
 กำรหำยตัวไปของสมำชิกนักฟุตบอลหมูป่ำอะคำเดมี 
พร้อมโค้ช 13 ชีวิต ที่ติดถ�้ำหลวงขุนน�้ำนำงนอน จังหวัด
เชยีงรำย น�ำมำซึง่กำรค้นหำและช่วยเหลอืท้ัง 13 ชีวิตออกมำ 
จำกถ�้ำหลวงขุนน�้ำนำงนอนที่ลึกลงไปใต้ดินหลำยกิโลเมตร
ให้ปลอดภัย ท่ำมกลำงสภำพภูมิศำสตร์ที่ยำกล�ำบำกและ
สภำพดินฟ้ำอำกำศที่มีน�้ำป่ำไหลหลำก ปฏิบัติกำรนั้นเป็น 
เรือ่งมหศัจรรย์อย่ำงย่ิง หลำยคนคิดว่ำเป็นภำรกจิทีเ่ป็นไปไม่ได้ 
(Mission Impossible) แต่ในที่สุดด้วยควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมปฏิบัติกำรถึง 271 หน่วยงำน โดย
มผีูเ้ข้ำร่วม 4,559 คน รวมถงึอำสำสมัครและผู้เชีย่วชำญจำก 
27 ประเทศ1 โดยมีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรด�ำน�้ำในถ�้ำระดับโลก
เข้ำร่วมปฏิบัติกำรด้วย กำรปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
กนิเวลำนำนถงึ 17 วนั 4 ชัว่โมง 29 นำที2 จนประสบควำมส�ำเรจ็ 
ในกำรช่วยเหลือ 13 สมำชกิทมีหมปู่ำอะคำเดมีออกมำจำกถ�ำ้ได้  
แต่ก็มีเรื่องน่ำเศร้ำ เนื่องจำกในช่วงกำรปฏิบัติกำรดังกล่ำว
มีอำสำสมัครเสียชีวิตหนึ่งรำยเนื่องจำกขำดอำกำศหำยใจ
ระหว่ำงกำรด�ำน�้ำในถ�้ำ

ติดถ�้า น�้าท่วม: จุดเริ่มต้นการค้นหาสมาชิก
ทีมหมูป่า
 เยน็วันเสำร์ที ่23 มถินุำยน 2561 หลังฝึกซ้อมฟตุบอลเสรจ็  
นกัฟุตบอลเยำวชนทมีหมปู่ำอะคำเดมพีร้อมโค้ช รวม 13 คน 
ได้เข้ำไปเทีย่วถ�ำ้หลวงขนุน�ำ้นำงนอน อ�ำเภอแม่สำย จงัหวัด
เชยีงรำย แต่จนถงึเวลำพลบค�ำ่พวกเขำก็ไม่ได้กลบัออกมำจำกถ�ำ้  
เมื่อเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบ ก็พบรถจักรยำนและรองเท้ำ 
อยู่หน้ำถ�้ำ เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครและครอบครัวจึงเข้ำไปให้
ควำมช่วยเหลือ แต่ไม่สำมำรถเข้ำไปภำยในถ�ำ้ได้ เพรำะระดบัน�ำ้ 
ท่วมสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว เมือ่ข้อมลูบ่งชีว่้ำเดก็ๆ ตดิอยูภ่ำยใน 
ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนำงนอน ทำงจังหวัดจึงรีบให้ควำมช่วยเหลือ
โดยมีกำรร้องขอให้หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ  
กองเรอืยุทธกำร หรอืซลี (SEAL) และหน่วยงำนอืน่ๆ เข้ำมำ
ร่วมปฏบัิติกำรในครัง้น้ี เนือ่งจำกต้องอำศยัประสบกำรณ์และ
ควำมช�ำนำญในหลำยด้ำน โดยมอีปุสรรคหลกัคอื ฝนทีต่กหนัก
ติดต่อกัน ส่งผลให้ระดับน�้ำในถ�้ำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้
โอกำสทีจ่ะช่วยเหลอืเด็กๆ เป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก3 

17 วัน กับภารกิจ
ช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี

8

เหตุการณ์เมื่อกลางปี 2561 ที่สมาชิกทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีพร้อมโค้ช 13 ชีวิต ติดถ�้าหลวง 
ขุนน�้านางนอน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมกว่า 17 วันน้ัน  
น�ามาซึ่งปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือครั้งใหญ่ ปฏิบัติการดังกล่าวประสบความส�าเร็จอย่างยอดเยี่ยมและ  
“มีเร่ืองให้จดจ�ามากมาย”

ภำพ : https://thestandard.co/13-moo-pa-academy-successfully-rescued

 https://www.sanook.com/news/6929387

 https://news.mthai.com/general-news/697114.html
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 ในเวลำต่อมำ กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศให้พ้ืนที่ 
ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนำงนอน เป็นเขตพื้นที่ประสบภัย เม่ือวันที่  
29 มิถุนำยน 2561 โดยมอบหมำยให้นำยณรงค์ศักดิ์  
โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยในขณะนั้นเป็น 
ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์อ�ำนวยกำรร่วมค้นหำผูส้ญูหำยในวนอทุยำน 
แห่งชำตถิ�ำ้หลวงขุนน�ำ้นำงนอน อำเภอแม่สำย จงัหวดัเชยีงรำย 
(ผอ.ศอร.) 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้ดูแลและ
ช่วยเหลือให้ดีที่สุด
 กำรปฏบัิตกิำรช่วยเหลอืทมีหมูป่ำเป็นเร่ืองยำกเนือ่งจำก
สภำพทำงภูมิศำสตร์ที่เป็นอุปสรรคและประเทศไทยยังขำด
ประสบกำรณ์ในกำรช่วยเหลือผู ้ที่ติดอยู่ในถ�้ำที่มีน�้ำท่วม  
จึงต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมแรงของหน่วยงำนต่ำงๆ และ
อำสำสมคัรจ�ำนวนมำก ซึง่ควำมร่วมมอืร่วมแรงดังกล่ำวในพืน้ท่ี
ห่ำงไกลได้เกิดขึน้อย่ำงน่ำอศัจรรย์ อนัเนือ่งมำจำกควำมห่วงใย 
ในเรื่องน้ีของในหลวงรัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ ์
โดยสมเด็จพระเจ้ำอยูหั่วมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู  
ทรงติดตำมสถำนกำรณ์มำตั้งแต่ต้น ทรงพระรำชทำน
ควำมช่วยเหลือและรับสั่งผ่ำนรำชเลขำนุกำรในพระองค์ 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุด 
 นำยณรงค์ศกัดิ ์โอสถธนำกร ผอ.ศอร. ได้เปิดเผยด้วยว่ำ  
ในหลวงรัชกำลที่ 10 ทรงใช้พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค ์
จัดหำอุปกรณ์ที่ ไม ่สำมำรถจัดซื้อตำมระบบรำชกำร 
ได้ทันเวลำ เช่น พระรำชทำนเสื้อกันฝน ไฟฉำยพร้อมหมวก  
ชุดหมีพร ้อมรองเท ้ำบูท ชุดด�ำน�้ ำ หลอดไฟแอลอีดี 
ที่สำมำรถชำร์จไฟได้ เป็นต้น และในขณะที่ทีมกู้ภัยก�ำลัง
ท�ำงำนอยู่ในถ�้ำ ด้ำนนอกก็มีประชำชนในโครงกำรจิตอำสำ  
“เรำท�ำควำมดี ด้วยหัวใจ” หลำยร้อยชีวิตผลัดเปลี่ยนกันมำ
ช่วยงำนจิตอำสำ เช่น ขนย้ำยอุปกรณ์ แจกจ่ำยอำหำรและ
น�้ำให้กับผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรเก็บขยะ (แม้ในภำยหลัง
กำรช่วยเหลือสิ้นสุดลง ในวันบิ๊ก คลีนน่ิง เดย์ เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบของวนอุทยำนขุนน�้ำนำงนอนให้กลับคืนสู่
ธรรมชำติดังเดิม ก็ได้มีกลุ่มจิตอำสำจ�ำนวนมำกมำช่วยกัน
เก็บขยะ ใบไม้ ร้ือถอนเต็นท์ อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงรื้อฝำย
เบี่ยงทำงน�้ำบนเเนวเขำด้วย)4

ไทยผสานทีมกู้ภัย-นักด�าน�้านานาชาติ
 ภำรกิจค้นหำและช่วยเหลือสมำชกิทมีหมปู่ำไม่ใช่ภำรกจิ
เฉพำะของคนไทยเท่ำนั้น แต่เป็นปฏิบัติกำรนำนำชำติที่
หลอมรวมควำมร่วมมือของผู้คนจำกทั่วโลก โดยปฏิบัติกำร 
ครั้งนี้ต ้องอำศัยผู ้เชี่ยวชำญเก่ียวกับถ�้ำ โดยเฉพำะกำร 
ด�ำน�ำ้ในถ�ำ้ โชคดทีีภ่ำรกิจครัง้นีส้ำมำรถตดิต่อและได้รบัควำม
ร่วมมอืเป็นอย่ำงดีจำกผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรด�ำน�ำ้จำกประเทศ
ต่ำงๆ เช่น สหรำชอำณำจักร เบลเยียม ออสเตรเลีย ไทย 
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ทีมกู้ภัยจำกกองทัพอำกำศ
สหรัฐฯ สปป.ลำว รัสเซีย และสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เป็นต้น อำท ินำยจอห์น โวลันเธน และนำยรชิำร์ด สแตนตนั  
นกัด�ำน�ำ้ชำวองักฤษ โดยทมีนกัด�ำน�ำ้ต้องท�ำหน้ำทีด่�ำน�ำ้ผ่ำน
โพรงถ�ำ้ภำยใต้ข้อจ�ำกัดของพ้ืนที ่ทีท้ั่งแคบ มืด และมข้ีอจ�ำกัด
เกี่ยวกับอำกำศ โดยติดตั้งเชือกน�ำทำงไปด้วย ในช่วงแรก 
คำดกำรณ์ว่ำเดก็ๆ น่ำจะอยูท่ี่หำดพทัยำ แต่ปรำกฏว่ำไม่พบ 
ท�ำให้นกัด�ำน�ำ้และหน่วยซลีต้องมุง่หน้ำต่อเพือ่ค้นหำโพรงทีม่ี
อำกำศอื่นๆ ซึ่งอำจเป็นที่หลบภัยของเด็ก5 

ภำพ : https://www.thairath.co.th/infographic/1334

ล�าดับเหตุการณ์
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ�้า

สุขภาพคนไทย 256272

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd   72 3/4/2562 BE   22:07



 ปฏิบัติกำรค้นหำเป็นไปด้วยควำมเข้มข้น ไม่ว่ำจะ
เข้ำทำงปำกถ�้ำ กำรขุดเจำะถ�้ำ กำรหำช่องหรือปล่อง
ที่คำดว่ำจะเข้ำถ�้ำได้ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรเรื่องน�้ำ  
ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญไม่แพ้เร่ืองอื่น ถูกน�ำมำใช้ในปฏิบัติกำรนี้ 
ทั้งสิ้น กำรค้นหำที่ตั้งเป ้ำว ่ำจะต้องเจอเด็กๆ ตั้งแต ่ 
วนัท่ีเด็กๆ หำยไปเมือ่ 23 มถุินำยน จนกระทัง่ภำรกิจล�ำเลยีง
ขวดอำกำศ เข้ำสู ่ห้องโถง 3 และท�ำเชือกน�ำทำง6 จนใน
ที่สุดได้พบเด็กๆ ทีมหมูป่ำที่ติดอยู่ในถ�้ำมืดและขำดอำหำร 
นำนกว่ำ 10 วัน (พบโดยนักด�ำน�้ำชำวอังกฤษ) น�ำควำม
ยินดีมำสู่ชำวไทยและผู้คนทั่วโลกจ�ำนวนหลำยล้ำนคนที่ 
เฝ้ำตดิตำมข่ำวกำรช่วยเหลอืเดก็ๆ ทีมหมูป่ำอย่ำงใจจดใจจ่อ  
โดยตลอดเวลำ 3 สัปดำห์ สื่อมวลชนทั้งไทยและนำนำชำต ิ
ได้เกำะตดิรำยงำนภำรกจิช่วยเหลืออย่ำงเข้มข้น จนกลำยเป็น
ข่ำวส�ำคัญไปทั่วโลก7 
 แต่ภำรกจิควำมช่วยเหลอืยงัเผชญิปัญหำทีท้่ำทำยอกีมำก  
เน่ืองจำกทุกฝ่ำยต้องหำทำงน�ำสมำชิกทีมหมูป่ำออกมำจำก
ถ�้ำที่มีน�้ำท่วมเต็มเป็นช่วงๆ แต่เด็กส่วนใหญ่ว่ำยน�้ำไม่เป็น 
หรอือยูใ่นสภำพทีอ่ดิโรยเกนิกว่ำจะว่ำยน�ำ้ออกมำได้ ภำรกิจ
น�ำทีมหมูป่ำออกมำโดยกำรด�ำน�้ำผ่ำนเส้นทำงอันวิบำกและ
เส่ียงอนัตรำยกเ็ป็นเรือ่งทีย่ำกยิง่ จงึต้องอำศยักำรวำงแผนที ่
ยอดเยี่ยมและรัดกุม ต่อมำมนุษย์กบได้ด�ำน�้ำเข้ำพื้นที่พร้อม 
หมอเวชศำสตร์ใต้น�้ำ เจลให้พลังงำน (power gel) และ
อุปกรณ์ยังชีพไปให้ทีมหมูป่ำและอยู่เป็นเพ่ือนเพื่อดูแล 
ทีมหมูป่ำจนกว่ำแผนกำรล�ำเลียงกลับจะเริ่มขึ้น8 

จ่าแซม วีรบุรุษถ�้าหลวง
 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือทีมหมูป่ำ  
ได้เกดิเหตุเศร้ำสลดเมือ่เกดิกำรเสยีชวิีตของ จ่ำเอกสมำน กนุนั 
อำยุ 38 ปี อดีตนักท�ำลำยใต้น�้ำจู่โจมนอกรำชกำร ซึ่งเป็น
อำสำสมคัรทีเ่ข้ำร่วมปฏบิตักิำรช่วยเหลอืในคร้ังนี ้เนือ่งจำก
ขำดอำกำศหำยใจระหว่ำงกำรด�ำน�้ำ โดยจ่ำเอกสมำน  
รับหน้ำที่ด�ำน�้ำวำงขวดอำกำศบนเส้นทำงจำกห้องโถง 3  
ไปจนถงึบรเิวณ 3 แยก จนภำรกจิท่ีได้รบัมอบหมำยเสรจ็สิน้  
จงึด�ำน�ำ้กลบัมำท่ีตัง้ แต่ในระหว่ำงทำง จ่ำเอกสมำน หมดสติ 
อยู่ในน�้ำ9 คู ่ด�ำน�้ำบัดดี้จึงช่วยปั้มหัวใจ แต่ก็ไม่สำมำรถ 
ช่วยชีวิตจ่ำเอกสมำนได้ ต่อมำสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว 
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนยศ นำวำตรี  
เป็นกรณีพเิศษ ให้แก่ จ่ำเอก สมำน กนุนั และพระรำชทำน

เครื่ องรำชอิสริยำภรณ ์ชั้นประถมำภรณ ์ช ้ ำง เผือก  
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบคุณงำมควำมดี  
และอุทิศควำมช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์จนกระทั่งเสียชีวิต  
มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชน องค์กร และ
นำนำชำติ10

 
ภารกิจเคลื่อนย้ายทีมหมูป่าออกจากถ�้า
 กำรค้นหำเด็กๆ ว่ำยำกล�ำบำกแล้ว กำรน�ำเด็กออกมำ 
อย่ำงปลอดภัยก็ยำกยิ่งกว่ำ กำรวำงแผนกำรล�ำเลียงเด็กๆ  
จึงถูกวำงแผนอย่ำงรอบคอบและรัดกุม พล.ร.ต. อำภำกร  
อยู ่คงแก้ว ผบ. หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ  
ให้ข้อมูลถงึวธิกีำรล�ำเลยีงผูป้ระสบภยัทัง้ 13 คน ออกจำกถ�ำ้ว่ำ 
เมื่อเด็กออกจำกเนินนมสำว จะใส ่หน ้ำกำกท่ีต ่อกับ 
ขวดออกซิเจน โดยมีนักด�ำน�้ำประกบเป็นคู่ออกมำ และ
เมื่อมำถึงที่โถง 3 เพื่อออกไปยังปำกถ�้ำ ด้วยลักษณะ
พื้นที่ต้องใช้แรงพอสมควร จึงใช้วิธีให้น้องๆ นอนบนเปล  
ภำยใต้วิธกีำรทำงกำรแพทย์ทีท่�ำให้ทกุคนนอนหลับ เพือ่มใิห้ 
ตื่นตกใจระหว่ำงทำง เปลที่ใช้เป็นเปล SKED แบบม้วน  
มีควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถบิดหรือเอียงตำมลักษณะพ้ืนที่  
สำมำรถป้องกันร่ำงกำยของผู้ประสบภัยจำกแรงกระแทก 
โดยรอบด้ำน และใช้กำรเคลื่อนย้ำยโดยรอก เพื่อช่วยเพิ่ม
ควำมสะดวกในกำรส่งตัวผู้ประสบภัย และยังลดควำมเสี่ยง 
หำกเคลื่อนย้ำยในพ้ืนที่อันตรำย มีกำรเปิดเผยว่ำระหว่ำง
กำรล�ำเลียง เด็กๆ ถูกให้ยำเพื่อท�ำให้สงบ (อัลปรำไซแลม  
Alprazolam เคตำมีน Ketamine อะโทรปีน Atropine)  

ภำพ : facebook page/Thai NavySEAL
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เพื่ อลดกำรตื่นกลัวระหว ่ำง
กำรด�ำน�้ำล�ำเลียง ไม่เช ่นนั้น 
อำจเป ็นอันตรำยถึ งชีวิตได ้  
เมือ่เดก็ออกมำจำกถ�ำ้จะล�ำเลยีง 
ขึ้นรถพยำบำลไปยังโรงพยำบำล
สนำมในพืน้ทีว่นอทุยำนถ�ำ้หลวง  
ไปยั งจุ ดคั ดกรอง  ก ่ อนจะ 
เคล่ือนย้ำยโดยเฮลิคอปเตอร ์
และรถพยำบำลไปยงัโรงพยำบำล 
เชียงรำยประชำนุเครำะห์ ต่อมำ
ได้มีกำรเปิดเผยว่ำ นำยแพทย ์
รชิำร์ด แฮร์รสิ (Richard Harris) 
วสิญัญีแพทย์และผูเ้ชีย่วชำญกำรด�ำน�ำ้ในถ�ำ้ชำวออสเตรเลยี 
ผู้มีประสบกำรณ์ในกำรด�ำน�้ำกว่ำ 30 ปี และเคร็ก แชลเลน 
เป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรด�ำน�ำ้เข้ำไปเพือ่ประเมนิสุขภำพ
ของทีมหมูป่ำและปรับสภำพให้พร้อมต่อกำรเคลื่อนย้ำย 
ร่วมกับทีมนักด�ำน�้ำและทีมกู้ภัย โดยได้กล่ำวว่ำภำรกิจนี้
อันตรำยที่สุดที่เคยเข้ำร่วม จนกำรปฏิบัติกำรรำบรื่นและ
ประสบควำมส�ำเร็จ11

 ภำยหลังทีมช่วยเหลือประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรน�ำทมี
หมปู่ำออกมำจำกถ�ำ้แล้ว โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนเุครำะห์ 
ได้รับมอบหมำยให้เป็นโรงพยำบำลหลักด้ำนกำรรักษำและ
ควบคุมป้องกันโรคแก่สมำชิกทีมหมูป่ำอะคำเดมีและโค้ช 
ซึ่งได้ทยอยเข้ำรับกำรดูแลที่โรงพยำบำลตั้งแต่วันท่ี 8-10 
กรกฎำคม 2561 ครบทั้ง 13 คน ทีมแพทย์ได้ให้สำรน�้ำทำง
หลอดเลือดด�ำ ฉีดวัคซีนป้องกันบำดทะยักและพิษสุนัขบ้ำ  
ให้วิตำมินบี 1 และยำปฏิชีวนะทำงหลอดเลือดด�ำตำมแผน 
กำรรักษำ จำกนัน้ผูเ้ชีย่วชำญเข้ำประเมนิร่ำงกำยโดยละเอยีด 
เช่น ประเมินสำยตำและกำรมองเหน็ โภชนำกำร และสภำวะ
จติใจ พร้อมส่งตวัอย่ำงเพือ่หำเชือ้ไวรสัโรคอบุตัใิหม่ จำกกำร
ตรวจไม่พบเชื้อโรคติดต่อประจ�ำถิ่นที่เป็นอันตรำย12

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร: 
ผู้น�าในภาวะวิกฤต
 กรณีกำรช่วยชีวิตทีมหมูป่ำอะคำเดมีไม่เพียงประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตให้ปลอดภัยเท่ำนั้น 
แต่ยงัได้รบัเสยีงช่ืนชมในด้ำนกำรบรหิำรจดักำร และภำวะผูน้�ำ 
ของนำยณรงค์ศกัด์ิ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเชียงรำย
และ ผอ.ศอร. ในขณะนั้น ที่สำมำรถประสำนควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วน มีควำมพร้อมและควำมเข้ำใจในกำรรับมือ
สภำวะวิกฤต รวมถึงกำรจัดกำรด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่
ชัดเจน และครอบคลุมในทุกด้ำน13

 สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวฯ ทรงมีพระรำชหัตถเลขำถึง 
นำยณรงค์ศักด์ิ โอสถธนำกร ควำมว่ำ “ได้ติดตำมกำร 
ปฏิบติัแล้ว น่ำชืน่ชมทีไ่ด้เห็นข้ำรำชกำรผู้ใหญ่ทีป่ฏบิตัหิน้ำที่
ด้วยควำมเข้มแข็งอดทน และมุ่งมั่นในภำรกิจเฉพำะหน้ำ 
ที่ยำก และท้ำทำย แสดงถึงควำมมีสติปัญญำ และมีกำร
ตัดสินใจที่ดี และวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง และเป็นศูนย์กลำงแห่ง
กำรประสำนกำรปฏิบัติ จนภำรกิจลุล่วงด้วยดี และได้ทรำบ
ว่ำเป็นข้ำรำชกำรทีม่คีณุภำพ กล้ำต่อสูก้บัสิง่ทีไ่ม่ถูกต้อง และ
ในเวลำเดียวกัน ก็มุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมดี และควำมถูกต้อง
ให้เกิดขึน้ให้แก่ประเทศชำติ ขอชมเชย และให้ก�ำลงัใจ ขอให้
รักษำควำมดีไว้ และขอให้มีควำมสุขควำมเจริญ14”
 นอกจำกนั้น นำยกรัฐมนตรี ยังได้มอบโล่ประกำศ
เกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 
ให้แก่ นำยณรงค์ศักดิ์ ซึ่งได้ท�ำงำนอย่ำงทุ่มเท เสียสละ 
เป็นนักบริหำรจัดกำรที่ดี สำมำรถช่วยเหลือชีวิตทีมหมูป่ำ
ออกมำจำกถ�้ำหลวงได้อย่ำงปลอดภัย ท�ำให้ภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจำกนำนำชำติ15
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ถอดบทเรียนแผนการรับมือพิบัติภัย
 นักวชิำกำรกว่ำ 140 คน ได้ร่วมกนัถอดบทเรยีนแผนกำร
รับมือพิบัติภัยผ่ำนเวทีเสวนำวิชำกำรในหลำยเวที เช่น  
กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนธรณีวิทยำ ซ่ึงมี ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง  
ผู ้ อ� ำนวยกำรศูนย ์ วิ จั ยภูมิ สำรสนเทศเพื่ อประเทศ  
คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำฯ ได้ระบุถึงแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรธรณีพิบัติภัยว่ำ มีหลักกำรดังนี้ (1) องค์ควำมรู ้ 
น�ำกำรจัดกำร (2) สร ้ำงระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัย  
(3) ก�ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมกับพิบัติภัยที่เกิดขึ้น โดย
กรณีถ�้ำหลวงน้ีกลำยเป็นกรณีศึกษำระดับโลก เพรำะ 
ไม่เคยเกิดขึ้นและมีควำมยำกล�ำบำก จนนักด�ำน�้ำบอกว่ำ 
เหมือนกำรด�ำน�้ำผ ่ำนยอดเขำเอเวอร์เรสต์ จึงเห็นว่ำ
ถึงเวลำแล้วที่ไทยจะต้องมีกำรศึกษำเชิงธรณีวิทยำใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องระดมทั้งผู ้เช่ียวชำญถ�้ำ นักวิชำกำร  
นักธรณีวิทยำ เจ้ำหน้ำที่กรมอุทยำน รวมถึงผู้เชี่ยวชำญใน
ด้ำนต่ำงๆ ทำงด้ำนสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบงัหนึง่ในหน่วยงำนทีไ่ด้ร่วมภำรกจิกำรค้นหำ
ด้ำนอำกำศยำนทัง้อปุกรณ์โดรน และก�ำลงัพลทีร่่วมวำงแผน
กำรกู้ภัยในแต่ละวันก็ได้เสนอให้ไทยเตรียมพร้อมรับมือ 
ภัยพิบัติ ทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และข้อมูลพื้นฐำนของ
แต่ละพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกน�ำมำใช้ในกำร
วำงแผนเพื่อจัดกำรภัยพิบัติได้อย่ำงทันท่วงที16

 ส่วน นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่ำวถึงบทเรียนของหมูป่ำ 
โมเดลว่ำ สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำของสังคมได้ โดย
กล่ำวว่ำ “ถ้ำเรำพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจหมูป่ำโมเดล ซึ่งเป็น 
กระบวนทัศน์ใหม่ในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อนและยำก เรำจะ
พบวถิทีำงทีจ่ะพำกนัออกจำกถ�ำ้ทัง้ประเทศ และส�ำหรบัโลก

ซึ่งติดขัดอยู่ก็สำมำรถเรียนรู้และน�ำไปใช้ได้ ซึ่งก็คือมรรค 8 
แห่งควำมส�ำเร็จของหมูป่ำโมเดล” โดยองค์ประกอบของ
ควำมส�ำเร็จของหมูป่ำโมเดล 8 ประกำร สรุปได้ดังนี้
 (1) บรหิำรจดักำรโดยคนในพืน้ทีซ่ึง่เผชญิสถำนกำรณ์จรงิ  
ไม่ใช่โดยอ�ำนำจรวมศูนย์ซึ่งห่ำงไกลต่อกำรเข้ำใจควำมจริง 
ประเทศไทยบริหำรจัดกำรโดยกำรใช้อ�ำนำจรวมศูนย์จึง
แก้ไขปัญหำไม่ได้
 (2) รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หรือมีควำมมุ่งมั่นร่วมกันใน
กำรช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ไม่เหมอืนกำรบรหิำรจัดกำรประเทศ
โดยทั่วไป ที่มีใจอยู่ท่ีต่ำงๆ กัน เช่น ผลประโยชน์ของกลุ่ม 
ของพรรค ของพวก ขององค์กร ขัดแย้งทอนก�ำลังกัน  
ในหมูป่ำโมเดลไม่ใช้กำรคิดเชิงปฏิปักษ์
 (3) รวมพลังโดยก้ำวข้ำมกำรแบ่งแยกทุกประเภทไม่ว่ำ
เป็นทหำร ต�ำรวจ ข้ำรำชกำร กรมกองใด พ่อค้ำ ประชำชน 
สื่อมวลชน ไม่มีกำรติดอยู่ในอุดมกำรณ์ใดๆ หรือกำรอ้ำง 
กฎระเบียบรำชกำรให้มำรวมพลังกันไม่ได้ ในกรณรีวมพลงั
ช่วยหมปู่ำ ใครจะมำอ้ำงกฎระเบยีบข้อบังคับให้เป็นอุปสรรค
ต่อกำรรวมพลัง ท�ำไม่ได้ เพรำะสถำนกำรณ์บังคับ
 (4) มีกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง
ที่ซับซ้อนและพลิกผัน กำรใช้ควำมรู้ส�ำเร็จรูปโดยไม่เรียนรู้
ใช้ไม่ได้ผล ตำมปกติข้ำรำชกำรจะใช้อ�ำนำจโดยไม่เรียนรู้  
กำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงเป็นกำร
เรยีนรูท้ีท่รงพลังย่ิง เพรำะท�ำให้เกิดปัญญำร่วม (Collective 
wisdom) นวตักรรม และอจัฉรยิภำพกลุม่ (Group genius) 
 (5) มีกำรแสวงหำควำมเชี่ยวชำญ และเทคโนโลยีที่
เหมำะสมมำใช้ให้ตรงประเด็นปัญหำ มีกำรเปิดใจกว้ำงรับ 
ผูเ้ชีย่วชำญจำกประเทศต่ำงๆ อย่ำงทนักำล 

ภำพ: https://www.facebook.com/sisideaclub
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 (6) ผู ้ประสำนงำนหรือฝ ่ำย
อ�ำนวยกำรแก้ปัญหำในพืน้ที ่สำมำรถ
ยึดกุมภำพองค ์รวมของทั้ งหมด 
สำมำรถสื่ อสำรสร ้ ำงควำมเป ็น
เอกภำพท่ำมกลำงควำมหลำกหลำย 
เช่นนี้ท�ำไม่ได้โดยอ�ำนำจรวมศูนย์
 (7) ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่เห็น
แก่ตัว เสียสละ ถ่อมตน ยกย่องผู้อื่น 
หรืออีกนัยหนึ่งทุกคนท�ำด้วยหัวใจ
ของควำมเป็นมนษุย์ ไม่ใช่เพ่ือผลก�ำไร
หรือชื่อเสียงใดๆ หัวใจของควำมเป็น
มนุษย์ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งควำมดี
ที่มีอยู่แล้วในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์ 
เมื่อเบ่งบำนออกมำเชื่อมโยงกันย่อม
มีพลังเหนืออ�ำนำจอื่นใด
 (8) มีกำรส่ือสำรให้รับรู้กันโดย
ทั่วถึงทั้งประเทศและทั่วโลก ท�ำให้
มีควำมเป็นสำธำรณะ ควำมเป็น
สำธำรณะจะก�ำกับทุกคนทุกฝ่ำยให้
อยู ่ในควำมถูกต้อง ใครขืนท�ำอะไร
ไม่ถูกต้อง สำธำรณะไม่ยอมรับ กำร
จัดกำรช่วยชีวิตหมูป่ำมีควำมเป็น
สำธำรณะอย่ำงยิ่ง ไม่มีใครกล้ำท�ำ
อะไรที่ไม่ถูกต้อง17

สรุป
 ภำรกิจช่วยทมีหมูป่ำอะคำเดมีได้สะท้อนภำพหลำยด้ำน 
ในด้ำนหนึง่เหตกุำรณ์นีเ้ป็นกำรหลอมรวมพลงัแห่งมนุษยธรรม
และธำรน�้ำใจเพื่อกำรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จำกทั่วโลก กำร
เสยีสละของอำสำสมัครและผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรกู้ภยัและกำร
ด�ำน�้ำกว่ำสี่พันคนที่ร่วมปฏิบัติงำนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ำ
มนษุย์เรำยงัไม่สิน้ควำมหวัง เมือ่เพือ่นมนุษย์ด้วยกันประสบภยั 
ก็ยังมีคนต่ำงชำติ ต่ำงศำสนำ ต่ำงวัฒนธรรมที่พร้อมจะให้
ควำมช่วยเหลอื เหตกุำรณ์คร้ังน้ี ยังเป็นบทเรียนกำรกู้ภยั และ
กำรจัดกำรภยัพบิติัทีย่อดเยีย่มของประเทศไทยภำยใต้กำรน�ำ
ของนำยณรงค์ศกัดิ ์นอกจำกนี ้ยงัสะท้อนบทบำททีส่�ำคญัย่ิง
ของสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียที่สร้ำงกระแสกำรรับรู้และ 

ควำมตื่นตัวต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลก อีกทั้งยังเป็น
ควำมท้ำทำยของสื่อมวลชน ทั้งในด้ำนกำรตรวจสอบข้อมูล 
ควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข่ำว และกำรแข่งขันด้ำนควำมเร็ว 
บนพืน้ฐำนของจรรยำบรรณในวชิำชพีด้วย และแสดงให้เห็นถึง 
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์และวทิยำกำรต่ำงๆ ทีน่�ำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติภำรกิจในครั้งนี้ ย่ิงไปกว่ำนั้น เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
ยังเป็นบทเรยีนส�ำคญัทีป่ระเทศไทยจ�ำเป็นต้องมกีำรเตรยีมกำร 
และจัดกำรข ้อมูลพ้ืนที่ต ่ำงๆ เพื่อสำมำรถรับมือกับ 
ภยัพบิตัใินรปูแบบอืน่ได้ในอนำคตด้วย นอกจำกนี ้มรรค 8 แห่ง 
ควำมส�ำเร็จของหมปู่ำโมเดลตำมแนวคดิของ นพ.ประเวศ วะสี  
ยงัจะเป็นแนวทำงในกำรช่วยแก้ปัญหำสังคมทีซ่บัซ้อนของไทย
ได้อกีด้วย
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