟลอน สงมา฿หຌ ละของ ปตท.สผ. ท าสรใจภาย฿น 2 วัน วันรก
ท าฝาย บกทอ วันทีไ 2 ตอทอ กิไวคอนางป็นทຌายของถ  าหลวงละสรใจสิ นภารกิจยก฿หຌชาวบຌานเวຌ฿ชຌ  

5.2 ทคนลยี ละองค์วามรูຌทีไน้ามา฿ชຌ  
- ฿ชຌจຌาหนຌาทีไทีไมีความช านาญดຌานการดับเฟปຆา ของส านักบริหารพื นทีไอนุรักษ์ มาสนับสนุน

ภารกิจการคຌนหาฯ 
- ความช านาญสຌนทาง฿นพื นทีไ 
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5.3  ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 
       - การท าฝายพืไอบีไยงบนทางน  า ฿ชຌกระสอบจลทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก บริษัท SCG ละ฿ชຌ                    

ทอ HDPT ซึไงเดຌรับการสนับสนุนจาก บริษัท ชฟลอน   
5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 

     - นืไองจากปริมาณน  า฿นถ  ามีจ านวนมาก จึงจ าป็นตຌองรงระบายน  าออก ตຌองระดมจຌาหนຌาทีไ 
ละครืไองมืออุปกรณ์฿นการสูบน  า฿หຌทันกับระยะวลา  

5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ 

     - ขอรับการสนับสนุนจຌาหนຌาทีไจากส านักบริหารพื นทีไอนุรักษ์ จากจังหวัดชียงราย  
5.6 ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 -  หนวยงานรัฐ ละอกชน ควรตຌองมีการรียนรูຌระบบการบัญชาการหตุการณ์ ตั งตระดับลางขึ นเป 
 - ฿นกรณีทีไกิดสถานการณ์ หนวยงานทีไมีหนຌาทีไตຌองขຌามาสนับสนุน฿หຌทันตอหตุการณ์ 
 - หนวยงานรัฐ ละอกชน ควรมีการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไ฿นรืไองระบบการบัญชาการหตุการณ์ 

ละการขຌาเปชวยหลือ  
5.7 ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง  
  - หนวยงานภาครัฐ ดยฉพาะหนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองมีการตรียมความพรຌอมเวຌตลอดวลา  

ละสามารถสนับสนุนเดຌทันทีทีไมีการรຌองขอ ทั ง฿นรืไองการบริหารจัดการ ละวัสดุอุปกรณ์ครืไองมือ ตาง โ  
๒.  หากสถานการณ์รุนรงขึ น 

฿นกรณีทีไมีน  าปຆาเหลหลากน  าทวมตใมถ  า มีหินขนาด฿หญถลมลงมากีดขวางทางน  าเมสามารถสูบน  าเดຌ  
           -  ป็นสิไงทีไป็นเปเมเดຌ หตุการณ์ตาง โ หลานี จะเมกิดขึ นอีกนนอน จะเมหละหลวมอีกลຌว  
ความส้ารใจ฿นครั งนี  กิดจากสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ ทรงพระราชทานสิไงของอุปกรณ์ตางโ ขຌามาชวย 
นืไองจากทานสงรองราชลขาฯ มาชวยทีไถ  าหลวงทุกวัน ละประกอบกับความสามัคคีของคนเทย                        
ทีไชวยหลือกัน 

7. ผูຌสัมภาษณ์   
7.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 

       ็.โ นายศุภกิจ อยูรมพฤกษ์    ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจ ระบายน ้า 
๎. วันทีไสัมภาษณ์  ๑  กันยายน 2561 วลา  1์.00 - 1๎.30  น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์ ส านักงานการเฟฟງาสวนภูมิภาค อ าภอมสาย 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล  นายประพันธ์ วิธุรวานิชย์  ต าหนง ผูຌจัดการการเฟฟງาสวนภูมิภาค อ าภอมสาย 
                 หมายลขทรศัพท์ติดตอ 081-๔๔๑-๖๏๕๎                                    
 ๑. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
 5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ/ทีไเดຌรับมอบหมาย รวมกับหนวยงานทหาร หนวยงานภาครัฐ อกชน ประชาชน              
ละอาสาสมัครตาง โ ดยเดຌรับมอบหมายภารกิจ ดังนี  

- ขຌาพื นทีไปฏิบัติภารกิจครั งรก วันทีไ โไ มิถุนายน โ5ๆแ ด านินการวางสายเฟฟງาความยาว          
แ.5 km ถึงถง ใ ก าลังเฟฟງา 5 kw ป็นการ฿หຌสงสวางครงการตอจากระบบสาทีไมี฿นพื นทีไ ถึงวันทีไ            
โ5 มิถุนายน โ5ๆแ   

- วันทีไ โๆ มิถุนายน โ5ๆแ วลาประมาณ เโ.ไ5 น.  หนวย Seal ขຌาพื นทีไเดຌน าสายเฟ VCT   
ิป็นสายกลมทีไมี ไ กน สามารถทนรงดัน ็5เ v มีฉนวนละปลือกทีไกันน  าเดຌ แเเ% มีความออนตัวทน
อุณหภูมิเดຌ ็์ องศา ฿ชຌหลงจายเฟ แโเ kva ิkwี จากรถผลิตกระสเฟคลืไอนทีไพืไอสนับสนุนครืไองสูบน  า
บบเดว แ่ ครืไอง 

- ฿หຌความส าคัญกับระบบความปลอดภัย การควบคุมวงจรเฟทุกวงจร จ านวน แไ วงจร อิสระตอกัน
เมมีการตอสายเฟ เมมีจุดชืไอมตอป็นสายเฟสຌนดียว ลาดยาวจนถึงหมดทีไมีความตຌองการละรຌองขอ              
ทุกวงจรมี RCD ( Residual – Current Deviceี ซึไงป็นอุปกรณ์ส าคัญซึไงเดຌรับการสนับสนุนจากบริษัทอกชน 
ป็นครืไองตัดเฟรัไวอัตนมัติ ดยการตรวจวัดกระสเฟทีไเหลขຌาละออก ถຌาเมทากันจะตัดทันที 

- จากการทีไมีปั๊มน  าจ านวนมากขຌาเปติดตั ง฿นถ  า กฟภ. มสายเดຌพิไมรถมบาย ขนาด 5เเ KVA   
ขຌามาปฏิบัติการทน ดย฿ชຌ แโเ KVA ดิมคอยสริมสนับสนุน จัดวงจรขนานกัน ภารกิจหลักหลังจากหนวย 
Seal ขຌาจะมีครืไองอัดอากาศพิไมติมขຌามาจ านวนมาก รวมถึงปัຕมน  าพญานาค 

- ทั งนี  จากการควบคุมการปฏิบัติ฿นการจายเฟ฿หຌกับหลงจายเฟดยรวม ซึไงมีขຌอมูลทีไวัดเดຌจากระบบ
คิดป็นรຌอยละ ใแ จากหลงจายเฟฟງาทีไมีถือวาภารกิจการจายเฟหรือเฟฟງาทีไมีพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
ละมีความปลอดภัย  ตามมาตรฐานทีไมีสูงสุด 
 5.2 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ/การกຌเข 

- ป็นทีไทราบกันวาการขຌาพื นทีไของตละหนวยงานทีไมีอุปกรณ์ทีไตຌอง฿ชຌกระสเฟ กิดความสับสน
วุนวายขຌาพื นทีไดยเมตรวจสอบอุปกรณ์  ฿หຌมีความสมบูรณ์กอน มืไอถึงหนຌางานเมสามารถ฿ชຌงานเดຌ 

- เมมีการรายงานตัวกอนขຌาพื นทีไ เมมีการวางผนรวมกันกับ กฟภ. รืไองการ฿ชຌละจ านวนอัตรา  
การ฿ชຌกอนปฏิบัติงาน ิตางคนตางท าี 

- เมมีการบริหารจัดการ฿นภาพรวม เมมีการควบคุมการปฏิบัติ 
 5.3 การกຌเขปัญหา 

- อุปกรณ์ ครืไองมือทีไ฿ชຌ มຌกระทัไงสายเฟ NYY VCT RCD ตຌองจัดหา ขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง 
ละหนวยงานครือขาย หนวยงาน฿นก ากับ รวมถึงคาตอบทน กฟภ. มสาย ป็นผูຌรับผิดชอบเมเดຌ฿ชຌงิน           
งบกลาง ละพนักงานทุกคนเมเดຌขอรับคาตอบทนอันพึงเดຌ 
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 5.4 ขຌอสนอนะ 
- อยาก฿หຌ กระทรวงมหาดเทย ุ กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละจังหวัด  สถาปนาระบบ

บัญชาหตุการณ์฿หຌป็นอกภาพ ละมีความขຌมขใง หตุการณ์ระดับนี  ผูຌวาราชการจังหวัดตຌองดใดขาด                 
มองขาด มองออก ละยอมรับขຌอมูลจากดຌานวิชาการ ฉพาะตละดຌาน มอบหมายผูຌรับผิดชอบ฿หຌชัดจน฿นตละ
ภารกิจ ปภ ป็นหนวยวิชาการสนับสนุนระบบละการปฏิบัติ รวมถึงตຌองป็นลขา/ทีไปรึกษา฿หຌกับผูຌบัญชาการ
หตุการณ์ละป็นทีไเวຌวาง฿จ มท ตຌองก ากับติดตามสนับสนุนการบัญชาการหตุการณ์อยาง฿กลຌชิด   
 5.5 การพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน฿นอนาคต 

- ควรจัด฿หຌมีสายเฟฟງาชนิดฉนวนกันน  า ิNYY-Gี พรຌอมอุปกรณ์สียบสาย ิPower plug) ละชุด
อุปกรณ์ตัดเฟ ครืไองตัดเฟรัไว RCD (Residual Current Device) ฿นจ านวนทีไพียงพอกับความตຌองการ 

- ระบบสืไอสาร฿นถ  าหรือ฿นระบบปຂด ควรน าทคนลยี Ieaky Cable   
6. ผูຌสัมภาษณ์  

ๆ.แ นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
           ๆ .โ นายศุภกิจ อยูรมพฤกษ์    ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 
           6.3 นางสาวศิริธร สมสุวรรณ  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

บบบันทึกการสัมภาษณ ์
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน  า 

๎. วันทีไสัมภาษณ์   5  กันยายน  2561 วลา 09.00 – 12.00 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ดย กองก าลังผามือง จังหวัดชียง฿หม 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล    พ.อ. นฤทธิ์  ถาวรวงษ์    
5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  
 วางระบบสืไอสาร ระบบเฟฟງา฿นการสูบน  า ละการสูบน  าออกจากถ  า 
    5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 

ิแ.ี การกั นน  าดยการ฿ชຌกระสอบทราย 

ิโ.ี การจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนการสูบน  า 

ิใ.ี ชุดปฏิบัติการลาดตระวนระยะเกลพืไอการ Relay วิทยุภาย฿นถ  าละหนຌาถ  า 

ิไ.ี ชุดปฏิบัติการพทย์สนาม 

    5.3 ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
 ิแ.ี ก าลังพล 
 ิโ.ี การประยุกต์฿ชຌครืไองมือทีไมีอยู฿หຌขຌากับพื นทีไละสถานการณ์ 
    5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 

 ิ1.ีการปฏิบัติงานชวงรกมีความลาชຌา พราะตຌองรอ฿หຌติดตั งระบบการระบายน  าละเฟฟງารียบรຌอยกอน  
 ิ2.ี หนวยสนับสนุนหลัก เมมีจຌาหนຌาทีไทีไมีความสามารถฉพาะดຌาน  
 ิ3.ี การจัดระบบ฿นการวางครืไองสูบน  า มีมากกใเมสามารถติดตั งเดຌท า฿หຌมีพื นทีไ฿นการท างานนຌอย 
 ิ๔.ี ความพรຌอมของจຌาหนຌาทีไ ละทีมงานทีไขຌามาชวยหลือ สวน฿หญจะน ามาฉพาะอุปกรณ์ เมมีผูຌชีไยวชาญ 
 ิ๑.ี ผูຌเมกีไยวขຌองขຌามา฿นพื นทีไมากกินเป 
 ิ๖.ี ขาวลือ หรือขຌอมูล฿นการสืไอสาร 

    5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิ1.ี กระชับพื นทีไ฿นการวางผนการปฏิบัติงาน 
 ิ2.ี ฿ชຌระบบคนน าสาร ละการสืไอสารบบสายของทหาร 

    5.6 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 ิแ.ี พิไมศักยภาพ ดยตຌองมีการฝຄกอบรม จຌาหนຌาทีไฉพาะดຌาน฿หຌครบ฿นหนึไงทีมปฏิบัติการ 
 ิ2.ี ตຌองมีระบบการจัดการ฿นภาวะฉุกฉิน ระบบบัญชาการหตุการณ์พืไอ฿หຌสามารถท างานเดຌอยางป็นระบบ 

ิ๏.ี  ควรจะมีการจัดตั งชุดวิคราะห์ละประมินสถานการณ์ พืไอเม฿หຌกิดป็นขาวลือทีไเมป็นความจริง 
ๆ. ผูຌสัมภาษณ์    

6.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
6.2 นางสาวสิริพร  อุสาหะ ต าหนง นักจัดการงานทัไวเปช านาญการ 
ๆ.ใ นายพัชรินทร์  หลวงค า    ต าหนง จຌาพนักงานสืไอสารช านาญงาน 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน  า 
๎. วันทีไสัมภาษณ์   7  กันยายน  2561  วลา 09.00 – 12.00 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  บริษัท ช.การชาง กทม. 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล   นายรัตน์ สันตะอรรณพ  กรรมการผูຌจัดการ฿หญ    
5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  
 สูบละระบายน  า ออกจากถ  า รักษาระดับน  า ภาย฿นถ  า 
    5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 

ิแ.ี การปຂดทางน  า 
ิโ.ี ติดตั งครืไองสูบน  าพืไอท าการสูบน  า 
ิใ.ี ส ารองระบบเฟฟງา 

    5.3 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
ิแ.ี การประยุกต์฿ชຌครืไองมือทีไมีอยู฿หຌขຌากับพื นทีไละสถานการณ์ 
ิ2.ี ทคนิค วิธีการสูบน  าละระบายน  าออกนอกถ  า 

    5.4 ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 
 ิแ.ี ครืไองสูบน  า 
 ิ2.ี AIR PUMP 
 ิ3.ี ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 500 KVA 
 ิ4.ี ครืไองถางระบบเฮดรลิค 

    5.5 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 

 ิ1.ี เมมีขຌอมูลกลางทีไจะ฿ชຌ฿นการท างานตຌองหาขຌอมูลอง  
 ิ2.ี การสืไอสารของผูຌปฏิบัติงานภาย฿นถ  าป็นเปดຌวยความยากล าบาก  
 ิ3.ี  การปฏิบัติงานชวงรกมีความลาชຌา พราะตຌองรอ฿หຌติดตั งระบบการระบายน  าละเฟฟງารียบรຌอยกอน 
 ิ4.ี ภาษาทางทคนิค อุปกรณ์ทีไ฿ชຌตางกันจึงท า฿หຌงานลาชຌา 

    5.6 การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิ1.ี การดัดปลงอุปกรณ์พืไอ฿หຌการท างานสะดวกละรวดรใวขึ นดยมีชางทีไมีประสบการณ์  
 ิ2.ี พยายามคຌนหาขຌอมูลต าหนงละลักษณะของถ  าพิกัดละรายละอียดถ  า 

    5.7 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 ิแ.ี ควรจะมีการจดตั งชุดวิคราะห์ละประมินสถานการณ์ ละมีขຌอมูลกลางประสานงานงาย 
 ิ2.ี ควรมีการจัดการระบบทีมทีไมีความสามารถหลายขนงวิชารวมทีมพืไอทีไจะเดຌเมตຌองรอปฏิบัติงาน 
 ิ3.ี การตัดสิน฿จ การหารือรวมกันควรมากกวานี  
 ิไ.ี อุปกรณ์ทีไทันสมัย ชนครืไองถางบบเรຌสาย฿ชຌบตตอรีไ สวานรตารีไเรຌสาย 
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6. ผูຌสัมภาษณ์ 
 6.1 นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 

6.2 นายศุภกิจ  อยูรมพฤกษ์ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
6.3 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
6.4 นายพัชรินทร์  หลวงค า    ต าหนง จຌาพนักงานสืไอสารช านาญงาน 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจ ระบายน ้า 
๎. วันทีไสัมภาษณ์    ๓ กันยายน 2561  วลา 1์.00 - 1๎.30 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์ บริษัท ช.การชาง 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล    นายสุรชัย ล าสันทียะ ต าหนง วิศวกรอาวุส บริษัท ปตท.ส ารวจละผลิต ิสผ.ี 
  หมายลขทรศัพท์ติดตอ 062-952-4661 
 ๑. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์  
 5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ/ทีไเดຌรับมอบหมาย 

รวมกับหนวยงานทหาร หนวยงานภาครัฐ อกชน ประชาชน ละอาสาสมัครตาง โ ดยเดຌรับ
มอบหมายภารกิจ รวมวางผนการวางระบบการ฿ชຌปั๊มสูบน  ารวมกับทุกหนวยงาน รวมประชุมก าหนดนวทาง
ละสนอนะวิธีการตามหลักวิศวกรรม สนับสนุนทคนลยี/อุปกรณ์พิศษ ละองค์ความรูຌเดຌก หุนยนต์ด าน  า 
อากาศยานเรຌคนขับส ารวจพืไอจัดท าผนทีไ ละทอน  าพื นผิวภาย฿นเรຌรงสียดทาน 
 5.2 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ/การกຌเข 

เมมีการรายงานตัวกอนขຌาพื นทีไ เมมีการวางผนรวมกันบบบูรณาการ เมมีการบริหารจัดการ             
฿นภาพรวม เมมีการควบคุมการปฏิบัติ฿นชวงรกท า฿หຌกิดความสับสนเมป็นอกภาพ฿นการบัญชาการ 
 5.3 การกຌเขปัญหา 
 เดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌประสานการปฏิบัติละวางผนการสูบน  า฿หຌป็นเปตามหลักวิศวกรรม 
 5.4 ขຌอสนอนะ 

ควรมีการตั งหຌองปฏิบัติการตอบตຌสถานการณ์ดยรวบรวมนักวิชาการ/สมาคมวิชาชีพ/ผูຌชีไยวชาญ 
จัดท าขຌอมูลพืไอน าสนอ ผบ.หตุการณ์ บริวณหนຌางานควรมีหนวยสนับสนุน฿นการกຌเขดัดปลงอุปกรณ์
ครืไองมือรวมถึงซอมปรับปรุงสภาพเดຌอยางทันทวงที 
 ควร฿หຌความส าคัญกับการฝຄกฉพาะหนຌาทีไ/การ฿ชຌครืไองมือทีไจ าป็นละพิศษ 
 5.5 การพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน฿นอนาคต 

ควรตรียมความพรຌอมปั๊มน  าขนาดตางโ ตามความหมาะสมทีไสามารถพรຌอมลือก฿ชຌงานเดຌตาม
สถานการณ์  
6. ผูຌสัมภาษณ์  

ๆ.แ นางปวีณา    ทองสกุลพันธ์  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
       ๆ.โ นายศุภกิจ    อยูรมพฤกษ์    ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 

ๆ.ใ นางสาวศิริธร สมสุวรรณ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
ๆ.ไ นายพัชรินทร์ หลวงค า ต าหนง พนักงานสืไอสารช านาญงาน 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจ การระบายน  า               

๎. วันทีไสัมภาษณ์   ๓ กันยายน ๎๑๖แ วลา ํํ.์์ - ํ๔.๏์ น.   

๏. สถานทีไสัมภาษณ์  อูชางสิทธิ์คลินิกทอ จ.นครปฐม        

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล ํ. นายประสิทธิ์  ขอนกน ต าหนง  จຌาของกิจการ                  
        ๎. นายณรงค์ศักดิ์  ขืไอนค า ต าหนง      

หนวยงาน อูชางสิทธิ์คลินิกทอ หมายลขทรศัพท์ติดตอ เๆ แๆใๆ แ็่่  

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง  

การดินทางขຌาพื นทีไปฏิบัติงาน ทีมทอสูบน  าพญานาค จ.นครปฐม ละทีมทอสูบน  าซิไงบຌานพຌว              
จ.สมุทรสาคร เดຌรับทราบขຌอมูลทางสืไอซชียล จึงรวมทีมอาสาขຌาปฏิบัติงาน฿นพื นทีไถ  าหลวง รวมจ านวน            
๔ คัน ดย฿ชຌงบประมาณสวนตัวละงินบริจาค ชุดรกออกดินทางเปกอน ชຌา฿นวันทีไ ๎๕ มิถุนายน ๎๑๖ํ 
จ านวน ํ คัน เดຌก ทอสูบน  าของคุณพนม ชืไนภิรมย์ พนมทอสูบน  า หรือ ปຈอบบຌานพຌว ิทอสูบน  า ๎์ นิ ว 
ยาว ํ๔ มตรี ชุดทีไ ๎ จ านวน ๏ คัน เดຌก คุณอกชัย ซตียว หรือ อกทอสูบน  าซิไง ิทอสูบน  า ๎์ นิ ว         
ยาว ๎ํ มตรี /คุณวิบูลย์ ทัศจริญ หรือวิบูลย์ฟาร์มบางลน ิทอสูบน  า ํ๖ นิ ว ยาว ๎์ มตรี/คุณประสิทธิ์ 
ขอนกน หรือดใกดอนทอสูบน  าซิไง ิทอสูบน  า ํ๕ นิ ว ยาว ํ๏ มตรี ดินทางถึงพื นทีไ฿นชຌาวันทีไ ๏์ 
มิถุนายน ๎๑๖ํ ิ฿ชຌวลาดินทาง ํ วันี ตลอดสຌนทางของการดินทางมีรถต ารวจจาก สภ.฿นพื นทีไอนุคราะห์
รถน าขบวน รวมระยะวลาชวยหลือสูบน  าออกจากถ  าหลวง ตั งต 29 มิ.ย.– 10 ก.ค. 2561 รวม 12 วัน 

การมอบหมายละประสานงาน฿นพื นทีไ ทีมทอสูบน  าพญานาค จ.นครปฐม ละทีมทอสูบน  าซิไง    
บຌานพຌว จ.สมุทรสาคร เดຌรับมอบหมายภารกิจ฿นการสูบละระบายน  า บริวณหนຌาถ  าทรายทอง ดยการ
ควบคุมบังคับบัญชา จาก พลตรี บัญชา  ดุริยพันธ์ ผูຌบัญชาการมณฑลทหารบกทีไ ๏๓ ละการประสานงานดย 
จຌาหนຌาทีไจากศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดก าพงพชร/จຌาหนຌาทีไจากส านักงานปງองกัน           
ละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดชียงราย  

๑.ํ ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
ทีมทอสูบน  าพญานาค จ.นครปฐม ละทีมทอสูบน  าซิไงบຌานพຌว จ.สมุทรสาคร เดຌน าครืไองสูบน  า

ทอซิไงพญานาค จ านวน ๔ ครืไอง สูบละระบายน  า บริวณหนຌาถ  าทรายทอง ซึไงอยูติดกับปลายถ  าหลวงขุนน  า
นางนอน ละป็นพื นทีไรับน  าขนาด฿หญรับน  าตอจากถ  าหลวงขุนน  านางนอน การระบายน  าทีไถ  าทรายทองป็น
การ฿ชຌการระบายน  าบบขุดปากถ  า ขยายพรงถ  า ละขุดปຂดตาน  า฿หຌป็นนวกวຌาง รวมถึงการขุดจาะบอน  า
บาดาล ฿หຌน  าเหลระบายเปยังพื นทีไรับน  า ทีมทอสูบน ้าพญานาค จะท้าหนຌาทีไพรองน  าทีไออกจากตาน  าทั งปก
ซຌาย – ขวาของถ  าทรายทอง อยางตอนืไองตลอดวลา พืไอลดระดับน  า฿ตຌดิน฿ตຌภูขานางนอน ถ  าหลวง ละถ  า
ทรายทอง ดยมีรถบคฮสตนบายเวຌคอยระวังดินทรายทีไออกมาพรຌอมกับการสูบน  าซึไงจะเหลมาปຂดทาง
ระบายน  าละขุดลอกตะกอน฿หຌน  าเหลสะดวกเปยังจุดทีไครืไองสูบน  าพญานาคติดตั งอยู พืไอ฿หຌสามารถผันน  า
฿หຌเดຌมากทีไสุด 

๑.๎ ผลการปฏิบัติ   
ระดับน  า฿ตຌดิน฿ตຌภู ขานางนอน ระดับน  า ถ  าหลวง ละถ  าทรายทอง  มีระดับน  าลดลง          

อยางตอนืไอง มຌ฿นบางชวงวลามีฝนตกหนือถ  าหลวงกใเมมีผลกระทบกับระบบการระบายน  าหนຌาถ  าทราย
ทอง การปฏิบัติงาน฿ชຌครืไองสูบน  าทอซิไงพญานาค ๏ ครืไองป็นตัวหลัก สามารถสูบละระบายน  ารวม          
เดຌ ํุ๖์์ุ์์์์ ลิตร/ชัไวมง  ิํ๖ุ์์์ ลูกบาศก์มตร/ชัไวมงี  ฿ชຌน  ามัน ๔์ ลิตร/ชัไวมง รวม฿ชຌน  ามัน
ชื อพลิง ๔ ครืไอง ํ๎ วัน ฿ชຌน  ามันชื อพลิงเป ๔ํุ๖์์ ลิตร ส าหรับทอสูบน  าของนายประสิทธิ์ฯ มีขนาด 
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ทอ ํ๕ นิ ว สามารถสูบละระบายน  าเดຌ ๓ุ์์์ุ์์์ ลิตร/ชัไวมง หรือ ๓ุ์์์ ลูกบาศก์มตร/ชัไวมง  
ิความสามารถการสูบละระบายน  าขึ นอยูกับขนาดทอ ละก าลังครืไองยนต์สูบน  าี 

๑.๏ ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ  
คุณประสิทธิ์ฯ เดຌ฿หຌขຌอมูลวา จบการศึกษา฿นระดับประถมศึกษาปทีไ ๖ ละป็นลูกจຌางฝຄกงาน

ตามรຌานซอมรถหลายป เดຌน าประสบการณ์ความรูຌตาง โ มาประกอบอาชีพจนปຂดอูซอม ละตงครืไองสูบน  า
฿นพื นทีไ  จากประสบการณ์฿นการประกอบอาชีพสูบน  าจากบอกุຌง/บอปลา฿นพื นทีไ รวมถึงการรับท า  รับซอม 
ครืไองสูบน  า ท า฿หຌกิดนวคิด฿นการน าครืไองยนต์การกษตรมาประยุกต์฿ชຌกับทอสูบน  าทีไมีขนาด฿หญ 
ปรับตงครืไองยนต์พิไมประสิทธิภาพ฿นการสูบน  า  ทีไสามารถอัดรงครืไองยนต์พิไมปริมาณการสูบน  าเดຌ      
ป็นครืไองสูบน  าทอซิไงพญานาค ทีไกิดจากภูมิปัญญาชาวบຌานทีไสามารถสรຌางครืไองมือทีไมีประสิทธิภาพ              
จากการติดตามหตุการณ์ถ  าหลวงขุนน  านางนอน ถึงรืไองปัญหาการระบายน ้าออกจากถ ้าซึไงมีปริมาณมาก
เมสามารถระบายน ้าออกจากถ ้าเดຌตามทีไตຌองการ ท า฿หຌกิดความคิดวา ทอสูบน  าพญานาคทีไมีอยู มีขนาด     
ละก าลังความสามารถทีไจะระบายน  า฿นถ  าหลวงฯ ทีไมีปริมาณมากเดຌ฿นระยะวลาทีไรวดรใวละตอนืไอง         
อยางนนอน ิครืไองยนต์ขนาด CC นຌอย ตดึงน  าเดຌหมือนครืไองขนาด฿หญี ซึไงผลการท างานกใสามารถระบาย
น  าออกเดຌ฿นปริมาณมาก ละชวย฿หຌปริมาณน  าลดลงอยางรวดรใวละตอนืไอง    

๑.๐ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 
฿ชຌทอสูบน  าพญานาคยักษ์ จ านวน ๔ ครืไอง เดຌก ํ. ทอสูบน  าขนาดหนຌา ๎์ นิ ว ยาว ํ๔ มตร           

๎. ทอสูบน  าขนาดหนຌา ๎์ นิ ว ยาว ๎ํ มตร  ๏. ทอสูบน  า ํ๖ นิ ว ยาว ๎์ มตร ละ ไ.ทอสูบน  าหนຌาขนาด              
ํ๕ นิ ว  ยาว ํ๏ มตร ิของคุณประสิทธิ์ ขอนกนี ครืไองยนต์ HENO ปรับตงทอร์บ ขนาด ๖ สูบ ๏๎์ รงมຌา                            

ป็นครืไองยนต์สูบน  าระยะสั น สูบน  าเดຌรใว ปริมาณ ๓ุ์ ์  ์ลูกบาศก์มตร/ชัไวมง หรือ ๓์์ุ์์์ ลิตร/ชัไวมง   

๑.๑ ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  

ิํี ทอสูบน  าพญานาคซิไง มีขนาด฿หญ ละมีความยาว การคลืไอนยຌายระยะเกลตຌอง฿ชຌรถบรรทุก
ทลลอร์฿นการขนยຌาย ลักษณะการ฿ชຌงานปกติคลืไอนยຌาย฿นระยะสั น ิ฿นขตพื นทีไต าบล อ าภอี   

ิ๎ี ขาดความชัดจนของผูຌประสานงาน฿นพื นทีไ /การสืไอสารคลาดคลืไอน   

ิ๏ี การอบอຌางจากกลุมมิจฉาชีพ พืไอรียกรับงินละสิไงของบริจาค ิอຌางวาจะน ามาสนับสนุน
ทีมงานทอซิไงี 

๑.๒ การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิํี ขอรถน าขบวน฿นการคลืไอนยຌายขຌามจังหวัดละดินทางเปยังจังหวัดชียงราย   

ิ๎ี ขอรับสนับสนุนรถทลลอร์฿นการขนยຌาย ละน  ามันชื อพลิง ผานทางกลุมซชียล/Facebook  

ิ๏ี มีหัวหนຌาทีมซึไงป็นผูຌประสานงาน฿นพื นทีไถ  าหลวงลวงหนຌาเปกอนพืไอประสานงานติดตอ       
ผูຌมีอ านาจ฿นการอนุญาต฿หຌน าอุปกรณ์ครืไองมือขຌาเปยังพื นทีไ 

๑.๓ ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ิํี ควรก้าหนดผูຌรับผิดชอบ฿นการประสานงานตละดຌาน ฿นตละซนพื นทีไการปฏิบัติงาน 
จากกรณีการสูบละระบายน  าบริวณถ  าทรายทอง จะมีระยะทางหางจากปากถ  า ิศอร.ี ระยะทางประมาณ    
๏ กิลมตร จะเมเดຌรับขຌอมูลขาวสารจากบริวณปากถ  าทาทีไควร  

ิ๎ี เมควรมองขຌาม ควรสรຌางการยอมรับ พลังจากภาคประชาชน ซึไงมีครืไองมือ อุปกรณ์  
พรຌอมสนับสนุนการท างานของภาครัฐ฿นการชวยหลือผูຌประสบภัย  

ิ๏ี หนวยงานทีไป็นผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการประสานการปฏิบัติงาน฿นพื นทีไประสบภัย ควรมี
สัญลักษณ์สดงตนละหนวยงาน ฿หຌผูຌรวมปฏิบัติงานทราบ พืไอมิ฿หຌกิดมิจฉาชีพอบอຌางรีไยเร ละสับสน
฿นการประสานการปฏิบัติงาน 
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ิ๔ี ควรมีการจัดหาครืไองมือ อุปกรณ์ทีไพัฒนาละสามารถตอบจทย์การท้างานชวยหลือ
ผูຌประสบภัยทีไมีความหลากหลายมากขึ น 

๑.๔ ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง  การจัดหาทอสูบน  าซิไงพญานาค อาจจะเมสามารถจัดซื อ
เดຌส าหรับหนวยงานภาครัฐ ตหนวยงานภาครัฐทีไป็นผูຌรับผิดชอบหลัก ควรจัดท าบัญชี ครืไองมือ อุปกรณ์       
ทีไภาคประชาชน /อกชนมีอยู ละป็นประยชน์฿นดຌานการจัดการสาธารณภัย พืไอ฿หຌการประสานงาน             
กิดความรวดรใว ละตรงการ฿ชຌงาน฿นพื นทีไ       

๒. ผูຌสัมภาษณ์   

ๆ.ํ น.ส.จิราภรณ์  บ ารุงศักดิ์ ต าหนง  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ   

ๆ.๎ วาทีไ ร.ต.ธีรศักดิ์  วังศรี ต าหนง นายชางยธาอาวุส 

 ๆ.๏ น.ส.สุมารินทร์  วองสุรีย ์ ต าหนง  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

 ๆ.๔ น.ส.สุรีย์พร  อุสาหะ  ต าหนง  นักจัดการงานทัไวเปช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์      การระบายน  า          

๎. วันทีไสัมภาษณ์    1์ กันยายน  ๎๑๖ํ  วลา ์๕.๏์ - ํ๑.๏์ น.  

๏. สถานทีไสัมภาษณ์ บริษัท ฟรนด์ทค อในจินียริไง จ ากัด      

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล  นายกันตพงศ์   ฐิติพงศ์วัฒนกุล  ต าหนง ประธานบริษัท  

                 หนวยงาน  บริษัท ฟรนด์ทค อในจินียริไง จ ากัด  ทรศัพท์หมายลข  ์๕ ํ๖๕๔ ๔ํ๔๔        

   ชืไอ – นามสกุล  นายประดิมสิทธิ์  ศรีชุมพล ต าหนง ผูຌจัดการฝຆายขาย  

         หนวยงาน หຌางหุຌนสวนจ ากัด นพพรอใกซพรส  ทรศัพท์หมายลข  ์๔ ๑๑๖๎ ๕๓๑๖        

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง  
5.แ ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
วันทีไ ๎๔ มิถุนายน ๎๑๖ํ : วลา ํ๕.์์ น. นายกันตพงศ์  ฐิติพงศ์วัฒนกุล นายประดิมสิทธิ์               

ศรีชุมพล ละทีมงานรวม ํ๏ คน ดินทางขຌาพื นทีไถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน จังหวัดชียงราย พรຌอมปั๊มเดว 
จ านวน ๔๎ ตัว ริไมสูบน  าทีไปากถ  า ตัวทีไ ํ วลา ๎๏.์์ น. ละติดตั งปั๊มเดว ตัวทีไ ๎ วลา ์๎.์์ น.             
สูบจนถึงวลา ์๕.์์ น.ของวันถัด ปรากฏวาสามารถรักษาระดับน  า฿หຌคงทีไเดຌ 

วันทีไ ๎๕  มิถุนายน ๎๑๖ํ : วลา ์๕.์์ น. พิไมจุดติดตั งปั๊มเดวตัวทีไ ๏ ละ ๔ ลึกจากปากถ  าขຌา
เป ํ์์ มตร ละติดตั งปั๊มเดวตัวทีไ ๑ ละ ๖ ลึกจากปากถ  าขຌาเป ๎์์ มตร  

วันทีไ ๏์ มิถุนายน ๎๑๖ํ : พิไมจุดติดตั งปั๊มเดวตัวทีไ ๓ ละ ๔ ลึกจากปากถ  าขຌาเป ๏์์ มตร  
วันทีไ ํ - ๎  กรกฎาคม ๎๑๖ํ : ปั๊มเดวทั ง ๔ ตัวดินครืไองสูบน  าตลอดวลา 

วันทีไ ๏ กรกฎาคม ๎๑๖ํ : ยຌายปั๊มเดว ๔ ตัว คือ ตัวทีไ ๏-๖ ิจุด ํ์์ุ ๎์์ มตรี มาพิไมทีไจุด 
๏์์ มตร ท า฿หຌทีไจุดนี มีปั๊มเดวทั งหมด ๖ ตัว ละมีปั๊มเดวของหนวยงานอืไนรวมสูบน  าอีก ๔ ตัว ซึไงป็นจุด
ทีไทีม SEAL ตຌองด าน  าจุดรก น  าลึกประมาณ ๑ มตร ระยะทางยาว ๎์ มตร ดินครืไองสูบจนน  าลดระดับลง 
ท า฿หຌทีม SEAL สามารถท างานเดຌ 

วันทีไ ๔ กรกฎาคม ๎๑๖ํ : ยຌายปั๊มเดว ๔ ตัว คือ ตัวทีไ ํ-๎ ิจุดปากถ  าี ละ ตัวทีไ ๏-๔ ิจุด ๏์์ 
มตรี  เปทีไติดตั งทีไจุด ํุ๔์์ มตร ละดินครืไองสูบน  าตลอดวลาทั ง ๔ ตัว  

วันทีไ ๑-ํ์  กรกฎาคม ๎๑๖แ : ปั๊มเดว ๔ ตัว ดินครืไองสูบน  าตลอดวลา ิทีไจุด ๏์์ มตร ๔ ตัว 
ละทีไจุด ํุ๔์์ มตร ๔ ตัวี จนสถานการณ์ยุติผูຌบัญชาการหตุการณ์ประกาศปຂดถ  าหลวงฯ ดยยังมีปั๊มเดว
ทีไจุด ํุ๔์์ มตร จ านวน ๔ ตัวติดคຌางอยู ละรอวลาน  า฿นถ  าลดระดับลงลຌวจึงจะด านินการกใบกูຌปั๊มเดว
ติดคຌาง฿นถ  าตอเป 

5.โ ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
  ปั๊มเดวทีไน าขຌาเปสูบน  า฿นถ  าหลวงฯ  ป็นปั๊มขนาด ๖ นิ ว ชนิด฿ชຌเฟฟງาป็นหลงพลังงาน ติดตั งงาย
ตอสายเฟสลับสຌนกใเมชใอตพียงคสลับสาย฿หมกใสามารถ฿ชຌงานเดຌทันที  น  าหนักบา ปลอดภัยมีระบบ
คอนทรลอยูภาย฿นตัวครืไอง มีหลายขนาดขึ นอยูกับพื นทีไ สะดวก฿นการคลืไอนยຌายละเมท า฿หຌอากาศ฿นถ  า
ลดลง ซึไงดิมกอนทีไจะมาสูบน  า฿นถ  าหลวงฯ ถูก฿ชຌ฿นงานฉพาะดຌานขุดจาะ฿นอุมงค์ กอสรຌางรถเฟฟງา฿ตຌดิน 
อุตสาหกรรมหมืองร ดูดน  าสกปรก น  าขุนทีไมีกรวดทราย ทีไสามารถสูบน  าเดຌตลอดดยเมตຌองหยุดพัก
ครืไอง ซึไงจากการติดตามขาวกรณี มีผูຌติดอยู฿นถ  าฯ ละ฿นการขຌาเปชวยหลือ จ าป็นตຌองมีการสูบน  าออกจาก
ถ  าฯ จึงมีความคิดวาปั๊มเดวทีไมีอยูหมาะสมกับสถานการณ์ดังกลาว ป็นอยางยิไง ละเดຌขຌามาสูบน  าดย฿ชຌวิธี
สูบน  าระบาย ทอยออกป็นชวงโ จากจุด ํุ๔์์ มตร สงน  ามาทีไจุด ๏์์ มตร   
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5.ใ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ  
ปั๊มเดว ๏ รุน  

รุนทีไ 
อัตราการสูบ 

ิลิตร/ชัไวมงี   
ขนาดทอ 

ินิ วี เฟ 
รอบหมุนพลา 

(RPM) 
Head 
ิมตรี 

น  าหนัก 
ิกิลกรัมี 

ํ ํ๔์ุ์์์ ๔ ๏ ฟส ๎ุ๔๕๑ ๎๔ ๑์ 

๎ ๎์์ุ์์์ ๖ ๏ ฟส ๎ุ๔๑๑ ๏๔ ๔์ 

๏ ๏๑์ุ์์์ ๖ ๏ ฟส ๎ุ๕์๑ ๔์ ํ๏ํ 

หมายหตุ ขนาดทอสามารถปรับเดຌ 
5.ไ ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  

ิํ.ี การประมินสถานการณ์ยังขาดความมนย า ละผูຌทีไขຌาประมินเมมีอ านาจตัดสิน฿จ฿นการ
ด านินการ  

ิ๎.ี หลงพลังงานเฟฟງามีจ ากัด ท า฿หຌเมสามารถพิไมปั๊มเดวเดຌทีไสูบ฿นถ  าหลวงฯ ถຌาจายเฟฟງา
มากกวานี สามารถพิไงครืไองสูบน  า฿นถ  า ฿หຌมากกวานี เดຌนืไองจากตรียมเปทั งหมด ๔๎ ตัว   

ิ๏.ี การประสานงาน฿นการท างานมีความสับสนวุนวาย  เมป็นระบบ มีทรัพยากรขຌามา฿นพื นทีไ           
ตขาดการบริหาร สัไงการ฿หຌชัดจน หากมีการจัดการทีไดีจะท า฿หຌท างานเดຌรวดรใว 

5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ  
การประสานงานตຌองอาศัยความสัมพันธ์สวนตัวหรือมีความรูຌ ความสามารถฉพาะตัว วาอุปกรณ์ทีไ

จ าป็นตຌอง฿ชຌตอกันสามารถหาเดຌจากทีไเหน ตຌองติดตอประสานงาน฿คร     
ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ควรจะมีบัญชีรายการทรัพยากร ตาง โ ละสิไงทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌควบคูกับทรัพยากรนั น  ชน ถຌามีปั๊มน  า 
กใตຌองจัดตรียมทอชนิดตางโ ทีไจะ฿ชຌกับปั๊มน  า ครืไองปัດนเฟ สายเฟ 

5.ๆ ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 
ิํ.ี ควรจะมีบัญชีรายการทรัพยากร ตาง โ ละสิไงทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌควบคูกับทรัพยากรนั น  ชน ถຌามี

ปั๊มน  า ตຌองจัดตรียมทอชนิดตางโ ทีไจะ฿ชຌกับปั๊มน  า ครืไองปัດนเฟ สายเฟ 

ิ๎.ี ควรมีขຌอมูลครือขาย หากตຌองมีการรຌองขอทรัพยากร หรือความชวยหลือตางโ  
5.็ อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมี  

ปั๊มเดว ชนิดทีไคุณภาพสูง ขนาด ๔ นิ ว ละ ๖ นิ วนืไองจากหมาะสมกับงานสาธารณภัยพราะ         
มีศักยภาพ฿นการสูบสูง ติดตั งงาย คลืไอนยຌายสะดวก  สามารถ฿ชຌกับงานดับพลิง สูบน  ากรณีกิดภัยลຌง สูบน  า
ออกกรณีอุทกภัย   
6. ผูຌสัมภาษณ์  

  ๆ.แ น.ส.จิราภรณ์  บ ารุงศักดิ์  ต าหนง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
  ๆ.โ น.ส.สุมารินทร์  วองสุรีย์    ต าหนง นักวิคราะห์นยายละผนช านาญการ 

  ๆ.ใ วาทีไ ร.ต.ธีระศักดิ์  วังศรี   ต าหนง นายชางยธาอาวุส  
  ๆ.ไ น.ส.สุรีย์พร  อุสาหะ     ต าหนง นักจัดการงานทัไวเปช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจระบายน  า 

๎. วันทีไสัมภาษณ์   10  กันยายน  2561  วลา 10.00 น. – 12.00 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  บริษัทชฟรอนประทศเทย ส ารวจละผลิต จ ากัด 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล   นายปริญญา   ผลบุตร  ต าหนง นักธรณีวิทยา  ทรศัพท์ 092-282-8088 

   นายสรายุทธ   จีนา      ต าหนง นักธรณีวิทยา  ทรศัพท์ 083-474-6140 
๑. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไปฏิบัติ  

ิ1.ี สนับสนุนการปฏิบัติงานงาน฿นภารกิจบีไยงทางน  า ละรวมสรຌางฝายบีไยงทางน  าเม฿หຌติมขຌาสู 
ถ  าหลวง จ านวน 2 จุด เดຌก บริวณล าหຌวยผาหมี ละล าหຌวยผาฮี   

ิ2.ี จัดหาทอ HDPE ขนาด 4 นิ ว พรຌอมสนับสนุนชางทคนิคละอุปกรณ์฿นการติดตั ง บริวณล าหຌวย
ผาหมีความยาวทอ 2,000 มตร ละ บริวณ ล าหຌวยผาฮี  ความยาวทอ 1,200 มตร 
 ิใ.ี พิจารณาความป็นเปเดຌ฿นการจาะถ  าพืไอชวยหลือผูຌประสบภัย ดยจัดสงผูຌชีไยวชาญดຌาน
การขุดจาะ ละทีมวิศวกรละนักธรณีวิทยารวมปฏิบัติงาน 

ิ4.ี สนับสนุนพนักงานของชฟรอนฯ ทีไป็นหนวยซีลรวมปฏิบัติงานพรຌอมถังอากาศส าหรับภารกิจด าน  า 
    5.2 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 

ิ1.ี บุคลากรทีไสนับสนุนการปฏิบัติป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน ละนຌนการท างานดยสนอนะหลักคิด
ละทคนลยีสนับสนุนการจัดการบีไยงทางน  าละสรຌางฝาย 

ิ2.ี จัดตั ง AEMT ขຌาปฏิบัติงาน฿น EO๓ สวนกลางทีไกรุงทพมหานคร พืไอวางผนการสนับสนุนดຌาน 
ทรัพยากรละขຌอมูลทางทคนิค พืไอสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿หຌผูຌปฏิบัติ฿นพื นทีไป็นเปอยางสะดวกละรวดรใว 
 ิ3.ี น าทคนลยีมาปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับสภาพพื นทีไละสถานการณ์ 
    5.3 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 

ิแ.ี ฿ชຌทอ HDPE ความหนา 4 มม. ละ สามารถตอทอเดຌ฿นทุกโ 100 มตร  
    5.4 ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 

ส้าหรับสนับสนุนภารกิจด้าน ้า อุปกรณ์ชวยระบายน ้า 
1. ถังอากาศดีไยวส าหรับด าน  า 200  ชุด 1. ทอ HDPE ขนาดกวຌาง 4 นิ ว ลใอตรก 2,000 มตร 
2. วาล์วส าหรับถังอากาศ           200  ชุด 2. อุปกรณ์สริมส าหรับทอ HDPE  20 ชุด 
3. สายปรับก าลังดัน  20  ชุด 3. รถบรรทุก 2 คัน ส าหรับขนสงทอ HDPE Pipe    

1 ลຍอต 
๔. มาตรวัดรงดันอากาศพรຌอมสาย  20  ชุด 4. เฟฉายปฏิบัติการ฿ตຌน  า ละบตตอรีไ 200 ชุด 
๑. ถังอากาศด าน  าพคหลัง    64  ชุด 5. ทอ HDPE กวຌาง4 นิ ว+อุปกรณ์สริม  

    (ลใอต2)แ,200 มตร 
๖. ขใมขัดตะกัไว SWIVEL BOLT SNAP,9โMM 60ชุด  
๓. เฟฉายTORNADO” ED แุเเเ L“MEN. 50 ชุด  
๔. ชุดด าน  า 3MM ขนาด M           30  ชุด  
๕. ชุดด าน  า 3MM ขนาด L            20  ชุด  
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    5.5 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
 ิ1.ี การชี จงขั นตอนละกลยุทธ์฿นการปฏิบัติงานตละวันเมชัดจน 
 ิ2.ี ขຌอมูลทีไป็นความลับ฿นการปฏิบัติงานควรมีขอบขต฿นการน าสนอ พืไอ฿หຌตละภารกิจสามารถ
วางผนการปฏิบัติงานเดຌ 
    5.6 การกຌเขปัญหาทีไพบ 

ิ1.ี รับฟังสรุปผลการประชุมทีไหัวหนຌาชุดปฏิบัติการหรือหนวยงานภาครัฐทีไมีอ านาจ฿นการตัดสิน฿จทีไ
รวมประชุมวางผนกับผูຌบัญชาการหตุการณ์ 

ิ2.ี ประชุมวางผน สนอทางลือก รวมกับหนวยงาน ละผูຌชีไยวชาญ 
    5.7 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 ิแ.ี ตຌองมีระบบการจัดการ฿นภาวะฉุกฉินดยน าระบบบัญชาการหตุการณ์มา฿ชຌพืไอ฿หຌสามารถ
ท างานเดຌอยางป็นระบบ 
 ิ2.ี หนวยสถานการณ์ตຌองมีการประมินสถานการณ์ทีไมนย า 
 ิ3.ี การจัดตั งศูนย์บัญชาการหตุการณ์ละการขຌาปฏิบัติงานของตละสวน ควรรวดรใวกวานี  
 ิ4.ี ควร฿หຌมีทีมสนับสนุนการจัดการหตุการณ์ พืไอ฿หຌทุกสวนสามารถท างานเดຌอยางป็นระบบ 

ิ5.ี ภาคอกชนตຌองมีความพรຌอม฿นการสนับสนุนการจัดการหตุการณ์ดยเมสรຌางภาระ฿หຌพื นทีไ 
 ิ6.ี จຌาหนຌาทีไประสานการปฏิบัติ ควรมีความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาตางประทศ฿นการสืไอสาร 
    5.8 ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 

ิ1.ี ภาคอกชนตຌองตรียมความพรຌอม฿หຌสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานชวยหลือผูຌประสบภัยเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพละรวดรใว ดยเมสรຌางภาระ฿หຌกับพื นทีไทีไกิดภัย 

ิ2.ี ประสานละจัดหาผูຌชีไยวชาญดຌานภาษาตางโ ทีไสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿นภาระฉุกฉิน
กับชาวตางชาติเดຌ  

5.8 ความส้ารใจ฿นครั งนี   
 ิ1.ี การ฿ชຌหลักทางวิชาการทางธรณีฟຂสิกส์มาสนับสนุนการการปฏิบัติงานละการตัดสิน฿จ  
      - การประมินครงสรຌางของหินปูน พืไอหาทางลือกนอกหนือจากการสูบน  าออกจากถ  า 

      - การค านวณความสัมพันธ์ของปริมาณน  า฿นถ  าละน  าทีไสูบออก  
      - การค านวณระดับปริมาณของน  าละหิน  
 ิ2.ี การบริหารจัดการทรัพยากรของชฟรอนฯ ทีไรวดรใว ตรงความตຌองการ฿นการน าเป฿ชຌ 

๒. หากสถานการณ์รุนรง กรณีกิดน ้าทวมตใมถ ้า   
6.1 ปัจจัย/วิธีปฏิบัติทีไควร฿ชຌ 

ิแ.ี ตรียมการผลัดปลีไยนก าลังบุคลากรทุกสัปดาห์  
ิ2.ี กรณีกิดน  าทวมจุดทีไท าฝายบีไยงทางน  า 
2.1 กรณีน ้าเมมาก  

                - จัดตรียมก าลังคนพิไม จ านวน 5เเ คน 
     - ฿ชຌวลาพิไม฿นการปฏิบัติงาน เมกิน โไ ชัไวมง 

                - การขุดบีไยงทางน  าตຌองขอสนับสนุนก าลังพลทหาร฿นการคลืไอนยຌายครืไองจักร 
2.2 กรณีน ้ามาก จ าป็นตຌอง฿ชຌครืไองจักรขนาด฿หญ ละทคนิคฉพาะดຌาน 
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6.2 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน้ามา฿ชຌ 
 หลักทางวิชาการทางธรณีฟຂสิกส์ ละปฐพีวิทยา 

6.3  อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรมี 
 ิ1.ี ทอ HDPE  
 ิ2.ี ครืไองมือสัไงการทีไสามารถสืไอสารภาย฿นถ  าหรือพื นทีไอับอืไนโ 

7. ขຌอสนอนะ  
7.1 ฿หຌมีการขับคลืไอนองค์ความรูຌรืไองผนการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ฿หຌภาคอกชน 

เดຌรับทราบมากยิไงขึ น 
7.2 ฿นกรณีกิดสาธารณภัยละมีหนวยงานขຌามารายงานตัวพืไอปฏิบัติงาน ฿หຌมีการมอบหมาย

ภารกิจละชี จงครงสรຌางศูนย์บัญชาการหตุการณ์฿หຌผูຌปฏิบัติของหนวยงานทราบละขຌา฿จบทบาทละ            
สายการบังคับบัญชา 
๔. ผูຌสัมภาษณ์ 

8.1 นางปวีณา     ทองสกุลพันธ์  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 
8.2 นายศุภกิจ     อยูรมพฤกษ์    ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 
8.3 นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ ภารกิจการระบายน  า 
๎. วันทีไสัมภาษณ์  10 กันยายน โ5ๆแ  วลา  แ3.3เ - แๆ.ใเ น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์ ส านักส ารวจดຌานวิศวกรรมธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล  

- นายประทีป ภักดีรอด ต าหนง ผูຌอ านวยการส านักส ารวจดຌานวิศวกรรมธรณีวิทยา    
- ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ต าหนง นักธรณีวิทยาช านาญการพิศษ  
- ดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม ต าหนงวิศวกรยธาช านาญการพิศษ  

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ/ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง  
- สนับสนุนครืไองสูบน  าพืไอสูบน  าออกจาถ  าหลวง สูบน  า ลดระดับน  าทีไหนองน  าพุ ละสูบน  าพืไอรง

การระบายน  าบรรทาปัญหาความดือดรຌอนของราษฎร฿นพื นทีไทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบายน  าออกจากถ  าหลวง  
- ปງองกันหรือลดปริมาณน  าทีไติมลงสูถ  าหลวง  
- การจัดท าผนทีไพืไอการปฏิบัติงาน ผนทีไพื นทีไน  าทวมทีไเดຌรับผลกระทบจากการสูบน  าออกจากถ  าหลวง  
- จัดท าครงการอาคารบังคับน  าขนาดลใกพืไอฟຕนฟูระบบนิวศวนอุทยานถ  าหลวง – ขุนน  านางนอน 

5.1 ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ   
เดຌจัดจຌาหนຌาทีไส านักส ารวจดຌานวิศวกรรมละธรณีวิทยา ออกป็น 
ิแ.ี ทีมส ารวจภูมิประทศ จ านวน 4 ทีม ประกอบดຌวยจຌาหนຌาทีไสังกัดสวนส ารวจภาคพื นดิน 
ิโ.ี ทีมส ารวจธรณีฟຂสิกส์ จ านวน 2 ทีม ประกอบดຌวยจຌาหนຌาทีไสังกัดสวนธรณีวิทยา 

           ิใ.ี ทีมนักวิชาการผนทีไภาพถาย จ านวน 1 ทีม ประกอบดຌวยจຌาหนຌาทีไสังกัดสวนทคนลยีภูมิ
สารสนทศ 
           ิไ.ี ทีมประสานงานละวิชาการ จ านวน 1 ทีม ประกอบดຌวย ผูຌอ านวยการส านักส ารวจดຌาน
วิศวกรรมละธรณีวิทยานักธรณีวิทยา วิศวกรยธา ิปฐพีกลศาสตร์ี  วิศวกรส ารวจ 
           5.1.1 การส ารวจหาพรง รอยตกถ  าทีไน  าเหลซึมลงมาติม฿นถ  าหลวง ดຌานทิศหนือของถ  าหลวง  
ิผาหมีรวมกับจຌาหนຌาทีไจากกรมทรัพยากรธรณี ละดຌานทิศ฿ตຌของถ  าหลวง ิผาฮี ี รวมกับคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยตาง โ ชน มหาวิทยาลัยชียง฿หม มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์  ฯลฯ ทีมทีไปฏิบัติเดຌกทีมส ารวจ
ธรณีฟຂสิกส์ 1 ละ 2 รวมกับทีมส ารวจภูมิประทศ 1 ละ 2 ี  
          5.1.2 การส ารวจภูมิประทศพืไอหาพิกัดละระดับปากถ  าหลวง รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ ิรูปตัด
ตามขวางละรูปตัดตามยาวี ของปากถ  าหลวง ปฏิบัติงานดย ทีมส ารวจภูมิประทศ 3   
         5.1.3 การส ารวจภูมิประทศบนทือกขานางนอนพืไอหาต าหนงจุดรวมน  าทีไเหลซึมลงสูถ  า รวมถึง
ปลองหรือพรงถ  าทีไอาจชืไอมตอถึงถ  าหลวงเดຌ รวมกับทหาร ละต ารวจตระวนชายดน ปฏิบัติงานดย              
ทีมส ารวจภูมิประทศ 4  
         5.1.4 ติดตอประสานงานกับศูนย์อ านวยการรวม ละขออนุญาตบินส ารวจดຌวยอากาศยานเรຌคนขับ 
ปฏิบัติงานดย ทีมประสานงานละวิชาการ 
       5.1.5 รวบรวมขຌอมูลจากการส ารวจละจัดท าผนทีไประกอบการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดยทีม
นักวิชาการผนทีไภาพถาย  
5.2 ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ   

 - จຌาหนຌาทีไของตละทีมสามารถปฏิบัติงานขຌามทีมเดຌตามความตຌองการของ฿นตภารกิจ 
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 - ครืไองมือส ารวจธรณีฟຂสิกส์ ประกอบดຌวย ครืไองมือวัดความตຌานทานเฟฟງาจ าพาะ ิResistivity 
meter) ครืไองมือวัดคลืไนเหวสะทือน ิSeismograph Exploration)ละ ครืไองมือวัดรดาร์หยัไงลึก ิGround 
Penetrating Rasar) 

 - ทีมส ารวจภูมิประทศ฿ชຌขຌอมูลจากผนทีไภูมิประทศ ละขຌอมูล DSM พืไอพิจารณาพื นทีไทีไมี
ศักยภาพ฿นการส ารวจหา จุดรวมน  า ปลอง พรง หรือถ  า ทีไอาจชืไอมยงถึงถ  าหลวงเดຌ มืไอเดຌพื นทีไปງาหมาย
ลຌวจึงลงพื นทีไส ารวจภาย฿ตຌความรูຌพื นฐานรืไองถ  าจากนักธรณีวิทยา พืไอ฿หຌสามารถยกยะอกาสละความ
ป็นเปเดຌของปลองทีไส ารวจพบ฿นตละหง กอนทีไจะส ารวจลึกลงเปภาย฿นปลอง 
5.3 ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ                   

- ครืไองสูบน  า ขนาด แโ นิ ว ขับดຌวยครืไองยนต์ จ านวน ใ ครืไอง 
          - ครืไองสูบน  า ขนาด ่ นิ ว ขับดຌวยเฟฟງา จ านวน แ ครืไอง 
          - ครืไองสูบน  า ขนาด แเ นิ ว ขับดຌวยเฟฟງา จ านวน ๆ ครืไอง 
          - ครืไองสูบน  า ขนาด ่ นิ ว ขับดຌวยครืไองยนต์ จ านวน แ ครืไอง 
          - ครืไองสูบน  า ขนาด ๆ นิ ว ขับดຌวยครืไองยนต์ จ านวน แ ครืไอง 
          - ชุดกลຌองส ารวจ ประกอบดຌวย กลຌองระดับ กลຌองวัดมุม ละ Staff gauge 
          - ครืไองรับสัญญาณดาวทียมพืไอหาพิกัด บบ Real Time Kinematic (RTX)  
          - อากาศยานเรຌคนขับบบปกหมุน ิMulti rotor Drone) 
          - อากาศยานเรຌนักบินบบขึ นลงทางดิไง ิVertical Take Off and Landing: VTOL) 
            - Computer ละ Software พืไอการจัดท าผนทีไภูมิประทศ ละ Digital Surface Mode (DSM) 
          - ผนทีไภูมิประทศ ละผนทีไ Digital Surface Model (DSM) 
             -  ครืไองมือส ารวจธรณีฟຂสิกส์ ประกอบดຌวย ครืไองมือวัดความตຌานทานเฟฟງาจ าพาะ ิResistivity 
meter) ครืไองมือวัดคลืไนเหวสะทือน ิSeismograph Exploration) ละ ครืไองมือวัดรดาร์หยัไงลึก 
ิGround Penetrating Rasar)  
         - รถจาะหินชนิดตีนตะขาบ 
5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  

- น  าทีไเหลขຌาเปทวม฿นถ  ามีปริมาณมาก   
     ขຌอจ้ากัด  

- ถ  ามีความยาวละซับซຌอนมาก เมทราบจุดทีไ แใ คน หลบภัยน  าทวม 
           - น  าภาย฿นถ  าลึกละขุน 
           - ตຌองคຌนหา แใ คน ฿หຌพบดยรใวทีไสุด 
           - ตຌองน าพา แใ คน ออกมาจากถ  าหลวง฿หຌรใวทีไสุด ละปลอดภัยทีไสุด  
           - ฝนทีไตก฿นพื นทีไตามฤดูกาล 
5.5 การกຌเขปัญหาทีไพบ ด านินการตามภารกิจสนับสนุนทั งตຌนน  า กลางน  า ละปลายน  า  
          - ตຌนน  า ลดการติมน  าลงสูถ  าหลวง  

- กลางน  า สูบน  าออกจากถ  าหลวง คຌนหาละชวยชีวิต แใ คน 
- ปลายน  า ตรวจสอบ ลดผลกระทบ ละยียวยา พื นทีไน  าทวมทีไกิดจากการระบายน  าออกจากถ  าหลวง  

5.6 ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
          - พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงานควรมีการตรียมความพรຌอมของทีมงาน ครืไองมือ อุปกรณ์             
ละขຌอมูลตาง โ ทีไพรຌอมทุกดຌาน การบูรณาการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืไน ละการมีผูຌน าองค์กรตั งต                  
ระดับตຌน ระดับกลาง ละระดับสูง ทีไรวมปฏิบัติงานละรวมรับผิดชอบท า฿หຌภารกิจลุลวงเดຌ ละ มี             
ผูຌประสานงานทีไสามารถตัดสิน฿จเดຌ  
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๒. หากสถานการณ์รุนรงขึ น 
฿นกรณีทีไมีน  าปຆาเหลหลากน  าทวมตใมถ  า มีหินขนาด฿หญถลมลงมากีดขวางทางน  าเมสามารถสูบน  าเดຌ  

 - วิคราะห์หาพื นทีไ ละด านินการจาะถ  า พืไอระบายน  าออกจากถ  า 
      6.1 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไควรน้ามา฿ชຌ  
             -  Resistivity Survey       
       6.2 อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมี  

- ระบบการจัดการหตุการณ์ ระบบบัญชาการ ควรน ามา฿ชຌ฿หຌมากกวานี  
- ครงสรຌางศูนย์บัญชาการณ์ ควร฿หຌผูຌปฏิบัติงานเดຌรับรูຌบทบาทหนຌาทีไของตนอง      

7. ผูຌสัมภาษณ์   
็.แ นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์ ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 

          ็.โ นายศุภกิจ อยูรมพฤกษ์   ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 
   7.3 นางสาวศิริธร สมสุวรรณ  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ : การระบายน  า฿นถ  า 
๎. วันทีไสัมภาษณ์  : วันทีไ 12  กันยายน  2561 วลา 13.00 – 15.30 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์  : ส านักปງองกันละบรรทาสาธารณภัย กรุงทพมหานคร 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล  : 1) นายขาว ขียวภักดี ผูຌอ านวยการกองปฏิบัติการดับพลิง ใ ส านักปງองกันละบรรทา    
สาธารณภัย กรุงทพมหานคร  บอร์ทรศัพท์  0 8399 25049 
  2) นายธิติพัตร รอดส าอาง จຌาพนักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยปฏิบัติการ                    
สถานีดับพลิงบางพ กองปฏิบัติการดับพลิง ใ บอร์ทรศัพท์ 08 6550 3716 
5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย  : รงระบายน  าภาย฿นถ  า 
 ภารกิจทีไปฏิบัติ: 1) รวมประชุมวางผนการระบายน  า฿นถ  า 2) ส ารวจจุดติดตั งครืไองสูบน  า 3) ติดตั ง
ครืไองสูบน  าทั งของ กทม. ละหนวยงานอืไนทีไมารวมสนับสนุน 4) ควบคุมการสูบน  า 
    5.2 วิธีการปฏิบัติ  
  - วันทีไ 27 มิ.ย. 61 ท าการตอครืไองสูบน  าละอุปกรณ์ ของ กทม. ดยตั งครืไองสูบน  าจากบริวณ
ถง 3 ลຌวรยสายสงน  าออกมาทางปากถ  า พืไอระบายน  าออก ตเมนานระดับน  า฿นถ  าเดຌพิไมขึ นอยางรวดรใว
ละเหลขຌาทวมทุกหຌองถงภาย฿นถ  า จึงตຌองถอนก าลังออกจากถ  าทั งหมด ละปรับผนการท างาน  
 - วันทีไ 28 มิ.ย. 61 ริไมปฏิบัติงาน฿หม เดຌรับมอบหมาย฿หຌจัดชุดส ารวจละติดตั งครืไองสูบน  า           
ละริไมท าการติดตั งครืไองสูบน  าของ กทม. ทีไยังหลืออยู ริไมตั งตบริวณถง 1 ท าการสูบน  าออกจากถ  า  
ละมืไอมีครืไองสูบน  าจากหนวยงานอืไนโ พิไมขຌามารวมปฏิบัติงาน จຌาหนຌาทีไ กทม. เดຌรับมอบหมาย฿หຌป็น
ผูຌส ารวจละก าหนดจุดติดตั ง ละด านินการติดตั งครืไองสูบน  า฿นจุดตางโ เลล าดับตั งต ถง 1 จนเปถึง              
ถง 3 ทีไระยะ 1,500 มตร 

การระบายน ้าออกจากถ ้า วันทีไ 4 ก.ค. 61   
ิ1ี ภาย฿นถ ้าถง 1 ระบายน  าดຌวยครืไองสูบน  า ขนาด 75 รงมຌา จ านวน 1 ครืไอง ครืไองสูบน  า 

เฮดรลิค จ านวน 1 ครืไอง 
 ิ2ี ระบายน  าบริวณ จุด 150 มตร ถึงจุด 250 มตร ดຌวยครืไองสูบน  าพญานาค จ านวน 2 ครืไอง 

ครืไองสูบน  า ขนาด 6 นิ ว จ านวน 2 ครืไอง  
ิ3ี ภาย฿นถ ้าปากถง 2 จุด 300 มตร ระบายน  าดຌวยครืไองสูบน  า ขนาด 6 นิ ว จ านวน 2 ครืไอง 

ครืไองสูบน  า ขนาด 4 นิ ว จ านวน 6 ครืไอง ครืไองสูบน  า ขนาด 1.2 KW จ านวน 2 ครืไอง ครืไองสูบน  าพญานาค                  
จ านวน 1 ครืไอง ิ3ี บริวณปากถง 3 ระบายน  าดຌวยครืไองสูบน  า ขนาด 1.2 KW จ านวน 3 ครืไอง ครืไองสูบ
น  า ขนาด 6 นิ ว จ านวน 1 ครืไอง ิ4ี ภาย฿นถง 3 ระบายน  าดຌวยครืไองสูบน  า ขนาด 6 นิ ว จ านวน 1 ครืไอง 
ระบายน  าออกจากถ  า ิการ฿ชຌครืไองสูบน  า ประภท ชนิด ขนาด จ านวน ครืไองสูบน  า ละต าหนงทีไตั งครืไอง
สูบน  า ปลีไยนตามความหมาะสมละสถานการณ์ปริมาณนั นตละวันี 
    5.3 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ  
 - การ฿ชຌครืไองสูบน  า การตอสาย พวงสาย ครืไองสูบน  า 

- การตอเฟฟງา ระบบเฟฟງา 
    5.4 ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ   
 - ครืไองมืออุปกรณ์ของ กทม. เดຌก ครืไองสูบน  าชนิดจุมน  า ครืไอง เดว ขนาด แ.โ KW ก าลังสูบน  า 
ใ9,เเเ ลิตรตอชัไวมง จ านวน 20 ครืไอง สายสงน  าขนาด สองนิ วครึไง จ านวน 66 สຌน 
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 - บริษัทนพพรอใกซ์พลส บริษัทฟร์นทค อนจินียริไง เดຌน าครืไองสูบน  าชนิดจุมน  า ขนาด ๆ นิ ว 
ก าลังสูบน  า ใ5เ,เเเ ลิตรตอชัไวมง จ านวน ไ ครืไอง ขนาด ไ นิ ว ก าลังสูบน  า แใเ,เเเ ลิตรตอชัไวมง 
จ านวน ไ ครืไอง สูบน  าบริวณถง 1 ถง 2 ละทีไ 1,400 มตร 
 - บริษัท ปตท.สผ. เดຌน าครืไองสูบน  าระยะเกล เฮดรลิค ก าลังสูบน  า แ5เ,เเเ ลิตร/ชัไวมง จ านวน 
แ ครืไอง สนับสนุนการระบายน  า ติดตั งบริวณถง แ  
 - บริษัท นิยมคຌา เฮรดรลิค เดຌน าครืไองสูบน  าพญานาค ขนาด แ5 รงมຌา จ านวน แโ ครืไอง ขนาด 
โ5 รงมຌา จ านวน แ ครืไอง ติดตั งบริวณปากถง 2 (นิน 300) 
 - บริษัท ช. การชาง จ ากัด ิมหาชนี ละบริษัท ช. การชาง ิลาวี จ ากัด เดຌน าครืไองสูบน  าชนิดจุมน  า 
ขนาด 6 นิ ว ก าลังสูบน  า 330,000 ลิตรตอชัไวมง จ านวน 9 ครืไอง ขนาด 4 นิ ว ก าลังสูบน  า 130,000 
ลิตรตอชัไวมง จ านวน 9 ครืไอง สนับสนุนการระบายน  า 
    5.5 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
    ิ1.) ดຌานการระบายน  า 
 - การติดตั งครืไองสูบน  าท างานดຌวยความล าบากนืไองจากครืไองสูบน  ามีขนาด฿หญละหนัก ประกอบ
กับตຌองฝຆากระสน  าทีไเหลออกมาจากถ  า  
 - กระสเฟฟງาทีไจาย฿หຌกับครืไองสูบน  าเมพียงพอ  
 - การด านินการปຂดทางน  าจุด ใเเ มตร ปฏิบัติงานดຌวยความลาชຌานืไองจากอุปกรณ์฿ชຌกระสเฟฟງา 
ละตຌองหยุด฿หຌนักด าน  าดินทางขຌา ออก ภาย฿นถ  า 
 ิ2.) การสืไอสาร฿นถ  าเมสืไอสาร฿นถ  าเดຌ 
 ิ3.) ฿นชวงรกของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเมมีอกภาพ การสัไงการเมมีความชัดจน              
เมมีการมอบหมายภารกิจ 
 ิ4.) การประสานงาน การบูรณาการระหวางหนวยงาน 
 ิ5.) ขาดขຌอมูลสภาพพื นทีไปฏิบัติงาน เมมีผนทีไ  
 ิ6.) เมมีการรวบรวมขຌอมูล อุปกรณ์ ครืไองมือ ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ขຌอจ ากัดของอุปกรณ์ 
   5.6 การกຌเขปัญหาทีไพบ 
 - ขอก าลังทหารท าการคลืไอนยຌายขຌาจุดติดตั งลຌว ระบายน  าออกจากถ  า พรຌอมจຌงกองอ านวยการ
รวมฯ ฿นการพิไมกระสเฟฟງา฿หຌพียงพอ  
 - การด านินการปຂดทางตຌองท างานดຌวยความระมัดระวังนืไองจากครืไองมือละอุปกรณ์                 
฿ชຌกระสเฟฟງา 
    5.7 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 - ควรมีการจัดท าบัญชีรายชืไอทรัพยากรทีไน ามาปฏิบัติงานพรຌอมระบุความสามารถ/ประสิทธิภาพ/
ขຌอจ ากัดของทรัพยากร/อุปกรณ์ พรຌอมทั งวางระบบการติดตอสืไอสาร฿หຌครอบคลุมการปฏิบัติ 
    5.8 ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 
 - ควรมีการตรียมความพรຌอม บุคลากร฿หຌมีทักษะ฿นงานดຌานทีไกีไยวขຌอง รวมถึงสมรรถนะของรางกาย
ละจิต฿จ 
 - ควรมีการตรียมความพรຌอมครืไองมืออุปกรณ์ ครืไองสูบน  า ละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ทีไหมาะสมกับ
สถานการณ์  ชน ครืไองสูบน  าขนาดลใก ส าหรับ฿นพื นทีไคบ  
6. ผูຌสัมภาษณ์   

ๆ.แ นายศุภกิจ อยูรมพฤกษ์ วิศวกรครืไองกลช านาญการ  
 ๆ.โ นางสาวจิราภรณ์ บ ารุงศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
 ๆ.ใ นายพัชรินทร์ หลวงค า จຌาพนักงานสืไอสารช านาญงาน 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบัติงาน การคนหา กูภัย ละชวยหลือผูสูญหายบริวณวนอุทยานถ ้าหลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์ : การระบายน  า฿นถ  า  
๎. วันทีไสัมภาษณ์  :  วันทีไ 13 กันยายน 2561   วลา 09.30 – 13.00 น. 
๏. สถานทีไสัมภาษณ์ :  กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล  :  นายเพฑูรย์ นาคทຌ ผูຌอ านวยการศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัยขต แ5 ชียงราย 
  กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย บอร์ทรศัพท ์08 9920 1602 
5. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ 
    5.1 ภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย : ควบคุมการสูบน  า การระบายน  า ออกจากถ  า 
 ภารกิจทีไปฏิบัติ  : 1) บูรณาการ ประสานงาน นักวิชาการ หนวยงาน ทีไขຌามารวมสนับสนุนการสูบน  า
฿นถ  า 2) รวมประชุมวางผนการระบายน  า฿นถ  า 3) ควบคุม อ านวยการ ฿นการปฏิบัติงานการระบายน  า฿นถ  า 
    5.2 ปัจจัยทีไท้า฿หຌภารกิจประสบความส้ารใจ 
 ิ1.) พระมหากรุณาธิคุณ ของสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ รัชกาลทีไ 10 
 ิ2.) พ.ร.บ. ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ก าหนด฿หຌ ผูຌวาราชการจังหวัดป็นผูຌอ านวยการจังหวัด 
ละมี ปภ. ป็นฝຆายลขาฯ 
 ิ3.) หนวยงานทหารทีไมีก าลังพลมารวมปฏิบัติจ านวนมาก 
 ิ4.) Social Media ผยพรเปทัไวลก ท า฿หຌทุกหนวยงานขຌามามีสวนรวม฿นการ฿หຌการชวยหลือ 
 ิ5.) ประชาชนจิตอาสาจ านวนมากทีไ อาสาขຌามาสนับสนุนตางโ  
    5.3 ทคนลยีละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 

- ความรูຌทางวิชาการทีไกีไยวขຌองกับน  า ทั งน  าฝน น  าทา น  า฿ตຌดิน  
- ความรูຌกีไยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพื นทีไ ละการ฿ชຌสารสนทศภูมิศาสตร์ 
- ความรูຌ฿นรืไองของ อุปกรณ์ ครืไองมือ ทีไ฿ชຌสูบน  า ทั ง ครืไองสูบน  าบบตางโ อุปกรณ์กีไยวนืไอง             

ทั งสายทอสงน  า ระบบเฟฟງา  
    5.4 ปัญหาอุปสรรคทีไพบ 
  - มีนักวิชาการ ผูຌชีไยวชาญ หนวยงานตางโ ขຌามารวม฿หຌขຌอมูลทางวิชาการจ านวนมาก ตเมมีการ
จัดระบบ฿หຌนักวิชาการเดຌมีพื นทีไทีไจะรวมกันน าสนอ วิคราะห์ หานวทางการกຌเขปัญหารวมกัน 
 - การบริหารจัดการเมมีอกภาพ การสัไงการเมมีความชัดจน เมมีการมอบหมายภารกิจ 
 - ขຌอมูลมีจ านวนมาก ตเมมีการยืนยันความถูกตຌอง ขาดขຌอมูลชิงพื นทีไ ผนทีไ พืไอ฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงาน   
    5.5 การกຌเขปัญหา 
  - มอบหมายภารกิจตละหนวยงานเดຌมีพื นทีไปฏิบัติงานตามความสามารถภารกิจของหนวยงานนั นโ  
    5.6 ขຌอสนอนะพืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 - ฿นมืไอรามีครงสรຌางศูนย์บัญชาการฯ ละมีกลองผูຌชีไยวชาญ/ทีไปรึกษา ราควร฿หຌกลองนี เดຌท างาน
อยางป็นระบบดຌวย ตຌองมีการตั งหัวหนຌาของกลอง มีการท างานป็นคณะท างาน มีทีมสรุปขຌอมูลทางวิชาการ   
ทีไสนับสนุนการตัดสิน฿จการปฏิบัติ 
    5.7 ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง : กรม ปภ. ควรมีการตรียมความพรຌอม  
 ิ1.) ดຌานบุคลากร 
 - บุคลากรตຌองมีทักษะ฿นงานดຌานทีไกีไยวขຌอง รวมถึงสมรรถนะของรางกายละจิต฿จ฿หຌพรຌอมปฏิบัติงาน
ตลอดวลา 
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  - กรม ปภ. ควร฿หຌความส าคัญกับความป็นผูຌชีไยวชาญ ฿นวิชาชีพฉพาะทาง ทีไตຌองมีความรูຌ
ความช านาญ฿นองค์ความรูຌนั นจริงโ ชน ความชีไยวชาญดຌานอุทกวิทยา ธรณีวิทยา อัคคีภัย ฯลฯ  
 ิ2.) ดຌานครืไองมือ อุปกรณ ์ควรมีการตรียมความพรຌอมครืไองมืออุปกรณ์ ครืไองสูบน  า ละอุปกรณ์ทีไ
กีไยวขຌอง ทีไหมาะสมกับสถานการณ ์ชน กรณี฿นพื นทีไทีไป็นทีไคบ ฿นถ  า 
 ิ3.) ดຌานขຌอมูล กรม ปภ. ควรมีฐานขຌอมูลทีไกีไยวขຌองป็นของตนอง  
 5.8. ขຌอสนอนะ ตอการตรียมความพรຌอมของกรม ปภ.  
 ิ1.) ควรจัดอบรมบุคลากรกรม ปภ. ฿หຌมีความรูຌกีไยวกับสารสนทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตั งตระดับพื นฐาน 
ระดับกຌาวหนຌา จนถึงประยุกต์฿ชຌ฿นสถานการณ์ตางโ เดຌ ฿หຌสามารถจัดท าผนทีไสีไยงภัยเดຌละวิคราะห์ขຌอมูล 
ชืไอมยงขຌอมูลกับหนวยงานอืไน สามารถน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นสถานการณ์สาธารณภัยทีไกิดขึ นจริงเดຌ 
 ิ2.) ควรอบรมบุคลากรกรม ปภ. ฿หຌมีความรูຌกีไยวกับอุทกวิทยา ทั งน  าฝน น  าทา น  า฿ตຌดิน สามารถ 
ชืไอมยงขຌอมูลกับหนวยงานอืไน วิคราะห์ขຌอมูล น าขຌอมูลมา฿ชຌ฿นการจัดการ฿นสถานการณ์สาธารณภัยเดຌ 
 ิ3.) ควรมีการจัดท าขຌอมูลทีไป็นขຌอมูลสารสนทศภูมิศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับพื นทีไสีไยงภัยของกรม ปภ. 
฿หຌมีความละอียดถึงระดับหลังคารือน 
 ิ4.) การตรียมพรຌอมครืไองมือ อุปกรณ์ พิไมติม  
  - อุปกรณ์ ครืไองสูบน  าชนิดจุมน  า ฿ชຌเฟฟງา ทอขนาด 6 นิ ว ละ 4 นิ ว พืไอ฿ชຌสูบน  า฿นถ  า
ละทีไคบ ฿นพื นทีไทีไเมสามารถ฿ชຌครืไองสูบน  าทีไ฿ชຌน  ามันป็นชื อพลิงเดຌ 
  - อุปกรณ์ครืไองตรวจจับพิกัด Differential Global Position System (DGPS) พืไอ฿ชຌ฿น
การหาพิกัดพื นทีไ ฿นงานสาธารณภัยตางโ   
  - อุปกรณ์ครืไองหยัไงความลึกของน  าดຌวยสียงสะทຌอนครืไอง (echo sounder) 
6. ผูຌสัมภาษณ์   
 ๆ.แ นางปวีณา ทองสกุลพันธ์ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ  
 ๆ.โ นายศุภกิจ อยูรมพฤกษ์ วิศวกรครืไองกลช านาญการ  
 ๆ.ใ น.ส.จิราภรณ์ บ ารุงศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
 ๆ.ไ น.ส.สุมารินทร์ วองสุรีย์ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
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บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์  ภารกิจ การระบายน  า    

๎. วันทีไสัมภาษณ์   ํ๔ กันยายน ๎๑๖ํ วลา ํ๏.๏์ - ํ๑.์์ น.   

๏. สถานทีไสัมภาษณ์  ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี     

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล ํ. นายสุวิทย์  คสุวรรณ  ต าหนง  ผูຌอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 

    หนวยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี หมายลขทรศัพท์ติดตอ เ๔ แ๕์๑ ๑๎๏๔ 

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง  

กรมทรัพยากรธรณี เดຌสนับสนุนการปฏิบัติการคຌนหา ชวยหลือ นักฟุตบอลทีมหมูปຆา ดังนี   
วันทีไ ๎๖ มิถุนายน ๎๑๖ํ วลา ์๖.๏์ น. กรมทรัพยากรธรณีเดຌจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการพืไอสนับสนุน

ขຌอมูลธรณีวิทยา ณ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี  พืไอการคຌนหาละกูຌชีพทีมนักฟุตบอล
ยาวชนละคຍชทีมหมูปຆาอะคาดมีดยเดຌมีการติดตอผูຌชีไยวชาญดຌานตาง โ ประกอบดຌวยนายศักดา ขุนดี 
ผูຌชีไยวชาญดຌานหลุมยุบละภูมิสารสนทศขຌามาด านินการปลภาพถายทางอากาศละภาพถายดาวทียม 
พืไอหารองรอย รอยตกละพรงถ  าทีไสามารถมุดขຌาสู฿นถ  าเดຌ ละ฿นวลา ์๔.์์ น.ทมีกรมทรัพยากรธรณี
ภาคสนามเดຌรายงานตัวขຌาปฏิบัติงานตอกองอ านวยการรวมฯ ฿นภารกิจสนับสนุนขຌอมูลทางวิชาการดຌาน
ธรณีวิทยา ถ ้าวิทยาละอุทกวิทยา พรຌอมน าสนอผนทีไภูมิประทศสดงรอยลืไอนทีไพาดผานทือกขาหินปูน
ซึไงมีอกาสจะพบปลองหรือพรงถ  าตอหนวยสนับสนุนทีไกีไยวขຌอง ละลงพื นทีไส ารวจหานวพรงปลอง 

กรมทรัพยากรธรณีรวมกับหนวยงานพันธมิตรปฏิบัติภารกิจ การประมวลผลละวิคราะห์ขຌอมูล
วิชาการซึไงประกอบดຌวยขຌอมูล ธรณีวิทยา ภาพถายดาวทียม ผนทีไภูมิประทศ ขຌอมูลการส้ารวจถ ้าของ 
Mr.Martin Ellis ิกรมทรัพยากรธรณี ESRI GISTDA กรมผนทีไทหาร สมาคมธรณีวิทยาหงประทศเทยี 
ละการสงนักธรณีวิทยาเปบูรณาการการปฏิบัติการ฿นพื นทีไกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิกรมทรัพยากรน  าบาดาล 
กรมชลประทาน กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย กรมอุทยานห งชาติสัตว์ปຆ าละพันธุ์ พืช 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสถานหงประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปตท.ส ารวจ         
ละผลิตปຂตรลียม จ ากัด ิมหาชนี บริษัท ชฟรอน ิประทศเทยี จ ากัด บริษัท ปูนซีมนต์เทยจ ากัด 
ิมหาชนี บริษัท Right Tunneling ละบริษัท Kenber Geotechnic ฿นภารกิจการลดระดับน ้าภาย฿นถ ้า 
ซึไงป็นการป้องกันน ้าเม฿หຌติมขຌาสูถ ้า ละการะบายน ้าออกจากถ ้า ละภารกิจหาทางขຌาถ ้าทางปลอง
หรือพรงถ ้าบนภูขาหินปูนทีไคาดวาจะชืไอมตอกับถ ้า 

๑.ํ ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ  
จทย์ทีไกรมทรัพยากรธรณีเดຌรับ คือ  

     ิํี เมมีพิกัดระดับถ  า ความสูง - ตไ าของถ  า รูปรางลักษณะของถ  า ซึไงยังเมมี฿คร หรือหนวยงาน  
เหนมีขຌอมูล  

ิ๎ี ฿นการระบายน  าชวงรก หตุ฿ดปริมาณน  า฿นถงถ  าจึงเมลดลงลย  
ิ๏ี ความป็นเปเดຌ฿นการจาะผนังถ  าจากดຌานบน พืไอติมอากาศภาย฿นถ  า พืไอสงน  า อาหาร   
    ิกรณีตຌองรอ ๏ ดือน ตอนฤดูลຌงี ละการจาะพืไอบนน  าออกเม฿หຌน  าเหลขຌาถ  า 

 กรมทรัพยากรธรณี ป็นหนวยสนับสนุน ขຌอมูลชิงวิชาการธรณีวิทยา การท างานครั งนี ป็นการบูรณา
การรวมกันหลายภาคสวนป็นการประกอบก าลังกันของผูຌ ชีไยวชาญ นักวิชาการ จากภาครัฐ อกชน 
สถาบันการศึกษา ทีไมีความรูຌฉพาะทาง พืไอสนับสนุนขຌอมูลทางวิชาการดຌานธรณีวิทยา ถ  า วิทยา ละอุทก
วิทยา อาทิชน กรมทรัพยากรธรณี /กรมผนทีไทหาร /มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ิรศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ี /
วิศวกรรมสถานหงประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมภ์ ิวศท.ี ิดร.ธนศ วีระศิริี บริษัท จีเออส จ ากัด บริษัท
คนบอร์จีอทคนิค การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย บริษัทปูนซิมนต์เทย จ ากัด ิมหาชนี บริษัท ปตท.  
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ส ารวจละผลิตปຂครลียม จ ากัด ิมหาชนี ฯลฯ ดยการบงกลุมยอย฿นการจัดท าขຌอมูล ชน กลุม จีเออส 
ิGIS) พืไอจัดท าผนทีไถ  า/กลุมธรณีวิศวะส ารวจธรณีฟຂสิกส์ ดຌวยวิธีวัดคาความตຌานทานเฟฟງาหรือ (Resistivity) 
พืไอหาต าหนงของนวถ  าละจาะหลุมส ารวจ ทุกการตัดสิน฿จจะมีผูຌน้า/ผูຌทน กลุมนักวิชาการ น้าสนอ
ขຌอมูลเปยัง ศอร. พืไอสนับสนุนการตัดสิน฿จละวางผนการปฏิบัติงาน ตอเป  ดยบงกลุมการท างาน   
ดຌานวิชาการ พืไอตอบจทย์สถานการณ์ ดังนี   

๑. .ํํ การจัดท้าผนทีไถ ้า ริไมจากการประสานงานระหวางกรมผนทีไทหาร ละ กรมทรัพยากรธรณี  
ท า฿หຌป็นทีไมาของการน าภาพถายทางอากาศ DMC ิDigital Mapping Camera)  ป พ.ศ. ๎๑๑๑ ซึไงถาย  จากกลຌอง 
Digital large format มา฿ชຌป็นผนทีไฐาน฿นการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ละการท าภาพซຌอนนวสຌนถ  าขຌาเป    
฿นผนทีไภูมิประทศละผนทีไธรณีวิทยา พืไอศึกษาการวางนวสຌนถ  า ความสอดคลຌองกับลักษณะทางธรณีวิทยาของถ  า
หินปูน ละการลาดอียงของนวชั นหินปูน ละหินดินดาน฿นพื นทีไซึไงพบวาสอดคลຌองกับ นวสຌนถ  าทีไเดຌด านินการ
จัดท าป็นชปเฟล์สามารถ฿ชຌอຌางอิง฿นการท างานบื องตຌนเดຌป็นอยางดี ละจากขຌอมูลสนับสนุนทางวิชาการทีไเดຌมีผูຌ
ศึกษาถ  าหลวงเวຌ ทั งจากทีมนักส ารวจถ  าชาวฝรัไงศส ฿นป ค.ศ. ํ๕๔๓ ละ฿นป ๎์ํ๔-๎ ์ํ๑ ของ มาร์ติน อีล์ลีส        
รใอบ ฮาปอร์ อีล์ลีส ดิสทอกซ์ สกาท์ ละวิร์น อันสวิร์ธ ซึไงมีการอຌางอิงคาพิกัด GPS X Y Z ิความสูงี ท า฿หຌการท า
ผนผังถ  าหลวงมีการพัฒนาความมนย า ละสมบูรณ์ ยิไงขึ น  ิขຌอมูลพิไมติมจาก หนังสือถอดบทรียน สหวิทยาการ +

ธรณี รวมฝຆาวิกฤติถ  าหลวง ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรณี สิงหาคม ๎ ๑๖  ํหนຌา ํ ๓-๔ ี์   
๑.ํ.๎ การสนับสนุนขຌอมูล฿นการวิคราะห์ละประมินทางเหลของน ้า  

 ิํี การประมินกีไยวกับการผันน ้า กรมทรัพยากรธรณี เดຌด านินการรวมกับทีมงาน
นักวิชาการภูมิสารสนทศ ศึกษาทั งน  าบนดินทีไเหลลงเปยัง฿นถ  าหลวงเดຌ ละการศึกษาน  า฿ตຌดิน ต าหนง              
น  ามุด นวทางการติมน  าลง฿ตຌดิน พืไอหยุดปริมาณน  าขຌาภาย฿นถ  าจะท า฿หຌระดับน  า฿นถ  าลดลงมืไอประกอบ
กับการสูบน  าออกจ านวนมาก 

 ิ๎ี วิคราะห์พื นทีไรับน ้าทั งจากทางหຌวยน  าดั นทางทิศหนือของถ  า ละหຌวยปากตีนเฟ
ทางทิศ฿ตຌของถ  า พืไอประมินทิศทางการเหลของน  าผิวดิน ปริมาณสะสมของน  าผิวดิน฿นต าหนงตาง โ     
การเหลซึมของน  าลงสู฿ตຌดิน ต าหนงการมุดตัวของน  า ตลอดจนต าหนงการมุดตัวของน  าลงสูพรงหินปูน     
ขຌาสูบริวณถ  า รวมถึงการประมินความป็นเปเดຌ฿นการผันน  า ละต าหนงทีไควรป็นตຌนทอ฿นการผันน  า   
ละต าหนงปลายทอพืไอเม฿หຌน  ามีอกาสเหลขຌาสูพรงถ  าหลวง หรือเหลขຌาสูระบบน  า฿ตຌดินทีไติมน  าขຌาสู          
ถ  าหลวงเดຌอีก 

๑.๎ ผลการปฏิบัติ   
ิํี พัฒนาผนทีไสดงภาพตัดขวางถ  าหลวง 

ิ๎ี จัดท าผนทีไสดงขຌอมูลการเหลของน  า ขຌา- ออก ถ  าหลวง ละ ถ  าอืไน โ จุดน  าผุด ละการ
เหลซึมลงสูบริวณ฿ตຌดินของบริวณตางโ  

ิ๏ี จัดท าผนทีไ ๏ มิติของภูขาละนวถ  า พรຌอมทั งท าภาพตัดขวาง ของนวขาทีไผานนวถ  า
ทุก ๑์์ มตรดยประมาณ พืไอวิคราะห์ภูมิประทศ฿นรูปบบ ๏ มิต ิ

ิ๔ี การการจัดตั ง ฮศูนย์ ธรณี-วิศวะ พืไอชวยนຌอง” 

ิ๑ี จากการรวบรวมขຌอมูลสนับสนุนทางวิชาการทีไเดຌมีผูຌศึกษาถ  าหลวงเวຌ ดยฉพาะขຌอมูลทีไเดຌรับ
จาก Mr. Martin Ellsi เดຌ฿หຌค านะน าขຌอมูลอกสารการส ารวจถ  าหลวง หลายฉบับ ทั ง รูปของสຌนถ  า ต าหนง 
พิกัด ละความสูง ตลอดจนความลาดทของพื นทีไถ  า ท า฿หຌผนผังถ  าหลวง มีความสมบูรณ์บบ สามารถ             
฿ชຌงาน฿นสนามรองรับภารกิจการด าน  าเดຌอยางสมบูรณ์  

ขຌอมูลทีไเดຌจากการประมินละวิคราะห์ ทั ง฿นรูปบบผนทีไ ผนผังถ  า สຌนทางการเหลของน  า  
การหาต าหนงพรงถ  า สามารถ฿ชຌสนับสนุนการปฏิบัติการชวยหลือคຌนหา ทีมนักฟุตบอลทีไติดภาย฿นถ  า             
เดຌป็นอยางด ี
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๑.๏ ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ  
ป็นการรวมนักวิชาการทีไมีองค์ความรูຌดຌาน ภูมิสารสนทศ GIS ดຌานธรณีวิทยา ถ  าวิทยา ละอุทกวิทยา       

ดยน าความรูຌทีไมี จัดท าผนผัง ผนทีไถ  า หาพิกัดภาย฿นถ  า ทางเหลของน  า การก าหนดพิกัดจุดจาะถ  า      
การส ารวจ฿ตຌดินดຌวยวิธีธรณีฟຂสิกส์ Resistivity การส ารวจหาพิกัดละระดับดຌวย นวัตกรรมครืไองมือส ารวจ 
RTK-GNSS  

๑.๐ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ 
ิํี ขຌอมูลอกสารของทีมนักส ารวจถ  าชาวฝรัไงศส ฿นป ค.ศ. ํ๕๔๓ ผนทีไการส ารวจถ  าหลวงของ             

มาร์ติน อีล์ลีส (Marin Ellis)  
ิ๎ี ภาพถายทางอากาศของพื นทีไถ  าหลวง ของกรมผนทีไทหาร พ.ศ. ๎๑๑๎ ิพืไอ฿ชຌส าหรับ          

การหาต าหนงปลองหรือพรงทีไอาจมี฿นพื นทีไี 
ิ๏ี borehole camera /TV borehole 
ิ๔ี อากาศยานเรຌคนขับ หรือ ดรน บินส ารวจปลองถ  าละพื นทีไดยรอบ ิดยกรมชลประทาน         

รวมส ารวจ  ี/ ดรน ชนิด  Thermo Camera  บินส ารวจมฆถ  า หาพรงขຌาถ  าหลวง ิ ปตท.สผ.สนับสนุนครืไองมือ  ี
ิ๑ี ผนทีไภูมิประทศบบ ๏ มิติ (Dem& ToPoMap) 
ิ๖ี ลซอร์สกน สนับสนุน฿นการบินส ารวจลักษณะภูมิประทศ 

ิ๓ี การ฿ชຌครืไอง seismometers ครืไองมือวัดผนดินเหว พืไอหาต าหนงนินนมสาว สนับสนุน 

    การจาะผนังถ  า 
๑.๑ ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  

 ิํี การขาดขຌอมูลพื นฐานทางธรณีวิทยา ละอุทกวิทยาของถ  าหลวง ขຌอมูลทีไกรมทรัพยากรธรณี   
เดຌส ารวจเวຌอยู฿นระยะ ๓์์ – ๔์์ มตรจากปากถ  าทานั น 

ิ๎ี การประสานขຌอมูลระหวางหนวยวิชาการกับหนวยปฏิบัติการ฿นพื นทีไ฿นภาวะฉุกฉินยังเมมี
ประสิทธิภาพ ฿นชวงรกตละหนวยงานมีผนการท างานคอนขຌางป็นอกทศ ละอาจเมทราบผน
ด านินงานของหนวยงานอืไน ผนงานบางหนวยงานเมสามารถน าเปสูการปฏิบัติ 

๑.๒ การกຌเขปัญหาทีไพบ  

ิํี ประสานขอความรวมมือจากผูຌชีไยวชาญ จากหนวยงานอืไน โ ทั ง฿นละตางประทศ฿นการ
สนับสนุนอกสารขຌอมูลทีไสนับสนุนการจัดท าผนผัง ผนทีไ ถ  าหลวง ทั ง฿นรูปบบของครืไองมือ อุปกรณ์ 
ทคนิค วิธีการทีไสนับสนุนการท างานรวมกัน 

ิ๎ี การชิญหนวยงานพันธมิตรขຌารวมงานการประมินละวิคราะห์ขຌอมูลตาง โ ท า฿หຌกิด
การบูรณาการการท างานดຌานวิชาการละการบงปันขຌอมูลรวมกัน ดยการจัดกลุมทางวิชาการ ชน กลุม GIS  
กลุมวิศวะ ป็นตຌน รวมถึงการจัดตั งศูนย์ประสานงานทางวิชาการ฿นพื นทีไถ  าหลวง  

๑.๓ ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ิํี ควรมีการจัดตั งกลเกการประสานงานของหนวยงานดຌานทคนิคอยู฿นพื นทีไ พืไอคอย
สนับสนุนงานวิชาการชิงบูรณาการ ฿หຌก หนวยนยบายละหนวยปฏิบัติ  ทีไมีผูຌทนจากทุกหนวยงาน     
พืไอปรึกษา หารือ จัดท าผน ละท างานรวมกัน 

ิ๎ี ควรมีการส้ารวจละหาพิกัด ท้าผนผัง ผนทีไ ทางดินถ  า รูปราง ลักษณะ ความกวຌาง ยาว สูง 
ของถ  าหลวง ละถ  าอืไน โ ทีไมี฿นประทศเทย  

 ิ๏ี จัดหาครืไองมือ อุปกรณ์ ละทคนลยี ทีไสนับสนุนการจัดท าผนทีไ ผนผัง ชน กลຌอง
ลซอร์สกน ซึไงจะพิไมประสิทธิภาพละความมนย า สมบูรณ์ของขຌอมูลมากยิไงขึ น 
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๑.๔ ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง  
กรมทรัพยากรธรณี ตຌองส ารวจละจัดท า/ปรับปรุงขຌอมูลถ  า฿นพื นทีไอุทยาน/วนอุทยาน ทีไมีอยู                

ทั งประทศ ฿หຌมีความพรຌอม฿นการสนับสนุนขຌอมูลดຌานวิชาการ หากกิดหตุการณ์ชน กรณีถ  าหลวงขุนน  านางนอน  
ขึ นอีก   
๒. ผูຌสัมภาษณ์  

ๆ.แ นายศุภกิจ อยูรมพฤกษ์  ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ  
ๆ.โ น.ส.สุมารินทร์ วองสุรีย์  ต าหนง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 
ๆ.ใ นายพัชรินทร์ หลวงค า   ต าหนง จຌาพนักงานสืไอสารช านาญการ 
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๏ 

บบบันทึกการสัมภาษณ์ 
การปฏิบตัิงาน การคนหา กภูัย ละชวยหลือผสููญหายบริวณวนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 

ํ. ประดในขอสัมภาษณ์      การคาดการณ์ฝน ละนวนຌมระดับน  าภาย฿นถ  าหลวง         

๎. วันทีไสัมภาษณ์    1๓ กันยายน ๎๑๖ํ วลา ์๕.์์ - ํํ.์์ น.   

๏. สถานทีไสัมภาษณ์ สถาบันสารสนทศทรัพยากรน  าละการกษตร ิองค์การมหาชนี : ิสสนก.ี  

๐. ผูຌ฿หຌขຌอมูล ชืไอ – นามสกุล     ดร.สุรจตส์ บุญญาอรุณนตร           . 

  ต้าหนง     ผูຌอ านวยการฝຆายสารสนทศทรัพยากรน  า                                   > 

  หนวยงาน   สถาบันสารสนทศทรัพยากรน  าละการกษตร ิองค์การมหาชนี        ง      
  ทรศัพทห์มายลข  ์๕ ํ๖๕๔ ๔ํ๔๔              

๑. ภารกิจทีไปฏิบัติ / ทีไเดຌรับมอบหมายทีไถ ้าหลวง  
 1. สนับสนุนขຌอมูลสรุปสถานการณ์ละคาดการณ์ฝน    
 ๎. สรุปขຌอมูลนวนຌมระดับน  าภาย฿นถ  า 
ปัจจัย/วิธีการปฏิบัติ 
  ขณะทีไกิดหตุการณ์ทีมหมูปຆาติดถ  าหลวงนั น การด านินการรืไองลดระดับน  า฿นถ  าเมสามารถ
ด านินการเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ นืไองจาก฿นพื นทีไเมมีขຌอมูลของสຌนทางน  าละขຌอมูลตางโทีไกีไยวขຌอง            
ทีไพียงพอ น  า฿นถ  าหลวงป็นน  าทีไมีตามฤดูกาลสังกตจากปງายจຌงตือนทีไตั งอยูหนຌาถ  า หຌามขຌา฿นชวงดือน
กรกฎาคม – พฤศจิกายนของทุกป ดยบงชวงปริมาณฝนทีไท า฿หຌกิดหตุการณ์ส าคัญคือ ฝนตกวันทีไ ํ๕-๎ํ 
มิถุนายน ๎๑๖ํ ปริมาณฝนสะสมวัดเดຌ ๕์ มม. วันทีไ ๎๏ มิถุนายน ๎๑๖ํ ทีมหมูปຆาขຌาเปติด฿นถ  า ละฝน
ตกวันทีไ ๎๑-๎๓ มิถุนายน ๎๑๖ํ ปริมาณฝนสะสมวัดเดຌ ํํ์ มม. วันทีไ ๎๔ มิถุนายน ๎๑๖ํ ระดับน  า฿นถ  า
สูงขึ นท า฿หຌหนวย SEAL ตอนถอนก าลังออกจากถ  า จากขຌอมูลขຌางตຌน ท า฿หຌทราบวาหลังจากฝนตก ๎ วันน  า฿น
ถ  าจะมีระดับสูงขึ น 

฿นการค านวณปริมาณน  า฿นถ  า ฿ชຌสูตร = ปริมานฝนตกิมม.ี x พื นทีไ ดยชวงรกมีการค านวณปริมาณน  า
฿ชຌขຌอมูลจากสถานีทรมาตรวัดฝนบบถาวร ของ สสนก. ติดตั งอยูทีไทศบาลต าบลวียงพางค า พียงสถานีดียว 
ิหางจากถ  าหลวง ๏ กม.ี ละ฿นวันทีไ 7 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์
หงชาติ ิNECTEC) เดຌติดตั งสถานวีัดน  าฝนชัไวคราวบบคลืไอนทีไบริวณรอบถ  าหลวง จ านวน ๔ สถานี 
ิMoopaa01 ขุนน  านางนอนุ Moopaa02 หຌวยปากตีนเฟ บຌานผาฮี ุ Moopaaเ3 หຌวยน  าดั น บຌานผาหมี 
ละ Moopaa04 ถ  าหลวง จุดบัญชาการี ละเดຌ฿ชຌปริมาณน  าฝนจากทุกสถาน ีป็นฐาน฿นการค านวนปริมาณ
น  า฿นถ  า ละการระบายน  าออก ทั งการระบาย฿นถ  าละการระบายนอกถ  า วิธีการทีไคิดวาเดຌผล฿นการลดระดับ
น  า฿นถ  าลຌวเดຌผลมากทีไสุด คือ การสูบน  าออกจาก฿นถ  า ละการบีไยงทางน  าเม฿หຌขຌาถ  า  
ทคนลยี ละองค์ความรูຌทีไน้ามา฿ชຌ 
฿นการประมินสถานการณ์ทั งน  า฿นถ  า ละปริมาณน  าฝน จาก  

ิ1.ี วใบเซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ิhttp://weather.go.th/cri.phpี ดย฿ชຌขຌอมูลรดาร์ตรวจมฆฝน
จังหวัดชียงราย 

ิ2.ี ขຌอมูลปริมาณน  าฝนจากวใบเซต์คลังขຌอมูลน  าละภูมิอากาศหงชาติ 
ิhttp://www.thaiwater.net/v3ี สสนก. ฿ชຌขຌอมูลสถานีทศบาลต าบลวียงพางค า  

ิ๏.ี ขຌอมูลปริมาณน าฝนจากสถานีวัดน  าฝนชัไวคราว จาก NECTEC ิhttp://watch.tanpibut.org)   
๔ สถานี คือ Moopaaเแ - Moopaaเ๔ 

 
 

http://weather.go.th/cri.php
http://www.thaiwater.net/v3)%20สสนก
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ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ  
ิ1.ี สถานีทรมาตรวัดฝนบบถาวร ของ สสนก. ติดตั งอยูทีไทศบาลต าบลวียงพางค า 
ิ2.ี ครืไองตรวจวัดสภาพอากาศละปริมาณน  าฝนชัไวคราว บบคลืไอนทีไ จ านวน ๔ สถานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคทีไพบ  

  ขณะทีไกิดหตุการณ์ทีมหมูปຆาติดถ  าหลวงนั น การด านินการรืไองลดระดับน  า฿นถ  าเมสามารถ
ด านินการเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ นืไองจาก฿นพื นทีไเมมีขຌอมูลของสຌนทางน  าละขຌอมูลตางโ ทีไกีไยวขຌองทีไ
พียงพอ 

การกຌเขปัญหาทีไพบ  
   การขຌอมูลทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ฿ชຌวิธีการสังกตกับพูดคุยสอบถาม มากกวาจะป็นขຌอมูล 
ชิงวิชาการ ลຌวน ามาวิคราะห์อง 
ขຌอสนอนะ พืไอพิไมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ิํ.ี ปัจจุบันป็นยุค Climate Change สภาพอากาศมีความปรปรวนสูง เมควร฿ชຌขຌอมูลสถิติยຌอนหลัง
พียงอยางดียว฿นการตือนภัย   

ิ2.ี ควรมีการจัดท าผนทีไสຌนทางน  าบริวณดยรอบวนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอนดยละอียด 
พืไอปງองกันอุบัติหตุทีไอาจกิดเดຌ฿นอนาคต รวมทั งพืไอบริหารจัดการน  า฿นพื นทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ           
กรมอุทยานฯ อาจพิจารณาติดตั งทรมาตร฿นพื นทีไอุทยาน ดยขยายผลจากรูปบบครงการทีไกรมอุทยานฯ 
คยด านินการติดตั งทรมาตรมาลຌว฿นอุทยานหงชาติมยม 

ิ3.ี ควรมีการวิคราะห์เอซทปของน  า พืไอยืนยันหลงทีไมาของน  าทีไเดຌเหลขຌาเปรวมอยู฿นถ  า วาน  า
มาจากสຌนทาง฿ดบຌางทีไละหลงน  า฿ดสงผลกระทบตอปริมาณน  า฿นถ  ามากทีไสุด จากหตุการณ์฿นครั งนี  เดຌกใบ
ตัวอยางน  า พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะเอซทปน  า เทั งหมด 7 จุด เดຌก จุดทีไ 1 จุดจาะน  าบาดาล
บริวณทางขຌาถ  าหลวง, จุดทีไ 2 หนองน  าพุ, จุดทีไ 3 บริวณจุดสูบน  าทอพญานาคหาดนางนอน, จุดทีไ 4 บริวณนี 
ป็นพื นทีไทีไมีน  าซึมออก จากถ  าดยตรง, จุดทีไ 5 พื นทีไหຌวยน  าดัน จุดทีไ 1, จุดทีไ 6 พื นทีไหຌวยน  าดัน จุดทีไ 2   
ละ จุดทีไ 7 จากหຌวยปากตีนเฟ ซึไงผลการทดสอบทีไเดຌสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นการก าหนดจุดวิกฤต฿นผน
กูຌภัยเดຌ ละน าเปปรับ฿ชຌ฿นสถานทีไอืไนโ ทีไมีบริบทดียวกันกับวนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอนเดຌตอเป 

ิ4.ี การจัดการภัยพิบัติ ควร฿หຌพื นทีไควรมีสวน฿นการขับคลืไอนละก าหนดนวทางการประสาน          
ขຌามกรม ขຌามกระทรวง฿หຌชัดจน 
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ควรมีการตรียมความพรຌอมอะเรบຌาง 
  ิํ.ี ควรมีการตรวจวัดอากาศบบ real time ละวิคราะห์กณฑ์ตือนภัยจากฝนตละหง พืไอจຌง
ตือนจากขຌอมูลทีไป็นปัจจุบัน 

ิ2.ี ปั๊มน  าเดว บบทีไ฿ชຌ฿นการสูบน  าทีไถ  าหลวง ละครืไองก านิดเฟฟງา 

อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมี ิภาพประกอบี 
ิ1.ี สถานีวัดน  าฝนชัไวคราวบบคลืไอนทีไ กิดหตุการณ์ทีไเหนสามารถน าเปติดตั งเดຌทันที พรຌอม          

อพลิคชัไน฿นการรายงานผล   
ิ2.ี ปั๊มน  าเดว บบทีไ฿ชຌ฿นการสูบน  าทีไถ  าหลวง ละครืไองก านิดเฟฟງา    

 

6. ผูຌสัมภาษณ์  

  ๆ.แ นายศุภกิจ  อยูรมพฤกษ์ ต าหนง วิศวกรครืไองกลช านาญการ 

  ๆ.โ น.ส.จิราภรณ์  บ ารุงศักดิ์    ต าหนง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
  ๆ.ใ น.ส.สุมารินทร์  วองสุรีย์      ต าหนง นักวิคราะห์นยายละผนช านาญการ 

  ๆ.ไ นายพัชรินทร์  หลวงค า      ต าหนง จຌาพนักงานสืไอสารช านาญการ 

  ๆ.5 น.ส.สุรีย์พร  อุสาหะ       ต าหนง นักจัดการงานทัไวเปช านาญการ 
 
 
 
 
 

 
 
 



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ วนท่ี 26 ตุล คม 2561  

 

 

 

 

ใ. ขຌอสนอหลักสูตร ละการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
พื่อการพัฒนา฿นระยะตอเป 

 

 

 

 

 



1 

 

ขຌอสนอหลักสูตร ละการจัดหาวัสด ุอุปกรณ์พืไอการพัฒนา฿นระยะตอเป 

1. การพัฒนาดຌานการจัดการสาธารณภัยของประทศเทย 
     พัฒนาการฝຄกการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยรวมระหวาง พลรือน ทหาร ต ารวจ ละอาสาสมัคร ดย 
  - จัดท าองค์ประกอบของหลักสูตรรวมกันระหวางพลรือน ละทหาร 
  - การฝຄกฯ รวมของหนวยงานขนาดลใกทีไเมกินระดับกองพัน  
  - การฝຄกฯ รวมของบุคลากรกรม ปภ. ละทหารหนวยรบ฿นพื นทีไ 
  - ก าหนดสถานการณ์ฝຄก฿หຌป็นสาธารณภัยรຌายรงละรຌายรงอยางยิไง 
  - น ายุทธปกรณ์ทีไมีศักยภาพสูงสุดขององค์กรมารวมฝຄกฯ 

 
 
2. ขยายผลระบบบัญชาการหตุการณ์฿นการจัดการสาธารณภัย฿หຌกบุคลากรกรม ปภ. ละครือขายพืไอ฿หຌ 
    สามารถปฏิบัติงานรวมกันเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดย 
  - สรຌางวิทยากรระบบบัญชาการหตุการณ์ 
  - พัฒนาชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการหตุการณ์  
  - พัฒนา Team Thailand ฿หຌมีมาตรฐานสากล  
  -  พัฒนา ERT ของกรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัยละจากหนวยงานอืไนทีไมีการรองรับ฿หຌมีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 
 

 
 
 



2 

 

3. ปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลทรัพยากร฿นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของประทศเทย฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌ฿น 
    ภาวะฉุกฉิน ดย 
   - จัดท าบัญชีผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานทั งภาครัฐ อกชน อาสาสมัคร ละครือขาย ละทรัพยากร ฿นการจัดการ   
สาธารณภัย฿หຌป็นปัจจุบัน 
  - จัดท าระบบซอร์ฟวร์ชืไอมยงการ฿ชຌฐานขຌอมูลดຌวย฿นการจัดการสาธารณภัย฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยาง
สะดวก รวดรใว 

 
 
ไ. การพิไมศักยภาพดຌานการกูຌภัย 
  ฿หຌกบุคลากรของกองทัพละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีความช านาญมากขึ น฿นหลักสูตร ดังนี  
  ิแี หลักสูตรการชวยหลือละคຌนหาผูຌประสบภัย฿นพื นทีไฉพาะ 
      ิโี หลักสูตรการด าน  าพืไอการกูຌภัย฿นพื นทีไฉพาะ 
  ิใี องค์ความรูຌรืไองถ  าละธรณีวิทยาบื องตຌน 
  ิไี หลักสูตรการรยตัวทางสูง  
  ิ5ี หลักสูตรการ฿ชຌงืไอนชือกส าหรับการกูຌภัย 
  ิๆี หลักสูตรการ฿ชຌชือกกูຌภัยทีไป็นสากล ตัวอยางชน 

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. อุปกรณ์ทีไควรตຌอง฿ชຌ/ควรจะมี 
    5.1 ปั๊มเดวคุณภาพสูง 
 

 
 
คุณสมบัติ 

1. ชนิด฿ชຌเฟฟງาป็นหลงพลังงาน   
 2. ขนาด ๔ นิ ว ละ ๖ นิ ว สามารถสูบน  าเดຌ  140,000 – 350,000 ลิตร/ชัไวมง  
 3. ติดตั งงาย ปลอดภัยมีระบบคอนทรลอยูภาย฿นตัวครืไองตอสายเฟสลับสຌนกใเมชใอตพียงคสลับ 
         สาย฿หมกใสามารถ฿ชຌงานเดຌทันที 
 4. น  าหนักบา คลืไอนยຌายสะดวก  

  5. สามารถสูบน  าเดຌตลอดดยเมตຌองหยุดพักครืไอง   
 6. สามารถดูดน  าสกปรก น  าขุนทีไมีกรวดทรายเดຌ  

หมายหตุ 
ตຌองมีวัสดุ อุปกรณ์ทีไตຌอง฿ชຌสนับสนุน ชน สายเฟกันน  า ิNYY) ทอสงน  า ละหลงก านิดเฟฟງา 

 
5.2 ครืไองวัดกຍาซออกซิจนบบพกพา  
   1. ฿ชຌงานบบพกพา฿นอุตสาหกรรมความเวละความมนย าสูง ซในซอร์คุณภาพสูง  
   2. สัญญาณตือนบบ High & Low ทีไปรับเดຌทั งบบ STEL ละ TWA 
   3. ฟังก์ชัไนการบันทึกขຌอมูลบันทึกขຌอมูลผาน USB 
   4. อุปกรณ์ทีไปลอดภัยภายสามารถ฿ชຌ฿นสภาพวดลຌอมทีไอาจกิดการระบิด 
   5. สามารถ฿ชຌป็น ครืไองตรวจจับกຍาซ ทุกชนิดเดຌผลถูกตຌองตามหลักกณฑ์การค านวณขั นสูง 
   6. สนับสนุนการบันทึกขຌอมูลบันทึกขຌอมูลผาน USB ละสะดวก฿นการบันทึกขຌอมูล 
   7. มีปั๊มภายนอกส าหรับ ตรวจจับการรัไวเหลของกຍส 
   8. การออกบบครงสรຌางทีไสวยงามละกะทัดรัดขนาดลใก 
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5.3 อากาศยานเรຌคนขับ ิDrone) ชนิดติดตั งกลຌองจับความรใว 
 

 
 
คุณสมบัติ/ความสามารถ 

ป็นดรนรุนพิศษ ทีไสามารถถายภาพบบ Thermal Image หรือภาพถายความรຌอนเดຌ สามารถน ามาหา
รางผูຌประสบภัย ฿นกรณีทีไกิดอุบัติหตุหรือภัยพิบัติตางโ ฿ชຌส ารวจอาคารถลม฿ชຌวิคราะห์หาจุดบกพรองของอาคาร
ภาย฿นวลาสั นโเดຌ ซึไงจะหในวาภาพถายความรຌอนนี ชวยลดงบประมาณ ยนระยะวลา ละลดความสีไยงตอชีวิต
คนราเดຌยอะมากโ 
 
5.4 ทรศัพท์มือถือผานดาวทียม 
 

 
 
คุณสมบัต ิ

ทรศัพท์มือถือทีไตอบสนองทุกการติดตอละ฿หຌบริการเดຌครอบคลุมทุกพื นทีไทัไวทวีปอชีย ดຌวยประสิทธิภาพ      
การรับ - สงขຌอมูลสียง ละทรสารเดຌ ทรศัพท์มือถือผานดาวทียมอซียส ป็นระบบดูอัลหมด ิ Dual Mode )   
ทีไสามารถลือก฿ชຌเดຌทั ง฿นระบบดาวทียมละระบบ GSM ท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถน าครืไองทรศัพท์เป฿ชຌเดຌทุกประทศทีไมี
ครือขายรวมกับระบบอซียสดຌวยทรศัพท์พียงครืไองดียวหมายลขดียว 
ความสามารถ 

- ประสิทธิภาพทีไหนือกวาดยสามารถติดตอเดຌทันทีทุกทีไทุกวลามຌวลาอยู฿นปຆาหรือกลางทะล ดຌวย High 
Penetration Alerting (HPA) ป็นคุณลักษณะพิศษของระบบทีไมีเวຌตือน฿หຌผูຌ฿ชຌบริการซึไงอยู฿นบริวณพื นทีไทีไเม
สามารถรับสัญญาณดาวทียมเดຌชัดจนพอเดຌทราบวาขณะนี  มีสายรียกขຌามาหา ดังนั นมืไอมีสัญญาณ HPA ตือนขึ น
ผูຌ฿ชຌบริการจะทราบละสามารถ คลืไอนทีไหาจุดรับสัญญาณดาวทียมทีไชัดจนพืไอ฿หຌรับสัญญาณเดຌซึไงจะท า฿หຌ
ผูຌ฿ชຌบริการเมพลาดการติดตอสืไอสาร฿ดโ 

- ครอบคลุมพื นทีไ โไ ประทศทัไวทวีปอชีย 
- อัตราคาทรถูกทีไสุดมืไอทียบมือถือผานดาวทียมระบบอืไนโ 
- ปลอดภัยจากการถูกดักฟัง ละปງองกันการลักลอบการ฿ชຌงานดຌวยรายการการขຌารหัสบบ Digital  
- ปลีไยนสาอากาศเดຌ ดยสามารถลือก฿ชຌเดຌทั งสาอากาศบบดูอัลหมด ิระบบดาวทียมละระบบGSM) 

หรือสาอากาศฉพาะระบบ GSM  
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คุณสมบัติตัวครืไอง  
- ระบบดูอัลหมด ิ Dual Mode ) ฿ชຌเดຌทั งระบบดาวทียม ละระบบ GSM  
- กะทัดรัด พกพาสะดวก น  าหนักบา 

 
    5.5. Litter Floatation Collar 
 

 
 คุณสมบัติ  

 - ชวยพยุงพืไอ฿หຌสามารถคลืไอนยຌายผูຌปຆวย฿นปลลอยบนผิวน  าเดຌสะดวก฿นพื นทีไทีไมีน  า 
 - ฿ชຌเดຌกับปลบบสตนลส ละบบเททนียม 
 - มีน  าหนักบา ติดตั งงาย รวดรใวตอการ฿ชຌงาน 
 - สามารถคลืไอนยຌายเป฿นพื นทีไภาคสนามเดຌสะดวก 
 

5.6 กลຌองลซอร์สกนนอร์ 

 

 
    
คุณสมบัติ 

กลຌองลซอร์สกนนอร์ ป็นกลຌองทีไสกนครงสรຌางก าพง อาคาร ละผนังถ  า ดຌวยการยิงลซอร์ออกเป
รอบตัวปรออกมาป็นบบครงสรຌาง  ดยรัศมีของลซอร์จะอยูทีไประมาณ แ5เ -โเเ มตร ดยการถายละ
สกนครั งหนึไง จะ฿ชຌวลาเมกิน ใ นาที ภาพทีไหในจะออกมาป็นครงสรຌาง ใ มิติ ซึไงจะท า฿หຌทราบลักษณะภาย฿น
ทั งหมด มຌ฿นจุดทีไสายตาเมสามารถมองหในเดຌ 
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5.7 ครืไองเตชือกระบบรอกเฟฟ้า 
 

 
 
คุณสมบัติ 

- ป็นครืไองมือมอตอร์เฟฟງาท าหนຌาทีไผอนชือก หรือดึงชือกเดຌ 
- สามารถ฿ชຌงานสนับสนุนการปฏิบัติงานทางสูงระบบชือก ฿นการเตขึ นละลงเดຌ 
- มีรีมทบังคับครืไอง฿นการ฿ชຌงาน 
- สามารถ฿ชຌงานเดຌตอนืไองเดຌเมตไ ากวา ใเ นาที 
- มีระบบซฟตี ถຌาประมาณกระสเฟตไ า หรือระบบมอตอร์เมท างาน 

ความสามารถ 
- ฿ชຌ฿นการเตชือกขึ น ละลง ของนักกูຌภัย 
- สามารถรับน  าหนักเดຌ แ5เ กิลกรัม 
- ป็นครืไองมือ฿นการกูຌภัยทีไมีขีดความสามารถสูง รวดรใว฿นการท างาน 
- ลดขั นตอน฿นการท าระบบชือก ละลดจ านวนจຌาหนຌาทีไ฿นการติดตั งระบบชือก 

 
5.8 ระบบสืไอสาร ทคนลยี leaky Cable 
 

 
 

ระบบสืไอสาร฿นถ  าหรือ฿นระบบปຂด ควรน าทคนลยี Ieaky Cable หรือสายน าสัญญาณทีไพรคลืไนสัญญาณ
วิทยุ฿นระยะ฿กลຌ฿นพื นทีไอับสัญญาณ wifi  ทรศัพทห์รือ รีพีตตอร์  ฿นอุมงค์/ถ  า  ดยจะ฿ชຌงานเดຌตั งต฿นยาน VHF  
เปจนถึงยานเมครวฟ การท างาน ตຌนทางป็นวิทยุสืไอสาร ิมขายี  ปลายทางป็นตัววิไงหลด ระหวางทางป็นสาย
น าสัญญาณ พื นทีไรอบ โ สายน าสัญญาณถึงวิทยุสุดขาย 
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5.้ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศละปริมาณน ้าฝน 
 

 
คุณสมบัต ิ

1. ป็นสถานีซึไงประกอบดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ซนซอร์ละระบบสืไอสารส าหรับตรวจวัดขຌอมูลจาก
ภาคสนาม฿นระยะเกล สามารถตรวจวัดขຌอมูลทางอุตุนิยมวิทยา เดຌก ปริมาณน  าฝน อุณหภูมิอากาศ ความชื น
สัมพัทธ์อากาศ ความรใวละทิศทางลม  

2. มีอพพลิคชัไน 
สวนประกอบสถานี 

1. ถังวัดปริมาณน  าฝน 
2. กลองควบคุม 
3. ผงซลาซลล์ 
4. ซนซอร์วัดอุณหภูมิละความชื นสัมพันธ์ 
5. ซนซอร์วัดความรใวละทิศทางลม 

 
5.แเ ครืไองตรวจวัดสภาพอากาศละปริมาณน ้าฝน 
 

 
 
คุณสมบัติ 

1. ป็นครืไองตรวจสอบสภาพอากาศ ทีไออกบบ฿หຌ฿ชຌเดຌกับอากาศบริวณพื นทีไกลางจຌง ดยมีทั งบบเรຌสาย 
ละบบมีสาย฿หຌลือก฿ชຌ ซึไงตัวครืไองประกอบเปดຌวยตัวสดงผล ิConsole) ละซนซอร์ ิSensor) ติดตั ง฿ชຌงานเดຌ
อยางงายดายละยังสามารถตอขຌากับครืไองคอมพิวตอร์พืไอสดงผล ละบันทึกขຌอมูลตาง โ เดຌ บบเรຌสาย สงละรับ
ขຌอมูลเดຌระยะเกลถึง 300 ม. 

2. จอสดงผล LCD ขนาด฿หญ 9x15 ซม. 
3. อัตราการวัด 2 1/ 2 วินาที ท า฿หຌทราบถึงการปลีไยนปลงสภาพอากาศ ตลอดวลา 
4. สดงคาสูงสุด - ต ไาสุด ิหรือคาดยรวมหรือคาฉลีไยี ของตัวปรสภาพอากาศ ทั งหมดภาย฿น 24 ชม. 

หรือ วัน, ดือน, ป ทีไผานมาเดຌ สามารถพยากรณ์ อากาศ฿นพื นทีไเดຌองเมตຌอง฿ชຌครืไองคอมพิวตอร์ 
5. จอสดงผลมีเฟ ท า฿หຌอานคาเดຌงาย฿นทีไมืด 
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5.11 ชุดสามขาส้าหรับท้าจุดยงยึดชนิดปรับเดຌหลายรูปบบ 
 

 
 
คุณสมบัติ 

- ป็นวัสดุอลูมินียมอัลลอย น  าหนักบา มีความขใงรงทนทาน 
- สามารถถอดประกอบเดຌหลายรูปบบ สามารถป็นจุดยงยึด฿นการกูຌภัยดຌวยระบบชือก฿นหลากหลายพื นทีไ 
- สามารถคลืไอนยຌายสะดวก฿นการล าลียงขຌาพื นทีไ 

ความสามารถ 
- นักกูຌภัยสามารถคลืไอนยຌายอุปกรณ์สะดวก น  าหนักบา฿นการขຌาพื นทีไ สามารถถอดประกอบอุปกรณ์ออกเดຌ 

กใบเดຌ฿นกระป๋าสะพาย 
- สามารถปรับปลีไยน฿ชຌป็นจุดยงยึดชือกกูຌภัยเดຌหลากหลายรูปบบ หมาะกับทุกสภาวะภูมิประทศ  
- มีความมัไนคงขใงรง ปลอดภัย 

 
5.12 Resistivity Survey 
 

 
 
คุณสมบัติ  

แ. วัดคาความตางศักย์ทีไกิดจากการปลอยกระสเฟฟງาลงเป฿นดินดຌวยตัวก านิดกระสเฟฟງาตรง 
โ. การส ารวจวัดสภาพตานทานเฟฟา ดยวัดคาความตางศักย์เฟฟาทีไกิดการปลีไยนปลงภายหลังจากปลอย 

กระสเฟฟาลงเป฿นดินมืไอกระสเฟฟาถูกปลอยลงเป฿นดิน-หิน ดิน-หิน จะท าหนาทีไปนตัวกใบกระสเฟฟาหรือ
ประจุเฟฟา ิcapacitor) มืไอหยุดปลอยกระสเฟฟา ดิน-หินหรือวัสดุประกอบ฿นดิน-หินทีไปนตัวกใบประจุเฟฟาจะ
ท าหนาทีไปนตัวปลอยประจุเฟฟาหรือกระสเฟฟาออกมา 

ใ. ปนการตรวจวัดศักยเฟฟาทีไกิดจากการมีกระสเฟฟาตามธรรมชาติเหล฿ตผิวดิน 
ไ. ปนการส ารวจทีไอาศัยการวัดการปลีไยนปลงตอวลาของสนามมหลใกเฟฟาทีไกิดจากการปลอยกระส

เฟฟาพืไอหนีไยวน า฿หกิดสนามมหลใกเฟฟาขึ น฿หม 
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5.13 Personal Protect Cave Equipment 
       - ป็นอุปกรณ์ปງองกันสวนบุคคลทีไหมาะกับการปฏิบัติการ฿นทีไคบละอันตราย ชน การคຌนหาละกูຌภัย
ภาย฿นถ  าทีไป็นถ  าทีไน  าทวม ละถ  าหຌง 
       - ป็นอุปกรณ์ประจ าตัวทีไรัดกุม งายตอการ฿ชຌงาน มีลักษณะกันกระทก กันบาด มีความคงทน ละทีไส าคัญ
กันน  าเดຌดี มีชัไวมงการท างานทีไยาวนาน 
 

 
 
5.14 Differential Global Position System (DGPS) 
 

 
 

DGPS หรือ Differential GPS  ป็นระบบทีไชวย฿หຌการรับสัญญาณจีพีอสทีไจะท า฿หຌการกຌเขของขຌอมูล     
ทีไเดຌรับจากดาวทียม GPS พืไอทีไจะ฿หຌความถูกตຌองมากขึ น฿นต าหนงทีไค านวณเดຌ   

DGPS จะ฿ชຌตัวบอกต าหนงทีไรารียกวาหมุดพิกัดอຌางอิง ละ฿ชຌครืไองรับ GPS ทีไรียกวา Base Station   
ทีไเดຌรับการจูนคาพิกัดมาลຌวดยอຌางอิงจากหมุดทีไวาดยฉลีไยคาความผิดพลาดพิกัด ื - 5 ซ.ม. ลຌวกใจะมีครืไอง 
GPS ลูก ทีไรับสัญญาณจากดาวทียมละ base station ดังกลาว พืไอคาทีไทຌจริงของพิกัด   
  DGPS ฿ชຌครืไองรับสัญญาณตั งต 2 ครืไองขึ นเป ครืไองรับครืไองหนึไงตั งอยูบนจุดทีไทราบพิกัดลຌว รียกวา 
สถานีฐาน ิBase Station)  ครืไองรับอีกครืไองตั งอยูบนจุดทีไตຌองการทราบคาพิกัด รียกวาจุดรีมทครืไองรับทั งสองครืไอง
ท าการรับสัญญาณจากดาวทียมชุดดียวกันพรຌอมโ กัน อาศัยหลักการทีไวาความคลาดคลืไอนทีไกิดจากการรับ
สัญญาณดาวทียมชุดดียวกัน ณ ขณะวลาดียวกัน จะมีขนาดทากัน 
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5.แ5 ครืไองหยัไงความลึกของน ้าดຌวยสียงสะทຌอน  ิecho sounder) 
หลักการทัไวเป ดยการสงคลืไนสียง บบ PULSE ลงน  า฿นนวดิไง ล าคลืไนของสียงทีไสงมีลักษณะรูปกรวย 

ิCONE) Beam angle ประมาณ แโ-โ5 องศา มืไอสียงกระทบพื นทຌองทะลกใจะสะทຌอนกลับมายังรือ ลຌวจับวลา
ทีไสียงดินทางเป-กลับ 

คลืไนสียง มืไอถูกสงออกจากตัวสง Transducer คลืไอนทีไ                    
ผานตัวกลาง คือน  า เปกระทบกับวัตถุ อาทิผิวทຌองน  า ขดหิน ฯลฯ  
฿นนวดิไ ง คลืไนสียงจะสะทຌอนกลับเปยังตัวรับ  มืไอราทราบ         
คา อัตรารใว ของคลืไนสียงมืไอคลืไอนทีไ ฿นน  า ิมตร/วินาที ี                
ราจะสามารถค านวณหาระยะทาง ระหวางตัวสงเปยังวัตถุ หรือ     
ผิวทຌองน  านัไนคือ ความลึก ิมตรี เดຌ 
  น  าตางชนิด ตางอุณหภูมิ ตางสถานทีไ จะมีคา คาอัตรารใว 
(*Speed of Sound) ของคลืไนสียง มืไอคลืไอนทีไ฿นน  า ตางกัน อาทิ คาอัตรารใวของคลืไนสียง฿นมน  า ิน  าจืดี  
จะตางกับ คาอัตรารใวของคลืไนสียง฿นน  าทะล ิน  าคใมี ป็นตຌน 

อุปกรณ์ Echo Sounder ถูกน าสนอสูตลาดงานส ารวจความลึก หรือสภาพสัณฐาน฿ตຌทຌองน  าหลากหลาย บรนด์ 
หลากหลายราคา ซึไงปรผันเปตามความละอียด ลวามถูกตຌองของขຌอมูลผูຌจ าหนายบางราย จ าหนายพรຌอมกับ RTK 
GPS 

ตัวอยาง ครืไองวัดความลึกทຌองน  า ิPortable Depth 
Sounder) ยีไหຌอ HONDEX รุน PS-7 

 
คุณสมบัติทัไวเป 

1. ป็นครืไองหาความลึกบบมือถือสามารถ฿ชຌ฿ตຌน  าทะลเดຌ  
2. มีปุຆมปຂดปຂดการ฿ชຌงานละระบบประหยัดพลังงาน฿นตัว 
3. ตัวครืไองสามารถกันน  าขຌาเดຌ ิทีไระดับความลึก 50มตรี 

รายละอียดทางทคนิค 
1. สดงผลความลึกดຌวยหนຌาจอบบ LCD หรือดีกวา 
2. มีหัวรับสงคลืไน ิหัวซาวด์ดอร์ี ฿นตัว 
3. สามารถอานคาความลึกเดຌป็นหนอยมตร ดยมีความละอียดขั นทศนิยม 1 ต าหนง 
4. ฿ชຌความถีไ฿นการท างาน 200 Khz 
5. มีสงสงสวาง ิBacklight) บบ Filament Light ฿นตัว 
6. ฿ชຌเฟจากถานบบ 9V DC 
7. น  าหนักครืไองรวมบตตอรีไเมกิน 200 กรัม 
8. ตัวครืไองมีขนาดสຌนผานศูนย์กลาง 42 มม. ละยาว 198 มม. 
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5.16 ระบบซลาซลล์ชนิดคลืไอนยຌายเดຌ 
   - ตูຌบรรจุระบบซลาร์ซลล์บบ Mobile Solar  
   - ก าลังชาร์ต 15 KVA   
   - สามารถคลืไอนยຌายเดຌ  
   - ระบบเฟ 3 ฟส /380 วลต์ / 50 Hz 
 

 
5.17 ถุงทรายเฮดรจล   

- สามารถกใบเดຌ 2-3 ป พืไอฝງาระวังน  าทวม  
- ฿ชຌงานงาย ละน  าหนักบามากโ พียง 270 กรัม กอนบวมน  า 
- สามารถขนสงเดຌจ านวนมาก ตอ ครั ง พืไอชวยหลือผูຌประสบภัย 
- ประสิทธิภาพกั นน  าดีกวาถุงทราย พราะมลกุลของจลทีไลใกกวา ท า฿หຌน  าเมรัไวซึม 
- มีหูส าหรับหิ ว ถึง 4 หู สะดวกตอการยก คลืไอนยຌาย 
- น  าหนัก กอนสัมผัสน  า อยูทีไประมาณ 250-270 กรัม 
- น  าหนัก หลังบวมน  า อยูทีไ ประมาณ 18-20 กิลกรัม 
- สามารถกั นน  าเดຌความสูง เมกิน 80-100 ซนติมตร 
- ฿ชຌวลา฿นการบวมน  าตใมทีไ  เมกิน 5 นาท ี
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5.แ่ ครืไองตัดเฟรัไว RCD (Residual Current Device) 
 

 
RCD คือ ครืไองตัดเฟฟງาอัตนมัติทีไจะตัดกระสเฟฟງาภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด มืไอกระสเฟฟງาทีไเหลผาน

ขຌาละออก มีคาเมทากัน นัไนคือมีกระสเฟฟງาบางสวนทีไรัไวหายเป ชน รัไวเหลจากครืไอง฿ชຌเฟฟງาลงดินหรือ
กระสเฟฟງารัไวผานคนทีไเปสัมผัสอุปกรณ์ทีไมีเฟรัไวอยู ขณะ฿ชຌงานปกติจะเมมีกระสเฟฟງารัไว ดังนั น ครืไองตัดเฟรัไว 
จะเมท างาน 

 
5.19 สายเฟฟ้าชนิดฉนวนกันน ้า ิNYY-G) 
         สายเฟฟງาชนิดฉนวนกันน  า NYY-G กันน  า 100 % ละมีความทนสูง ขนาด  35 mm  พรຌอมลຌอหลใกส าหรับกใบสาย 
 

 

 
 
สายเฟฟງา Phelps Dodge ชนิด NYY มีชนิดกนดีไยวจนถึง 4 กน ิ1C ถึง 4C) สามารถทนรงดันเฟฟງา 

750V มีความทนตอสภาพวดลຌอม พราะมีปลือกหุຌมอีกชั นหนึไง บางทีรียกวาป็นสายฉนวน 3 ชั น ความจริงลຌว
สายชนิดนี มีฉนวนชั นดียว อีกสองชั นทีไหลือป็นปลือกปลือกชั น฿นท าหนຌาทีไป็นบบ ิForm) ฿หຌสายตละกน    
ทีไ 

ตีกลียวขຌาดຌวยกันมีลักษณะกลม ลຌวจึงมีปลือกนอกหุຌม อีกชั นหนึไงท าหนຌาทีไปງองกันความสียหายทาง
กายภาพสายเฟฟງา การ฿ชຌงาน สามารถดินฝังดินเดຌดยตรง หรือ ดินรຌอยภาย฿นทอรຌอยสาย 
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5.20 อุปกรณ์สียบสาย ิPower plug) 
 

 
Power plug ฿นการชืไอมตอสายเฟทีไมีความปลอดภัยสูง ป็นอุปกรณ์ทางเฟฟງาชนิดหนึไง฿นการชืไอมตอ อุปกรณ์

เฟฟງา กับหลงจายเฟฟງาทีไกระสเฟ ละ รงดันเฟฟງาสูง มาตรฐานของ Power plug จะยึดตามมาตรฐาน IEC   
ดยมีลักษณะของ Power Plug 18 ชนิด ทัไวลก 
 
5.21 อุปกรณ์ป้องกันสวนบุคคล  
         อุปกรณ์ส าหรับผูຌปฏิบัติงานสวม฿สขณะท างานพืไอปງองกันอันตราย ทีไอาจกิดขึ นอันนืไองมาจากสภาพละ
สิไงวดลຌอมการท างาน ชน สียงดัง สง สารคมี ความรຌอน การตกจากทีไสูง วัสดุกระดในขຌาตา วัสดุหลนกระทก หรือทับ   
ป็นตຌน เดຌก  

 1) อุปกรณ์ปງองกันทຌา ิFoot Protection Equipment)   
 2) อุปกรณ์ปງองกันศีรษะ ิHead Protection Equipment)  
 3) อุปกรณ์ปງองกัน฿บหนຌาละตา ิEye and face protection equipment) ชวยปງองกันอันตรายทีไอาจกิดขึ น   
      จากวัตถสุารคมีกระดในขຌาตา ฿บหนຌา หรือปງองกันรังสีทีไจะท าลายดวงตา  
 4) อุปกรณ์ปງองกันหู ิEar protection equipment)   
 5) อุปกรณ์ปງองกันการหาย฿จ ิRespiratory protection equipment) ป็นอุปกรณ์ชวยปງองกันอันตราย  
      จากมลพิษขຌาสูรางกายดยผานทางปอด ซึไงกิดจากการหาย฿จอามลพิษ  
 6) อุปกรณ์ปງองกันล าตัว ิBody Protection Equipment) ป็นอุปกรณ์ทีไสวม฿สพืไอปງองกันอันตราย 
      จากการกระดในหกรดของสารคมี การท างาน฿นทีไมีความรຌอนสูง หรือมีสะกใดลูกเฟ  
 7) อุปกรณ์ปງองกันมือ ิHand Protection Equipment)   
 8) อุปกรณ์ปງองกันการตกจากทีไสูง การท างาน฿นทีไสูง ิFalling Protection Equipment)  

 

 
 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 


