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ค�ำน�ำ

	 จากเหตุการณ์นักฟุตบอลและผู ้ช่วยผู้ฝึกสอนทีม	 “หมูป่าอะคาเดมี”	 รวม	 ๑๓	 คน	 
ได้ประสบเหตุติดในวนอทุยานถ�า้หลวง	-	ขนุน�า้นางนอน	อ�าเภอแม่สาย	จังหวดัเชยีงราย	ช่วงระหว่าง 
วันที	่ ๒๓	 มิถนุายน	 -	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑	 นับว่าเป็นเหตกุารณ์ทีท่ัว่โลกต่างให้ความสนใจติดตาม 
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด	 รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละอย่างเต็ม 
ความสามารถ	ด้วยความกล้าหาญและสติปัญญา	จนภารกจิส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี

	 ด้วยพระเมตตาและพระมหากรณุาธคุิณของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 อีกทัง้พระบรมวงศานวุงศ์ 
ทุกพระองค์	 ที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	 
ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานขวัญก�าลังใจตลอดการปฏิบัติงาน	 นับเป็น 
พระมหากรณุาธิคณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ของปวงชนชาวไทยท่ีได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมี

	 เหตุการณ์น้ีเป็นบทเรียนส�าคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเพราะเป็นภารกิจที่มี 
ความยากล�าบาก	 เสี่ยงอันตรายและไม่เคยเกิดขึ้นในโลก	 ทุกข้ันตอนของการท�างานจ�าเป็นต้อง 
รวมพลงัผูเ้ชีย่วชาญ	 ช�านาญการและมีประสบการณ์	 อกีทัง้ต้องอาศยัศาสตร์ต่างๆ	 หลายแขนงมาใช้ 
ในการปฏบิตักิารเพือ่ค้นหาและช่วยเหลอือย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	เหตุการณ์ดงักล่าวท�าให้ทัว่โลก
ต้องถอดบทเรียนเพือ่จะได้เรยีนรูถ้งึการท�างานร่วมกันอย่างมสีตใินการวางแผนการท�างานอย่างรอบคอบ	
การแข่งกับเวลา	และผลส�าเรจ็จากความมุง่มัน่และสามคัคีของการปฏบิตัร่ิวมกนั

	 หนงัสอื	 “ประมวลภาพเหตุการณ์	 ปฏบิตักิารถ�า้หลวง	 :	 บนัทกึวาระแห่งโลก”	 ทีก่ระทรวง
วัฒนธรรมจัดพิมพ์นี้	 จะเป็นหลักฐานแห่งความทรงจ�าอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกไว้ให ้
อนุชนรุ่นหลงัได้ศกึษาเรยีนรูต่้อไป

พลเอก
(ประยทุธ์		จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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ส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

	 การค้นหานักฟุตบอลเยาวชน	 และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	 
๑๓	 คน	 ในถ�้าหลวงเป็นไปด้วยความยากล�าบากอย่างยิ่ง	 เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ		บดินทรเทพยวรางกรูทรงทราบ	ทรงห่วงใยและทรงตดิตามความคบืหน้า
อย่างใกล้ชิด	ทั้งได้พระราชทานค�าแนะน�าในการจัดระบบการค้นหาให้เป็นไปด้วยความ
รอบคอบ	รดักมุ	ทรงให้ก�าลงัใจไปยงัครอบครัวผูป้ระสบภยั	และผู้ปฏบิติังานค้นหาทกุคน	 
รวมท้ังพระราชทานสิง่ของสนบัสนนุตลอดการปฏบิติังานค้นหากูภ้ยัและช่วยเหลอื	อาทิ	
ชุดด�าน�า้	เส้ือกนัฝน	ยากนัยงุ	ไฟฉาย	หมวก	ชดุหมพีร้อมรองเท้าบทู	ถงุเท้า	หลอดไฟ	LED	 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จดัตัง้โรงครวัพระราชทาน	โดยมบีรรดาจิตอาสาผลัดเปล่ียน 
หมุนเวียนกันมาช่วยประกอบอาหารเลี้ยงเจ ้าหน้าที่ 	 และส่ือมวลชน	 อีกทั้งม ี
พระราชกระแสชื่นชม	ยินดี	และขอบใจเมื่อภารกิจส�าเร็จลุล่วง	ยังความปลาบปลื้ม	และ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย	 บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 
และสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง

	 นอกจากน้ี	 ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค ์
ที่พระราชทานความห่วงใย	 ก�าลังใจ	 ความช่วยเหลือ	 ได้แก่	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันา 
พรรณวดี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาต	ุและพระเจ้า
หลานเธอ	พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
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	 วันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 
อัครราชกุมารี	 พระราชทานพระราชทรัพย์	 จ�านวน	 ๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 สนับสนุนการ 
ช่วยเหลือ	๑๓	ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	พร้อมกับพระราชทานก�าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน	ขอให้ทุกคนปลอดภัย	และประสบความส�าเร็จ
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	 วันที่ 	 ๒๖	 มิ ถุนายน	 ๒๕๖๑	 ทูลกระหม ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงให้ก�าลังใจผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์	 แสดงความห่วงใย	
ความว่า	“ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าป่าเจ้าเขา ณ ถ�้าหลวงนางนอน เปิดทางให้ผู้ค้นหา  
ทั้งหน่วยซีล เจ้าหน้าท่ีอุทยาน และผู้ค้นหาทุกคน รวมทั้งหุ่นยนต์ด�าน�้าด้วยให้หา 
ทีมหมูป่าและโค้ชทั้ง ๑๓ คนให้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ถูกช่วยเหลือด้วย 
สาธุ”
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	 วนัที	่	๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี	 
ทรงส่งก�าลังใจผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์	เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ	์รูปหมูป่าตัวใหญ่	 
มีทมีฟตุบอลเยาวชน	และผูช่้วยผูฝึ้กสอน	รวม	๑๓	คน	ทีต่ดิอยูใ่นถ�า้หลวง	-	ขนุน�า้นางนอน	 
จังหวัดเชียงราย	พร้อมข้อความ	“วันนี้ #ทีมหมูป่าและโค้ช ก็จะได้กลับมาเจอพวกเรา 
ครบทุกคนแล้ว ขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งทีมหมูป่าและทีมผู้ช่วยเหลือ”
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	 วันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ในพิธีทบทวนค�าปฏิญาณ	และสวนสนามของลูกเสือ	
เน่ืองในวนัคล้ายวันสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ณ	สนามกีฬาแห่งชาติ	 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 มีพระด�ารัสแสดง
ความห่วงใย	 ความว่า	 “ไม่ทราบตอนน้ี เด็กๆ ยังหาไม่เจอเหรอคะ ที่เชียงราย 
…ก็ตดิตามข่าว เป็นห่วง กข็อฝากให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบิติังาน เพราะว่าพระองค์หญงิ 
ก็ทราบว่าคงล�าบาก เพราะว่าน�้าสูงและก็ถ�้ามันมืดมาก ก็ขอภาวนาให้หาได้โดยเร็ว  
เพราะว่าเป็นห่วงเด็กๆ”
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	 วนัที	่๖	กรกฎาคม	๒๕๖๑	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าทปัีงกรรศัมโีชต	ิประทาน
ภาพโปสการ์ดเป็นภาพก้อนหนิท่ีมสี	ีและขนาดแตกต่างกนัจดัเรยีงซ้อนกนั	ในแต่ละก้อน
มีข้อความภาษาเยอรมัน	ที่สื่อถึงการประทานก�าลังใจ	ได้แก่	

	 	 	 Mut	(มู๊ท)		 “กล้าหาญ”

	 	 	 Glück	(กลึค)	 “มีโชคดี”		

	 	 	 Gelassenheit	(เกลาสเซนไฮท์)	 “มีความสุข”	

	 	 	 Erfolg	(แอร์โฟล์ก)	 “ประสบความส�าเร็จ”		

	 	 	 Freude	(ฟร๊อย์ด)	 “มีความยินดี”			

	 	 	 Gesundheit	(เกซุนด์ไฮท์)	 “ให้มีสุขภาพดี”	
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	 ด้านในของภาพโปสการ์ดมลีายพระหตัถ์	ลงวนัที	่๓	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ทรงแสดงถึง
ความห่วงใยต่อนกัฟตุบอลเยาวชน	และผูฝึ้กสอนเป็นภาษาเยอรมนั	แปลเป็นภาษาไทยว่า			

  “เด็กๆ ที่รัก พวกเธอคงกลัวกันมากอย่างแน่นอน แต่ฉันก็นึกถึงพวกเธออยู่เสมอ 
ฉันมีความยินดีมากท่ีทุกคนปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง ฉันขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี 
ทุกคนในการช่วยเหลือในครั้งนี้ และขอให้ภารกิจนี้ประสบความส�าเร็จได้ด้วยดี”

(ลงพระนาม)	ทีปังกรรัศมีโชติ
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วนอุทยานถ�้าหลวง
ขุนน�้านางนอน 

 วนอุทยานถ�้าหลวง	 -	 ขุนน�้านางนอน	 เป็นวนอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดอยนางนอน	ตั้งอยู่ในต�าบลโป่งผา	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	มีเนื้อที่	๕,๐๐๐	ไร	่ 
จดัตัง้เมือ่วนัที	่๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙	โดยกรมป่าไม้	มลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาขนาด
ใหญ่หลายลกูตดิต่อกนั	มคีวามสงูโดยเฉลีย่	๗๗๙	เมตร	และลาดชนัมาทางทศิตะวนัออก	

	 ถ�้าหลวง	เป็นถ�้าหินปูนกึ่งแห้งขนาดใหญ่	มีเนื้อที่ประมาณ	๑๒	ไร	่มีความยาวรวม
ทั้งสิ้น	๑๐,๓๑๖	เมตร	ถือเป็นถ�า้ที่มีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับ	๔	ของประเทศไทย	
ปากถ�า้เป็นโถงกว้าง	ภายในถ�า้มคีวามงดงามมาก	พบหนิงอก	หนิย้อยสะท้อนแสง	มธีารน�า้	
ถ�้าลอด	และถ�้าแขนง	แนวโถงถ�า้มีเส้นทางคดเคี้ยว	บางช่วงเข้าถึงง่าย	บางช่วงมีเพดาน
ต�่าเข้าถึงค่อนข้างยาก	ภายในถ�้าไม่มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง	เนื่องจากภายในถ�้าค่อนข้าง
เปียกชื้น	 นักท่องเท่ียวสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าเที่ยวชมถ�้าโดยติดต่อเจ้าหน้าที่
วนอุทยานฯ	และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือมัคคุเทศก์น�าทางเข้าไปทุกราย	

	 ลักษณะภายนอกของวนอุทยานถ�า้หลวง	-	ขุนน�้านางนอนนั้น	จะเห็นเป็นทิวเขา 
คล้ายรูปผู้หญิงสยายผม	 นอนทอดกายยาวขนานไปกับถนนในเขตอ�าเภอแม่จัน	 และ
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง	โดยจะเห็นส่วนหัว	
หน้าอก	และล�าตัวอย่างชัดเจน	คนในพื้นที่จะเรียกกันว่า	“ดอยนางนอน”	มีจุดสูงสุดคือ	
“ผาช้างมูบ”	ซึ่งมีความสูงจากระดับน�้าทะเลประมาณ	๘๓๐	เมตร

	 โดยปกตถิ�า้หลวงจะเปิดให้นกัท่องเท่ียวเข้าชมได้เฉพาะช่วงฤดแูล้ง	 (เดอืนธนัวาคม	 -
มถินุายน)	 และจะปิดการเข้าเยีย่มชมภายในถ�า้ในช่วงฤดูฝน	 (กรกฎาคม	 -	พฤศจกิายน)	
เนื่องจากจะมีน�้าป่าไหลหลากท่วมภายในถ�้า	 ซ่ึงปริมาณน�้าในถ�้าจะเพ่ิมระดับขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง	เพราะเทอืกเขานางนอนมภีเูขาสงูสลับซบัซ้อนเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ระดบัน�า้ 
ในถ�า้ทีอ่ยูต่�า่กว่า	มนี�า้เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว	บางจดุท่วมสงูถึง	๘	-	๑๐	เมตร	ท�าให้ทางเดนิ 
ถกูตดัขาด	 และน�า้ไหลเชีย่วกรากเป็นอนัตรายและไม่ปลอดภยั	 เจ้าหน้าทีจึ่งจ�าเป็นต้อง 
ปิดการเยีย่มชม	โดยเฉพาะถ�า้หลวงและถ�า้ทรายทอง	ซ่ึงต้ังอยูภ่ายในวนอทุยานถ�า้หลวง	- 
ขนุน�า้นางนอน	 รวม	๒	 แห่ง	 จนกว่าระดบัน�า้ภายในถ�า้จะแห้งสนทิในช่วงเดอืนธนัวาคม	 
จงึจะเปิดให้เยีย่มชมต่อไป
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณวนอุทยานถ�้าหลวง	-	ขุนน�้านางนอน
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สูญหาย - ค้นหา

	 ในช่วงสายของวันที	่๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๑	ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชน
ทีม	“หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย”	จ�านวน	๑๓	คน	รวมกันมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนามบ้าน
จ้อง	ต�าบลโป่งผา	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	หลังจากซ้อมฟุตบอลเสร็จในช่วงบ่าย	 
ทั้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	 และนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	 ได้ชักชวนกัน 
ขีจ่กัรยานเดนิทางเข้าไปส�ารวจบรเิวณถ�า้หลวง	ภายในวนอุทยานถ�า้หลวง	-	ขุนน�า้นางนอน	 
โดยจอดจักรยานไว้บริเวณปากถ�้า

	 ในช่วงเย็นเจ้าหน้าท่ีส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	 ๑๕	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 
สัตว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	ได้สงัเกตเหน็จกัรยานจอดอยูบ่รเิวณหน้าปากถ�า้	๑๑	คนั	ประกอบกบั 
ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ปกครองว่ามีเยาวชนหายไป	 จึงสันนิษฐานว่าเยาวชนน่าจะอยู่ในถ�้า	 
จากนั้นเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ	ได้แจ้งทีมกู้ภัยและผู้เกี่ยวข้อง	รวมทั้งรายงานผู้ว่าราชการ 
จังหวัดเชียงราย	 เพื่อค้นหาแต่ไม่พบ	วันที	่๒๔	มิถุนายน	๒๕๖๑	 เจ้าหน้าที่จึงได้ระดม
ทมีกูภ้ยัเข้าไปส�ารวจภายในถ�า้เพือ่ค้นหากลุม่เยาวชนดังกล่าวเป็นระยะทาง	๓	กโิลเมตร	
จึงไปพบรองเท้าและกระเป๋าจ�านวนหนึ่งอยู่ภายในถ�้าแต่ไม่สามารถเข้าไปลึกกว่านี้ได้	
เนื่องจากภายในถ�า้มืดและมีน�้าท่วมสูงจึงต้องยุติการค้นหา	

	 วันที่	 ๒๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วย
ท�าลายใต้น�า้จู่โจม	(SEAL)	หรอื	“หน่วยซีล”	กองทพัเรอื	เน่ืองจากเป็นภารกจิทีม่คีวามยาก
ล�าบาก	มีกระบวนการยุง่ยากซบัซ้อน	ซ่ึงไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน	ต้องบูรณาการ	และขอความ
ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ	และผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน	 จากนั้นจึงระดมสรรพก�าลัง 
จากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติการค้นหาโดยด่วน
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เริ่มปฏิบัติการค้นหา
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พบสัมภาระและรองเท้าแตะจ�านวนหนึ่งของ	๑๓	ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายบนพื้นถ�า้
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ทีมฟุตบอลเยาวชน
หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

๑. นำยเอกพล จันทะวงษ์
อายุ	๒๕	ปี

	ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

๒. ด.ช.อดุลย์ สำมออน 
อายุ	๑๔	ปี	ชั้น	ม.๒	

โรงเรียนบ้านเวียงพาน	

๓. ด.ช.ประจักษ์ สุธรรม
อายุ	๑๔	ปี	ชั้น	ม.๒

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

๔. ด.ช.ณัฐวุฒิ ทำค�ำทรำย
อายุ	๑๔	ปี	ชั้น	ม.๒

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร	์

๕. ด.ช.พิพัฒน์ โพธิ
อายุ	๑๕	ปี	ชั้น	ม.๓
โรงเรียนบ้านสันทราย	

๖. ด.ช.ภำนุมำศ แสงดี
อายุ	๑๓	ปี	ชั้น	ม.๑	

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

๗. ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ
อายุ	๑๓	ปี	ชั้น	ม.๑

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
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๘. ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรือง
อายุ	๑๑	ปี	ชั้น	ป.๕

โรงเรียนอนุบาลแม่สาย

๙. ด.ช.เอกรัตน์ วงค์สุขจันทร์
อายุ	๑๔	ปี	ชั้น	ม.๒

โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา	

๑๐. นำยพีรพัฒน์ สมเพียงใจ
อาย	ุ๑๖	ปี	ชั้น	ม.๔

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร	์

๑๑. นำยพรชัย ค�ำหลวง
อายุ	๑๖	ปี	ชั้น	ม.๔
โรงเรียนบ้านป่ายาง	

๑๒. ด.ช.สมพงษ์ ใจวงค์
อายุ	๑๓	ปี	ชั้น	ม.๑

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์	

๑๓. ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม
อาย	ุ๑๓	ปี	ชั้น	ม.๑

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
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นายณรงค์ศักดิ์	โอสถธนากร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	(ขณะนั้น)	

ประชุมหารือทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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นายณรงค์ศักดิ์	โอสถธนากร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	(ขณะนั้น)	

ประชุมหารือทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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ปฏิบัติการวาระโลก
นาทีชีวิตวิกฤตเสี่ยงตาย

	 การค้นหาเพื่อช่วย	 ๑๓	 ชีวิต	 ท่ีติดอยู่ในถ�้าหลวงถือเป็นปฏิบัติการวาระโลก	 

นาทีชีวิตวิกฤตเสี่ยงตาย	ที่ต้องแข่งกับเวลา	บนเส้นทางระหว่างความเป็นและความตาย	 

ซึ่งมีปัญหา	 อุปสรรคนานัปการในการช่วยเหลือ	 ท่ีเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 

เป็นจุดสนใจของคนทัง้โลก	จงึต้องระดมสรรพก�าลงับคุลากร	ผู้เชีย่วชาญ	มปีระสบการณ์

ทั้งในและต่างประเทศ	ได้แก่	หน่วยท�าลายใต้น�้าจู่โจม	หรือ	หน่วยซีล	(SEAL)	กองทัพเรือ	 

สมาคมกูภ้ยัผูต้ดิถ�า้จากองักฤษ	(British	Cave	Rescue	Council	(BCRC))	กองก�าลงัสหรฐั

ภาคพ้ืนแปซิฟิก-อินโด	 (USPACOM)	 จากสหรัฐอเมริกา	 หน่วยกู้ภัยเวียงจันทน์จาก 

สปป.ลาว	ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งน�า้ซึง่ได้รบัมอบหมายจากโครงการความร่วมมอืของรัฐบาลญีปุ่น่ 

เพื่อช่วยเหลือเรื่องการระบายน�้าออกจากถ�้าจากญี่ปุ่น	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการด�าน�้าในถ�้า 

จากเบลเยียม	 นักด�าน�้าจากฝรั่งเศส	 ยูเครน	 และฟินแลนด์	 ผู้เขียนแผนที่ถ�้าหลวงและ 

นักด�าน�้าจากเดนมาร์ก	 ทีมกู้ภัยนานาชาติ	 รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 เช่น	 เคร่ืองสูบน�้า	 

เคร่ืองเจาะน�้าบาดาล	 อุปกรณ์เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร	 ถังอากาศ	

รถพยาบาล	 เฮลิคอปเตอร์	 สนับสนุนการส�ารวจถ�้าและการขนส่งต่างๆ	 เพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติภารกิจการค้นหา	 ๑๓	 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	 ซ่ึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 

๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 จนพบทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	 ที่เนินนมสาว	 ในวันท่ี	 

๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 ต่อเนื่องจนถึงการช่วยเหลือล�าเลียงทีมหมูป่าทั้ง	 ๑๓	 คน	 

ออกจากถ�า้โดยรอดปลอดภัย	ตั้งแต่วันที่	๘	-	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑	และเข้ารักษาตัว 

ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ	 ณ	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 จนกระทั่ง 

ออกจากโรงพยาบาลกลับสู่อ้อมอกของครอบครัว	 ในวันท่ี	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 

นับเป็นความส�าเร็จของคนทั้งโลก
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พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ีลงพื้นที่บริเวณถ�้าหลวง	-	ขุนน�้านางนอน	จังหวัดเชียงราย	
เพื่อตรวจเยี่ยม	ให้ค�าแนะน�าและให้ก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวผู้ประสบภัย	
เมื่อวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๑

พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	และนายวีระศักดิ	์โควสุรัตน	์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาและเป็นผู้ประสานผู้เชี่ยวชาญ
การด�าน�้าในถ�้าจากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมปฏิบัติการ
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นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติงานกู้ภัยภายในถ�้า
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36

เจ้าหน้าที่ขนหัวปั๊มเครื่องสูบน�้าขนาดใหญ่ล�าเลียงเข้าไปในถ�้า

พระครูบาบุญชุ่ม	าณส�วโร	อรัญวาสีภิกข	ุแห่งวัดพระธาตุดอนเรือง	เมืองพง	รัฐฉาน	เมียนมา
เดินทางมาที่ถ�้าหลวง	เพื่อสร้างขวัญ	ก�าลังใจ	และความเป็นสิริมงคล	ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย	

และผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย
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การล�าเลียงท่อสูบน�า้	HDPE	เพื่อเร่งระบายน�้าออกจากถ�า้
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ภาพบน		 เวิร์น	อันสเวิร์ธ	(Vern	Unsworth)	และโรเบิร์ต	ชาร์ลี	ฮาร์เปอร์	
	 (Robert	Charlie	Harper)	ผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษเดินเท้าส�ารวจโพรงถ�้าตามแผนที่จีพีเอส
ภาพล่างซ้าย	ทีมเก็บรังนกลิบง	โรยตัวลงไปในโพรงถ�้าเพื่อหาช่องทางเข้าไปในถ�้า
ภาพล่างขวา	โรเบิร์ต	ชาร์ลี	ฮาร์เปอร์	ก�าลังส�ารวจโพรงถ�้า
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ภาพบน		พลต�ารวจเอก	จักรทิพย	์ชัยจินดา	ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาต	ิ
	 เดินเท้าลงพื้นที่ส�ารวจโพรงถ�้า	เพื่อท�าเส้นทางเชื่อมโยงภายในถ�า้
ภาพล่าง		ทีมสุนัขค้นหา	K	-	9	ร่วมปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย
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การขุดเจาะผนังถ�้า	บริเวณใกล้ปากถ�า้เพื่อเปิดทางน�า้โดยตรงให้น�้าสามารถระบายได้เร็วขึ้น
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ภาพบน	พลต�ารวจเอก	วิระชัย	ทรงเมตตา	รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	
หารือกับทีมผู้เชี่ยวชาญส�ารวจถ�้าจากต่างประเทศ	เตรียมเข้าส�ารวจโพรงถ�้าบริเวณดอยผาหมี
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เจ้าหน้าที่และชาวบ้านผาหมีร่วมกันสร้างฝายเพื่อเบี่ยงทางน�า้ไม่ให้เข้าไปในถ�้าหลวง
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เจ้าหน้าที่ร่วมกันวางท่อน�า้เพิ่มเติม	เพื่อลัดทางน�า้จากฝายชะลอน�้าไม่ให้เข้าไปยังถ�้าหลวง	
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การเดินเคร่ื่องสูบน�้ายักษ์ท่อซิ่งพญานาค	พลังซุปเปอร์เทอร์โบ	เพื่อเร่งระบายน�้าออกจากถ�า้หลวง
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การขุดเจาะน�า้บาดาลเพื่อหาตาน�า้และเร่งระบายน�้าใต้ดินออกจากถ�า้หลวง
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เจ้าหน้าที่ขนท่อส่งน�า้	เดินสายไฟ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย
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ผู้เชี่ยวชาญการด�าน�า้จากต่างประเทศและนักด�าน�้าของหน่วยซีล	ด�าน�้าส�ารวจพื้นที่ภายในถ�้า	
วางแนวเชือก	และล�าเลียงถังอากาศติดตั้งภายในถ�า้
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เจ้าหน้าที่วางท่อเบี่ยงกระแสน�า้ป่าไม่ให้ไหลเข้าถ�้าเพิ่ม
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นักบินกองพันบินที	่๔๑	กองทัพบก	จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการล�าเลียงเครื่องมือและสิ่งของ	
ก่อนจะน�าเฮลคิอปเตอร์	บนิขึน้เหนอืถ�า้หลวงด้านพืน้ทีผ่าหม	ีเพือ่ส่งเครือ่งมือเกีย่วกบัการขดุเจาะโพรงถ�า้

ทหารช่วยกันขนสิ่งของช่วยเหลือ	ขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

51



52

ทีมแพทย์	พยาบาล	มาตั้งโรงพยาบาลสนาม	สนับสนุนภารกิจอย่างเต็มก�าลัง

ป้ายหน้าถ�า้หลวง	ย�้าเตือนภารกิจกู้ภัย	๑๓	ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายทุกคนเป็นทีมเดียวกัน
“WE’RE ONLY ONE TEAM”
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ทีมแพทย์	พยาบาล	มาตั้งโรงพยาบาลสนาม	สนับสนุนภารกิจอย่างเต็มก�าลัง

ป้ายหน้าถ�้าหลวง	ย�้าเตือนภารกิจกู้ภัย	๑๓	ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายทุกคนเป็นทีมเดียวกัน
“WE’RE ONLY ONE TEAM”

ภาพบน		 ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหา	๑๓	ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย
ภาพกลาง	ทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักร	ขณะปฏิบัติหน้าที่
ภาพล่าง		 ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและกู้ภัยถ�า้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
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การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรศัพท์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

การสนับสนุนเครื่องจ่ายไฟและติดตั้งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างในการปฏิบัติงาน
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การเตรียมพาหนะเคลื่อนย้าย	๑๓	ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายไปโรงพยาบาล
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ภาพจ�าลองภายในถ�้าหลวง	และเตรียมแผนการล�าเลียง	๑๓	ชีวิต	ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายออกจากถ�า้หลวง

57



58



59

พลังน�้าใจ
	 วิกฤต	 ๑๓	 ชีวิตติดถ�้าหลวง	 ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ธารน�้าใจหล่ังไหลจาก 

ทุกสารทิศทั่วโลก	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	รวมทั้งภาคเอกชนไทย	ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ

หน้าท่ีสนบัสนนุหน่วยงาน	และผูเ้ชีย่วชาญจากนานาประเทศทัว่โลกอย่างเต็มก�าลงัความ

สามารถ	จติอาสา	ภาคประชาชนท่ัวประเทศต่างแสดงพลงัน�า้ใจช่วยเหลอืในหลากหลาย

รปูแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการให้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	พาหนะรบัส่ง	ซักเสือ้ผ้า	ตัดผม	ฯลฯ	 

ตลอดจนเคร่ืองใช้อุปกรณ์ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ	 เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	และด�าเนินภารกิจอย่างคล่องตัว

พ่อครัว	-	แม่ครัว	จิตอาสา	บริเวณหน้าถ�า้หลวง	
ปรุงอาหารหลากหลายเมนูให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กลุ่มสตรีมุสลิม	เชียงราย	
จิตอาสาท�าอาหารมุสลิม
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เค	เยาวราช	เจ้าของร้านทอง	น�ารถมาตั้งครัวจิตอาสาเปิดท้ายแจกอาหาร	กาแฟ	อาหารเช้า	สเต็ก
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แม่ครัวจิตอาสา

แอนมาเรีย	เทรนโฮล์ม	(Anne	marie	trenholm)	สาวอเมริกัน	วัย	๒๓	ปี	ตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย	
รู้ข่าวเหตุการณ์ที่ถ�า้หลวงจึงเปลี่ยนแผนมาเป็นแม่ครัว	(อาสา)	ช่วยท�าอาหารแทน	โดยบอกว่า	

ดีใจที่ได้เห็นความร่วมมือของคนไทยในยามเกิดปัญหา	และหาภาพแบบนี้ค่อนข้างยากในต่างประเทศ

ต่อแถวรับอาหาร
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ช่างตัดผมจิตอาสาในจังหวัดเชียงราย	รวมตัวกันมาให้บริการตัดผมฟรีแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัย

จิตอาสาทั้งชาย	–	หญิง	ขับรถมอเตอร์ไซค์หมุนเวียนกันบริการรับ	–	ส่ง
	เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนที่มาปฏิบัติงาน
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นางสาวรวินท์มาศ	ลือเลิศ	(เปรม)	เจ้าของร้านซักรีดมิสไวท	์อ�าเภอแม่จัน	
อาสาช่วยในสิ่งที่ตนถนัด	บริการซักผ้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยและสื่อมวลชน	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	

กลุ่มจิตอาสาจังหวัดเชียงราย	ช่วยกันเก็บขยะรอบพื้นที่ถ�้าหลวง	-	ขุนน�้านางนอน

63



ภาพ THE HEROES มิตรภาพที่ไร้พรมแดน โดย ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย กว่า ๓๐๐ ชีวิต 
ภายใต้การน�าของ ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
ประชุมหารือการจัดท�าจดหมายเหตุปฏิบัติการถ�้าหลวง และเยี่ยมชม ให้ก�าลังใจศิลปินผู้สร้างสรรค์

ภาพ THE HEROES ที่ขัวศิลปะ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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วีรบุรุษ
ถ�้ำหลวง

	 การช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	 

๑๓	คน	ออกจากถ�า้ได้อย่างปลอดภัย	ส�าเรจ็ได้ด้วยพลงัน�า้ใจ	ความสามคัค	ีรวมใจเป็นหนึง่

ของคนไทยและคนทัง้โลก	ปฏิบติัการดงักล่าวไม่ใช่เรือ่งง่าย	และเป็นกรณทีีเ่กิดขึน้คร้ังแรก 

ในโลก	จึงเป็นความยากล�าบาก	และเสี่ยงอันตราย	 เพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�านวย	

ทัง้สภาพของถ�า้ทีส่ลบัซบัซ้อน	คดเค้ียว	แคบ	และบางตอนลึกเป็นแนวด่ิง	อกีทัง้มนี�า้ท่วม 

ถ�้าเป็นบางช่วง	สภาพภูมิอากาศอยู่ในช่วงฤดูฝน	ฝนตกหนัก	ท�าให้น�า้ไหลบ่าเข้าภายใน

ถ�้าหลายช่องทาง	 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการอย่างยิ่ง	 ดังนั้นการปฏิบัติการในถ�้า 

เพือ่ค้นหา	กู้ภยัและน�าทัง้	๑๓	ชีวติออกจากถ�า้	จึงเป็นภารกจิของผู้ช�านาญการ	เชีย่วชาญ 

และมีประสบการณ์เป็นพิเศษเฉพาะด้าน	 ได้แก่	 นักด�าน�้าในถ�้า	 หน่วยซีลทั้งของไทย 

และต่างชาตจิ�านวนมาก	เพือ่วางอปุกรณ์	ล�าเลยีงอาหาร	ถงัอากาศ	สายไฟ	ท่อระบายน�า้	 

ตดิตัง้ไฟฟ้า	เครือ่งมอืสือ่สาร	และอืน่ๆ	ทีจ่�าเป็นและเก่ียวข้อง	นอกจากน้ียงัต้องเร่งระบาย

น�้าออกจากถ�้า	เกษตรกรเสียสละยอมให้น�้าที่สูบออกจากถ�้าเข้าท่วมในพื้นที่นาของตน	
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	 ขณะเดยีวกนัภายนอกถ�า้กร็ะดมกนัเพือ่หาช่องทางอืน่ๆ	ในการค้นหาและช่วยเหลือ 

มกีารพยายามเจาะโพรงถ�า้	เพือ่หาทางเข้าถ�า้	หาโพรงระบายน�า้และเบีย่งทางน�า้	เพือ่ช่วย

ลดระดับน�้าภายในถ�า้	และร่วมด้วยช่วยกันในการส่งก�าลังบ�ารุง	ก�าลังใจ	และช่วยเหลือ 

สนับสนุน	 อ�านวยความสะดวกทุกวิถีทางเท่าที่ท�าได้	 กล่าวได้ว่าความส�าเร็จในครั้งนี ้

เกดิจากพลงัความสามคัคขีองคนท้ังโลก	ไม่ว่าเช้ือชาตใิด	ศาสนาใดและภาษาใด	เพ่ือบรรลุ 

เป้าหมายเดยีวกนัโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน	อาทิ	 ผูเ้ชีย่วชาญการด�าน�า้ในถ�า้	 แพทย์นักด�าน�า้ 

ชาวไทย	 ชาวต่างชาติ	 หน่วยซีล	 เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยทั้งชาวไทย	 ชาวต่างชาติ	 อาสาสมัคร

กู้ภัย	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	ทหารพราน	ป่าไม้	ทีมแพทย	์พยาบาล	กรมสุขภาพจิต	 

กรมทรัพยากรธรณ	ีกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	กรมชลประทาน	การประปา

ส่วนภูมิภาค	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ทีมเก็บรังนก	 

ทีมปีนเขา	 ทีมเจาะน�้าบาดาล	 เจ้าหน้าที่ทหารบก	 ทหารเรือ	 ทหารอากาศ	 ต�ารวจ	 

สถาบันการศึกษา	 (มหาวิทยาลัย	 วิทยาลัย)	 สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 

เครือข่ายโทรคมนาคม	 เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่	 ฯลฯ	 และบุคคล	 หน่วยงาน

“สู้อยู่แล้วครับ สู้ไม่ถอย”
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อีกเป็นจ�านวนมากที่ไม่ได้เอ่ยนาม	 ดังนั้น 

ทุกคนในเหตุการณ์นี้	 สมควรได้รับการ

ยกย ่องในความเสียสละ	 ความทุ ่มเท 

ในภารกิจ	 ให้เป ็นวีรบุรุษหรือฮีโร ่แห่ง

วิกฤตการณ์นี้อย่างแท้จริง	

 เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้สูญเสีย	 จ่าเอก 

สมาน	 กุนัน	 หรือ	 “จ่าแซม”	 อดีตหน่วยซีล	 

นักท�าลายใต้น�้าจู ่โจมนอกราชการ	 อายุ	 

๓๘	 ปี	 ปัจจุบันเป็นพนักงานของบริษัท	 

ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึง

ปฏิบัติหน้าที่	 ณ	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

ต�าแหน ่งเจ ้าหน ้าที่ตระเวนระงับเหต	ุ

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	 ได้ไปท�างาน

สนับสนุนหน่วยซีล	 มีหน้าที่น�าถังอากาศ 

จากโถง	 ๓	 ไปวางยังจุดต่างๆ	 บริเวณ

สามแยกภายในถ�้าหลวง	 หลังจากเสร็จ

ภารกจิ	 ขณะด�าน�า้กลบัได้หมดสตใินน�้าและเสียชีวิตในที่สุด	 เมื่อประมาณ	๐๑.๐๐	 น.	 

วันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 นับเป็นผู ้กล้า	 ผู ้เสียสละ	 ปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถ	 ด้วยน�้าใจและไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ	 เพียงเพื่อช่วยชีวิตเด็กให้รอด

ปลอดภัย	จึงเป็น	“วีรบรุษุแห่งถ�า้หลวง	-	ขนุน�า้นางนอนทีย่ิง่ใหญ่”	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระราชานุเคราะห์	 และจัดงานศพอย่าง 

สมเกียรติ	รวมทั้งพระราชทานยศ	“นาวาตรี”	เป็นกรณีพิเศษ	ให้แก่จ่าเอก	สมาน	กุนัน	

ต้นแบบรูปปั้น นาวาตรี สมาน กุนัน 
วีรบุรุษถ�้าหลวงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
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“เป็นหมอต้องยอมเสียสละ แม้ในภาวะอันตราย”

พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน (หมอภาคย์)  
ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๓ นักท�าลายใต้น�้าจู่โจม
ที่เข้าไปดูแลทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายในถ�า้หลวง

“ส�าหรับพระเอกในครั้งนี้ คือคนทั้งโลก  
เราท�าในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะท�าได้   
เป็นความภาคภูมิใจ เป็น Mission Possible”

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ผู้บัญชาการศูนย์อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ถ�้าหลวง - ขุนน�า้นางนอน (ศอร.)
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“ค่าจ้างของผม คือชีวิตเด็กทั้ง ๑๓ คน 
ภารกิจไม่ส�าเร็จ ไม่กลับบ้าน”

นายสุรทิน ชัยชมพู นายกสมาคมน�า้บาดาลไทย 
น�ารถขุดเจาะขนาดใหญ่พร้อมก�าลังคน
นับ ๑๐๐ ชีวิต เดินทางมาช่วยเหลือ

	 “ปฏบิตักิารพาหมปู่ากลบับ้าน	เสรจ็ลงแล้ว	Thai	Navy	SEALs	ขอขอบคณุทกุทมี	 
ทั้งนักด�าน�้าจากทั่วโลก	 ทีมแพทย์	 ทีมสนับสนุนนานาชาติ	 ทีมซีลนอกราชการ	 ทีมครูบา	 
ทมีสนบัสนนุทางจติวญิญาณปลกุขวญัก�าลงัใจ	ทมีส่งเสบยีง	ทมีอดัอากาศ	ทมีดดูน�า้	ทมีไฟฟ้า	 
ทีมปีนถ�้า	 ทีมแม่ครัว	 ทีมซักผ้า	 ทีมท�าความสะอาดห้องน�้า	 ทีมเก็บขยะ	 ชาวแม่สาย	 
และผู้คนจากทั่วโลกท่ีส่งก�าลังใจมาถึงพวกเราจนปฏิบัติการนี้ส�าเร็จ	 วันนี้พลังของพวกเรา 
ทั้งโลก	ท�าให้ปฏิบัติการนี้	...เป็นปฏิบัติการที่โลกจะต้องจดจ�าไปอีกนาน”

หน่วยท�าลายใต้น�้าจู่โจม (หน่วยซีล) ที่เข้าไปปฏิบัติการในถ�้าหลวง
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“เรามาช่วยด้วยความเต็มใจ ด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่ เพียงหวังให้น้องๆ กลับออกมาอย่างปลอดภัย”

ทีมเครื่องสูบน�้ายักษ์ท่อซิ่งพญานาค พลังซุปเปอร์เทอร์โบ จากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร
ท�าหน้าที่พร่องน�า้จากธารขุนน�า้นางนอน ให้ไหลระบายลงแหล่งน�้าธรรมชาติ 

เพื่อให้ปริมาณน�้าในถ�า้หลวงออกจากถ�้าโดยเร็วที่สุด

“ทุกคนมาด้วยหัวใจ และมีความสามารถจึงอยากน�าความรู้ความช�านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การขึ้นรังนกของตัวเองมาช่วยน้องๆ ออกจากถ�้าให้ได้”

ทีมเก็บรังนกนางแอ่น บนเกาะลิบง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โรยตัวบริเวณโพรงถ�้าเพื่อช่วยปฏิบัติการค้นหา
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“เราต่างก็เอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ�า้หลวงแม้ว่าจะเดือดร้อน  
แต่ดีใจที่เด็กไม่เสียชีวิต น�า้จะท่วมมาจากไหนก็ตาม แต่เรายังมองเห็นฟ้า  
แต่เด็ก ๑๓ คนที่มองไม่เห็นอะไรเลย เรามองเขาเหมือนเป็นลูกหลาน”

ชาวนาที่เสียสละผืนนาให้เป็นพื้นที่รับน�้าจากการผันน�า้ออกจากถ�า้หลวง
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 “บทบาทของเราไม่ได้มีความส�าคัญ
มากกว่าหรือน้อยกว่าคนอื่น ๆ จ�านวนนับร้อยนับพัน 

ที่ผมได้กล่าวถึง ภารกิจในส่วนที่เราได้ปฏิบัติ 
อาจจะถูกยกให้ดูสูงส่งกว่าความเป็นจริง  

พวกเรารู้สึกแต่เพียงว่า โชคดีที่เราได้มีโอกาสใช้ทักษะ
บางประการในการช่วยท�าให้การปฏิบัติการ 

ช่วยชีวิตสัมฤทธิ์ผลอย่างดีเยี่ยม”

 ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส (Dr. Richard Harris) 
วิสัญญีแพทย์ และนักด�าน�้าชาวออสเตรเลีย  

เชี่ยวชาญการส�ารวจถ�้าและกู้ภัย เข้าไปตรวจสุขภาพ 
และเตรียมความพร้อมในการน�าเยาวชน

ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายออกจากถ�้า

“ผมจะไม่ทิ้งเด็กๆ”

ภาพซ้าย  เวิร์น อันสเวิร์ธ (Vern Unsworth) นักส�ารวจถ�้าชาวอังกฤษ 
 ซึ่งพ�านักอยู่ที่จังหวัดเชียงราย มาช่วยวางแผนและค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ
ภาพขวา  ข้อความที่ เวิร์น อันสเวิร์ธ แจ้งความประสงค์ให้ประสานผู้เชี่ยวชาญการด�าน�้าในถ�า้จาก
 สหราชอาณาจักรมาช่วยปฏิบัติการกู้ภัยโดยเร่งด่วน ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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นักด�าน�า้ชาวอังกฤษ จอห์น โวลันเธน (John Volanthen) ขวา
ริชาร์ด วิลเลียม สแตนตัน (Richard William Stanton) ซ้าย

เป็นผู้พบทีมเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ที่เนินนมสาวในถ�า้หลวงเป็นทีมแรก 
และโรเบิร์ต ชาร์ลี ฮาร์เปอร์ (Robert Charlie Harper) กลาง 

จาก British Cave Rescue Council

 “ผมด�าน�้าด้วยความหลงใหล สงสัยมาตลอดว่าทั้งหมดนี้ท�าไปเพื่ออะไร 
จนกระทั่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมา คือค�าตอบของทุกอย่างที่ผมท�ามาทั้งชีวิต” 

จอห์น โวลันเธน
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หลั่งไหลจำกทั่วโลก
ก�ำลังใจ

	 สถานการณ์ในถ�า้หลวง	เป็นเรือ่งทีท่ัว่โลกให้ความสนใจ	ลุน้ระทกึกบัการค้นหาเดก็	

เยาวชนท่ีตดิอยูภ่ายในถ�า้	การค้นหาเป็นไปอย่างยากล�าบาก	มอีปุสรรคนานปัการ	คนท้ังโลก 

ต่างกังวลห่วงใยว่า	 เด็กจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรในสถานการณ์ที่ไม่มีน�้าด่ืม	 อาหาร	 

มีแต่ความมืดมิด	 ยิ่งติดอยู่ในถ�้านานวันเท่าใด	 ความห่วงใยย่ิงเพิ่มขึ้นทวีคูณ	 จึงต่าง 

ส่งก�าลังใจมาจากทั่วทุกมุมโลก	 เพื่อปลอบขวัญบรรดาพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 เอาใจช่วย 

ให้ปฏิบัติการประสบผล	และสวดอวยพรให้ทุกชีวิตปลอดภัย

	 ทีมค้นหาใช้เวลานานถึง	 ๑๐	 วัน	 (นับจากวันที่	 ๒๓	 มิถุนายน	 -	 ๒	 กรกฎาคม	

๒๕๖๑)	จึงพบเดก็เยาวชนท้ัง	๑๓	คน	ซึง่ยงัคงมีก�าลังใจดี	มวีธิเีอาตัวรอด	แต่กระนัน้กต็าม	 

การช่วยเหลือเยาวชนออกจากถ�้าเป็นเรื่องยากล�าบากต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ	 

การตดัสนิใจในกระบวนการต่างๆ	ต้องวางแผนอย่างรดักมุ	และต้องแข่งกับสภาพแวดล้อม

และภมูอิากาศทีจ่ะเกดิพายแุละฝนตกหนกัต่อไป	จงึเป็นความกงัวลในการน�าผูป้ระสบภยั 

ออกจากถ�้า	ในที่สุดการช่วยเหลือประสบความส�าเร็จ	สามารถน�าพาเยาวชนทั้ง	๑๓	คน 

ออกมาอย่างปลอดภัย	ทั่วทั้งโลกร่วมแสดงความยินดี

	 เหตุการณ์ทั้งมวลนี้	 ประเทศไทยได้รับก�าลังใจจากท้ังภายในประเทศและ 

ต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกจ�านวนมากมาย	ได้แก่	ผู้น�าประเทศ		ผู้น�าทางศาสนา	องค์กร	 

บุคคลส�าคัญที่มีช่ือเสียงในวงการต่างๆ	 และสื่อมวลชนทุกแขนง	 ก�าลังใจเหล่านี ้

ส่งมาทัง้ในรูปแบบของสารแสดงความยนิด	ี	สือ่อเิลก็ทรอนกิส์		ภาพการ์ตนู	ฯลฯ	จ�านวนมาก 

ที่สะท้อนความหวัง	 ส่งก�าลังใจ	 และขอบคุณที่ภารกิจส�าเร็จ	 ท�าให้เห็นความสามัคคี	

ร่วมแรงร่วมใจ	 ความรู้สึกเป็นมิตรไมตรี	 และความมีมนุษยธรรม	 อยู่ในจิตใจของ 

มวลมนุษยชาติโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาต	ิศาสนา	บนโลกใบนี้
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	 วันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 

สกลมหาสังฆปริณายก	 โปรดประทานพระเมตตาธรรมปรารภ	 กรณีท่ีเด็กๆ	 และผู้ช่วย 

ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย	๑๓	ชีวิต	ติดอยู่ในถ�า้หลวง	-	ขุนน�้านางนอน	

สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก

ผู้น�ำศำสนำ

76



77

77



78

จุฬำรำชมนตรี
นำยอำศิส พิทักษ์คุมพล

	 วันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๑	นายอาศิส	พิทักษ์คุมพล	จุฬาราชมนตร	ีส่งสารแสดง

ความห่วงใย	ขอพรจากอัลลอฮฺ	โปรดประทานความปลอดภัยแก่เยาวชนและผู้ฝึกสอนที่

ประสบเหตหุายเข้าไปในถ�า้หลวง	และเป็นก�าลงัใจให้เจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความปลอดภยั	และมหีนงัสอืถงึประธานกรรมการอสิลามประจ�า

จังหวัดทั่วประเทศ	 เพื่อให้เชิญชวนพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมกันสวดขอพร	 (ดุอาอฺ)	 

ในวันศุกร์	ที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๑	เวลาหลังละหมาดวันศุกร์	โดยพร้อมเพรียงกัน
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	 วันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส	 เสด็จทรงร่วม 

สวดมนต์และอวยพร	ณ	 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์	 นครรัฐวาติกัน	 โดยทรงสวดมนต์และ

อวยพรให้บังเกิดสันติภาพในหลากหลายภูมิภาคของโลกนี้	 และยังทรงสวดมนต์อวยพร

ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนชาวไทยที่ติดอยู่ในถ�้าหลวง	-	ขุนน�้านางนอน

สมเด็จพระสันตะปำปำฟรำนซิส

ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคำทอลิก
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ผู้น�ำประเทศ บุคคลส�ำคัญที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 
ส่งข้อความแสดงความยินดี	ผ่านสื่อสังคมออนไลน	์(Social	Media)

	 “ในนามของสหรัฐอเมริกา	 ขอแสดงความยินด ี
กับหน่วยซีลของไทย	 และทุกคน	 ที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการช่วยเด็กชายทั้ง	 ๑๒	 คนและโค้ชของพวกเขา 
ออกจากถ�้าอันตรายแห่งน้ี	 ช่างเป็นช่วงเวลาที่งดงาม	 -	
ทั้งหมดเป็นอิสระแล้ว	ท�าได้ดีมาก!”	

โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 

๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 “ยนิดทีีก่ารช่วยเหลอืผูท้ีต่ดิในถ�า้ของไทยประสบ
ความส�าเร็จ	 ทั่วโลกก�าลังจับตาดูเรื่องน้ี	 และโลกจะ
สรรเสรญิเหล่าผู้กล้าหาญทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมในภารกจินี”้	

เทเรซา เมย์ (Theresa May)  
นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร	 

๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑
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	 “เด็กชายทุกคนได ้กลับสู ่ครอบครัวอย ่าง
ปลอดภัยแล้ว	 หน่วยกู้ภัยท่ีกล้าหาญ	 ผู้ช่วยโค้ช	 และ 
ตัวเด็กๆ	เองได้ท�าให้ปาฏิหาริย์กลายเป็นจริง	ผมหวังว่า 
ทุกคนจะฟื ้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	 และผมจะย�้าเตือน 
ตัวเองเสมอว่า	 หน้าท่ีหลักของรัฐบาลคือการดูแล 
ความปลอดภัยของประชาชน”

มุน แจ อิน (Moon Jae-in) 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหล	ี 

๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 “วนันีค้วามหวงั	น�า้ใจ	และความกล้า	ได้เอาชนะ
ทุกสิ่ง	 ขออวยพรอย่างสุดใจไปถึงเด็กๆ	 ที่กล้าหาญ 
ทุกคน	 ให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงไวๆ	 นะ	 จากเพื่อนๆ	
ในไอซ์แลนด์”

แคทรีน ยาคอบส์ดอทตรี (Katrín Jakobsdóttir) 
นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด	์
๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑
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	 “ราชอาณาจักรภูฏาน	ขอร่วมฉลองการช่วย 
ทีมหมูป ่าทั้ง	 ๑๓	 คน	 และขอแสดงความยินดีกับ
ประเทศไทยด้วย	ฮูยาห์”

เชอริง ต๊อบเกย์ (Tshering Tobgay)  
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน	 

๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 “ข่าวดีจริงๆ	ที่พวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัย	 
ขอแสดงความยินดีกับทีมกู้ภัยที่ยอดเยี่ยมทีมนี้ด้วย”	

อีลอน มัสค์  (Elon Musk) 
ผู้บริหารบริษัท	SpaceX,	The	Boring	Company	และ	Tesla	 

๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑
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	 “จากทุกคนท่ีเฟซบุ๊ก	 -	 ความกล้าหาญของคุณ
เป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างย่ิง	 และยินดีกับความส�าเร็จ 
ในการช่วยเหลอื	๘	หมปู่าออกมาได้	ความโชคดทีีส่ดุของ
การท�างานของคณุ	คอืน�าอกี	๓	นักฟตุบอลกบัโค้ชอกีคน
ออกมาได้อย่างปลอดภัย”

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg)  
ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก	 

๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 “ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับข่าวดีจากประเทศไทย	
เด็กๆ	 ทุกคนเป็นฮีโร่	 เช่นเดียวกันกับโค้ช	 หน่วยกู้ภัย 
ท้ังชายและหญิงที่ เ ส่ียงชีวิตช ่วยเหลือเด็กๆ	 และ 
ที่ส�าคัญจ่าเอก	 สมาน	 กุนัน	 ผู้ยอดเยี่ยม	 เป็นเรื่องราว 
ที่น่าประทับใจ”

เดวิด แบคแฮม (David Beckham)  
อดีตนักฟุตบอลทีมชาติแห่งสหราชอาณาจักร	

๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑
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ภำพกำร์ตูนแสดงควำมห่วงใย และส่งก�ำลังใจให้ทีมหมูป่ำ

ผู้เขียน นางสาวนันทวัน วาตะ
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ผู้เขียน นายทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์

ผู้เขียน นางสาวพัชร์สิตา อภิชัยวิโรจน์
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ผู้เขียน นายพีรพงศ์ อุทัยแผน
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ผู้เขียน นายเอกลักษณ์ สาธิตธวัช
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ผู้เขียน ซีสไอเดีย (SISIDEA) (นามแฝง)

ผู้เขียน คริส  ̀รอย  ́เทย์เลอร์ (Chris ‘ROY’ Taylor)  นักเขียนการ์ตูนชาวออสเตรเลีย
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สื่อมวลชนทั่วโลก
ติดตำมและ
รำยงำนข่ำว
อย่ำงใกล้ชิด
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ส�านักข่าว “เอบีซี นิวส์” (ABC News) 

จัดท�ารายงานข่าว	ชุด	Thailand	Cave	Rescue	Coverage	 

จ�านวน	๕๕	วีดีทัศน์

  

ส�านักข่าว “บีบีซี นิวส์” (BBC News)  

จัดท�ารายงานข่าว	ชุด	Thailand	Cave	Rescue	 

จ�านวน	๓๕	วีดีทัศน์

ส�านักข่าว “ซีบีเอส นิวส์” (CBS News) 

จัดท�ารายงานข่าว	ชุด	Thai	Cave	Rescue	 

จ�านวน	๒๗	วีดีทัศน์

“๑๓ หมูปำ่” เปิดหัวใจคนทั้งโลกผ่ำน ๒๓๗ วีดีทัศน์
รำยงำนขำ่วในยูทูปของ ๗ ส�ำนักข่ำว  
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ส�านักข่าว “ซีเอ็นเอ็น” (CNN) 

จัดท�ารายงานข่าว	ชุด	Thai	Cave	Rescue	 

จ�านวน	๑๗	วีดีทัศน์

ส�านักข่าว “เดลี่ย์ เมล์” (Daily Mail)

จัดท�ารายงานข่าว	ชุด	The	Thailand	Cave	Rescue	Operation	

จ�านวน	๔๗	วีดีทัศน์

   

ส�านักข่าว “เอ็นบีซี นิวส์” (NBC News) 

จัดท�ารายงานข่าว	ชุด	Thailand	Cave	Rescue	

จ�านวน	๓๐	วีดีทัศน์

  

ส�านักข่าว “อัล จาซีร่า อิงลิช” (Al Jazeera English) 

จัดท�ารายงานข่าว	ชุด	Thailand	Cave	Rescue	:	Boys	Finally	Home	

จ�านวน	๒๖	วีดีทัศน์

หมายเหตุ	ข้อมูล	ณ	วันที	่๘	สิงหาคม	๒๕๖๑
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บทเรียน
ที่โลกต้องจำรึก

 การน�าพาทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ออกมาจากถ�้าหลวงได้ส�าเร็จและปลอดภัย  

ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจการปฏิบัติการที่ถ�้าหลวง - ขุนน�า้นางนอน ที่ทั่วโลกชื่นชมยินดี 

ถือเป็นปรากฏการณ์สะท้านโลก เป็นการกู้ภัยที่ยากล�าบาก ด้วยอุปสรรคนานัปการ 

และไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน จาก Mission Impossible มาเป็น Mission Possible  

ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้รับการกล่าวขาน 

และชืน่ชมจากทัว่โลกในหลายๆ มติ ิตลอดระยะเวลาท่ีเกดิเหตกุารณ์ ชาวโลกต่างใจจดจ่อ 

ลุ้นระทึกอยู่กับข่าวนี้ สื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกันเพื่อท�าข่าวอย่างใกล้ชิด

  เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนที่ส�าคัญและมีค่ายิ่งของประเทศไทยและของโลก 

ที่ต้องเรียนรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น�าที่ชัดเจน เด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ การบริหาร 

จัดการในสถานการณ์วิกฤติ การวางแผนและแผนงานที่ชัดเจน การร่วมมือกันท�างาน 

แบบบูรณาการ การท�างานเป็นทีมโดยมีจุดมุ ่งหมายเดียวกัน การมีน�้าใจไมตรี  

ความสามัคคี มนุษยธรรม ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ การระดมสรรพก�าลัง 

จากหลากหลายสาขาวิชาชีพกู้ภัย รวมท้ังเทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  

ภาพเหล่านี้ปรากฏชัดในการปฏิบัติงานกู้ภัยที่ถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน

 สถาบันการศึกษาของไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  

นักวิชาการ วงการแพทย์ และศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ือมวลชน ต่างวิเคราะห์และน�ามา 

ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันปัญหา จัดการปัญหา และเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ 

อันอาจเกิดขึ้นในกรณีเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในอนาคต 

 หลายประเทศในโลกได้น�าเหตุการณ์เหล่าน้ีสรุปเป็นบทเรียนเพื่อให้เด็ก  

เยาวชน ประชาชนในประเทศของตนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น 

และเป็นแบบอย่างที่ดี ดังปรากฏเป็นบทความ สารคดี หนังสั้น สกู๊ปข่าว โมเดลจ�าลอง 

ภาพการ์ตูน สื่อออนไลน์ คลิปสารคดีสั้น ฯลฯ อาทิ
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 ประเทศไทย 

 นายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา แถลงการณ์ขอบคณุทกุฝ่าย และกล่าวว่า 
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนส�าคัญให้ได้เรียนรู ้ว่า แม้ภารกิจจะล�าบากและมีอุปสรรค 
มากมายเพียงใด หากมีสติ มีความมุ่งมั่น มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยจิตใจ 
ที่บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม อุปสรรคทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายได้ เมื่อวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 นายณรงค์ศักดิ ์โอสถธนากร ผูบ้ญัชาการศูนย์อ�านวยการร่วมค้นหาผูส้ญูหายถ�า้หลวง -  
ขุนน�้านางนอน (ศอร.) กล่าวปิดภารกิจ ขอบคุณทุกฝ่าย โดยกล่าวว่าจะน�าเหตุการณ์นี้ 
ถอดเป็นบทเรียนเพื่อสอนให้รู ้ถึงอันตรายของถ�้า น�้า และพัฒนาวิธีการกู้ภัยในอนาคต  
นอกจากนี้ยังได้เห็นความสามัคคี ความร่วมมือ ความรู้ ทั้งในและนอกประเทศที่น�ามารวมกัน
เกินกว่าค�าว่ากูภ้ยั กูช้พี การมารวมกนัของหลายชาตหิลายภาษา เม่ือวนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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 ออสเตรเลีย

 มลัคอล์ม เทร์ินบลูล์ (Malcolm Turnbull)  นายกรฐัมนตร ีเครอืรฐัออสเตรเลยี 

กล่าวกับทีมกู้ภัย - ค้นหา ท่ีร่วมปฏิบัติการ ณ ถ�้าหลวง“พวกท่านท�าให้เราภูมิใจมาก  

ความกล้าหาญท่ีไม่ค�านึงถึงตนเอง ความสามารถอย่างเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยม พวกเรา 

คงไม่มีทูตคนไหนที่จะถ่ายทอดคุณค่าของออสเตรเลียอย่างดีที่สุดได้ดีกว่าพวกคุณ...  

การช่วยชวีติทมีหมปู่าในครัง้นี ้พวกเขาไม่เพียงสร้างแรงบนัดาลใจแก่ออสเตรเลียเท่านัน้  

แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจแก่คนทั้งโลกที่เฝ้าลุ้นและสวดมนต์เพ่ือให้ภารกิจนี้ส�าเร็จ...  

ขอเพียงแค่พวกผู้น�าโลกสามารถท�างานร่วมกันเหมือนกับพวกคุณเท่านั้น...พวกคุณ 

ได้สร้างตัวอย่างแก่พวกเราทุกคน” ในพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ดวงดาวแห่ง 

ความกล้าหาญ” (Star of Courage) ให้แก่ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส และ เดรก ชาลเลน  

และเหรยีญกล้าหาญ เบรฟเวอรี ่เมดัล (Bravery Medal) ให้แก่เจ้าหน้าทีจ่ากกรมต�ารวจ

แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย และกองทัพเรือ รวม ๗ นาย และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

ให้แก่ทีมปฏิบัติการทุกคน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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 สหรัฐอเมริกา

 เจย์ พารินี (Jay Parini) กวีและนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกัน เขียนบทความ 

ลงในเวบ็ไซต์ CNN เรือ่ง “Why we couldn’t stop watching the Thai cave rescue”  

(ท�าไมเราจึงไม่สามารถเลิกติดตามการกู้ภัยที่ถ�้าของไทยได้) เพ่ือบอกว่าโลกในอุดมคติ 

โลกที่ไม่มีชาติ ศาสนา หรือสีผิวมาเป็นตัวแบ่งกั้นนั้นมีอยู่จริง

เบอร์ตนั บลมู นกัวเิคราะห์การตลาดชาวอเมรกินั  

เขียนบทความเรื่อง รีแบรนด้ิงประเทศไทยด้วยถ�้าหลวง  

กล่าวว่า การน�าทีมหมปู่าอะคาเดมแีม่สายออกจากถ�า้หลวง 

เป็นสิ่งท่ียอดเยี่ยมมาก เรื่องราวดังกล่าวได้หลอมรวม 

จิตใจของผู ้คนท่ัวโลกและจะตราตรึงในใจอย่างไม่มี 

วันลืม รวมทั้ งกล ่าวถึ งประเทศไทยและคนไทย  

ว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนแสงใหม่แห่งความหวัง  

คนไทยใจกว้าง กล้าหาญ เสียสละ มีความเป็นผู้น�าท่ีดี  

ไม่ย่อท้อ มรีอยยิม้ทีช่่วยเหลอืกนัในยามวกิฤต มจีติใจแน่วแน่ สามารถคมุสตขิองตนเองได้ 

ตลอดจนแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งโลก และสรุปโดยรวมว่า “ประเทศชาติ

ถูกก�าหนดด้วยคุณค่าของประชาชน”

98



99

 โรงเรียนธุรกิจ Wharton แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ซึ่ งเป ็น 
โรงเรียนธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าภารกิจครั้งนี้เป็น “บทเรียนของ 
ความเป็นผู้น�า” (Leadership lesson) การแสดงออกทางจิตใจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ 
และแสดงออกถึงหลักการบริหารจัดการสถานการณ์ที่ดีเลิศ

 ปัจจัยที่ท�าให้ภารกิจกู้ภัยประสบความส�าเร็จมาจาก พลังมันสมองและพลังกาย 
ของทีมนักด�าน�้าไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ และผู้บัญชาการ ศอร. เพื่อให้ภารกิจ 
การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ จากการสนับสนุนของรัฐบาลไทย 
ภาวะผู้น�าของผูบั้ญชาการ ศอร. และทีมหมปู่าอะคาเดมแีม่สายทีม่วิีธเีอาตวัรอดอย่างมสีต ิและ
การบริหารจัดการทางเทคนิค เช่น การมีแพทย์ร่วมอยู่ในทีมด�าน�้า การสูบน�้าจ�านวน
มหาศาลออกจากถ�้า ชาวนายอมให้ผืนนาเป็นที่รับน�้า ฯลฯ 

 เหตุการณ์คร้ังนีถ้อืเป็นบทเรยีนชัน้ด ีและน่าจะน�าไปบรรจุในหลักสูตรความเป็นผู้น�า
ของโรงเรียนธุรกิจ Wharton หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในอีกหลายแห่งในโลก
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 สหราชอาณาจักร

 เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร จัดงานเลี้ยงรับรองต้อนรับ 

และเป็นเกียรติกับทีมนักด�าน�้าชาวอังกฤษ ที่ร่วมภารกิจค้นหา กู้ภัย ทีมหมูป่าอะคาเดมี 

แม่สาย ได้กล่าวยกย่องทีมนักด�าน�้าทั้งหมดว่า “พวกเขาท�าได้ยอดเยี่ยมมาก เราภูมิใจ 

ในตัวเขา พวกเขาคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่...” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเวลา 

ในสหราชอาณาจักร

 ไนจีเรีย

 ลานเร โอลูโซลา (Lanre Olusola)  

นักจิตวิทยาบ�าบัดและไลฟ์โค้ช ได้ถอดบทเรียน 

ถึงพลังของทีมหมูป่า จนท�าให้มีชีวิตรอดด้วยหลัก 

พลังความคิดเชิงบวก ๔ ประการ คือ ๑. พลังแห่ง 

การพูดเชิงบวกกับตัวเอง เช ่น การแนะน�าตัว 

ของเด็กที่เน้นย�้าว่ายังแข็งแรงดี ๒. พลังแห่งการ 

คิดเชิงบวกที่ มีความหวังที่จะมีชีวิตรอด เช ่น  

การหาทางเอาชีวิตรอดด้วยการขุดโพรงเพื่อหาทางออก ๓. พลังแห่งอารมณ์ขัน  

สะท้อนผ่านการหยอกล้อกับเพื่อน รวมถึงอารมณ์ขันในจดหมายถึงครอบครัวขณะรอ 

ออกจากถ�้า ๔. พลังแห่งการช้ีน�าท่ีดี ซึ่งในกรณีนี้มาจากโค้ชเอกที่แนะน�าให้เด็กๆ  

นั่งท�าสมาธิ เพื่อให้จิตสงบ และรักษาพลังงานในร่างกาย และยังให้ก�าลังใจเด็กๆ

100



101

หนังสั้น “ทีมหมูป่าติดถ�า้” ถอดบทเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อประสบภัย

โมเดลจ�าลอง อธิบายลักษณะถ�า้หลวงช่วงก่อนและหลังน�้าท่วม

 ญี่ปุ่น 

 จัดท�าโมเดลจ�าลองถ�้าหลวง ผลิตหนังสั้น เรียนรู้ถึงภัยอันตรายและการใช้ชีวิต 

ในถ�้าอย่างอยู่รอดปลอดภัย

101



102

๒๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑
ระดมสรรพกำลัง

ทุกภาคสวน
ทั้งในและตางประเทศ

ปฏิบัติการคนหา

สรุปการปฏิบัติการชวยเหลือ ๑๓  ชีวิต 
ทีมหมูปาอะคาเดมีแมสาย 

ติดถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน 
จังหวัดเชียงราย

๑ - ๗ ก.ค. ๖๑
ทีมกูภัยนักประดาน้ำ

จัดระบบ
เตรียมการชวยเหลือ

๘ - ๑๐ ก.ค. ๖๑
ปฏิบัติการนำ ๑๓ ชีวิต

ออกจากถ้ำ
๘ ก.ค. ๖๑ นำออก ๔ คน 

แถลงขาว ๒๐.๔๐ น.

๙ ก.ค. ๖๑ นำออก ๔ คน 
แถลงขาว ๒๑.๓๐ น.

๑๐ ก.ค. ๖๑ นำออก ๕ คน 
แถลงขาว ๒๑.๓๐ น.

๑๘ ก.ค. ๖๑
สงทีมหมูปา ๑๓ ชีวิต

กลับบาน

๒๓ มิ.ย. ๖๑
นักฟุตบอล

และผูชวยผูฝกสอน
ทีมหมูปาอะคาเดมีแมสาย

๑๓ ชีวิต ติดถ้ำหลวง

๒ ก.ค. ๖๑
๒๑.๓๘ น.

คนพบ ๑๓ ชีวิต
ที่เนินนมสาว

๘ - ๑๘ ก.ค. ๖๑
เขารักษา ฟนฟู
สภาพรางกาย

ณ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห

๒๓ มิ.ย. ๖๑

นักฟุตบอล

และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

๑๓ ชีวิต ติดถ�้าหลวง

๒๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑

ระดมสรรพก�าลัง

ทุกภาคส่วน

ทั้งในและต่างประเทศ

ปฏิบัติการค้นหา

๑ ก.ค. ๖๑

จัดระบบกู้ภัย

วางแนวเชือกน�าทางในถ�า้

๒ ก.ค. ๖๑

๒๑.๓๘ น.

พบ ๑๓ ชีวิตที่เนินนมสาว

๓ - ๗ ก.ค. ๖๑

ทีมกู้ภัยนักด�าน�้า

จัดระบบซักซ้อม

เตรียมการช่วยเหลือ

ออกจากถ�้า



๒๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑
ระดมสรรพกำลัง

ทุกภาคสวน
ทั้งในและตางประเทศ

ปฏิบัติการคนหา

สรุปการปฏิบัติการชวยเหลือ ๑๓  ชีวิต 
ทีมหมูปาอะคาเดมีแมสาย 

ติดถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน 
จังหวัดเชียงราย

๑ - ๗ ก.ค. ๖๑
ทีมกูภัยนักประดาน้ำ

จัดระบบ
เตรียมการชวยเหลือ

๘ - ๑๐ ก.ค. ๖๑
ปฏิบัติการนำ ๑๓ ชีวิต

ออกจากถ้ำ
๘ ก.ค. ๖๑ นำออก ๔ คน 

แถลงขาว ๒๐.๔๐ น.

๙ ก.ค. ๖๑ นำออก ๔ คน 
แถลงขาว ๒๑.๓๐ น.

๑๐ ก.ค. ๖๑ นำออก ๕ คน 
แถลงขาว ๒๑.๓๐ น.

๑๘ ก.ค. ๖๑
สงทีมหมูปา ๑๓ ชีวิต

กลับบาน

๒๓ มิ.ย. ๖๑
นักฟุตบอล

และผูชวยผูฝกสอน
ทีมหมูปาอะคาเดมีแมสาย

๑๓ ชีวิต ติดถ้ำหลวง

๒ ก.ค. ๖๑
๒๑.๓๘ น.

คนพบ ๑๓ ชีวิต
ที่เนินนมสาว

๘ - ๑๘ ก.ค. ๖๑
เขารักษา ฟนฟู
สภาพรางกาย

ณ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห

103

๘ - ๑๐ ก.ค. ๖๑

ปฏิบัติการน�า ๑๓ ชีวิต

ออกจากถ�า้

๘ ก.ค. ๖๑ น�าทีมหมูป่า
ออกจากถ�้า ๔ คน 

แถลงข่าว ๒๐.๔๐ น.

๙ ก.ค. ๖๑ น�าทีมหมูป่า
ออกจากถ�้า ๔ คน 

แถลงข่าว ๒๑.๓๐ น.

๑๐ ก.ค. ๖๑ น�าทีมหมูป่า
ออกจากถ�้า ๕ คน 

แถลงข่าว ๒๑.๓๐ น.

๘ - ๑๘ ก.ค. ๖๑

เข้ารักษา ฟื้นฟู

สภาพร่างกาย

ณ โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์

๑๘ ก.ค. ๖๑

ส่งทีมหมูป่า ๑๓ ชีวิต

กลับบ้าน



ประมวลภาพเหตุการณ์

ปฏิบัติการถ�า้หลวง : บันทึกวาระแห่งโลก
กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จ�านวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ISBN : 978-616-543-533-8

ที่ปรึกษา
นายวีระ โรจน์พจนรัตน ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ    ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม
นายปรารพ เหล่าวานิช   เลขานกุารรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล   ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

คณะท�างาน
นางจุฑาทิพย์ โคตรประทุม  นางอลงกรณ์ จารุธีรนาท
นางเบญจมาส แพทอง   นางสาวอุษา แย้มบุบผา
นายฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ ์  นางสาวปริยาภา อมรวณิชสาร
นางสาววัชนี พุ่มโมรี    นางสาวจารุภา ตวงสิทธินันท์

ขอขอบคุณ ผู้อนุเคราะห์ภาพและข้อมูล 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขัวศิลปะ Art Bridge Chiang Rai (ABCR)
บีบีซีไทย (BBC Thai)
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์
ส�านักข่าวทีนิวส์ 
ส�านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น 
ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
ส�านักพิมพ์บรรลือสาส์น
ศูนย์ภาพเนชั่น บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด
Australian Broadcasting Corporation (ABC) 
Agence France-Presse (AFP)
Associated Press (AP) 
Cable News Network (CNN)

Captain Jessica L. Tait
Chiang Rai Times 
Chiang Mai News 
European Pressphoto Agency (EPA) 
Getty Images 
Gistda
Kate Geraghty
MThai News 
The Bangkok Insight 
The Independent 
New York Times 
Reuters 
Sky News 
Voice of America 
Workpoint News
PPTV HD 

Facebook : Thai Navy SEAL
   Chokchai Wasinanont

Website :  www.wikipedia.org
      www.thairath.co.th จัดพิมพ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๔-๑๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๓   เว็บไซต์ www.m-culture.go.th

ออกแบบและจัดพิมพ์
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ากัด

104





ปฏิบัติการถ�้าหลวง :
บันทึกวาระแห่งโลก

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ประมวลภาพเหตุการณ
์ ปฏิบัติการถ�้าหลวง : บันทึก

วาระแห
่งโลก

ประมวลภาพเหตุการณ์


	Tham Luang__cov A
	0
	Tham Luang__1-63
	Tham Luang__64-104
	0
	Tham Luang__cov

