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1. ติดตามภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต ณ ถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน อ.แม่สาย จว.ช.ร. 
 1.1 เมื่อ 23 มิ.ย.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
- เริ่มการติดตามภารกิจ และรับทราบเหตุการณ์ ทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต ณ ถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย 
จว.ช.ร.ติดอยู่ใน ถ้้าเนื่องจากภัยธรรมชาติ จัดตั้ง กอ.เหตุการณ์ดังกล่าว 
- เวลา 1300 ตอนนี้ฝรั่งนักส้ารวจ ได้พาทีมค้นหาจ้านวน 3 คนล่วงหน้าไปก่อน เพราะฝรั่งนักส้ารวจคนนี้มีความ
เชี่ยวชาญกับพ้ืนที่ภายในถ้้าหลวงแห่งนี้ และเป็นคนเขียนแผนที่ภายในถ้้าค่ะ ทีมกู้ภัยก้อท้างานอย่างหนัก ทีมดูแลจาก
ภาคส่วนและหน่วยงานต่าง ๆ ท้าหน้าที่กันอย่างเต็มที่ พ่อแม่และผู้ปกครองก้อมารอกันอย่างใจจดใจจ่อ ขอให้คุณพระ
คุ้มครอง 
 2.1 เมื่อ 24 มิ.ย.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
>>เพ่ิมเติมครั้งที ่1 : เหตุนักฟุตบอลเยาวชน 12 คน หลงถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย  เมื่อ
วันที่ 23 มิ.ย. 61 
1.กอปภ.จ.ชร. ได้รับรายงานเพิ่มเติมรายชื่อผู้สูญหาย (อยู่ระหว่างค้นหา) จ้านวน 12 คน ดังนี้.- 
     1.1 นายเอกพล  จันทร์วงค์  อายุ 25 ปี (โค้ช) 
     1.2 ด.ช.อดุลย์ (ไม่ทราบนามสกุล) 
     1.3 ด.ช.ประจักษ์  สุธรรม  อายุ 14 ปี 
     1.4 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ทาค้าทรง อายุ 14 ปี 
     1.5 ด.ช.พิพัฒน์  โพธิ อายุ 15 ปี 
     1.6 ด.ช.ภานุมาศ  แสงดี อายุ 13 ปี 
     1.7 ด.ช.ดวงเพชร  พรมเทพ  อายุ 13 ปี 
     1.8 ด.ช.ชนินทร์  วิบูลย์รุ่งเรือง  อายุ 11 ปี 
     1.9 ด.ช.เอกรัตน์  วงค์สุขจันทร์  อายุ 14 ปี  
     1.10 นายพีรภัทร  สมเพียงใจ อายุ 16 ปี 
     1.11 นายพรชัย  ค้าหลวง อายุ 16 ปี 
     1.12 ด.ช.สมพงษ์  ใจวงค์ อายุ 13 ปี 
2. การค้นหาและให้ความช่วยเหลือ ประจ้าวันที่ 24 มิ.ย. 61 
     2.1 เมื่อเวลา 10.35 น. ได้จัดชุดค้นหาผู้สูญหายจ้านวน 7 ชุด ดังนี้  
                -  ชุดที่ 1 ประกอบด้วย Mr. Vernon Unsworth (ผู้ที่เคยส้ารวจถ้้าหลวง)และพวกรวม 3 คน + ทหาร 5 
นาย+จนท.ประจ้าวิทยุสื่อสาร 1 คน 
                -  ชุดที่ 2 ประกอบด้วย หน่วยทหาร 5 นาย+ จนท.ฝ่ายปกครอง+จนท.อุทยานฯ 
                -  ชุดที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกอส.+ผู้น้าทาง(ผช.ผญบ.) +จนท.ประจ้าวิทยุสื่อสาร 
                -  ชุดที่ 4 ประกอบด้วย สมาชิกอส.+ผู้น้าทาง+จนท.ประจ้าวิทยุสื่อสาร 
                -  ชุดที่ 5 ประกอบด้วย ทต.แม่สาย (ทีมนายพรชัย ประดิษฐ์ค่าย)+ผู้น้าทาง+จนท.ประจ้าวิทยุสื่อสาร 
                -  ชุดที่ 6 ประกอบด้วย ทต.แม่สาย(ทีมนายมรกต ไชยมูลมั่ง)+ผู้น้าทาง+จนท.ประจ้าวิทยุสื่อสาร 
                -  ชุดที่ 7 ประกอบด้วย ทต.แม่สาย(ทีมนายอาทิตย์  วิระค้า)+ผู้น้าทาง+จนท.ประจ้าวิทยุสื่อสาร 
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     2.2 หน่วยงานที่สนับสนุนปฏิบัติการค้นหา :  ดังนี้  ทหาร/ ต้ารวจ/ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่สาย/ศูนย์ ปภ. เขต 
15 ชร./ วนอุทยานถ้้าหลวงฯ (สบอ. 15)/ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)/ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย/ 
อส.ปภ.จ.ชร. /อบจ.ชร./อบจ.ชม./ทต.แม่สาย/ก้านันและผญบ.ในพ้ืนที่/ ทีมงาน Mr. Vernon Unsworth   เป็นต้น 
    2.3 ความช่วยเหลือที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ :   จัดเครื่องสูบน้้าเร่งระบายน้้าบริเวณทางเข้าถ้้าชั้นในให้ลดระดับลง
เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับทีมค้นหา และจัดชุดปฏิบัติการค้นหาเข้าไปในถ้้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และจะ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนก้ต่อเมื่อทีมค้นหาชุดที่ส่งไปก่อนหน้ากลับออกมา **ขณะรายงานชุดค้นหาที่ 1 ทีม Mr. Vernon 
Unsworth  ยังไม่กลับออกมา*** 
    2.4 สถานการณ์ : ยังคงค้นหาอยู่ สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มแต่มีแดด **ยืนยันยังไม่พบผู้สูญหาย** และไม่มี
รายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
    2.5 รวมระยะเวลาการค้นหา:  22 ชั่วโมง 
ปภ.จ.ชร. 24062561 1325 
- เวลา 1350 ทีมกู้ภัยทางสูง เชียงใหม่ ออกเดินทางสมทบการค้นหาเด็กทีเชียงรายแล้วเวลานี้ 
- เวลา 1400 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12  ราย ในเขตอุทยาน               
จ.เชียงราย ปัจจุบัน  ยังไม่พบ  มีระดับน้้าสูงในถ้้า ทีมค้นหา 8 ทีม ต่างชาติ 3 ทีม ไทย 5 ทีม  ยังค้นหาต่อเนื่อง/ห้อง 
61 
- เวลา 1430 ตอนนี้ทีมอัมรินทร์ใต้ พร้อมทีมเชียงใหม่ ร่วมวางแผนเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ทหาร และชาวบ้าน
ช้านาญในพ้ืนที่ จัดก้าลังพลเข้าค้นหาอีกครั้งครับ 
- เวลา 1500 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12  ราย ในเขตอุทยาน                   
จ.เชียงรายปัจจุบัน  ยังไม่พบ ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1 ค้นหา 
2 สื่อสาร  3 ล้าเลียง ในถ้้ามีระดับน้้าสูงเป็นช่วงๆ  ทีมค้นหา 6 ทีม ต่างชาติ 1 ทีม ไทย 5 ทีม ยังค้นหาต่อเนื่อง/ห้อง 
61 
- เวลา 1510 สายน้าสัญญาณท่ีจะลากเข้าไปช่วยสื่อสารในถ้้าหลวง  
- เวลา 1650 >>เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 : เหตุนักฟุตบอลเยาวชน 12 คน หลงถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย            
จ.เชียงราย  เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 
1.กอปภ.จ.ชร. ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ***มีผู้สูญหายเพิ่มเติมอีก 1 คน***   
***รายชื่อผู้สูญหายล้าดับที่ 13  : ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม  อายุ 13 ปี*** 
***ยอดรวมผู้สูญหายทั้งสิ้น 13 คน***      
2. การค้นหาและให้ความช่วยเหลือ ประจ้าวันที่ 24 มิ.ย. 61 (เพ่ิมเติม) 
     2.1 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.  ชุดค้นหาผู้สูญหายน้าโดย  Mr. Vernon Unsworth แจ้งว่าพบร่องรอยของผู้สูญ
หาย และการเข้าถึงบริเวณต้องสงสัยว่าผู้สูญหายไปพักอยู่จะต้องใช้ชุดประดาน้้าและมีความจ้าเป็นต้องใช้สายน้า
สัญญาณเพ่ือช่วยสื่อสารในถ้้า ความยาวประมาณ 3 กม. ดังนั้น บก.ส่วนหน้า น้าโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.
ชร. จึงปรับวิธีการค้นหาโดยใช้ชุดประดาน้้าล้าเลียงน้้าและอาหาร รวมถึงสิ่งของจ้าเป็นน้าส่งผู้ประสบภัยเพ่ือประทัง
ชีวิตก่อน และให้หน่วยงานที่มีความพร้อมสนับสนุนสายสัญญาณเร่งจัดหาสายน้าสัญญาณโดยเร็ว เพ่ือด้ารงการสื่อสาร
ตลอดการค้นหา  
     2.2 ข้อสรุปจากการประชุมหารือหลังจากที่ Mr. Vernon Unsworth ออกมาจากถ้้า ## ผวจ.ชร. มอบหมายให้ 
ปจ./ปภ.จว./ปลัดอ้าเภอแม่สาย เป็นผู้รับผิดชอบการบัญชาการเหตุการณ์ และมอบรองปลัด ทน.ชร. เป็นหน.ชุด
ปฏิบัติการค้นหา 
     2.3 เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.  ชุดประดาน้้าจากอบจ.ชม.+อส.ปภ.ฐานอัมรินทร์ใต้+ทน.ชร. รวมทั้งสิ้นมากกว่า 
50 นาย ประชุมวางแผนเพื่อจะเข้าปฏิบัติการฯ  
     2.4 เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.  ชุดประดาน้้าจากอบจ.ชม.+อส.ปภ.ฐานอัมรินทร์ใต้+ทน.ชร. เริ่มปฏิบัติการ
ล้าเลียงน้้าและอาหาร 
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    2.5 สถานการณ์ :  **ยืนยันยังไม่พบผู้สูญหาย** และได้ถอนก้าลังที่เข้าปฏิบัติการภาคเช้าหมดแล้ว คงเหลือแต่ชุด
ประดาน้้า 
***กอปภ.จ.ชร. จะรายงานผลการปฏิบัติการค้นหาฯ ให้ทราบเป็นระยะต่อไป 
เผยแพร่โดย  ปภ.จ.ชร. 24062561 1500 
- เวลา 1730 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12 ราย มีรับแจ้งอีก 1 ราย รวม 
13 ราย  ในเขตอุทยาน จ.เชียงราย/ปัจจุบัน  ยังไม่พบ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1 ค้นหา 
2 สื่อสาร  3 ล้าเลียง ในถ้้ามีระดับน้้าสูงเป็นช่วงๆ  และได้ปิดกั้นบริเวณถ้้าไม่ให้ คนนอกเข้าพ้ืนที่นอกจาก ทีมด้าน้้า  
/ ทีมค้นหา 6 ทีม ต่างชาติ 1 ทีม ไทย 5 ทีม  ยังค้นหาต่อเนื่อง / ห้อง 61 
- เวลา 1800 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12 ราย มีรับแจ้งอีก 1 ราย รวม 
13 ราย ในเขตอุทยาน จ.เชียงราย/ปัจจุบัน  พบแล้ว แต่ยังไม่สามารถน้าออกมาได้เนื่องจาก น้้าท่วมสูง / ห้อง 61 
- เวลา 1830 แก้ไข เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12 ราย  มีรับแจ้งอีก 1 
ราย รวม 13 ราย ในเขตอุทยาน จ.เชียงราย/ปัจจุบัน ยังไม่พบ ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1 
ค้นหา 
2 สื่อสาร  3 ล้าเลียง ในถ้้ามีระดับน้้าสูงเป็นช่วงๆ  และได้ปิดกั้นบริเวณถ้้าไม่ให้ คนนอกเข้าพ้ืนที่นอกจาก ทีมด้าน้้า  
/ ทีมค้นหา 6 ทีม ต่างชาติ 1 ทีม ไทย 5 ทีม  ยังค้นหาต่อเนื่อง/ห้อง 61  
** หมายเหตุ มีการน้าเสบียงเข้าภายในถ้้าชั้นใน เนื่องจากน้้าสูงท้างานล้าบาก 

 
- เวลา 1948 ข่าวล่าสุดผู้ว่าแถลง 
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- เวลา 19.00 น.นักประดาน้้าชุดแรกกลับออกมา ตอนนี้ก้าลังร่วมประชุมวางแผนกับชุดที่2ที่หน้าถ้้าเพ่ือวางแผนเข้าไป
อีกรอบ 

 

 

 
- เวลา 1920 เพิ่มเติม ภาพ จ.เชียงราย เวลา 19.20 น. /ห้อง 61 
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- เวลา 1950 ชุดประดาน้้าของทหารเรืออยู่ระหว่างเดินทาง สุนัข ตร เข้าเตรียมพร้อมเมื่อช่วงเย็น 

   
- เวลา 2016 น. ยังไม่พบผู้สูญหายสักราย เจ้าหน้าที่ชุดที่ 3 ด้าเนินการค้นหาอยู่ !!! ต้องค้นหาทางน้้า และในถ้้ามีแยก
เยอะมาก ต้องใช้เวลาค่ะ#ขุนน้้านางนอน #รายงานจากท่ีเกิดเหตุ เคส เด็กจ้านวน12 และผู้ใหญ่1คน รวมเป็น13คน 
เดินเข้าไปในถ้้าตั้งแต่เม่ือวานช่วงบ่าย ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอ 

 
- เวลา 2130 >>เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 : เหตุนักฟุตบอลเยาวชน 12 คน หลงถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย  เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 (รับแจ้งสูญหายเพ่ิมเติมอีก 1 คน รวมผู้สูญหายทั้งสิ้น 13 คน) 
กอปภ.จ.ชร. ขอรายงานสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณถ้้าหลวงฯ ประจ้าวันที่ 24 มิ.ย. 61 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
1. การค้นหาและให้ความช่วยเหลือ  
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     1.1 เมื่อเวลา 16.26 น. ชดุประดาน้้าชุดที่ 1 ประกอบด้วย อบจ.ชม. (2 คน) + อส.ปภ.ฐานอัมรินทร์ใต้ (2 คน) + 
Mr. Vernon Unsworth + ผูน้้าทาง 2 คน รวมจ้านวนทั้งสิ้น 7 คน  เริ่มปฏิบัติการล้าเลียงน้้าและอาหารฯ  
     1.2 ตชด. 327 สนับสนุนก้าลังพล และสุนัขดมกลิ่น (จ้านวน 2 นาย) โดยถอนก้าลังออกไปเมื่อเวลาประมาณ 18.00 
น. ไม่สามารถใช้สุนัขปฏิบัติการร่วมได้เนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้้าไม่เอ้ืออ้านวย  
     1.3 เมื่อเวลา 19.20 น. ชดุประดาน้้าชุดที่ 1 ยุติการค้นหา เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี มองเห็นได้เพียง
ในระยะ 1 ฝ่ามือเท่านั้น ไม่สามารถมองเห็นช่องทางที่สามารถทะลุเข้าไปยังจุดที่คาดว่าผู้สูญหายจะไปอาศัยอยู่ และ
ออกซิเจนในถังเหลือน้อยจึงตัดสินใจถอนก้าลัง 
     1.4 ผลการประชุมประเมินสถานการณ์และการด้าเนินการในระยะต่อไป (นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัด
เชียงราย เป็นประธานฯ) ดังนี้ 
           - ระดับน้้าในถ้้าลดระดับลง และขณะรายงานยังทรงตัวอยู่ 
           - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สาย และอบจ.เชียงราย ได้เดินสายและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ชั่วคราว) บริเวณ
กองอ้านวยการฯ และบริเวณลึกเข้าไปจากปากถ้้าประมาณ 500 เมตร ส่วนบริเวณปากถ้้าใช้สปอตไลท์และ balloon 
light ให้แสงสว่าง ท้าให้สะดวกในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
           - ระบบสื่อสารใช้การได้ดี ทีมชุดปฏิบัติการสามารถสื่อสารกับกองอ้านวยการได้ทุกระยะ (ฉก.ม.3 สนับสนุน
สายสัญญาณ) 
           - ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ส้าหรับชุดประดาน้้า ได้แก่  ถังออกซิเจนขนาดพกพาได้ และไฟฉายความสว่าง
สูง จากศูนย์ ปภ. เขต 15 ชร. โดยคาดว่าอุปกรณ์ท้ังหมดจะมาถึงที่เกิดเหตุในเวลา 21.30 น. 
           - ยังไม่ยุติการค้นหา จนกว่าจะมีการสั่งการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
     1.5 ผวจ.ชร. ประสานขอรับการสนับสนุนชุดประดาน้้า จาก นรข. เขตเชียงราย  (ไม่ทราบจ้านวน) อยู่ระหว่าง
เคลื่อนย้ายก้าลังพล  
     1.6 มทบ.37 ประสานแจ้งว่า จะน้าก้าลังพลร่วมปฏิบัติการค้นหา ในวันที่ 25 มิ.ย. 61 (ยังไม่ได้รับแจ้งยอดก้าลังพล
และเวลา) 
     1.7 ขณะรายงานฯ ชุดทีมประดาน้้าชุดที่ 1 อยู่ระหว่างให้ข้อมูลและวางแผนการให้ความช่วยเหลือกับชุดประดาน้้า
ชุดที่ 2  
2. สถานการณ์ :  **ยืนยันยังไม่พบผู้สูญหาย** และ**ยังไม่ยุติการค้นหา** 
***กอปภ.จ.ชร. จะรายงานผลการปฏิบัติการค้นหาฯ ให้ทราบเป็นระยะต่อไป เผยแพร่โดย  ปภ.จ.ชร. 24062561 
2110 
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- เวลา2200 รับแจ้งว่า ตอนนี้ถอนก้าลังทั้งหมด ขึ้นมาบีพงานที่กองอ้านวยการครับ เตรียมข้อมูลให้กับทีมซีล ของ
กองทัพเรื่อ ซึ่งจะบินมาตอน 22.00 น. 
- เวลา 2220 พอดีอาจารย์ผมเคยส้ารวจถ้้านั้น แกเอาแผนที่ๆเคยไปส้ารวจออกมาให้ ที่มาข้อมูล คุณอนุกูล สอนเอก 
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- เวลา 2350 ข้อมูลส้าคัญส้าหรับทีมค้นหาและช่วยเหลือเด็กสูญหายในถ้้านะครับ ถ้้านางนอนหลวงเป็นถ้้าที่มี
ทางเข้าออกทางเดียว ระบบระบายอากาศไม่ดี ถ้าจะใช้วิธีการสูบน้้าออกควรตั้งเครื่องสูบน้้าไว้ด้านนอก ไม่งั้นปริมาณ 
Co2 ภายในถ้้าจะสูงขึ้นท้าให้การช่วยเหลือท้าได้ยากและมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับ ต้าแหน่งที่คาดว่าเด็ก ๆ น่าจะอยู่
(ต้าแหน่งวงกลมสีแดง) ลึกที่สุดบริเวณปลายสุดของ Show cave น่าจะประมาณไม่เกิน 1 กม.จากปากถ้้า ถ้าเลยนี้ไป 
Section ด้านในที่เป็นเส้นทางเข้า Monk's series เส้นทางแคบและซับซ้อนหาเจอยากมาก คิดว่าคนทั่วไปไม่น่าหา
เส้นทางเข้าไปด้านในได้ครับ อีกอย่างในช่วงเวลานี้ ถ้าเด็ก ๆ ถอดรองเท้าและวางเป้ไว้ แสดงว่าพ้ืนถ้้ามีน้้าท่วมออก
มาถึงด้านนอกแล้วแต่ยังไม่ลึกมาก นั่นหมายถึง Section ด้านในจะมีน้้าท่วมแล้ว มีโคลนมากเขาคงไม่เข้าไปลึกมากครับ 
อาจจะมีปัญหาเรื่องแสงสว่าง ไฟฉายดับ หรือไฟฉายมีน้อยเลยหาทางออกจากถ้้าไม่ ได้และระดับน้้าขึ้นซะก่อน ส่วน
อันตรายที่สุดส้าหรับทีมด้าน้้าที่จะด้าเข้าไปเป็น Section แรกที่ผมวงสีน้้าเงินเอาไว้ เนื่องจากเส้นทางเข้าแคบต้องมุด
เข้าไปและน้้าจะอัดผ่านช่องนี้ออกมา อันตรายส้าหรับทีมที่ด้าน้้าขาออกแต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเส้นทางด้านในจะกว้าง
ขึ้นสามารถเดินได้ครับ ข้อมูลเผื่อทีมช่วยเหลือจะน้าไปใช้ในการวางแผนได้นะ 
ส้าหรับวิธีการช่วยเหลือ ต้องท้าให้พ้ืนที่น้้าที่ท่วมเพดานถ้้าลดลงก่อน ด้วยลักษณะของถ้้านางนอนหลวงล้าธารที่เกิดขึ้น
ในถ้้าไม่ได้เกิดจากการไหลมาจากด้านนอก แต่เกิดจากฝนตกบนต้นน้้าและไหลซึมตามรอยแตกเข้ามา เวลาน้้าในถ้้าเริ่ม
ขึ้นจะลงค่อนข้างยาก วิธีดีที่สุดจะต้องสูบน้้าออกให้มากกว่าปริมาณน้้าเข้า เราต้องค้านวนปริมาณน้้าที่ไหลในล้าธารใน
ถ้้าว่ามีปริมาณกี่ ลบม.ต่อวินาที และระดมเครื่องสูบน้้าให้ปริมาณ น้้าสูบออกมากกว่าปริมาณน้้าธรรมชาติ พ้ืนที่ส่วน
เพดานถ้้าที่จมอยู่ถึงจะลด แต่ต้องไม่มีปริมาณฝนตกบนภูเขามาเพ่ิมปริมาณน้้าในถ้้าอีก ดังนั้นต้องรีบสูบน้้าออกในระดับ
ที่ปลอดภัยต่อผู้ช่วยเหลือ อย่าสูบน้้าออกโดยไม่มีหลักการครับ เวลาแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันกลายเป็นเวลาที่สูญเปล่า 
ตอนนี้ประมาณ 36 ชม.หลังคนเข้าไปติดค้างอยู่ด้านใน เขายังรอดชีวิตและรอการช่วยเหลืออยู่ครับ 
ไม่รู้ว่าข้อมูลของผมจะถึงมือผู้บัญชาการเหตุการณ์ไม๊ ได้แต่ภาวนาให้น้าไปใช้ในการช่วยเหลือครับสCr.Anukoon. son-
ek 
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- เวลา 02.00 น. "หนว่ยซีล" แบ่งทีมออกเป็น 4 ชุด ได้ขนอุปกรณ์ต่างๆลงจากรถ เพ่ือเตรียมพร้อม เข้าพ้ืนที่... 
เนื่องจากทีมนักประด้าน้้า-กู้ภัย แจ้งว่า ข้างในถ้้ามืดมาก และระดับน้้าข้างในก็ขุ่นมาก (มองไม่เห็น) โดยทีมหน่วยซีล-ชุด
แรก จะด้าน้้าเข้าไปส้ารวจพื้นที่ก่อน (ตอนนี้) และเมื่อสว่าง 06.00 น. ทีมหน่วยซีล-ชุดใหญ่ จะด้าลงน้้าเพ่ือค้นหา 
น้องๆทั้ง 13 คน ทันที✌✌#ถ้้าหลวง #เชียงราย via. c-mee หน่วยซีล เตรียมพร้อม ขึ้นเหนือ สมทบก้าลัง ค้นหา”
ทีมนักฟุตบอล”เด็ก  สูญหาย ในถ้้าหลวง ขุนน้้านางนอน เชียงราย /ผบ.หน่วยซีล ยันมีความพร้อม ทั้งคนและอุปกรณ์ 
“ผบ.หน่วยซีล”พร้อมส่ง ทีมมนุษย์กบ ขึ้นเหนือ ช่วยค้นหา ทีมนักฟุตบอลเด็กและโค้ช 12คน ที่สูญหาย ในถ้้า ที่เขียง
ราย เผยเบื้องต้น “ผบ.นรข.”ใช้ก้าลัง ทหารเรือ ที่มีอยู่ก่อน เพราะหน่วยซีล นรข.เชียงราย ไปฝึก เผยหากได้รับการร้อง
ขอ จะส่ง หน่วยซีล ไปทันที เพราะเรามีอุปกรณ์ด้าน้้า ในที่แคบ ที่พิเศษ พร้อมบิ๊กน้อย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว 
ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (ผบ.นสร.) หรือ ผบ.หน่วยซีล มนุษย์กบ นักท้าลายใต้น้้าจู่โจม  เผยว่า พร้อม
ส่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยซีล จาก สัตหีบ ชลบุรี ขึ้นเหนือ ไปเชียงราย เพ่ือช่วยค้นหา ทีมฟุตบอลเด็กพร้อมโค้ช 
รวม12คน ที่หายเข้าไปในถ้้าหลวง ขุนน้้านางนอน ตั้งแต่23มิย.แม้มีทั้งทีมกู้ภัย นักประดาน้้าและทีมค้นหา แต่ก็ยังไม่มี
วี่แววจะเจอ  การค้นหาเข้าไปในถ้้าระยะ 3 กิโลเมตร พบแต่รองเท้าของเด็กๆและร่องรอยสัญญลักษณ์ที่ผนังถ้้าบางส่วน   
แต่ยังไม่สามารถเข้าไปลึกกว่านั้นเพราะมีน้้าท่วมลึก5เมตรกว้าง15เมตร   และ มีความแคบมากพลเรือตรีอาภากร กล่าว
ว่า ตอนนี้ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในแม่น้้าโจง(นรข.) ได้ส่ง ก้าลังพล ของนรข. ไปช่วยในเบื้องต้นแล้วส่วนการ
ร้องขอหน่วยซีล นั้น ตอนนี้ หน่วยซีล ที่สังกัด นรข.เชียงราย อยู่ระหว่างการฝึก ซึ่งหาก ทาง นรข.ขอก้าลังสนับสนุนมา 
เราก็พร้อมที่จะส่งไป ทันที เพราะเรามีทีม และอุปกรณ์พร้อม กว่า  โดยเฉพาะการด้าน้้า ในที่แคบ ลึก  และ มืดตอนนี้ 
เราก็ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และมีการเตรียมความพร้อม เรื่องข้อมูลของถ้้า แห่งนี้  “ตอนนี้ เราช่วยกัน
ภาวนา ให้ น้องๆทุกคนปลอดภัย” พลเรือตรี อาภากร กล่าว 
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- เวลา 02.50น.  หน่วยซีล ถึง วนอุทยานถ้้าหลวง ประชุมร่วม  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
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3.1 เมื่อ 25 มิ.ย.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 

- เวลา 0600 เหตุการณ์ล่าสุด หน้าถ้้าหลวง... หญิงสาวคนนี้ อ้างตัวเป็นผู้ดูแลเจ้าที่เจ้าทางในหมู่บ้าน เดินทางมาพบ
เจ้าหน้าที่ เพื่อน้าดอกไม้มามอบให้ พร้อมกับท้าพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา ให้ช่วยเปิดทาง และยังบอกด้วยว่า หาก
เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาอีกครั้ง จะพบเด็กๆ แน่ เพราะนั่งทางในเห็นว่า เด็กทั้งหมดยังมีชีวิต 

 
- เวลา 0700 #ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน #เชียงราย หน่วยซีล กองทัพเรือ เดินทางจากสัตหีบ มุ่งหน้า จ.เชียงราย ช่วย
ปฏิบัติการค้นหาเด็กๆและโค้ช ที่ถ้้าหลวงแล้ว ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ และมีข่าวดีในคืนนี้  
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Cr. @thapanee3miti 

 
- เวลา 0720 ทีมกู้ภัยก้าลังประเมินสถานการณ์ เพ่ือน้าเด็กออกมา 

 
- เวลา 0730 #เริ่มปฏิบัติการ..!! กองทัพเรือ ส่ง จนท. #หน่วยซีลบินด่วนถึงแม่สาย เริ่มลุย #ถ้้าหลวง-#ขุนน้้านางนอน 
ตั้งแต่เช้าวันนี้(25 มิ.ย.) แบ่งก้าลัง 4 ชุดๆละ 4 นาย #มุดช่องโขดหินน้้าลึก 5 เมตร ค้นหา #13ชีวิตนักเตะเยาวชน-#
โค้ชทีมหมูป่า 

 

 
-เวลา 0800 -กระแสน้้าแรงขึ้น พบกระดาษ แสดงรายชื่อเด็ก คาดทุกคนยังปลอดภัย  
-ยังดูดน้้ากับทรายไม่ได้ เนื่องจากระดับน้้าเริ่มสูงและกว้างขึ้น 
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- เวลา 08.28  น. 25 มิ.ย.61  ชุดด้าน้้าเจาะทะลุอุโมงอีกฝั่ง ยังไม่พบผู้ใด #สถานีต้ารวจภูธรแม่สาย 

 
- เวลา 09.07 น. หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (ซีล)ของกองทัพเรือ ได้น้าพลั่วและท่อเหล็กขนาด 2 นิ้วยาว 5 เมตร 5 

ท่อน ท้าการเจาะทะลุเข้าอีกฝั่ง เพ่ือขุดทางเข้า ค้นหา น้อง ๆ นักฟุตบอลและโค้ช 13 คน แต่ขณะนี้ยังไม่พบผู้ใด 

 
- เวลา 10.30 น. หน่วยซีล ด้าน้้า เข้าในถ้้าหลวง ตามผนังถ้้า มุมแยกแรก แต่ยังไม่พบ ก่อนด้าถอยออก มาวางแผน 
แล้วลุยใหม่หา ในผนังถ้้ามุมแยกใหม่ต่อไป ด้านนอกถ้้า จนท.เติมก้าลังสลับเปลี่ยน หมุนเวียนก้าลังพลด้านในตลอดเวลา
ชุดช่วยเหลือผู้สูญหาย ในถ้้าหลวง ขุนน้้า-นางนอน เจาะทางลอดที่อุดตัน ได้ส้าเร็จ และมุดลอดผ่านข้ามไปอีกฝั่งได้ แต่
ยังไม่พบกลุ่มเด็กๆ จึงลอดกลับมา เพ่ือรอเสบียง   
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- เวลา 1330 เด็กๆคงเคยไปเท่ียวถึง section 6 ในปีที่แล้ว (มีภาพถ่ายปีที่แล้ว ที่เด็กปืนป่ายหน้าผาหิน) พอเจอล้าธาร
ก็เลยถอดรองเท้าทิ้งไว้ที่ section 3 แล้วเดินลุยน้้าเข้าไปเที่ยวข้างใน แต่ขากลับเจอน้้าท่วม ก็เลยเดินย้อนกลับไปรอที่ 
section 6 คิดว่าตรงจุดหน้าผาหิน ข้างบนด้านขวา จะมีทางไปต่อแต่เป็นทางแคบ ไม่รู้เด็กๆจะพยายามไปต่อ เพ่ือ
หาทางออกอ่ืนๆหรือไม่ เพราะไปได้อีกไกลขอแจ้งทราบนะครับ พ้ืนที่ถ้้า จ.เชียงราย ถูกกั้นเขตห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้า
พ้ืนที่คับ ไม่รับทีมงานอื่นเพ่ิมเติมนะครับ ทีมไหนจะเข้าพ้ืนที่ ประสานงานพื้นที่ก่อนนะคับ/ห้อง 61 

 
- เวลา 1200 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 12.00 น.  
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ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12 ราย มีรับแจ้งอีก 1 ราย รวม 13 ราย  ในเขตอุทยาน                 
จ.เชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ 1ค้นหา2สื่อสาร  3 ล้าเลียง ในถ้้ามีระดับน้้าสูงเป็นช่วงๆ 
และได้ขอสนับสนุน ทีมด้าน้้าจากกองทัพเรือ (ซีล) 14 นายเข้าช่วยเหลือ  และ เครื่องมืออุปกรณ์  จาก ศปภ เขต 15 
เข้าพ้ืนที่เพ่ิมเติม//ปัจจุบัน  ยังไม่พบ  ค้นหาต่อเนื่อง/ห้อง 61 

  
- เวลา 1230 สื่อสาร อส.ปภ.ชร.เกาะติดสถานการณ์แบบ วินาที ต่อ วินาที เวลานี้ 

    
- เวลา 1350 สื่อต่างประเทศรายงานข่าวทั่วโลก..!! ร่วมส่งก้าลังใจให้เด็กๆและโค้ช 13 คน ปลอดภัย 
- เวลา 1355 ตร.แจ้งเตือน ปชช.ที่จะเข้าพ้ืนที่แม่สาย การเฝ้าฟังสถานการณ์ ขอรอฟังจาก กองอ้านวยร่วมเท่านั้น  
#สถานีต้ารวจภูธรแม่สาย 
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- เวลา 13.40 อัพเดตโดยตรงกับ ผบ.SEAL ... ยืนยันกับ PPTV  ยังไม่พบตัวเด็ก แต่พบร่องรอยสัญลักษณืที่ทิ้งไว้ และ
ก้าลังแกะรอยส้ารวจ ถามว่า พบสัญญาณชีพอะไรบ้างมั้ย พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ (SEAL) คาดว่า เด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มที่ แต่เชื่อว่า มีแหล่งน้้าที่พอด้ารงชีวิต และพอ
ผ่านเข้าห้องโถงได้แล้ว ระดับออกซิเจนไม่เป็นอุปสรรคมากจนส่งผลต่อการท้างานแล้ว  ณ เวลานี้ (13.40) ใช้ทีม SEAL 
2 ทีม ทีมละ 4 คน สลับชุดกัน วางแนวเชือกและไฟส่องสว่าง เข้าไปจากห้องโถงใหญ่ ได้ประมาณ 1 กิโลเมตรแล้ว 
ทางเดินไม่ล้าบากมาก มีขึ้นลงตามภูมิประเทศบ้าง หน่วย SEAL น้าอาหารและออกซิเจนติดตัวไปเผื่อ หากพบเด็กจะ
สามารถเข้าไปดูแลได้ทันที #PPTVHD36 Cr.หนึ่ง 

 

  
 
- เวลา 1400 วันที่ 25 มิถุนายน 2561โดยท่านรองผู้ว่าภาษกร บุญลักษณ์รอง.ผวจ.เชียงรายเป็นผู้สั่งการทีมค้นหานัก
ฟุตบอลของเด็ก ณ ถ้้าหลวงนางนอนวันนี้ในการค้นหามีทาง จนท.หลายหน่วยงานเช่นฝ่ายปกครองอ้าเภอแม่สาย จนท.
จราจร ตร.สภ.แม่สาย.จนท.ทหารการไฟฟ้าเภอแม่สายโดยการน้า คุณประพันธ์ ผจก.การไฟฟ้าแม่สาย.นายศิริศัก               
นันทะ ผอ.โรงพยาบาลแม่สายโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ทั้งส่วนราชการอ่ืนฯไปฟังเสียงเมื่อสักครู่ที่ผ่าน
มาและจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านรองผู้ว่าให้สัมภาษณ์ 
- เวลา 1418 "ผมไม่ทิ้งเด็กๆ" 🙏 สุดทึ่ง!! #ฝรั่งอังกฤษผู้น้าทางด้าน้้าน้าหน่วยซีลช่วยนักบอลโค้ช!?! เผย..#ภารกิจสุด
อึดด้าน้้าไปกลับ_4รอบแล้ว‼ 
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- เวลา 1420 ผบ.หน่วยซีล เผย สภาพอากาศภายในถ้้า อากาศปลอดโปร่ง แต่มืด หายใจได้ตามปกติเนื่องจากเป็นห้อง
โถงกว้าง #ThaiPBSnews #ถ้้าหลวง #เด็กหลงถ้้า  #เด็กติดถ้้า #ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน 

 
- เวลา 1326 ชุดโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เตรียมเข้าพ้ืนที่ ช่วยเหลือ ปล่องภูเขา #ถ้้าหลวง #เด็กหลงถ้้า #เด็กติดถ้้า #
ถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน Cr.Twitter @kowit_ThaiPBS ผู้สื่อข่าว #ThaiPBS 🔴 [Live] เกาะติดกับปฎิบัติการค้นหาทีม
หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ติด ถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน จ.เชียงราย สดเฉพาะกิจทาง  
• #FacebookLive : www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10160788993995085 
• YouTube : https://youtu.be/bbHlR1lrmv8 

 
 

- เวลา 1345 วอนทุกท่าน...ชว่ยท้าตาม !!! กรุณาอย่าเปิดเผยหน้าตาของ "หน่วยซีล" เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา 
และครอบครัว !!! 2018-06-25 13:45:18 วันที่ 25 มิ.ย. 61 เพจสาธารณะชื่อ Thai NavySEAL ได้ออกมาโพสต์ ถึง
ภารกิจในครั้งนี้ว่า อาจจะไม่มีภาพการปฏิบัติงานให้เห็น เพราะอาจจะเป็นภัยกับ มนุษย์กบทุกคน และครอบครัวของ
พวกเขา รู้ดีว่าทุกคนอยากชื่นชม แต่เราควรไม่เปิดเผยหน้าตาของแต่ละคน... เพจสาธารณะชื่อ Thai NavySEAL ได้
โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้... กับภารกิจช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลในถ้้านางนอน เพจเราอาจจะไม่มีภาพการท้างานของ
ทีมงานมาแชร์ เพราะต้องค้านึงถึงภารกิจต่อไปของมนุษย์กบทุกคน จึงต้องเลี่ยงการเปิดหน้าผู้ปฏิบัติ แต่จะรายงาน
ความคืบหน้าจากทีมงานในพ้ืนที่เป็นระยะๆตามความเหมาะสมครับ http://m.tnews.co.th/contents/la/465909 

https://youtu.be/bbHlR1lrmv8
http://m.tnews.co.th/contents/la/465909
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- เวลา 1354 ส่งสัญญาณข่าวดีจากหน่วยซีล!! สื่อสารออกมา ร้องขออาหาร น้้าดื่ม แท้งค์อากาศด้าน้้า เชือก ลูกบอล
ลอยน้้าและส้าลีซุบแอมโมเนีย ขณะที่ทีมแทพย์พร้อม!? 2018-06-25 13:54:41 
วันนี้( 25 มิ.ย.61 ) เพจชื่อ Thai NavySEAL ได้รายงานความคืบหน้าการค้นหา เยาวชน 13 คนที่ติดอยู่ภายในถ้้าหลวง
ขุนน้้านางนอนว่า เวลา 09.19 ใกล้ความจริง นักประดาน้้าได้ด้าน้้าที่แอ่งน้้าภายในถ้้า ลึกลงไป5 เมตรปรากฏว่าพบทาง
ลอดออกไห้องโถงขนาดใหญ่ด้านหลังม่านน้้า ทางคระได้เดินส้ารวจบริเวณนั้นที่มีความลึกประมาณ 7 เมตร พบเพียง
ร่องรอยของเยาวชนที่สูญหายแต่ยังไม่พบตัว ชุดช่วยเหลือได้เจาะทางลอดท่ีอุดตันได้ส้าเร็จและมุดลอดผ่านข้ามไปอีกฝั่ง
ได้ จึงลอดกลับมาเพ่ือรอเสบียง เวลา 09.49 น.เสบียงไปถึงจุดด้า ชุดช่วยเหลือ4 นายด้าน้้าลอดข้ามไปอีกฝั่ง พร้อมกับ
เสบียงอาหารเพื่อค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเด็ก  จากจุดด้ามีทางเดินยาวประมาณ7 กม.จนถึงทางตัน แต่จากจุดด้าที่ลอด
ข้ามไปอีกฝั่ง จะมีจุดห้องโถงกว้างห่างจากจุดด้าประมาณ 1 กม.คาดว่ากลุ่มที่สูญหายจะพักอยู่แถวนั้น ต่อมานักประดา
น้้าชุดแรกได้หยุดการค้นหาแล้วส่งมอบภารกิจให้นักประดาน้้าชุดที่ 2 เข้าด้าเนินการต่อทันที จนถึงเวลา 12.20 น.ทีม
ข่าวส้านักข่าวทีนิวส์ คุณปัญญา เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าวของเรา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยภุซางเป้นหนึ่งในคณะค้นหาได้รายงาน
ออกมาว่า เจ้าหน้าที่หน่วยซีลที่ค้นหาได้ส่งสัญญาณข่าวดี จากภายในถ้้าหลวงผ่านวิทยุสื่อสาร ประสานมายังกองสื่อสาร
ภายในถ้้าขุนน้้านางนอนว่า ขอให้ส่งน้้าดื่ม อาหาร แท้งค์อากาศด้าน้้า เชือกที่มีความยาว ลุกบอลลอยน้้า และส้าลีซุป
แอมโมเนีย โดยให้ล้าเลียงเข้าไปภายใน้ถ้้าจุดที่ค้นหา โดยมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจ ตชด.น้าก้าลังขนเข้าไป พร้อมกับสุนัขดม
กลิ่น ระยะทางจากปากถ้้าคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางถึงจุดค้นหาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ความคืบหน้าผุ้สื่อข่าวส้านัก
ข่าวทีนิวส์จะรายงานให้ทราบต่อไป ภาพ/ข่าว ชัชวาลย์ ค้าไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ศูนย์ข่าวภาคเหนือ ส้านักข่าวทีนิวส์ 

 
- เวลา 1600 เผยภาพนักเตะเยาวชนทีม “หมูป่า” เคยลุยเข้าถ้้าหลวงมาแล้ว อ้างฝึกพิเศษ กลายเป็นเหตุการณ์ที่คน
ไทยทั้งประเทศหันมาจับตามองและลุ้นไปด้วยกับเหตุการณ์ นักเตะเยาวชนทีม “หมูป่า” พร้อมโค้ช พลัดหลงอยู่ภายใน
ถ้้าหลวง เขตวนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน ชาวเน็ตชี้เคยเข้าไปรู้ถึงอันตราย ตั้งค้าถามท้าไมพากันเข้าไปช่วงหน้า
ฝนที่มีกฎห้ามเข้า คลิก>>https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000063005 #MGROnline #นัก
เตะเยาวชน #นักเตะเยาวชนทีมหมูป่า #เด็กหาย #ถ้้าหลวง 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000063005
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- เวลา 16.24 ทหารช่วยกัน ท้าฝายฉลอน้้า เพ่ือที่จะไม่ให้น้้าซึมเข้าไปในถ้้าเร็ว #ถ้้าหลวง Cr.alliiFSW 

 

 
- เวลา 1700 แม้จะเกินเวลา 48 ชั่วโมงท่ีสูญหาย แต่ จนท.หน่วย SEAL ยังมั่นใจว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ #ถ้้าหลวง #เรื่อง
เด่นเย็นนี้ 

 
- เวลา 17.30 น. ทีมค้นหา 13 ชีวิต ถ้้าหลวง เชียงราย ยุติการค้นหาชั่วคราว ให้ทีมได้พักผ่อน และผลัดเปลี่ยนทีม
เจ้าหน้าที่ชุดใหม่ หลังจากค้นหามาต่อเนื่องหลายชั่วโมง โดยมีรายงานว่าทีมประดาน้้าและกู้ภัยในถ้้าจากสวีเดน จะ
เดินทางถึงเชียงรายคืนนี้ โดยจะถึงสนามบินเชียงรายเวลาประมาณ 21.15 น. cr.ปภ. via.@Nalinee_PLE 

mailto:via.@Nalinee_PLE
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- เวลา 17.45 น. คืบหน้าค้นหาเด็ก 13 คน ตอนนี้มีการหยุดปฏิบัติการชั่วคราว‼️ ย้้าว่าชั่วคราว เนื่องจากปัญหา
ระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้น แสงสว่างไม่เพียงพอ ท้าให้การท้างานเริ่มยาก เจ้าหน้าที่จึงจ้าเป็นต้องหยุดพักชั่วคราวเพ่ือออกปรับ
แผน และจะได้ด้าเนินการค้นหาต่อไป #ถ้ําหลวง  #ถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน ��parking sign� cr.เชียงใหม่นิวส์ 

 
- เวลา 1800 5 เครือข่าย จับมือช่วยทีมหมูป่า ส้านักงาน กสทช. ประสานโอเปอเรเตอร์  5 ค่าย ขยายช่องสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมสนับสนุนวิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กและโค้ชที่ติดอยู่ในถ้้าหลวง จ. 
เชียงราย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า กรณีที่มีเด็กและโค้ชติดในถ้้าหลวง จ.เชียงราย จ้านวน 13 คน ตั้งแต่เมื่อวานนี้ 
(24 มิ.ย. 2561) นั้น ส้านักงาน กสทช. ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส้านักงาน กสทช. เขต 34 (จ.เชียงราย) ได้เข้าไปในพ้ืนที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นตั้งแต่เมื่อวาน พร้อมทั้งได้ประสานงานกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย ได้แก่ AIS, DTAC, 
TRUE, CAT และ TOT ให้เข้าไปในพ้ืนที่ เพ่ือหันเสาสัญญาณไปทางปากถ้้า และขยายช่องสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งขณะนี้ทุกรายได้ท้าการขยายช่องสัญญาณให้สามารถรับโทรศัพท์ได้เร็วและกว้างขึ้น เพ่ือให้สามารถใช้งา น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพ้ืนที่บริเวณปากถ้้า และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบได้ นอกจากนั้นทาง CAT ได้ท้าการลากสาย Drop 
Wire จากปากถ้้าเข้าไปในถ้้าประมาณ 1,300 เมตร เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ประจ้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
หน่วยซีล ที่เข้าไปในถ้้าเพ่ือให้ด้าเนินการช่วยเหลือได้ และได้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนตั้งศูนย์อ้านวยการบริเวณปากถ้้า 
พร้อมทั้งน้าวิทยุสื่อสารเข้าไปใช้ในการติดต่อประสานงาน รวมถึงการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์วิทยุสื่อสารส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ และประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ในการด้าเนินการช่วยเหลือเด็กและโค้ชที่ติดอยู่ ภายในถ้้าด้วย 
“เหตุการณ์ครั้งนี้ส้านักงาน กสทช. ได้ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งประสานงานกับโอเปอเรเตอร์ทุกค่าย ในการให้
ความช่วยเหลือในส่วนของส้านักงานฯ ที่ช่วยท้าให้การสื่อสารในพ้ืนที่เกิดเหตุสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก เพ่ือช่วย
ให้เด็กและโค้ชได้รับการช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย” 
- เวลา 18.00 จนท.ยุติการค้นหาใน #ถ้้าหลวง ชั่วคราว น้าอุปกรณ์ออกจากถ้้า เตรียมปรับแผนความพร้อมอีกรอบ 
ขณะที่ระดับน้้าสูงขึ้น//ขณะที่ช่วงบ่าย จนท.เข้าไป พบว่าช่องว่างระหว่างเพดานกับผิวน้้าไม่มาก ด้านในอากาศเย็นและ
มืดมาก 
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- เวลา 18.09 น.ในหลวงทรงห่วงใยเด็กติดถ้้าเชียงรายขอปลอดภัยให้ก้าลังใจช่วยส้าเร็จ 
- เวลา 1830 ได้รับแจ้งจาก นกร.นรข.ว่าขณะนี้ชุดช่วยเหลือ นสร. ยังไม่พบเด็ก และจะถอนก้าลังมา stby ที่หน้าถ้้า 
พักรอตลอดช่วงกลางคืน แล้วจะเข้าค้นหาช่วยเหลืออีกครั้งในช่วงเช้ามืด ครับ ฝนยังตกต่อเนื่อง แ ต่คาดว่าเด็กยังคง
ปลอดภัย เนื่องจากไม่พบร่องรอยอื่นๆ ของเด็กเพ่ิมเติม 
- เวลา 1847 เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนที่ว่า บริเวณ #เหนือถ้้าหลวง-#ขุนน้้านางนอน #มีปล่องที่ทะลุ
ออกมานอกถ้้าได้ เจ้าหน้าที่จึงใช้เฮลิคอปเตอร์บินส้ารวจบริเวณเหนือถ้้า จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้โยนอาหารและขนมลงไป
ในปล่องดังกล่าว พร้อมกระดาษที่เขียนขอความว่า "ถ้าเจอขนมให้หยุดรอหน่วยซีล" เพราะก้าลังเดินไปตามหาทาง 7 
ก.ม. นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเตรียมส้ารวจเส้นทางของปล่องท่ีอยู่เหนือถ้้าด้วย #ถ้้าหลวง #หน่วยซีล #ข่าวช่อง8 

 
- เวลา 1848 ค้นหา 13 ชีวิต หลงถ้้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อเวลาประมาณ 18 นาฬิกาที่ผ่านมา  ต้ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 327 ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ บินส้ารวจบริเวณเหนือถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน บ้านจ้องวัด หมู่ที่ 9 ต้าบลโป่งผา อ้าเภอแม่
สาย  จังหวัดเชียงราย  เพื่อท้าการส้ารวจปล่อง หรือช่องลม จ้านวน 2 ปล่อง บริเวณรอบถ้้าหลวง ทั้งนี้เพ่ือที่จะหาทาง
ขุดเจาะเข้าไป  รวมทั้งส่งเสบียงอาหารลงไปในถ้้า  เพ่ือที่ให้ให้นักบอล และโค้ชทีมหมูป่าทั้ง 13 คน รับประทานประทัง
ชีวิต เนื่องจากพลัดหลงอยู่นาน 3 วันแล้ว  แต่ขณะนี้ยังค้นหาปล่องทั้ง 2 จุดไม่พบ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ #นัก
บอลหลงถ้้า  #หมูป่าอะคาเดมี #Ch7HDnews #ข่าว7HD ติดตามข่าวอ่ืนต่อที่ news.ch7.com 
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- เวลา 18.55 น. ซีลยุติหา13คนวันนี้แล้วยังไม่พบตัวชี้น้้าสูงขึ้น-รอถกวิธีค้นอีก 
- เวลา 1900 น้้าใจคนไทยไม่เคยทิ้งกัน ! ตลอดระยะเวลา 3 วัน ทางห้างร้านเอกชนและประชาชนชาวไทย รวมกัน
จัดส่งอาหารและสิ่งของใช้จ้าเป็น ไปให้เจ้าหน้าที่กันอย่างมากมาย ขณะที่ชาวบ้านอ้าเภอแม่สาย ได้ยกครัวมาจากบ้าน 
เพ่ือจัดตั้งโรงทาน หุงข้าวและปรุงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ ได้รับประทานกันในระหว่างสลับเปลี่ยนกันค้นหาน้องๆ ที่ติด
อยู่ภายในถ้้าหลวงขุ่นน้้านางนอน 

 

 
- เวลา 1920 คลิปจากทีมค้นหา 13 ชีวิตใน "ถ้้าหลวง" พบรอยเท้า - รอยนิ้วมือ ยืนยันมีอากาศหายใจ 
คลิก >> https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000063151 
- เวลา 1930 นายกฯ ห่วงใย 13 ชีวิตติดถ้้าหลวง ก้าชับเจ้าหน้าที่ออกค้นหาช่วยเหลือเต็มที่ ภาวนาขอให้ภารกิจลุล่วง
ด้วยดีและทุกคนปลอดภัย พลโท สรรเสริญ แก้วก้าเนิด โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ในประเทศไทย อย่างใกล้ ชิด แม้จะปฏิบัติภารกิจอยู่ที่
ต่างประเทศ โดยได้แสดงความเป็นห่วงทีมฟุตบอลเยาวชน “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” พร้อมผู้ฝึกสอน รวม 13 คน ซึ่ง
พลัดหลงอยู ่ภายในถ้้าหลวง เขตวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และภาวนาขอให้ทุกคนกลับ
ออกมาได้อย่างปลอดภัย "นายกฯ ได้ก้าชับให้เจ้าหน้าที่ทหารและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องระดมสรรพก้าลังออกค้นหาและ
ให้ความช่วยเหลือเยาวชนและผู้ฝึกสอนทั้งหมดอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งฝากให้ก้าลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้ปฏิบัติภารกิจ
ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยย้้าให้ใช้ความระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัยของตนเองด้วย"ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า 
หากมีสิ่งใดท่ีรัฐบาลจะท้าได้ก็พร้อมจะสนับสนุนทุกอย่าง โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือร่วมกับทางจังหวัดเชียงรายได้จัดก้าลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือเต็มพิกัดเข้าไปในพ้ืนที่แล้ว รวมทั้งได้ตั้งกอ ง
อ้านวยการบริเวณปากถ้้าและแบ่งทีมออกค้นหาอย่างต่อเนื่องด้วย 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000063151
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- เวลา 1932 “ในหลวง” ทรงห่วงเด็กติดถ้้าหลวง พระราชทานก้าลังใจขอให้ทุกคนปลอดภัย
https://www.brighttv.co.th/latest-news/social/236059 

 
- เวลา 1940 ผบ.หน่วยซีล ลั่น!! ไม่พบเด็กๆ ไม่เลิกภารกิจ  ให้ความมั่นใจ ปชช.ทั้งประเทศ ไม่เลิกภารกิจหากยังไม่พบ
โค้ชฟุตบอลทีมหมูป่าและนักฟุตบอลอีก 13 ชีวิต เผยส่งสุดยอดนักรบเดนตาย ที่มีความช้านาญรอบด้านลงปฏิบัติ
ภารกิจนี้ วันนี้ ( 25 มิ.ย.) พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ เปิดเผยถึงกรณีที่ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ ส่งทีมหน่วยท้าลายใต้น้้าจู่โจม หรือหน่วยซีล จ้านวน 17 นาย ที่มีนาวาเอก อนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการ
กรมรบพิเศษที่ 1 เป็นหัวหน้าทีม เข้าให้การช่วยเหลือค้นหา นายเอกพล จันทะวงษ์ โค้ชฟุตบอลทีมหมูป่า พร้อมนัก
ฟุตบอลอายุระหว่าง 13-15 ปี รวม 13 คนที่สูญหายเข้าไปในวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย ตั้งแต่ช่วงค่้าวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ชุดปฏิบัติงานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
ได้ท้าการคัดเลือกบุคคลที่มีความช้านาญในทุกๆด้าน และมีสภาพร่างกายที่แข็งแกรง ทนต่อทุกสภาพ ที่ส้าคัญเคยร่วม
ภารกิจที่ส้าคัญทางทหาร และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง “ ขอให้ประชาชนมั่นใจในการท้างาน
และเชื่อมั่นว่าทีมงานจะต้อง ค้นหาจนพบและจะไม่มีการล้มเลิกภารกิจจนกว่าจะพบผู้ประสบภัยทั้งหมด ซึ่งส่วนตัวมี
ความมั่นใจเกินร้อยว่า ทีมที่ส่งไปจะประสบความส้าเร็จแน่นอน”. พลเรือตรี อาภากร ยังกล่าวอีกว่าหลังจากทีมซีล ได้
ผ่านจุดที่น้้าท่วมปากถ้้าเข้าไปได้แล้ว หน่วยซีล จะต้องไปต่อให้ถึงสุดถ้้า ซึ่งมีระยะทางถึง 7 กม. จึงได้มีการใช้เชือกและ
ใช้แท่งเครมไลเรืองแสง เป็นสิ่งก้าหนดเส้นทางกันการพลัดหลงของลูกทีมและสามารถกลับสู่ทางเดิม โดยจะมีการ
ท้างานให้รวดเร็วต่อเนื่องตลอด 24 ชม.ภารกิจดังกล่าวจะแบ่งทีมค้นหาออกเป็น 4 ชุด ๆ ละ 4 นาย พร้อมอุปกรณ์
ค้นหา และเครื่องท้าลายสิ่งกีดขวางใต้น้้า โดยทางทีม จะท้างานเป็นทีมเวิร์ค และได้ด้าเนินภารกิจมาตั้งแต่เวลา 03.00 
น. วันนี้ “ การด้าเนินภารกิจภายในถ้้าท่ีมีความซับซ้อน ที่นอกจากจะมีปัญหาเรื่องปริมาณน้้าฝนที่ท่วมปิดปากถ้้า และมี
เม็ดกรวด เม็ดทรายทับถมกันเป็นจ้านวนมากจนท้าให้นักประดาน้้าชุดอ่ืนเข้าไปช่วยได้ยาก ซึ่งทีม ซีลสามารถเข้าไปใน
ระยะที่ 3 กม. ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุด และมีน้้าท่วมในระดับความลึกประมาณ 5 เมตรได้แล้ว และได้มีการทะลุทะลวง
ผ่านช่องทางดังกล่าวไปจนส้าเร็จ แต่อุปสรรคที่พบคือ มืดสนิท แต่โชคดีที่ยังมีอากาศหายใจ จึงเชื่อได้ว่าทุกคนยัง
ปลอดภัยแน่นอน” พลเรือตรี อาภากร กล่าว โดย: MGR Online เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2561 17:17  ปรับปรุง: 25 มิ.ย. 
2561 17:19 
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- เวลา 2000 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8  ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12 ราย มีรับแจ้งอีก 1 ราย รวม 
13 ราย  ในเขตวนอุทยาน จ.เชียงราย/ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ 1ค้นหา 2สื่อสาร 3 ล้าเลียงใน
ถ้้ามีระดับน้้าสูงเป็นช่วงๆ และได้ขอสนับสนุน ทีมด้าน้้าจากกองทัพเรือ (ซีล) 14 นาย เข้าช่วยเหลือ  และ เครื่องมือ
อุปกรณ์  จาก ศปภ เขต 15 เข้าพ้ืนที่ ทีม นศ.จาก ม.พระนครเหนือ 13 คน พร้อมหุ่นยนต์ ด้าน้้า เข้าพ้ืนที่/ชุด ค้นหา 
หน่วยซีล เป็นส่วนหน้า  ชุดสนับสนุน มี 6 ทีม การล้าเลียงและ การแพทย์ และชุดค้นหา สนับสนุนทางอากาศ โดย ฮ 
ต้ารวจ 1 เครื่อง//พรุ่งนี้ ผบ.ระดับสูงเข้าพ้ืนที่ จ.เชียงราย/ปัจจุบัน ยังไม่พบค้นหาต่อเนื่อง มีฝนตกในพ้ืนที่เล็กน้อย/

 

 
- เวลา 19.50 น. ผูว้่าการ กฟภ.สั่งเกาะติดสถานการณ์ช่วยเหลือ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ช่วยค้นหาน้อง ๆ ทั้ง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้้าหลวงขุ่นน้้านางนอน 
- เวลา 19:50 น.  ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย #ย้้า! #ไม่ยุติการค้นหาผู้สูญหาย เตรียมประชุมหาวิธีลดระดับน้้าในถ้้าหลวง
ให้ได้ แข่งกับเวลา เชื่อมั่นเด็กปลอดภัย เช้ามืดส่งทีมเดินเท้าและทางอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ส้ารวจป่อง และทางออกอ่ืน 
#Thaipbs #ThaiPBSNorth #ถ้้าหลวง 
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- เวลา 2030 กองหนุน!! ทัพฟ้า จัด C-130 บินส่ง ชุดกู้ภัย ม.เทคโนฯพระจอมเกล้าฯ หุ่นยนต์ด้าน้้า -โดรนติด กล้อง
ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ ช่วยค้นหา “ทีมหมูป่าฯ”ติดในถ้้าหลวง เชียงราย เช้าอังคาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ  อ้านวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับ เจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 13 คน หุ่นยนต์ด้าน้้า (ROV) จ้านวน 1 เครื่อง โดรน
ติด กล้องตรวจจับความร้อนส้าหรับบินส้ารวจ 2 ล้า ซึ่งจะเดินทางโดยเครื่องบินล้าเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 ของ
กองทัพอากาศ ไปยังจังหวัดเชียงราย เพ่ือร่วมภารกิจค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่สูญหายในถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน 
วนอุทยานขุนน้้านางนอน จังหวัดเชียงราย พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ จะ
มาร่วมส่งคณะฯ  ในเวลา 07.00 น. วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561  จะ โหลดของขึ้นเครื่อง 06.00 น.) ณ ท่าอากาศ
ยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง 

 
- เวลา 21.00 ฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่ง ท้าให้อุณภูมิบริเวณนอกถ้้าหลวงขุ่นน้้านางนอนอยู่ที่ 23°C ส่วนภายในช่วง
กลางของถ้้าตอนนี้ ระดับน้้าสูงถึงเพดานถ้้าแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องถอยทัพออกมาวางแผนกันใหม่ และรอให้
ระดับน้้าลดลง จึงจะเข้าไปค้นหาน้อง ๆ กันอีกรอบ มีรายงาน ฝนตกต่อเนื่อง จ.เชียงราย 
- เวลา 2113 เจ้าหน้าที่ต้ารวจ จากกองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 รับมอบหมายภารกิจ  ขุดลอกดินโคลน
ภายในถ้้า เพ่ือสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือ 
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- เวลา 2120 เจ้าหน้าที่น้าเครื่องสูบน้้าไปติดตั้งเพ่ิมเติม ที่ภายในถ้้า เพ่ือต้องการสูบน้้าให้ได้เยอะที่สุด ทั้งนี้ยังเป็นการ
ลดระดับน้้าภายในถ้้า ถึงแม้ว่าฝนยังตกอยู่เป็นระลอก 
- เวลา 2126 #พ่อแม่ผู้ปกครอง..ปักหลักกางมุ้งรอกันด้วยความหวัง..!! #ผู้ว่าฯเมืองพ่อขุนฯ ยืนยันค้นหา-ช่วยเหลือ 13 
นักเตะ-โค้ชทีมหมูป่า ติด #ถ้้าหลวง-#ขุนน้้านางนอน ไม่มีหยุด รอน้้าลดตี 4 ลุยอีกรอบ เรียกประชุมเครียด หาทางเข้า
ถ้้าเพ่ิม อ่านเพิ่มใน https://mgronline.com/local/detail/9610000063202 
- เวลา 2129 อีกหนึ่งผู้ท้างานอยู่เบื้องหลัง สกัดน้้าจากผาหมีเข้าสู่ถ้้าหลวง 
- เวลา 21.46 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงมือบัญชาการวางแผนช่วยเหลือ น้อง ๆ ทั้ง 
13 ชีวิต  ด้วยตัวเอง ที่วนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน 
- เวลา 2200 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 ส่งรถบรรทุกเครื่องสูบน้้าท่วมขังขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราสูบที่ 
50,000 ลิตรต่อนาที โดยท้าการสูบน้้าที่ถ้้าหลวงขุ่นน้้านางนอน เพ่ือให้น้้าในถ้้ามีระดับลดลง 
- เวลา 2104 ผู้ว่าฯ เชียงราย เผย คืนนี้จะใช้เครื่องสูบน้้า สูบน้้าในถ้้าออก และได้ประสานชลประทาน จ.เชียงราย 
ปล่อยและสูบน้้า อ่างเก็บน้้าหนองน้้าพุ 2 อ่าง ที่อยู่ข้างล่างถ้้า พ้ืนที่ 100 ไร่ ออกให้มากที่สุด เพ่ือให้ลดระดับน้้าในถ้้า 
#ถ้้าหลวง 
- เวลา 2200 #รอช้าไม่ได้ลุยต่อคืนนี้เลย..#ผู้ว่าฯเชียงราย สั่งเดินหน้า..#พร่องน้้าออกจากถ้้าหลวง ลดระดับน้้าให้มาก
ที่สุด ก่อนส่งทีมเข้าค้นหาต่อ ขณะที่ #นักประดาน้้าทีมสวีเดน เดินทางถึงเมืองพ่อขุนฯแล้ว อ่านเพ่ิมใน 
https://mgronline.com/local/detail/9610000063202 
- เวลา 2300 ประมวลภาพ'หน่วยซีล-จนท.' เข้าช่วยเด็ก13ชีวิตติดใน'ถ้้าหลวง' วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 
19.42 น. หลงถ้้า ขาดน้้า หน่วยซีล แม่สาย ทีมนักเตะ ถ้้าหลวง โค้ช กรมอนามัย ค้นหา สธ. หน่วยซีล อดอาหาร 
เชียงราย อาถรรภ์ 25 มิ.ย.61 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน หมู่บ้านจ้องวัด หมู่ 9              
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายภาสกร บุญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์
ช่วยเหลือนักเรียนอายุ 11-16 ปี จ้านวน 12 คน และผู้ฝึกสอนหรือโค้ช อายุ 25 ปีจ้านวน 1 คน จาก ต.โป่งผา อ.แม่
สาย จ.เชียงราย รวม 13 คน ซี่งเป็นทีมฟุตบอลหมูป่าซึ่งติดอยู่ภายในถ้้าหลวง เขตวนอุทยานถ้้าหลวง -ขุนน้้านางนอน 
ตั้งแต่เย็นวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้แถลงผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หลังจากได้มีการส่งทีมค้นหาชุดใหม่เข้าไปอีก
ในช่วงเวลาประมาณ 15.45 น.และส้ารวจพบปล่องด้านบนภูเขาระหว่างเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มเด็กๆ เดินหนีน้้าไป นาย
ภาสกร เปิดเผยว่า การปฏิบัติการนั้นหลังจากหน่วยงานต่างๆ จัดระบบอ้านวยความสะดวกในการค้นหาแล้วเสร็จแล้ว
ทางหน่วยซีลของกรมรบพิเศษที่ 1 ทหารเรือ ได้เข้าไปปฏิบัติการค้นหา 

4.1 เมื่อ 26 มิ.ย.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
- เวลา 04.15 น. ศูนย์ปภ.เขต15  เร่งส่งรถบรรทุกเครื่องสูบน้้าท่วมขัง (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) คันที่2 และคันที่3 
เข้าพ้ืนที่เพ่ือเร่งระบายน้้าจากอ่างเก็บน้้าหนองน้้าพุ เหตุเพราะเกิดฝนตกมีน้้าเติมเข้าอ่างเก็บน้้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะ
ติดตั้งพร้อมเดินเครื่องสูบ คันที่2 และคันที่3 ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 12.00 น ของวันนี้ **ศูนย์ปภ.เขต15เชียงราย              
จะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป** 
- เวลา 0500 สรุปข่าวเด่นประจ้าวันที่ 25 มิ.ย. 2561 

• นักภูมิศาสตร์เชื่อ ผู้สูญหายรอความช่วยเหลือมีอยู่ 2 จุดภายในถ้้าหลวง นักภูมิศาสตร์แนะข้อมูลส้าคัญของ
ถ้้ า ห ล ว ง น า ง น อ น  เ ชื่ อ ว่ า มี  2 จุ ด ที่ ผู้ สู ญ ห า ย น่ า จ ะ ร อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ยู่ ภ า ย ใ น ถ้้ า
►http://www.tnamcot.com/view/5b307ac8e3f8e4f60085dc86 

• ฝนตก! เพิ่มอุปสรรคค้นหา 13 ชีวิตสูญหายในถ้้าหลวง บริเวณถ้้าหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีฝนโปรยปราย
ลงมาเป็นระยะ เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการค้นหาโค้ชและนักฟุตบอล 13 ชีวิตที่สูญหายในถ้้าหลวง ขณะที่อาจารย์เฉลิม
ชั ย  โ ฆ ษิ ต พิ พั ฒ น์  เ ดิ น ท า ง ม า ใ ห้ ก้ า ลั ง ใ จ พ่ อ แ ม่ เ ด็ ก ด้ ว ย
►http://www.tnamcot.com/view/5b30aabae3f8e4f6068618c0 

• สธ.เผยร่างกายคนขาดอาหารได้นาน 30-60 วัน น้้า1 สัปดาห์ รองอธิบดีกรมอนามัยเผยร่างกายคนปกติทั่วไป 
สามารถอดอาหารได้อย่างน้อย 30 วัน แต่ขาดน้้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ชี้หากจ้าเป็นสามารถดื่มน้้าปัสสาวะได้ 

https://mgronline.com/local/detail/9610000063202
https://mgronline.com/local/detail/9610000063202
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- เวลา 0548 #ยังไม่พบ #ยังค้นหาอย่างต่อเนื่อง (ดูคลิป) 02.00 น. ทีมค้นหายังคงลุยค้นหาน้องๆ 13 คนอย่างต่อเนื่อง
ลุยเข้าไปกว่า 3 กม.แต่หนทางล้าบากมาก จึงแบ่งก้าลังไปเตรียมอุปกรณ์ค้นหาเพ่ิมเติม และไปสนับสนุนในจุดนัดหมาย 
ฝนก็ยังคงตกไม่หยุด ระดับน้้ายังสูงอย่างต่อเนื่อง จนจะถึงผนังถ้้าด้านใน และรอน้้าลดช่วงเช้ามืด ทีมนักด้าน้้าชุดใหญ่ 
เตรียมลุยลงค้นหาต่อ #ถ้้าหลวง #เชียงราย ภาพ: อาสาฯ/via. c-mee 
- เวลา 0600 นายกรัฐมนตรีส่งก้าลังใจให้เยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอล “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย”13 คน รอดปลอดภัย 
พร้อมก้าชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เตือนประชาชนติดตามข่าวดินฟ้าอากาศเพ่ือความปลอดภัย  ลาก
สายไฟเข้าถ้้า เตรียมสูบน้้า ช่วย 13 ชีวิต 
- เวลา 0630 หน้าหลัก/ข่าว/ทั่วไทย สรุปขา่วเด่นรอบดึก ประจ้าวันที่ 24-25 มิ.ย.61 เวลา 18.00-06.00 น. 
โดย ไทยรัฐออนไลน์  25 มิ.ย. 2561 06:15 "หน่วยซีล" ส่ง 18 มนุษย์กบ ลงพ้ืนที่เตรียมเริ่มปฏิบัติการค้นหาเด็กนัก
ฟุตบอลในถ้้าเขาหลวง พร้อมโค้ช รวม 13 ชีวิต หลังผ่านไป 1 วัน ยังไม่สามารถมุดถ้้าเข้าไปค้นหาได้ เพราะน้้าท่วมเต็ม
เพดานถ้้า และมีตะกอนโคลนทับถม จนต้องล่าถอยออกมา ขณะที่พบคลิปเด็กทีม 'หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย' ซ้อมบอล
ก่อนหายตัวในถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน พร้อมโค้ช ด้านผู้ว่าฯ เชียงราย ให้ท้างานต่อไม่ยกเลิกค้นหา 
-เ ว ล า  0 632  "หน่ ว ยซี ล "  เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ค้ นห า  " 13ชี วิ ต "  อี ก ร อบตั้ ง แ ต่ เ ช้ า ต รู่  . . .  อ่ า นต่ อที่  : 
https://www.dailynews.co.th/regional/651358 
- เวลา 0645 #สื่อสารกันผิด ทีมนักด้าน้้าของ 'เอ๋ นรินทร' ถึง #ถ้้าหลวง ร่วมค้นหา นักบอล-โค้ช 13 ชีวิต (คลิป) 
เอ๋ นรินทร ณ บางช้าง อดีตนักร้องดัง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "ตอนนี้สื่อสารกันไปผิดแล้วค่ะ #ทีมนักด้าน้้าเป็นคน
ไทยที่ได้รับการอบรมมาจากอิตาลีค่ะ แต่อุปกรณ์ช่วยชีวิตมาจากสวีเดน และอิตาลีค่ะ ส่วนไปถึงที่นั่นแล้วได้ความยังไง
จะมาอัพเดตให้ฟังต่อไปนะ อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1317632 
- เวลา 0645 ระดมทุกวิธี! จนท.พิทักษ์ป่าท้าแนวกั้นน้้าไหลเข้าถ้้าหลวง เสริมภารกิจช่วยนักเตะหมูป่า  เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2561 นายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ(อช.)ภูซาง จ.พะเยา รายงานว่า ตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าจาก อช.ต่างๆในพ้ืนที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ได้เข้าร่วมกันปฏิบัติภารกิจปิดทางน้้าไม่ให้ไหลเติมลงไปในถ้้า
หลวง เขตวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย หวังช่วยให้ช่วยเหลือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ไปช่วยเหลือค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่า อะดาเดมี แม่สาย ซึ่งเป็นนักเรียนและผู้ฝึกสอน รวม 13 คน ที่ติดอยู่ภายในถ้้า
หลวง เนื่องจากประสบปัญหาโพรงน้้าสูงภายในถ้้า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีฝนลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการวางแผน
สูบน้้าออกจากถ้้าด้วย “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ต่างห่วงใยน้องๆนักเตะและ โค้ชกันมาก แต่มั่นใจว่าทุกคน
ปลอดภัย” https://www.matichon.co.th/region/news_1014852  ●ขนุนหนัง● 
- เวลา 0650 ข่าวเช้า 26 มิ.ย.61 พ่อเมืองเชียงราย ปลาบปลื้ม ในหลวง ร.10 ทรงห่วงใยเด็ก 13 ชีวิตติดถ้้าหลวง สั่ง
ทุกหน่วยพร้อม และเริ่มปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิต 6 โมงเช้า เบื้องต้นเตรียมสูบน้้า เจาะกะโหลก หรือระเบิดด้านบนถ้้า 
และโรยตัวไปช่วย เพิ่มทีมทหารพราน ป่าไม้ อุทยาน เติมเข้าไป พร้อมวอนสื่อเสนอข่าวให้ตรงกับความจริง 
- เวลา 0656 ***หน่วยซีล' ลุยค้นหา 13 ฃีวิตต่อหลังเมื่อวานผ่านจุดยากสุดถ้้าหลวงได้แล้ว***วันอังคาร ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2561, วันนี้ (26 มิ.ย.) ความคืบหน้ากรณีโค้ชผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลอายุระหว่าง 13-15 ปี รวม 13 
คนหายไปในวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ท้าให้หลาย
หน่วยงานระดมทีมการค้นหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในส่วนของกองทัพเรือด้วยเช่นกัน โดยพลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.นสร.กร) ได้รับค้าสั่งจากพลเรือเอกนริส ประ
ทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ส่งทีมหน่วยท้าลายใต้น้้าจู่โจม หรือหน่วยซีล 
ทั้งหมด 18 นาย มีนาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 เป็นหัวหน้าทีม เร่งช่วยเหลือค้นหานั้น>>>
พลเรือตรีอาภากร กล่าวว่า หน่วยซีลได้ด้าเนินภารกิจมาตั้งแต่เวลา 03.00 น.วันที่ 25 มิ.ย. โดยได้ค้นหาตลอดทั้งวัน 
ผ่านจุดที่น้้าท่วมปากถ้้าเข้าไปได้แล้ว หน่วยซีลจะต้องไปต่อให้ถึงสุดถ้้า ซึ่ งมีระยะทางถึง 7 กม. จึงได้ใช้เชือกและใช้
แท่งเครมไลเรืองแสง เป็นสิ่งก้าหนดเส้นทางกันการพลัดหลงของลูกทีมและสามารถกลับสู่ทางเดิมได้ โดยได้ท้างานอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องตลอด 24 ชม.รวมทั้งแบ่งทีมค้นหาออกเป็น 4 ชุดๆ ละ 4 นาย พร้อมอุปกรณ์ค้นหา และเครื่อง
ท้าลายสิ่งกีดขวางใต้น้้า ต่อมาเม่ือเวลา 18.30 น.เมื่อวานนี้ (25 มิ.ย.) ได้รับแจ้งจากนายทหารกิจการพลเรือนของหน่วย
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เรือตามล้าแม่น้้าโขง (นกร.นรข.) ว่ายังไม่พบผู้สูญหาย ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่อง จึงขอถอนก้าลังมารอบริเวณหน้าถ้้า 
เพ่ือพักและเตรียมพร้อมเข้าค้นหาอีกครั้งตอนเช้าวันนี้ (26 มิ.ย.) และคาดว่าทุกคนยังปลอดภัย >>พลเรือตรีอาภากร 
กล่าวต่อว่า การด้าเนินภารกิจภายในถ้้าท่ีมีความซับซ้อน ที่นอกจากจะมีปัญหาเรื่องปริมาณน้้าฝนที่ท่วมปิดปากถ้้า และ
มีเม็ดกรวด เม็ดทรายทับถมกันเป็นจ้านวนมากจนท้าให้นักประดาน้้าชุดอ่ืนเข้าไปช่วยได้ยาก ซึ่งทีมซีลสามารถเข้าไปใน
ระยะที่ 3 กิโลเมตร เป็นจุดที่แคบที่สุด และมีน้้าท่วมในระดับความลึกประมาณ 5 เมตรได้แล้ว โดยได้ทะลุผ่านช่องทาง
ดังกล่าวไปจนส้าเร็จ แต่อุปสรรคที่พบคือ มืดสนิท โชคดีท่ียังมีอากาศหายใจ จึงเชื่อได้ว่าทุกคนยังปลอดภัยแน่นอน☆ 
- เวลา 0700 ปัญหา.."อาสาที่ไปเยี่ยมชม"เข้าพ้ืนที่มากไป 
-- รถติด(กรณีได้ตัวผู้ประสพภัย)จะน้าออกมาได้รวดเร็วขนาดไหน 
-- การสื่อสาร(โทรศัพท์)มีปัญหา เพ่ิมช่องสัญญาณไงก็ไม่พอ  
-- อาหารที่น้าขึ้นไปต้องแบ่งให้คนพวกนี้โดยไม่จ้าเป็น 
-- ห้องน้้า ของเสีย/ขยะ เพ่ิมตามจ้านวนคน 
-- เต็นพยาบาล แทนที่จะลองรับหน่วยปฏิบัติการที่มีบาดแผล เป็นไข้ รวมถึงญาติที่ป่วย 
หมอต้องมาแจกพารา/ยาแดง/แก้ท้องเสีย ให้"อาสาที่ไปเยี่ยมชม"โดยไม่จ้าเป็น 
-- เต้นไม่พอ เวลาฝนตกหนัก "อาสาที่ไปเยี่ยมชม"ไปอาศัยเต้นที่ต้องปฏิบัติงาน แออัด/เกะกะ ไปหมด 
-- เวลาว่างเยอะ(ไม่มีงานท้า..นิ)ไปคุยกับญาติรู้จริงบาง ไม่จริงบาง ท้าให้ญาติเสียขวัญ 
--ไปจับจองที่วางเต็น แทนที่หน่วยที่มีความจ้าเป็นเข้าไปไหม่จะได้ใช้พ้ืนที่"อาสาที่ไปเยี่ยมชม"ก็เข้าไปจับจองพ้ืนที่เสีย
แล้ว 
- เวลา 0800 หน่วยซีลชุดแรก 8 นาย ปฏิบัติการค้นหาต่อทันที เร่งขนอุปกรณ์ล้าเลียงไปยังจุดสิ้นสุดการค้นหาเมื่อวาน 
เสริมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 2 ชุด ชุดแรก จะเดินตามหลังซีล เพ่ือร่วมส้ารวจเส้นทาง และสังเกตระดับน้้า อีกชุดจะ
ลาดตระเวน ส้ารวจหาปล่องในการโรยตัวเข้าไปสมทบกับทีมด้านในถ้้า 
- เวลา 0900 มาแล้ว!! ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จ้านวน 13 คน หุ่นยนต์ด้าน้้า (ROV), โดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน เดินทางโดยเครื่องบิน 
C-130 ของกองทัพอากาศไปร่วมภารกิจค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่สูญหายถ้้าหลวง ภาพ : ไทยรัฐ 
- เวลา 0900 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  น้าทีม  เจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ้านวน 13 คน หุ่นยนต์ด้าน้้า (ROV) จ้านวน 1 เครื่อง และโดรนติดกล้อง
ตรวจจับความร้อนส้าหรับบินส้ารวจ จ้านวน 2 ล้า ออกเดินทางโดยเครื่องบินล้าเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 ของ
กองทัพอากาศ ไปยังจังหวัดเชียงราย เพ่ือร่วมภารกิจค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่สูญหายในถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน 
วนอุทยานขุนน้้านางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ ได้เดินทางไปด้วย ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง 
Copyright © 2018 All Right Reserved ผู้จัดการรายวัน 360˚/ MGR Online  … ภาพโดย สันติ เต๊ะเปีย #สันติเต๊ะ
เปีย #MGRPhoto #กองทัพอากาศ #ค้นหานักเตะและโค้ชติดถ้้าหลวง 
- เวลา 0910 วันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยและคณะเดินทางมาที่ถ้้าหลวงขุ่นน้้านางนอน เพ่ือติดตามภาจกิจและเป็นก้าลังใจ
ให้กับ จนท. ที่ปฏิบัติการค้นหาน้อง ๆ แต่ขณะเดียวกัน สังคมโซเชียลมีเดีย ได้ตั้งค้าถามว่า การเดินทางมาของรัฐมนตรี
และคณะในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ ? 
- เวลา 0930 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ที่ถ้้าหลวงขุ่นน้้านางนอน ฝากเตือนกับผมมาว่า ให้ช่วยพูดกับเพ่ือน ๆ หน่อย อย่า
โปรดเชื่อข้อความนี้ เพราะข้อความนี้ ไม่มีมูลความจริง และมีการบิดเบือนในหลาย ๆ จุด ยกตัวอย่าง เช่น เขาบอกว่า 
ต้าแหน่งที่ 14 นาฬิกา แต่ความจริงแล้ว ต้าแหน่งของทิศมีแค่ 1 ถึง 12 นาฬิกา เท่านั้น แถมชาวบ้านบางคนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ก็ไปเชื่อข้อความนี้ที่ส่งต่อ ๆ กันมา แคปส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย บอกให้เจ้าหน้าที่ท้าอย่างโน้นอย่างนี้ตามท้า
ข้อความดังกล่าว จนกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่โดยปริยาย ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างก็ปวดหัวกันมากกับ
ข้อความนี้ หากเพ่ือน ๆ เห็นข้อความนี้ก็ช่วยฝากบอกต่อ ๆ กันนะครับ ว่าเป็น #ข้อความมั่วไม่มีมูลจริง 
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- เวลา 0948 ความคืบหน้าปฏิบัติการ กฟภ. ระบบไฟฟ้าน้าทาง – สูบน้้า ช่วยทีมฟุตบอลในถ้้าหลวงพนักงานช่างการ
ไฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค โ ร ย ตั ว ดึ ง ส า ย ไ ฟ จ า ก เ ค รื่ อ ง ปั่ น ไ ฟ ฟ้ า เ ข้ า ไ ป ภ า ย ใ น ถ้้ า  ร ะ ย ะ ท า ง  900 เ ม ต ร
https://www.facebook.com/178690235493791/posts/2280973228598804 
- เวลา 0939 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ระดมทีมจากการไฟฟ้าใกล้เคียง ลากสายไฟกันน้้า 
สนับสนุนภารกิจช่วยชีวิต 13 โค้ช-นักเตะทีมหมูป่าฯ วันนี้ (วันที่ 26 มิถุนายน 2561) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA 
ระดมทีมงานก่อสร้างและอุปกรณ์ครบ พร้อมปฏิบัติการ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอแม่สาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวงและการไฟฟ้าใกล้เคียง จ้านวน 25 คน ร่วมกับชุดปฎิบัติการ ปภ.อปพร. ด้าเนินการดึงสายไฟกันน้้า
จากเครื่องปั่นไฟเข้าไปภายในถ้้า เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้้า เร่งระบายน้้าจากอ่างเก็บน้้าหนองน้้าพุที่มีน้้าท่วม
ขังจากปริมาณฝนตก มีน้้าเติมเข้าอ่างเก็บน้้าตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายการลากสายไฟระยะทาง 3 กิโลเมตร และ
จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมพร้อมด้าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การ
ปฎิบัติงานต้องระมัดระวังในการจัดวางคนที่จะเข้าไปในถ้้า ให้มีจ้านวนจ้ากัด เนื่องจากด้านในถ้้ามีอากาศน้อยมาก 
เพราะอาจส่งผลต่อผู้ปฎิบัติงานได้ 
- เ ว ล า  0 9 5 7  2ช ม . 'ซี ล 'ลุ้ น เ จ อ 13ชี วิ ต ที่ พั ท ย า บี ช  ฮ . เ ล็ ง ห ย่ อ น น้้ า -อ า ห า ร  อ่ า น ต่ อ ที่  : 
https://www.dailynews.co.th/regional/651372 

 
- เวลา 1018 #แน่นอกกันเป็นแถว..#เพ่ือนนักเตะทีมหมูป่า ลาครูขอหยุดเรียน #เฝ้าหน้าถ้้าหลวง-#หลั่งน้้าตาขอพร 
“#เจ้าแม่นางนอน” ให้โค้ช-เพ่ือนนักเตะปลอดภัยกลับมา บอกตอนนี้ทีมเหลือ 3 คนเท่านั้น อ่านเพ่ิมใน 
https://mgronline.com/local/detail/9610000063324 

 
- เวลา 1022 กู้ภัยล้าปางระดมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เสริมทัพช่วยค้นหาผู้สูญหายถ้้าหลวง นายติรยา ใจแก้ว  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมกู้ภัยนครล้าปาง เผยว่า  เจ้าหน้าที่ของสมาคมกู้ภัยนครล้าปางประมาณ 10 นาย   

https://www.dailynews.co.th/regional/651372
https://mgronline.com/local/detail/9610000063324
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พร้อมรถพยาบาล อุปกรณ์กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้้า เดินทางไป ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพ่ือเข้าไปสนับสนุนทีม
กู้ภัยในพื้นที่จุดเกิดเหตุ บริเวณถ้้าหลวง ขุนน้้านางนอน ร่วมปฏิบัติภารกิจในการร่วมออกค้นหาผู้สูญหายทั้ง 13 คน 
โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางออกจากจังหวัดล้าปาง และขณะนี้ล่าสุดได้รับรายงานว่าถึงในพ้ืนที่แล้ว Cr.ธนโชต ิ/ จ.ล้าปาง- 
- เวลา 10.22 น. ปริมาณน้้าในถ้้าสูงขึ้น 1 เมตร ฝนตกอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากล้าบาก.. 
//PR.Chiangrai 
- เวลา 10.29 น. ก้าลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แบ่ง 2 ชุด ชุดแรก จะเดินเข้าถ้้าตามหลังหน่วยซีล เพ่ือร่วมส้ารวจเส้นทาง และ
สังเกตระดับน้้า ส่วนอีกชุดจะลาดตระเวนไปตามแนวสันเขาเพ่ือส้ารวจหาปล่องโรยตัวเข้าไป เบื้องต้นพบปล่อง 2 ปล่อง 
เจ้าหน้าที่จะเดินเท้าเข้าไปส้ารวจว่า สามารถเข้าไปได้หรือไม่ ภาพ – ไทยรัฐ 

 

 
- เวลา 1034 ชุด ส้ารวจรอบถ้้า มทบ.37,ฉก.ม.3 ร่วม ปภ.จ.เชียงราย ได้ส่งทีมเดินเท้าเข้าส้ารวจปล่องอากาศ รอบถ้้า
หลวง ตลอดทั้งวันนี้  #ถ้้าหลวง 

 
- เวลา 1035 ทุกข้อมูลทุกอย่าทุกทางส้าคัญหมด รวบรวมกลั่นกรองและลงมือ เพ่ือพาทุกคนกลับบ้าน ยังไม่เจอน้องๆ
นะคับ 10:14 น. 26/06/61 ฝนตก อากาศชื้น การท้างานยังด้าเนินต่อไป 
- เวลา 1057 ปภ.เชียงราย นา้เครื่องสูบน้้าก้าลังสูง 50000L/วินาที จ้านวน 2 เครื่องเพ่ือท้าการสูบน้้า จากทางสามแยก
ภายในตัวถ้้า ว.8บรรเทาภัยเฉพาะกิจ 
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- เวลา 1057 ทหาร ปภ. กู้ภัย ป่าไม้  ตชด. พร้อมทีมโรยเชือกจาก พิงค์นคร ปูพรมค้นหา   เตรียมโรยตัวปล่องบริเวณ
ที่พบ พร้อมบรรจุอาหาร ลงไปพร้อมข้อความ ถ้าพบให้หยุดรอ บริเวณท่ีเจออาหาร 

 
- 10.54 น. ผลสรุป จนท.ได้แบ่งแยกชุดปฎิบัติการออกเป็น 3 ชุด 
ชุดที่ 1 หน่วยซีล เข้าถ้้าลุยค้นหา  
ชุดที่ 2  เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและป่าไม้ เดินส้ารวจหาปล่องด้านบนของถ้้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทหารท้าการโรยตัวลงมา
จากปล่อง 
ชุดที่ 3 หน่วยก้าลังต้ารวจตระเวนชายแดน และ อาสาสมัครกู้ภัยเดินส้ารวจบริเวณรอบ ๆ ถ้้า  และแบ่งก้าลังเพ่ือขุด
ลอกดินโคลนพร้อมกับควบคุมการสูบน้้าขึ้นจากถ้้า 

 

 
- เวลา 1057 มีข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมากๆ ที่ได้รับมาเมื่อซักครู่นี้ คือ มีเด็กอีกคน ในทีมฟุตบอลทีมนี้ ซึ่งเมื่อเช้า พ่ีเล็ก 
ฝันเด่น  ได้เข้าไปคุยด้วยเด็กคนนี้บอกว่า เขาเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปในถ้้ากันบ่อย แต่วันนั้นมีธุระเลยไม่ได้ไป เพราะโค้ช
พาไปฝึก ทุกคนเคยเข้าไปจนสุดทางถ้้า เลยหาดพัทยาไปอีกด้วยซ้้า (ในช่วงหน้าแล้ง) ดังนั้นทุกคนรู้ทางดี รู้จุดที่ควรไป
ได้ นี่อาจเป็นข่าวดี ว่าเด็กอาจมีความสามารถในการหาที่หลบภัยอยู่ในเวลานี้ ข่าวต่อไป คือ ภารกิจของ SEAL ในวันนี้ 
จะไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในห้องโถงใหญ่เลย จะล้าเลียงอุปกรณ์เข้าไปในนั้นเลย รวมทั้งอุปกรณ์ด้าน้้าชุดพิเศษ 
จากทีมนักด้าน้้าถ้้าที่มาสมทบด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องด้าน้้าเข้าออกแบบเมื่อวานนี้ และจะเพ่ิมชุดค้นหาเป็นชุดละ 8 คน 2 
ทีม จากเม่ือวานใช้ทีมละ 4 คน 
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- เวลา 1057 CNN เสนอข่าวเรื่องการค้นหาเด็กนักฟุตบอลที่พลัดหลงในถ้้าที่เชียงราย เป็นข่าวใหญ่ประจ้าวัน  ความ
พยายามค้นหาจากหน่วยราชการหลายๆฝ่าย ก้าลังเริ่มต้นใหม่กันอย่างเร่งรีบในเช้าวันนี้ 
- เวลา 1120 นพค.35 จัดก้าลังพล 6 นาย ติดตั้งเครื่องสูบน้้าหนองน้้าพุเพ่ือเร่งระบายน้้าในถ้้า ท่อขนาด 12 นิ้ว 6 ท่อ 
สามารถระบายน้้าได้ 10,000 ลิตร/นาที 
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- เวลา 1138 Kowit_Boondham @kowit_ThaiPBS 17 นา17 นาทีที่ผ่านมาเพ่ิมเติม เครื่องบิน ตชด.ยังคงบินส้ารวจ
แม้จะพ้ืนที่ แม้จะมีฝนตกในพ้ืนที่ #ถ้้าหลวง (10.58 น.) 

  
- เ ว ล า  1 1 3 8  ร ะ วั ง เ ห ลื อ บ อ้ า ง รั บ บ ริ จ า ค  ช่ ว ย ห น่ ว ย ซี ล ค้ น ห า 13ชี วิ ต  #เ ด ลิ นิ ว ส์ 
https://www.dailynews.co.th/regional/651394 
- เวลา 1156 มท.1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการท้างานของ จนท.ณ ถ้้าหลวง จ.เชียงราย 

 

 

 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/651394
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- เวลา 1200 ผู้ว่าเผย!!! อาจตัดสินใจเจาะทะลุ ถ้้าหลวง หากรู้แน่ชัดว่า 13 ชีวิตติดอยู่ตรงจุดไหน
http://www.topicza.com/news75446.html?d=26062018&f=18206 
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- เวลา 1203 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 วันที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 12.00 น. ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 
12 ราย มีรับแจ้งอีก 1 ราย รวม 13 ราย  ในเขตวนอุทยาน จ.เชียงราย/ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
1ค้นหา 2สื่อสาร  3 ล้าเลียง ในถ้้ามีระดับน้้าสูงเป็นช่วงๆ และได้ขอสนับสนุน ทีมด้าน้้าจากกองทัพเรือ (ซีล) 14 นาย 
เข้าช่วยเหลือ  และ น้าเครื่องมืออุปกรณ์  จาก ศปภ เขต 10และ เขต 15   คือ รถสูบส่งระยะไกล รวม 3 คัน รถสูบน้้า
ท่วมขัง 2 คัน และยานยนต์ดับเพลิงพร้อมระบบอัดอากาศ 1 คัน เข้าพ้ืนที่ ทีม นศ.จาก ม.พระนครเหนือ 13 คนพร้อม
ROV ด้าน้้า เข้าพ้ืนที่/ชุด ค้นหา หน่วยซีล เป็นส่วนหน้า ชุดสนับสนุน มี 6 ทีม การล้าเลียงและ การแพทย์ ชุดค้นหา 
สนับสนุนทางอากาศ โดย ฮ ต้ารวจ 1 เครื่อง//มีการระดมสูบน้้าท่วมขังภายในถ้้า เพ่ือลดระดับน้้าที่ท่วมขังอยู่ และ ตั้ง 
รพ.สนามขนาดเล็ก บริเวณด้านหน้าถ้้า/ปัจจุบัน ยังไม่พบค้นหาต่อเนื่อง มีฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่/ห้อง 61 
- เวลา 1205 หน่วยซีลได้ท้าการอัดอากาศเพ่ือส่งเพ่ิมเข้าไปข้างในอีก17ถัง จากเมื่อเช้าเอาเข้าไป17ถัง รวมขณะนี้34ถัง  
ซึ่งเป็นไปตามแผนการที่ทางหน่วยซีลวางไว้ว่าพยายามจะเข้าไปให้สุดถ้้าหลวง #WorkpointNews 

 
- เวลา 1214 เกาะติดการค้นหา 13 ชีวิตติดถ้้าหลวง เจ้าหน้าที่ยังคงวางแผนค้นหาอย่างต่อเนื่อง ร่วมติดตามและค้นหา
ค้าตอบทั้งหมดได้ในรายการข่าวใหญ่ไทยแลนด์ ทางช่อง GMM25 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

 
- เวลา 12.20 น. แผนการช่วยเหลือของหน่วย SEAL ตอนนี้ยังด้าเนินการอยู่ด้านในเข้าไปถึงโถง 4 ห่างหาดพัทยา 400 
เมตร อุปสรรคคือน้้าที่มีความขุ่น มองเห็นได้แค่ระยะ 10-15 เซนติเมตร//Air Force Media by Kawin AFU 
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- เวลา 12.30 (26 มิ.ย.) #มท.1ยังประชุมเพ่ือหาทางช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้้าหลวงพร้อมสั่ง #เพ่ิมปั๊มน้้าจากล้าปางอีก 
10 ตัว และสายไฟเพ่ิมอีกจ้านวนมาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารจาก #มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช 100 นายเดินปู
พรมขึ้นเขารอบนอกของถ้้าซึ่งอาจมีเส้นทางทะลุออกมาได้ ส่วน #กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งสภาพอากาศที่จังหวัด
เชียงรายจะมีฝนตกตลอดท้ังวัน 
- เวลา 1256 "คนเเปลกหน้าที่อยากเจอที่สุด" เป็นประโยคที่ธรรมดา เเต่โคตรบีบหัวใจ #ถ้้าหลวง 

 
- เวลา 12.50 น. รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยและคณะฯ เดินลงไปในถ้้าเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของจนท ทุก ๆ ฝ่าย ใน
การช่วยเหลือค้นหาน้อง ๆ ทั้ง 13 ชีวิตที่ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผาจินดา รัฐมนตรีว่าการ
มหาดไทย เปิดเผยยว่า อุปสรรคจริง ๆ แล้ว คือฝนที่ตกหนักแบบต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันทั้งคืน ท้าให้น้้าภายในถ้้าท่วม
สูงขึ้นเกือบ 1 เมตร และบางจุดน้้าได้สูงขึ้นถึงเพดานถ้้าแล้ว แถมยังมีดินโคลนที่ไหลลงมากับน้้า ท้าให้หน่วยซีลของกอง
ทัพเรือยังไม่สามารถท่ีจะด้าน้้าข้ามไปโถงกลางเพ่ือค้นหาเด็กๆได้ 

 
- เวลา 1240 หุ่นยนต์ส้ารวจใต้น้้า จากศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) ส้านักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เดินทางมาถึงวนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมภารกิจค้นหาทั้ง 13 คน ภายใน
ถ้้าหลวง /ปัตถ์//ThaiPBS North 
- เวลา 1312 เกาะติดการค้นหา 13 ชีวิตในถ้้าหลวง มีรายงาน(ยังไม่ยืนยัน)ว่า หน่วย SEAL เข้าใกล้พ้ืนที่หาดพัทยาแล้ว 
เหลืออีกประมาณ 400 เมตร แต่ยังมีอุปสรรคสิ่งกีดขวางและน้้าขุ่นเข้มเป็นโคลนท้าให้การมองเห็นยากล้าบาก
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1865955623705911&id=1485992028368941 
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- เวลา 13.23 น. เจ้าหน้าที่หน่วยซีล ต้องท้างานแข่งกับเวลา ในนาทีชีวิต โดยเริ่มทยอยล้าเลียงแบกถังอากาศเข้าไป
สมทบภายในถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน ให้ครบจ้านวน 34 ถัง ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยซีลได้เข้าไปถึงห้องโถงที่ 4 ของถ้้าแล้ว 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจค้นหาน้องๆ 

 
- เวลา 13.48 หน่วยS.E.A.L.และต้ารวจน้้าร่วมกันพยายามด้าน้้าระยะไกลประมาณ 800เมตรเพ่ือไปโผ่ที่โถงที่สาม คือ
โถงสุดท้ายหวังว่าเด็กๆจะอยู่ที่นั้น เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกหน่วยงาน แบ่งก้าลังผลัดเปลี่ยน เป็นพลแบกหามเครื่องมือ 
และอาหารส่งให้เจ้าหน้าที่ภายในถ้้าซึ่งลึกถึง 3กม. ตั้งเป้าวันนี้ต้องเครียร์ให้ครบทุกตารางนิ้วในถ้้า มีอะไรเพ่ิมเติม
จะแจ้งให้ทราบ 

 
- เวลา 1400 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9  ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 12 ราย มีรับแจ้งอีก 1 ราย รวม 
13 ราย  ในเขตวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
// ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1 ค้นหา 2 สื่อสาร  3 ล้าเลียง  
/ทีมแพทย์ รพ สนามสนามค่ายเม็งรายและ รพ ศ.เชียงราย รวม จนท. 15 นาย บริเวณด้านหน้าถ้้า  
/ทีมจาก ม.พระนครเหนือ 13 คน พร้อมหุ่นยนต์ด้าน้้า โดรนติดกล้องอินฟาเรด 2 ล้า 
/ ศปภ เขต 10 รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสูบส่งระยะไกล รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จนท.รวม 12 นาย 
/ ศปภ เขต 15  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  รถสูบส่งระยะไกล  รถสูบน้้าท่วมขัง  บอลลูนส่องสว่าง รถดับเพลิงพร้อมระบบโฟม
อัดอากาศแรงดันสูงพร้อมชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้้า ด้วยระบบควบคุมระยะไกล จนท.รวม 16 นาย 
/ ชุด ค้นหา หน่วยซีล  จ้านวน 20 นาย เป็นส่วนหน้า   
/ ชุดค้นหาสนับสนุนทางอากาศ โดย ฮ ต้ารวจ 1 เครื่อง   
//  ปัจจุบัน  สูบน้้าออกจากถ้้า  ระดับน้้าทรงตัว  ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
ยังไม่พบผู้สูญหาย  ยังค้นหาต่อเนื่อง / ห้อง 61 
- เวลา 1417 จากในถ้้าขุนหลวงน้้านางนอน เจ้าหน้าที่หน่วยซีลก้าลังปฏิบัติภารกิจค้นหาน้องๆ กันอย่างทุลักทุเล 
เนื่องจากถูกโคลนดูด และขณะนี้ระดับน้้ายังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภายในถ้้ายังมีตาน้้า
ขนาดใหญ่จ้านวนหลายตา ซึ่งตอนนี้ก็มีการเดินเครื่องสูบน้้ากันตลอดทั้งวันทั้งคืน ปล.ตาน้้า คือ ทางน้้าใต้ดินที่มีน้้าไหล
ไม่ขาดสาย 
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- เวลา 14.33น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น้าเครื่องสูบน้้าแบบ "บาดาลไดโว่" มาสนับสนุนอีกแรง ขณะนี้ 
เจ้าหน้าที่ก้าลังเร่งรีบเพ่ือแข่งขันกับเวลา โดยท้าการลากสายไฟเข้าไปในถ้้า ระยะทาง 2 กิโลเมตรห่างจากปากทางเข้า
ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน เพ่ือท้าการติดตั้งเครื่องสูบน้้าบาดาลไดโว่ 

 
- เวลา 1436 เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ช่วยกันน้าสายไฟขนาดความยาว 1,000 เมตร ลากเข้าไปในถ้้าหลวง-ขุนน้้านาง
นอน เพื่อใช้ปั่นไฟให้ความสว่าง และเครื่องสูบน้้าตามจุดที่น้้าท่วมในถ้้า ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง #พา
ทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้้าหลวง #ไทยรัฐ 

 

 
- เวลา 1440 26 มิถุนายน 2018 กรมชลประทาน ส่งทีมจากส้านักเครื่องจักรกล น้าเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ 10 เครื่อง 
เดินทางไปสนับสนุนการช่วยเหลือ 13 ชีวิตนักฟุตบอลและโค้ชผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ภายในถ้้าหลวง -ขุนน้้านางนอน                   
จ.เชียงราย ด้านชาวบ้านระบุยินดีเป็นพ้ืนที่รับน้้า หากช่วยชีวิตทั้งหมดได้ วันนี้ (26มิ.ย.61) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 
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อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่มีเด็กนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีม หมูป่าอะคาเดมี อ.แม่สาย                
จ.เชียงราย เดินทางไปเที่ยวและหายเข้าไปภายในถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ในเขตวนอุทยานขุนน้้านางนอน จ.เชียงราย 
ตั้งแต่ในช่วงเย็นวันที่ 23 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา ซึ่งหลายหน่วยงานได้ระดมกันค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทั้ง 13 ชีวิต
อย่างเต็มที่นั้น ในส่วนของกรมชลประทาน ได้จัดส่งทีมจากส้านักเครื่องจักรกล น้ารถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง ขนาด 10 นิ้ว 8 เครื่อง และเครื่องสูบน้้าด้วยเครื่องยนต์(ดีเซล) ขนาด 12 นิ้ว อีก 1 เครื่อง 
เดินทางไปสนับสนุนภารกิจค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทั้ง 13 ชีวิตร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่แล้ว ทั้งนี้ รถยนต์
บรรทุกเครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้าจากส่วนกลาง บางส่วนได้เดินทางถึงบริเวณถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอนแล้ว ในช่วงเช้าที่ผ่าน
มา (26 มิ.ย. 61) ขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมหารือร่วมกับทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือในพ้ืนที่ เพ่ือวางแนวทางในการติดตั้ง
เครื่องสูบน้้า และเร่งระบายน้้าที่ท่วมขังอยู่ภายในถ้้าหลวง เปิดทางให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยซีลของกองทัพเรือ 
สามารถเข้าไปค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
- เวลา 1440 #เพ่ิมเติม.. รับมอบหมายค้าสั่งให้ทีมกู้ภัยปฎิบัติการเข้าค้นหาทางแยกขวาในถ้้า รวมทีมเป็นหนึ่ง เพ่ือ
ความหวังของทุกคน//Fundee Junyatanakron 
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- เวลา 1442 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 ขอ ปชช.ให้ก้าลังใจ-ติดตามข่าวที่บ้าน เตรียมขนทหาร 400 คน เข้า
พ้ืนที่  ขอสื่อเสนอข่าวที่ถูกต้อง หลังพบโซเชียลแชร์ข่าวพบผู้สูญหายแล้ว ซึ่ งยืนยันยัง "ไม่พบ" ผู้สูญหาย 
#ThaiPBSnews #ถ้้าหลวง #เด็กติดถ้้า #ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน 

 
- เวลา 1442 จนท.ขอความร่วมมือประชาชน ไม่เข้าไปในพ้ืนที่, ไม่ Live ตลอดเวลา, งดจุดธูปเทียนใกล้ถ้้า ส่วนการรับ
บริจาคเงินช่วยเหลือ สภ.แม่สาย ระบุ ยังไม่เปิดรับเงินบริจาคใดๆ ขออย่าหลงเชื่อ #ThaiPBSnews #ถ้้าหลวง #เด็กติด
ถ้้า #ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน 

 
- เวลา 1448 แพทย์มั่นใจ #เด็กติดถ้้า รอด แม้ขาดอาหารนาน 4 วัน ไม่ขาดน้้าเพราะในถ้้าน่าจะมีน้้าเพียงพอ ให้ดื่ม
ประทังชีวิตได้ ชมสด [Live] 14.35 น. เกาะติดกับปฎิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ติด #ถ้้าหลวง - ขุนน้้า
นางนอน จ.เชียงราย (26 มิ.ย.61)  
#FacebookLive : www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10160793387730085 
YouTube : https://youtu.be/PdLvZ3Z-5sc  
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ http://news.thaipbs.or.th/content/272988 
- เวลา 14.53 น. ดูเหมือนว่าค้าสั่งของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เหมือนจะไม่ผล เพราะยังมีชาวบ้านและ
ประชาชนต่างจังหวัด แห่กันไปดูภารกิจการช่วยเหลือน้อง ๆ ที่ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอนกันเป็นจ้านวนมาก บางคนก็จอด
รถขวางเส้นทางจราจร ท้าให้รถหน่วยภู้ภัย รถพยาบาล รถล้าเลียงพลของทหาร รถขนอุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่เดินทางมา
สมทบกับชุดแรกยังเข้าไปไม่ถึง เนื่องจากการจราจรติดขัดเป็นอย่างหนัก  

http://news.thaipbs.or.th/content/272988
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ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยสมทบฯ บางรายถึงกับเดินลงจากรถ แล้วแบกอุปกรณ์ช่วยชีวิต เข้า ไปในพ้ืนที่แทน ณ เวลานี้
ยอมรับว่า การเดินทางของเจ้าหน้าที่ล่าช้ากว่าก้าหนดเป็นอย่างมาก #บรรยากาศขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่เป็นระลอก 
ภาพ - kowit ThaiPBS ข้อมูล - ศูนย์ประสานค้นหาช่วยเหลือ จ.เชียงราย 
- เวลา 15.20 น. ความหวังอยู่ที่จุด A โปรดดูแผนที่จากท่ีกรมทรัพยากรธรณีพบปล่องเข้าไปภายในถ้้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ลง
ไปส้ารวจ พบว่าเมื่อเดินเข้าไปได้ประมาณ 20 เมตร พบห้องโถง ก้าลังเร่งหาทางขยายปากถ้้า จัดทีมปฏิบัติการลงไป
เพ่ือค้นหาเด็กๆ ยังไม่ยืนยันว่าจุดที่ลงไปคือไปโผล่ตรงไหน แต่คาดว่าเป็นโถงใดโถงหนึ่งใกล้กับหาดพัทยา (ยังไม่ยืนยั น
พิกัดท่ีชัดเจน) #ถ้้าหลวง via Toknavi 

 
- เวลา 1528 ● Credit : thairath. ข่าวดี!! พบทางเข้าใหม่ถ้้าหลวง หนทาง ช่วย 13 ชีวิต ออกมา โดย ไทยรัฐออนไลน์ 
ข่าวดี!! พบทางเข้า-ออกใหม่ถ้้าหลวง ใช้ค้นหา 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้้า เจ้าหน้าที่ก้าลังประเมินความเป็นไปได้ใช้ช่องทาง...
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย. นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปิดเผยว่า ได้พบทางเข้าถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน อีกทางจากทางเข้า -ออกหลัก ในการค้นหาผู้สูญหาย จากการใช้
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลแผนที่ทางธรณีวิทยา แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ทั้งนี้ลักษณะถ้้าหินปูนตามธรรมชาติ 
สามารถเข้าออกได้หลายทาง ซึ่งถือเป็นข่าวดี แต่ยิ่งเป็นข่าวดีหากพบเด็กๆ โดยเจ้าหน้าที่ก้าลังประเมินความเป็นไปได้
ของช่องทางดังกล่าว ขณะที่ นายไชยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญด้านการส้ารวจถ้้า กล่าวว่า การพบทางเข้าจุดใหม่ของถ้้า ได้ใช้วิธีผสมผสานมาวิเคราะห์ ในระยะทาง 800 
เมตร-10 กิโลเมตร และปรับกับของชาวต่างชาติ เอามาทาบกับแผนที่ดาวเทียมและทางอากาศ มาวิเคราะห์ว่าจุดต่างๆ 
ของถ้้าอยู่ที่ใด โดยพยายามหาทางจะมีจุดอีก 

 
 - เวลา 1530 ทีมค้นหา ภาคป่าภูเขา จากกองร้อยกู้ชีพ ต้ารวจพลร่มค่ายนเรศวร จ้านวน 10 นาย พร้อมอุปกรณ์ 
สนับสนุนการค้นหาช่วยเหลือฯ พร้อมเคลื่อนย้ายก้าลังทางอากาศโดยกองบินต้ารวจparking sign cr.สารวัตรแก้มเอง 
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- เวลา 15.30 น. ผบ.มทบ.37 เผยข่าวดี ตอนนี้สามารถด้าเนินการลากสายไฟเข้าไปใน ถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ได้
เกือบถึงจุดเป้าหมายระยะทาง 3 กิโลเมตรแล้วนั่นหมายความว่า หากเดินสายไฟไปถึงจุด ก็จะสามารถสูบน้้าออกจากถ้้า
ได้ โดยใช้เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าที่เตรียมเอาไว้แล้ว โอกาสที่หน่วย SEAL จะเข้าไปถึงตัวเด็กก็จะง่ายมากข้ึน 
//Prarttana Phromphithak #PPTVHD36 

 
- เวลา 1640 ระดับนายพลมาบัญชาการด้วยตัวเอง และปฏิบัติภารกิจร่วมกับลูกน้อง เพ่ือช่วยเหลือน้อง ๆ ทั้ง 13 ชีวิต
ที่ติดอยู่ภายในถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน ทั้งนี้ยังประสานงานด้วยตัวเองอีกด้วยท่านคือ พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์               
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 37 

 
- เวลา 1656 ภารกิจ "หน่วยซีล" วันนี้ พยายามจะให้เข้าถึงจุด"หาดพัทยา" ให้ได้ แต่ขณะนี้ติด "โพรงแคบ" น้้าโคลนสูง
มิดเพดานถ้้า เร่งสูบน้้าในถ้้า-อ่างเก็บน้้าด้านล่าง...//ศูนย์พญาอินทรี 

 
- เวลา 16.56 ทีมตชด.327 เผยภาพ #ปล่องถ้้า ที่พบใหม่ใกล้กับจุดที่เรียกว่า#หาดพัทยา จากการส้ารวจพบ เป็นช่อง
เข้าไปได้ทะลุลงไปข้างล่าง คาดมีทางไปต่อเชื่อมถึงหาดพัทยา ขอสนับสนุนอุปกรณ์เชือกโรยตัวส้ารวจต่อ หากทะลุและ
มีทางเชื่อมนี่อาจเป็นช่องทางใหม่ที่เข้าถึงเด็กท้ัง13คน#ถ้้าหลวง#ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน #ถ้้าหลวงนางนอน #เชียงราย 
cr . Pi-Ti Praomatooros 
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- เวลา 1700 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10 ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ได้รับรายงาน ผู้สูญหายจ้านวน 13 ราย ในเขตวนอุทยานถ้้า
หลวง-ขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย// ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.เป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ 1 ค้นหา 2 สื่อสาร  3 ล้าเลียง /ทีมแพทย์ รพ.สนามสนามค่ายเม็งรายและ รพ.ศ.เชียงราย รวม จนท. 15 นาย 
บริเวณด้านหน้าถ้้า/ทีมจาก ม.พระนครเหนือ 13 คน พร้อมหุ่นยนต์ด้าน้้า โดรนติดกล้องอินฟาเรด 2 ล้า/ ศปภ เขต 10 
รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสูบส่งระยะไกล รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จนท.รวม 12 นาย/ ศปภ เขต 15  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  
รถสูบส่งระยะไกล  รถสูบน้้าท่วมขัง  บอลลูนส่องสว่าง รถดับเพลิงพร้อมระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูงพร้อมชุดยาน
ยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้้า ด้วยระบบควบคุมระยะไกล จนท.รวม 16 นาย/ชุด USAR พร้อมอุปกรณ์ค้นหา จ้านวน 3 
นาย จาก ส่วนกลาง/ชุด ค้นหา หน่วยซีล  จ้านวน 20 นาย เป็นส่วนหน้า/ชุดค้นหาสนับสนุนทางอากาศ โดย ฮ ต้ารวจ 
1 เครื่อง//ปัจจุบัน  สูบน้้าออกจากถ้้า  ระดับน้้าทรงตัว  ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่ยังไม่พบผู้สูญหายยังค้นหาต่อเนื่อง 
*** มีรายงาน หน่วยงานจะเข้าพ้ืนที่เพ่ิมเติม ***ตชด ค่ายนเรศวร 10 นาย ต้ารวจน้้า 10 นาย กองทัพบก จะส่ง ฮ mi 
17 อีก 1 เครื่อง กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ 10 เครื่อง  

 
- เวลา 1700 กองพลทหารราบที่7 ระดมก้าลังเดินขึ้นภูเขาเพ่ือท้าการเปลี่ยนทิศทางของน้้า แบ่งทีมออกค้นหาปาก
ปล่องด้านบนถ้้า เพื่อหาทางโรยตัวลงไป #ถ้้าหลวง 

 
 - เวลา 1834 ว.24.นี้ จัด ชป.ลว.ไกล 4นาย ร่วมลว.หาปลอ่งด้านบนของถ้้า หลวง บริเวณพิกัด A  และ B 
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- เวลา 1834 ● Credit : innnews.13ชีวิตในถ้้าหลวง จ.เชียงรายความหิว ความมืด ความหนาวเหน็บ ในถ้้าหลวง กับ 
13 ชีวิตที่ต้องเผชิญ และการปฎิบัติการช่วยเหลือของทุกหน่วย 26 มิถุนายน 2018 เด็กเยาวชนนักฟุตบอล และโค้ช มี
อายุ 11-25 ปี จ้านวน 13 คน ที่หายตัวไปถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน  วนอุทยานขุนน้้านางนอน  ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย  ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
1.นายเอกพล จันทรวงค์ อายุ 25 ปี โค้ชฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่า 
2.ด.ช.อดุลย์ สามออน อายุ 14 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย 
3.ด.ช.ประจักษ์ สุธรรม อายุ 14 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
4.ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาค้าทราย อายุ 14 ปี ม.2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 
5.ด.ช.พิพัฒน์ โพธิ อายุ 15 ปี โรงเรียนบ้านสันทราย 
6.ด.ช.ภานุมาศ แสงดี อายุ 13 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 
7.ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ อายุ 13 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 
8.ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรือง อายุ 11 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย 
9.ด.ช.เอกรัตน์ วงค์สุขจันทร์ อายุ 14 ปี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 
10.นายพีรพัฒน์ สมเพียงใจ อายุ 16 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
- เวลา 1837 “ผบ.ทบ.”ส่งทหารรบพิเศษ  ไปช่วยเด็กๆ ที่ถ้้าหลวง แล้วส่ง ขึ้น ฮ.Mi-17 ไปโรยตัว ลงทาง”ปล่อง”ถ้้า 
ทางอากาศ หวังเข้าไปในถ้้า/บิ๊กเจี๊ยบ เตรียมไปบัญชาการเอง  พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก               
สั่งการให้ศูนย์การบินทหารบก เตรียม ฮ.แบบ MI 17 พร้อมชุดปฏิบัติการรบพิเศษ จากหน่วยบัญชาการส่งครามพิเศษ 
ท้าการฝึกซ้อมในการช่วยเหลือและกู้ภัยทางอากาศ โดยเฉพาะปฏิบัติการจากอากาศสู่พ้ืนดิน เตรียมพร้อมเพ่ืออาจจะ
ต้องส่งไปสนับสนุนเพิ่มเติมในปฏิบัติการค้นหาที่ จ.เชียงรายทั้งนี้ กองทัพบก ได้ติดตามสถานการณ์และส่งก้าลังเข้าช่วย
ค้นหาทันที โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ ส่งก้าลังทหารจาก มณฑลทหารบกที่ ๓๗, หน่วยเฉพาะกิจ 
กรมทหารม้าที่ ๓ กองก้าลังผาเมือง, กองก้าลังนเรศวร จัดก้าลังเป็นชุดปฏิบัติการค้นหา จ้านวน ๑๔ ชุด รวม ๑๒๐ 
นาย พร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเม็งรายมหาราชและครัวสนาม บูรณาการร่วมกับส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และหน่วยท้าลายใต้น้้าจู่โจม กองทัพเรือ เข้าปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้สถานการณ์ความคืบหน้าในวันนี้ การค้นหายังคงด้าเนินไปใน 3 งานหลัก คือ การค้นหาภายในถ้้า โดย
หน่วยซีลของกองทัพเรือ , การจัดชุดปฏิบัติการเดินเท้ารอบพ้ืนที่ถ้้าเพ่ือส้ารวจปล่องอากาศ และการสูบหรือผันน้้าออก
จากถ้้า พลเอกเฉลิมชัย ก้าชับให้กองทัพภาคที่ 3 สนธิก้าลังและระดมสรรพก้าลัง เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ ทุ่มเท
ปฏิบัติการในครั้งนี้เพ่ือให้การค้นหาและช่วยเหลือมีความรวดเร็ว รวมทั้งมอบให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 
อ้านวยการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความจ้าเป็นต้องสนับสนุนเครื่องมือพิเศษอ่ืนใดให้พิจารณาโดย
เร่งด่วนทันที พร้อมให้ก้าลังใจกับเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาทุกหน่วยงานให้สามารถปฎิบัติงานได้ส้าเร็จรวมถึงก้าชับให้ดูแล
ครอบครัวของนักฟุตบอลที่มาเฝ้าติดตามการค้นหาอย่างดีที่สุด 



ข้อมูลภารกิจช่วยเหลอืทมีหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต | หน้า 46 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       
 

 

 
 

- เวลา 1936 นพค.35 จัดชุดปฏิบัติงานช่าง พร้อมเครื่อง จักรกล เตรียมการขุดลอกและระบายน้้า ขุนน้้านางนอน 

 
- เวลา 1900 อัปเดต..ในถ้้าระดับน้้าสูง เร่งสูบน้้าออก 24 ชม. หน่วยซีลชุดแรกที่เข้าไปตั้งแต่ช่วงเช้า สามารถเข้าไปได้
ไกล 2.2 กิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่าเมื่อวาน เนื่องจากน้้าในถ้้ามีระดับสูง อย่างไรก็ตามจะมีการสูบน้้าออกจากถ้้าต่อเนื่อง 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกองก้าลังหน่วยซีล มาเพ่ิมอีก 24 นาย เพ่ือเตรียมเข้าประสานก้าลังร่วมกับชุดแรก พร้อม
ปฏิบัติการในถ้้าทันที หากระดับน้้าลดลง 

 
 #หน่วยซีล #ถ้้าเขาหลวง #ทีมหมูป่า #ข่าวช่อง8 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1770778036303780&id=669573866424208 
- เวลา 1908 #ภารกิจแรก ของ #นายกรัฐมนตรี #หลังเดินทางกลับจาก การเยือนสหราชอาณาจักร และ สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมด่วนเพ่ือหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่
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เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต จากทีม 'หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย' ที่ติดอยู่ภายในถ้้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย
นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมทันที ที่ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  #เราคนไทยไม่ทิ้ง
กัน #ถ้้าหลวง ปรับแผนช่วย 13 ชีวิต ให้หน่วยซีล กินนอนในภายถ้้า ระดับน้้ายังสูงวิกฤต 

 
- เวลา 19.15 หน่วยซีลยังคงเดินหน้าค้นหา 13 ชีวิตต่อเนื่อง แม้กระแสน้้าจะเร็วและแรงขึ้น เพราะเชื่อว่าระยะทางอีก
ไม่ถึง 1 กิโลเมตร ก็จะถึงเป้าหมายหาดพัทยา โดยคาดว่าเด็กๆ อาจอยู่บริเวณนั้น หน่วยซีล ชุดใหม่ สับก้าลังเข้า
��parking sign� #ถ้้าหลวง #สปริงนิวส์ #Springnews 

 
- เวลา 19.15 ซีลถอนก้าลัง ออกมาพักชั่วคราว ซึ่งเดิมพักบริเวณ สามแยกที่พบกระเป๋าเป้ ลอยน้้า 2 ใบ ซึ่งอยู่ห่างจาก 
ปากถ้้า ประมาณ 3 กม.ต้องถอยออกมา ทางปากถ้้าอีก 600 เมตร เนื่องจากระดับน้้า ที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นผลมาจาก 
ฝนตกและน้้าที่ไหล มาจากดอยผาหมี จากการที่พบปล่อง เจ้าหน้าที่ได้มัดขวด แล้วหย่อนลงไป แล้วขวดหายตามข่าว ที่
แชร์กัน แต่เจ้าหน้าที่ได้โรยตัวด้วยเชือก ความยาว 90 เมตร สามารถโรยตัวลงไปได้ และได้ทดลองหย่อนขวดน้้า พบว่า 
ขวดน้้าหายไป จึงเชื่อว่า ตรงนี้น่าจะเป็นโพรงลึก สามารถเชื่อมต่อเข้าไป ภายในถ้้าได้ ขณะนี้มีการประชุม เรื่องการโรย
ตัวลงไป ยังปล่องที่ว่านี้ ตอนแรกว่า จะเริ่มปฏิบัติการพรุ่งนี้เช้า เพราะทางมีความลื่นชัน และเป็นป่าดิบชื้น แต่รอค้าสั่ง 
ว่า อาจปฏิบัติการวันนี้เลยน้้าในถ้้า เป็นอุปสรรคอย่างมาก ในการค้นหา ทั้งนี้ต้องค้านึง ถึงความปลอดภัย ของทีม
ช่วยเหลือด้วย สรุปคอืยังเข้าไป ไม่ถึงหาดพัทยา #ถ้้าหลวง 
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- เวลา 1930 ทีมกู้ภัยอุทยาน ภาคเหนือตอนล่าง 13 นาย จากจังหวัดพิษณุโลก พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางสูง เดินทาง
ร่วมสนับสนุนที่ถ้้าหลวงจังหวัดเชียงราย Cr.ThaiPBS 

 
- เวลา 1940 ภาพจากFBของคุณสุพจน์ บูรณประภาพงศ์ เคยเข้าไปถ่ายภาพไว้เมื่อนานมาแล้ว บรรยายไว้ว่า “เป็นถ้้าที่
น่ากลัว มีความงดงามที่แฝงด้วยอันตราย” #ถ้้าหลวง 

 

 
- เวลา 1950 ***ผบ.เหตุการณ์' สั่งใช้ก้าลังทั้งหมดเดินลุยค้นหา 13 ชีวิตทีม 'หมูป่า' คืนนี้*** แม่สาย หลงถ้้า ค้นหา 
หน่วยซีล โค้ช ทีมนักเตะ สธ. ถ้้าหลวง กรมอนามัย อดอาหาร เชียงราย ขาดน้้า วันนี้ (26 มิ.ย.) ความคืบหน้าการค้นหา
ทีมนักฟุตบอลเยาวชน "ทีมหมูป่า" และโค้ชทั้ง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้้าหลวง วนอุทยานขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย                   
จ.เชียงราย ล่าสุดเมื่อเวลา 19.10 น.ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "คาเธ่ย์ หมี" ได้โพสต์ข้อความและภาพความคืบหน้าการค้นหาระบุว่า 
"18.15 น. ทีมทหาร, ทีมต้ารวจ, ทีมนักกู้ภัย รับค้าสั่งจาก ผบ.เหตุการณ์ ให้ใช้ก้าลังทั้งหมดประมาณ 60 นายเดินลุยคืน
นี้เลย น่าจะได้มีการค้างบนยอดเขา เนื่องจากระยะเวลาเดินเท้าไกลพอสมควร...อยู่ระหว่างประชุมทีม เตรียมปฏิบัติ
ภาระกิจตามค้าสั่ง และ ฮ.ได้เร่งบินส้ารวจหาโพรงเข้าถ้้าหลวงใหม่ หลัง 2 โพรงที่พบช่วงบ่ายนี้ ไม่สามารถผ่านได้ 
แบ่งเป็น ....โพรงแรก เมื่อเข้าไป 5 เมตร เป็นทางตัน -โพรงสอง จนท.ใช้วิธีโรยตัวลงไปประมาณ 10 เมตร แล้วเดินต่อ
อีกหลายสิบเมตร พบว่าทางแคบลง ไม่สามารถผ่านได้ #ยังไม่พบ #เชียงราย">ขณะที่มีรายงานข่าวว่าสถานการณ์
บริเวณหน้าปากถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้ว ส่วนอุปสรรคส้าคัญในการค้นหา 13 ชีวิตที่สูญหาย 
คือ ระดับน้้าในถ้้าที่เพ่ิมสูงขึ้น >>ภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก "คาเธ่ย์ หมี" 
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- เวลา 1956 นี่คือสภาพภายใน #ถ้้าหลวง แต่ละ section เส้นทางไม่ง่ายเลย แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีใจเดียวกันคือต้อง
ช่วย 13 ชีวิต กลับบ้านให้ได้ อ่านข่าวทั้งหมด ---> https://www.springnews.co.th/view/timeline/cave 

 
- เวลา 1957 เปิดประวัติทีม ‘หมูป่า’ อะคาเดมี ทีมบอลเล็กๆ แต่ดีกรีรองแชมป์ภาคเหนือ กรณีนักเรียนทีมฟุตบอลทีน 
ทอล์ค (หมูป่า) อะคาเดมี แม่สาย อายุ 11-16 ปี พร้อมผู้ฝึกสอน อายุ 25 ปี รวม 13 ชีวิต พลัดหลงอยู่ภายในถ้้าหลวง 
เขตวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน หมู่บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมานั้น กลุ่ม
ผู้ปกครองของ 13 นักเตะยังคงรอคอยอย่างมีความหวัง รวมถึงขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่นางนอนให้ช่วยคุ้มครอง 
ตามท่ีเสนอข่าวไปแล้วนั้น อ่านข่าว ฮ. หย่อนกู้ภัย ส้ารวจปล่องเหนือ ถ้้าหลวง หย่อนอาหาร น้้าดื่ม เชื่อจะมีความหวัง! 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1264121 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายนพรัตน์ กันทะวงค์ หรือโค้ช
นก โค้ชทีมฟุตบอลทีนทอล์ค (หมูป่า) อะคาเดมี เปิดใจถึงทีมหมูป่าว่า รวมตัวกันประมาณ 3 ปีแล้ว แต่มาใช้ชื่อทีมหมู
ป่าได้ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งชื่อตามสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งทีมหมูป่าเริ่มจากลูกหลานของตนรวมตัวกัน
ฝึกซ้อมฟุตบอล และการชวนเพื่อนมาเล่นด้วยจนมีสมาชิกเยอะขึ้น ตนชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้ว แม้อายุมากแล้ว แต่
ยังอยากท้าในสิ่งที่รัก อยากให้โอกาสเด็ก 

 

https://www.springnews.co.th/view/timeline/cave
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- เวลา 1958 นักภูมิศาสตร์ !! ชี้จุด 13 ชีวิต ติดอยู่โถงสุดท้าย ปัญหาใหญ่ก็คือ ถึงจะเจอตัวแล้วก็ยังออกมายาก (มีคลิป) 
http://www.topicza.com/news75473.html?d=26062018&f=15030 
- เวลา 2000 ทุกวินาทีมีค่า ส่งทหาร 1 พันนาย ระดมค้นหาช่วย 13 ชีวิตติดในถ้้าหลวง ส่งทหาร 1 พันนาย ระดม
ค้นหาช่วย 13 ชีวิตติดในถ้้าหลวง สนับสนุนงานเดินสายไฟ และตรวจสอบโดยรอบ ถ้้าหลวง จากกรณีมีเด็กนักฟุตบอล 
และผู้ฝึกสอนหายเข้าไปเที่ยวใน ถ้้าหลวง ขุนน้้านางนอน ในวนอุทยานขุนน้้านางนอน จ.เชียงราย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 
มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่อยซีล และเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเข้าให้การ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แถลงว่า พบช่องหรือปล่อยเข้าถ้้า 2 จุด เตรียมส้ารวจหาความเป็นไปได้ หวังใช้เข้า-ออกแทนปากถ้้าหลัก 
โดยพบว่า ปล่อง จุด A เหนือถ้้าหลวง ขนาดเท่ากับ 1 คนสามารถเข้าไปได้ โดยอาจใช้เป็นช่องทางที่ไว้ล้าเลียงผู้สูญหาย
ได้ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น อ่านข่าว ลุ้นอีก น้้าใน ถ้้าหลวง เพิ่มอีก 1 เมตร หน่วยซีลสื่อสารกับหน่วยปากถ้้าไม่ได้! 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1262472 อ่านข่าว กรมทรัพฯ เจอแล้ว!! ปล่อง “ถ้้าหลวง” 
ความหวังทางรอด 13 ชีวิต https://www.khaosod.co.th/breaking-new... 

 

http://www.topicza.com/news75473.html?d=26062018&f=15030
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1262472
https://www.khaosod.co.th/breaking-new


ข้อมูลภารกิจช่วยเหลอืทมีหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต | หน้า 51 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       
 

- เวลา 2004 เปิดภาพแผนที่'ถ้้าหลวง' หลัง'หน่วยซีล-จนท.'ท้าการค้นหา13 ชีวิต วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
วนอุทยานถ้้าหลวง รองผบ.ตร. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ถ้้าหลวง หน่วยซีล ระดับน้้าสูง ค้นหา ทีมนักเตะ หน่วยซีล 
เชียงราย 26 มิ.ย. 61 เพจเฟซบุ๊ก "รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)" ได้เปิดภาพแผนที่ถ้้าหลวง ในการค้นหา 13 
ชีวิต ของหน่วยซีล โดยมีดังนี้  
1. จุดเริ่มด้าจุดแรกคือจุดที่เจาะลอด ปัจจุบัน น้้าไล่ขึ้นมาท้าให้ห่างจากจุดนี้  600 เมตร (ต้องลอยคอ+ด้าน้้าไป600 
เมตร เพื่อไปยังจุดแรก  
2. เมื่อผ่านจุดแรกไปแล้ว จะเจอเนินทราย( ส้าหรับวันนี้ยังไม่ทราบว่าจะเจอม้ัยเนื่องจากน้้าสูงขึ้น) 
3. เมื่อผ่านเนินทรายแล้วต้องด้าไปอีก 30 เมตร(เป็นข้อมูลจากการส้ารวจเมื่อวาน หากน้้าขึ้นสูงอาจมีระยะทางมากกว่า
นี้) 
4. หลังจากนั้นจะเจอโถงสุดท้ายที่เจอเม่ือวานครับ(โถงนี้ยังหาทางออกไปยังเส้นทางที่คาดว่าเด็กๆจะหนีน้้ายังไม่เจอ) 
5. ปัจจุบัน ยังไม่เริ่มด้าเนื่องจาก รอ รับการสนับสนุนเชือก ยาว 1800 เมตร  
ขอบคุณข้อมูล ภาพ : รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy) http://www.naewna.com/local/347888 

 

 
- เวลา 2012 วันนี้ภารกิจ ต้ารวจตระเวนชายแดน เป็นฝ่ายสนับสนุนหน่วยชีล ล้าเลียงถังออกซิเจน ขุดดิน ส้ารวจ
บริเวณรอบนอก ทุกมิติ และงานทุกอย่างที่สามารถช่วยเหลือผู้สูญหาย ทั้ง 13 คน บริเวณพ้ืนที่ถ้้าเขาหลวง-ขุนน้้านาง
นอน วนอุทยานขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย/สารวัตรแก้ม 
- เวลา 2027 ลุ้นเอาใจช่วยสดๆ เหลือไม่ถึง 1 กิโลเมตร!! Live: หน่วยซีล ใกล้ถึงจุดหมายที่คาดว่าน้องๆ ทั้ง 13 ชีวิต 
ติ ด อ ยู่ ใ น  #ถ้้ า ห ล ว ง  ย้้ า จ ะ เ ดิ น ห น้ า ค้ น ห า ต่ อ  ไ ม่ ว่ า น้้ า ขุ่ น แ ค่ ไ ห น ! !  #ที ม ห มู ป่ า  #ต้ อ ง ร อ ด
https://facebook.com/SpringNewsonline/videos/10155564022590841/ 
- เวลา 21.00 น. หน่วยซีล หลังจากได้เปลี่ยนถังออกซิเจนใหม่ ได้ลุยกันค้นหาน้องๆทั้ง 13 คนต่อทันที ไม่มีหยุดพัก  
ภาพ:  อาสาฯ / via. c-mee 

 

http://www.naewna.com/local/347888
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- เวลา 2110 ทหารรบพิเศษ  เชียงใหม่ 73นาย เข้าพ้ืนที่ ถ้้าหลวง  แล้ว พร้อมปฏิบัติการ  โรยตัว จาก ฮ.เข้า ปล่องถ้้า 
และลาดตระเวน พ้ืนที่โดยรอบ #รบพิเศษถ้้าหลวง กองร้อยรบพิเศษของ กรมรบพิเศษ ที่5( รพศ.5 ) เชียงใหม่ จ้านวน
73 นาย เคลื่อนย้ายออกจากที่ตั้งเม่ือเย็นนี้ เข้าพ้ืนที่ ถ้้าหลวง แม่สาย เชียงราย แล้ว ประชุมวางแผน พรุ่งนี้เช้าจะ โรย
ตัวทางอากาศ จาก ฮ. ลงบนถ้้า เพ่ือลงทาง ปล่องอากาศ น้าโดย พ.อ.อดุลย์ จันทร์มา ผบ.รพศ.5 ซึ่งเป็นส่วนล่วงหน้า 
ได้เดินทางเข้าพ้ืนที่และประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่รับผิดชอบหลักแล้ว 

 
- เวลา 2120 อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด 
1.ยังไม่พบ 13 ชีวิต 
2.ปล่องถ้้าทุกปล่อง ยังไม่สามารถทะลุลงไปได้ ยังไม่สามารถหย่อนของลงไปได้ 
รมว.มหาดไทย ยืนยันว่า ตลอดคืนนี้จะมีการติดตาม 13 ชีวติ ที่ติดอยู่ในถ้้าหลวง โดยหน่วย SEAL อย่างต่อเนื่อง 
ขณะที่การลดระดับน้้า ยังมีการใช้เครื่องสูบน้้าตลอดเวลา เพ่ือเร่งค้นหาผู้สูญหายให้เจอโดยเร็วที่สุด 
#ยังไม่พบ #แต่ใกล้แล้ว #ถ้้าหลวง #เชียงราย 
- เวลา 21.20น. วันที่ 4 ของการค้นหา ศูนย์ประสานช่วยเหลือฯ สรุปอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วย
ซีลและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ว่า 
- มีน้้าท่วมสูงในถ้้า เป็นขุ่นโคลน  
- ความมืดในถ้้า  
- พ้ืนที่แคบ  
- อากาศเบาบาง 
- ฝนตกหนักตลอดทั้งวัน 
- มีภาวะโคลนดูดเป็นช่วง ๆ 
- ยังไม่พบเจอน้อง ๆ ทั้ง 13 ชีวิต 
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- เวลา 21.25 น.อีก 150 เมตร ระดับน้้าถึงห้องโถง  3 

 

 
- เวลา 2139 บรรยากาศบริเวณหน้าเขตวนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน  เวลาประมาณ 21.30 น. เจ้าหน้าที่
ต้ารวจ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจ้านวนมาก ต่างเฝ้ารอสังเกตการณ์ความคืบหน้าสถานการณ์ นักฟุตบอลทีมหมู่ป่าและโค้ช 
ติดอยู่ในถ้้าอย่างใกล้ชิด 

 
- เวลา 2140 เปิดภาพชุดสื่อนอก ปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิต "ถ้้าหลวง" เกาะติด-รายงานทั่วโลก!เปิดภาพชุดสื่อนอก 
ปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิต “ถ้้าหลวง” เกาะติด-รายงานทั่วโลก! วันที่ 26 มิ.ย. จากกรณีเด็กและโค้ช 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้้า
หลวง วนอุทยานขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก้าลังเร่งค้นหา
ผู้สูญหายให้ออกมาได้ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุด ขณะที่คนไทยทั้งประเทศต่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความ
เป็นห่วง และต่างส่งก้าลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้ส้าเร็จลุล่วงก่อนหน้านี้ เดลีเมล์ เว็บไซต์ข่าวชื่อดังของ
ประเทศอังกฤษ ยังได้ไลฟ์สดปฏิบัติการกู้ภัยจากถ้้าหลวง ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจเดลีเมล์ โดยมีชาวเน็ตทั่วโลกติดตาม
ชมไลฟ์จ้านวนมาก และต่างส่งก้าลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเด็กๆ ทุกคน ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัย#AFP 
#Khaosod #ข่าวสด #ถ้้าหลวง https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1265169 
 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1265169
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- เวลา 21.51 น. สรุปความคืบหน้าล่าสุด ที่ถ้้าหลวงฯ 
- รมว.มหาดไทย ย้้า จนท.กู้ภัยและหน่วยซีล จะเดินหน้าค้นหาน้อง ๆ ผู้สูญหาย ทั้ง 13 ชีวิตต่อไปตลอดทั้งคืน โดยท้า
การสับเปลี่ยนก้าลังกัน เพ่ือเร่งกับระยะเวลา  
 - หนว่ยซีล ปรับแผนกินและนอนกันภายในถ้้า เนื่องจากระยะทางภายในถ้้ายาวหลายกิโลเมตร 
- ระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่องจากฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งเมื่อช่วงค้่าที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ระดมก้าลังพลและ
ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ิมเติม เพ่ือใช้สูบน้้าออกจากถ้้าอย่างต่อเนื่อง 
- พบตาน้้าขนาดใหญ่อีกหลายตาภายในถ้้า  
- หน่วย ตชด.และทหารบก สนับสนุนก้าลังพลล้าเลียงถังอากาศให้กับหน่วยซีลที่อยู่ภายในถ้้า 
- บรรยากาศภายในถ้้า มีอุณภูมิที่ 20°C 
- หุ่นยนต์ด้าน้้า ROV ถูกน้าไปใช้ส้ารวจแล้ว แต่ยังไม่เปิดเผยรายระเอียด 
- ยังไม่พบน้อง ๆ ผู้สูญหายทั้ง 13 ชีวิต 
- ภารกิจทุกภารกิจยังเดินหน้าต่อไป 
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 5.1 เมื่อ 27 มิ.ย.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
- เวลา 0500 ในถ้้าเยอะกว่าที่เราคิด ในถ้้าดินโคลนเยอะมากและไปล้าบากรออย่างมีความหวัง วันนี้ ผบ.ทบ. และท่าน
ศรีวราห์เข้าพ้ืนที่ ตามนี้นะคะ ย้้าว่า ไม่ได้ห้าม แต่ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวด้วยวิธีอ่ืน เช่น ถ่ายภาพนิ่ง หรือคลิป
สั้นๆ แล้วรายงานข่าว แทนการ live fb ขออนุญาตชี้แจงกรณีข่าว กสทช. ห้ามไลฟ์สดบริเวณถ้้าหลวง นะคะ เป็นข้อมูล
จากกรุ๊ปไลน์นักข่าว กสทช.ไม่ได้ห้าม live facebook แต่ขอความร่วมมือให้ลดลง และปรับรูปแบบการน้าเสนอ เช่น 
ให้ถ่ายภาพนิ่ง , ถ่ายคลิปสั้นๆ หรือ โฟนอิน แทนการลากสด ผ่าน  Facebook live  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมปริมาณการใช้
ข้อมูลแบบดาต้า กระทบการใช้คลื่นสัญญานของเจ้าหน้าที่ในภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิต โดยขอความร่วมมือทั้ง สื่อ และ 
คนอ่ืนๆ ที่ใช้สัญญาณบริเวณพ้ืนที่บริเวณถ้้าหลวงทั้งหมด อ้านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างไม่มี
อุปสรรคนะ ที่มา ple nalinee 
- เวลา 0700 รองนรม.และรมว.กห. สั่งการกองทัพอากาศ สนับสนุนการขนย้ายเครื่องสูบน้าไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง 
จ้านวน 5 เครื่อง ไปช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ยังคงติดในถ้้า โดยออกเดินทางทันทีคืนนี้ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก 
กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และรมว.กห. ได้ขอให้ กทม.สนับสนุนเครื่องสูบน้าไฟฟ้าขนาด
ใหญ่แรงดันสูง จ้านวน 5 เครื่อง และสายสูบพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยให้กองทัพอากาศ สนับสนุนการขนย้ายทาง
อากาศ จาก กทม.ไปยัง จว.เชียงราย ด้วย บล. c130 ก่อน 2400 เพ่ือเร่งน้าเข้าพ้ืนที่ และติดตั้งสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจกู้ภัยช่วยชีวิตกลุ่มเด็กที่ยังคงติดค้างในถ้้าหลวงขุนน้านางนอน ทันที ทั้งนี้ คาดว่าเครื่องสูบน้าไฟฟ้าขนาดใหญ่
แรงดันสูงทั้ง 5 เครื่อง ซึ่งมีก้าลังส่งน้าระยะทาง 3 กม. จะสามารถท้างานได้ทันที เมื่อเดินทางไปถึง.และจะสามารถ
ระบายน้าออกจากถ้้า ลดระดับได้ปริมาณมากพอ โดยไม่สร้างมลภาวะในถ้้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกันนี้ กองทัพบกได้จัดส่งก้าลังเพ่ิมเติมอีก 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ สนับสนุน
ความพยายามของทุกหน่วยงานที่ก้าลังท้างานอย่างเต็มที่ ตลอด 24 ช.ม.ในพื้นที่ 
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 12.1 เมื่อวันที ่5 ก.ค.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 

 
 13.1 เมื่อวันที ่6 ก.ค.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
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- เวลา 0100 นักท้าลายใต้น้้าจู่โจมนอกราชการ ซึ่งเป็น นทต.จู่โจม รุ่น 30 อายุ 38 ปี จนท.ตระเวนระงับเหตุฝ่าย รปภ.
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บ.ท่าอากาศยานไทย ทั้งนี้ จ่าเอก สมาน รับภารกิจวันที่ 5 ก.ค. 61 ให้ล้าเลียงขวดอากาศ 
จากโถง3 ไปยังจุดต่างๆ บริเวณสามแยก เริ่มด้าน้้าเมื่อเวลา 20.37น.เมื่อเสร็จภารกิจ ขณะด้าน้้ากลับ ได้หมดสติในน้้า 
คู่ด้าน้้าได้ท้าการปฐมพยาบาล(CPR) แต่ไม่ได้สติ จึงน้ากลับมายังโถงสามเพ่ือปฐมพยาบาลอีกครั้ง แต่ จ.อ.สมาน ก็ไม่ได้
สติและเสียชีวิตลงเวลาประมาณ 0100 จึงได้น้าพาร่างออกมาถึงหน้าถ้้าและส่งไปยัง ร.พ.ค่ายพญาเม็งรายมหาราช 

   
- เวลา 0700 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจจตุรฯ รุดให้การช่วยเหลือบิดามารดาจ่าเอกสมาน กุนัน ผู้ เสียชีวิตจากเหตุกู้ภัย
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะ
วิกฤต อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน โดยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอ้าเภอจตุรพักตรพิมาน นายแพทย์สุพัชร์ศักย์  พันธุ์ศิลา 
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สาธารณสุขอ้าเภอจตุรพักตรพิมาน และผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลเมืองหงส์ พร้อมด้วย พยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแกนน้าหมู่บ้าน  ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 44 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู  ต้าบลเมืองหงส์  อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
ซ่ึงเป็นบ้านบิดามารดาของจ่าเอกสมาน กุนัน  ผู้เสียชีวิตจากเหตุกู้ภัยช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้้า
หลวง ขุนน้้านางนอน จังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ดังกล่าว มีผู้อาศัยอยู่ 2 คน คือนายวิชัย  กุนัน อายุ 61 ปี  และนาง
ส้าราญ  กุนัน อายุ 63 ปี บิดาและมารดาของจ่าเอกสมาน  จากการประเมินของทีมเยียวยาจิตใจ พบว่าบิดาผู้เสียชีวิต 
มีอาการโศกเศร้าเสียใจ  อยู่ในระดับเครียดมาก แต่สามารถพูดคุยโต้ตอบค้าถามกับคนอ่ืนที่มาร่วมงานได้ดี  ส่วนมารดา
ผู้เสียชีวิต พบว่า ผลการประเมินมีภาวะเครียดมากที่สุด  จะมีอาการร้องไห้เสียใจเป็นพักๆ  ยังรับไม่ได้กับการสูญเสียลูก
ชาย แต่ไม่มีความคิดฆ่าตัวตาย ทีมเยียวยาจิตใจ  ได้ด้าเนินการช่วยเหลือทั้งสอง  โดยการปลอบใจ ให้ก้าลังใจ  รับฟัง
และให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในบุตรชายที่มีความกล้าหาญและเสียสละ  ดูแลให้ได้รับประทานอาหารและการพักผ่อน  
แนะน้าญาติและให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ที่อยู่ไกล้ชิดให้การดูแลช่วยเหลือ ปลอบโยนและให้ก้าลังใจ  จากนั้น 
ทีมเยียวยาจิตใจ จึงได้ท้าการประเมินบิดามารดาของจ่าเอกสมาน ภายหลังให้การดูแลอีกครั้ง  พบว่าบิดามารดา ของจ่า
เอกสมาน สามารถปรับตัวกับภาวะสูญเสียได้  ไม่เกิดภาวะช็อค และยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้  ทีมเยียวยา
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จิตใจ ได้มีการวางแผนเฝ้าระวังและประเมินภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสียและความเสียงท้าร้ายตัวเองของบิดามารดาจ่า
เอกสมานอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ//// พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว 

 

 
- เวลา 1900 บทเรียนทางการทหาร จากเหตุการณ์จริง 

 “ถอดบทเรียนทางทหาร แบบฝ่ายเสนาธิการ” โดย พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 
“กรณีการบริหารจัดการของท่านผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  
ก่อนอ่ืนเลยต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องทั้ง13คนและขอชื่นชม จนท.ทุกฝ่ายรวมถึงน้้าใจของคนไทย
และต่างชาติ ที่ร่วมแรงร่วมใจให้อุปสรรคการช่วยเหลือ น้องทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน จนพบทั้ง13คน 
ได้ส้าเร็จ ส่วนหนึ่งที่ ทุกคนชื่นชมรวมทั้งผมด้วยเห็นจะเป็นภาวะผู้น้าของท่านผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ได้บริหาร
จัดการ การเข้าช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ บริหารทั้งการจัดการและความรู้สึกของ จนท. และผู้ติดตามข่าวและผู้สื่อข่าว  
ในฐานะที่เป็นทหารและผ่านการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกมา จึงขอวิเคราะจ้าแนกการบริหารในครั้งนี้กับ
หลักการทางทหารสักหน่อย กล่าวได้ว่า เหมือนท่านเรียนเสธรุ่นพ่ีผมเลย โรงเรียนเสธคงต้องเชิญท่านมาบรรยายสัก
หน่อยแล้ว เริ่มกันเป็นข้อๆเลยครับ  
สาย 1 ก้าลังพล 
การรักษายอดก้าลังพล มีการลงทะเบียน เซ็นชื่อเข้าออกพ้ืนที่เพ่ือการตรวจสอบคนท้างานว่ามีใครสูญหายหรือไม่ 
การจัดการก้าลังพล ก้ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียก้าลังพล และยุทโธปกรณ์โดยไม่จ้าเป็น จากที่
ผู้ว่าเน้นย้้าเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การเดินสายไฟต้องไม่รั่ว เพราะอาจเกิดอันตรายต่อหน่วยซีล 
การพัฒนารักษาขวัญ มีการพบปะพูดคุยให้ก้าลังใจทั้งผู้ร่วมงานและผู้ปกครองของเด็กโดยตลอด 
การรักษาวินัย กฏ ข้อบังคับ และค้าสั่ง จากกรณีผู้ที่ไม่มีบัตรไม่สามารถเข้าไปยังในถ้้าได้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดใน
การรักษาวินัย 
การจัดการภายใน บก. มีการก้ากับดูแลการใช้พื้นที่ จัดระเบียบพื้นที่ต่างๆเช่นพ้ืนที่จอดรถ เป็นต้น 
สาย 2 การข่าวกรอง 
มีการใช้ข้อมูลในการตกลงใจ ไม่ตัดสินใจโดยอาศัยความรู้สึก อาศัยข้อมูลจากทีมต่างๆในเรื่องของภูมิประเทศลมฟ้า
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อากาศในการตัดสินใจแต่ละเรื่อง เช่นการเบี่ยงทางน้้า การสูบน้้า การค้นหาโพรง การเดินสายไฟเครื่องสูบน้้า ฯลฯ 
การแถลงข่าวท้าให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพข่าวเดียวกัน ไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 
สาย 3 ยุทธการ(ปฏิบัติการ) 
ทั้งๆท่ีมีหน่วยงาน หรืออาสาสมัครจากเอกชน ทั้งของไทยและนานาชาติ หลากหลายความรู้ความสามารถ เช่น ทีม
วิชาการ(ธรณีวิทยาและอ่ืนๆ) ทีมแพทย์พยาบาล ทีมด้าน้้า ทีมลาดตระเวนส้ารวจป่า ทีมสูบน้้า ทีมจราจร ทีมล่าม ทีม
เจาะบาดาล ทีมสนับสนุน เช่นอาหาร น้้า ไฟฟ้า น้้ามัน การติดต่อสื่อสาร ล้าเลียงสิ่งของ ฯลฯ แต่ผู้ว่าฯสามารถประสาน
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดกัน เป็น Line of Effort หลายๆ Line ที่ประสานสอดคล้องกันน้าไปสู่
ความส้าเร็จ 
การวางแผนมีทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว แผนระยะสั้นคือการค้นหา ช่วยเหลือ ส่งกลับสายแพทย์จากพ้ืนที่ไปจนถึง
โรงพยาบาล แผนระยะยาวมองถึงการฟ้ืนฟูท้ังสภาพจิตใจเด็กๆ ฟื้นฟูที่นาที่ถูกน้้าท่วม ฟ้ืนฟูถ้้าหลวง 
ส้าหรับแผนระยะสั้น การค้นหา ช่วยเหลือ มีการประเมินเพ่ือปรับแผนกันตลอดเวลา 
มีการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆอย่างละเอียดก่อนการตกลงใจ 
มีการซักซ้อมแผนเพื่อค้นหาข้อบกพร่องน้ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
สาย 4 การส่งก้าลังบ้ารุง 
มีความพร้อมในการส่งก้าลังสป.ต่างๆทั้ง สป.1 อาหาร สป.3 น้้ามัน เครื่องสูบน้้าที่ต้องใช้น้้ามัน สามารถด้าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 
การวางแผนส่งกลับผู้ป่วยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
การขนส่ง มีการจัดการจราจร จุดจอดรถ จุดรับส่งผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ท้าให้ไม่คับคั่ง ไม่กีดขวางการท้างาน 
สาย 5 กิจการพลเรือน(ในที่นี หมายถึงการประสานงานหน่วยงานต่างๆ) 
การรับมือกับนักข่าวถือเป็นกรณีศึกษา ผู้ว่าฯรับมือได้ดีมาก การแถลงข่าวตรงจุด สั้นแต่เข้าใจได้ใจความ ไม่กลัวไม่
เกรงใจนักข่าว แต่ก็ไม่แข็งกร้าว สามารถจัดระเบียบนักข่าวไม่ให้กีดขวางการท้างานของเจ้าหน้าที่ได้โดยที่ไม่ท้าให้เกิด
การกระทบกระทั่งหรือกระแสด้านไม่ดี 
นอกจากการรับมือกบันักข่าวแล้ว ยังสามารถจัดการกับข่าวลือตามโซเชียลได้เป็นอย่างดี สามารถชี้แจงให้กระจ่าง ลด
ความสับสน ให้ข่าวที่ถูกต้อง ท้าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
การควบคุมบังคับบัญชา 
พันธกิจของผู้บังคับบัญชาที่ส้าคัญ (Critial Function) 
1. การบังคับบัญชาหน่วยรอง (Command the Force) ผบ.จะเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบเพียงผู้เดียว บทบาทใน
ฐานะผบ.เหตุการณ์ของผู้ว่าฯจะเห็นได้ชัดว่า เป็นผู้มีอ้านาจสั่งการเต็มในพ้ืนที่ ทุกอย่างจะด้าเนินการได้ต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าฯก่อนเสมอ 
2. ต้องทราบสถานการณ์อยู่เสมอ (Knows the situation) จะเห็นได้ว่าผู้ว่าฯทราบสถานการณ์โดยรอบอย่างกระจ่าง 
เข้าใจทุกปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจ สามารถชี้แจงนักข่าวได้อย่างแจ่มแจ้ง เข้าใจในขีดความสามารถของส่วน
ต่างๆที่มาสนับสนุน สามารถใช้ขีดความสามารถนั้นเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3. การมอบภารกิจ (Assigns Mission) ผบ.จะต้องแน่ใจว่าภารกิจของแต่ละหน่วยจะเกื้อกูลต่อแผนการปฏิบัติเป็น
ส่วนรวม จะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยได้รับภารกิจจากผู้ว่า ซึ่งแต่ละภารกิจจะเกื้อกูลต่อแผนการช่วยเหลือโดยรวมทั้งสิ้น 
4. การประกอบก้าลังที่เหมาะสม (Allocates Means) 
5. การตัดสินใจ (Makes Decisions) การตัดสินใจถือเป็นหน้าที่ที่ส้าคัญที่สุดของผบ.หน่วย สถานการณ์ในแต่ละวันต้อง
มีปัญหาเฉพาะหน้าให้ผู้ว่าฯต้องตัดสินใจอยู่เสมอ แต่ผู้ว่าฯสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 
6. อ้านวยการและผนึกการใช้ก้าลังทั้งมวล (Directs and Synchronizes Force) สามารถประสานหน่วยงานต่างๆให้
ท้างานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
7. ด้ารงสถานภาพก้าลังรบ (Sustains Forces) มีการผลัดเปลี่ยนก้าลังให้มีความสดชื่นอยู่เสมอ 
8. ชักจูงใจหน่วยรอง(สร้างขวัญ)ให้มีความรุกรบ (Motivates Subordinates) ผู้ว่าฯให้ก้าลังใจผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ให้
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ความเชื่อมั่นในการค้นหา เชื่อว่าสามารถค้นหาได้เจอแน่นอน ปลุกขวัญผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มก้าลัง 
ขอเป็นอีกหนึ่งก้าลังใจให้น้องทั้ง13คนกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวโดยเร็ววัน ท้ายสุดที่อยากเขียนถึงก็คือ ทหารถูกฝึก
มาก็เพ่ือภารกิจ พิทักษ์ รักษา ช่วยเหลือและพัฒนา...” 
#เครดิต : พ.อ.วันชนะ สวัสดี 
ที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1742757359140184&id=100002178103147 

   
 
 14.1 เมื่อวันที ่7 ก.ค.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
- เวลา 0945 #ถ้้าหลวง จ.เชียงราย 07/07/61 เวลา 09:45น 
 #ลุ้นข่าวดี!! พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรต้ารวจแห่งชาติ และทีมงาน พบโพรงอากาศใกล้เนินนมสาว จุดหมูป่าติดถ้้า
หลวง ปากโพรงกว้างพอส่งคนลงส้ารวจได้ || ในภาพเป็นการส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวจาก ฮ.ลงภาคพ้ืนดินเพื่อส้ารวจ 
#ราชสีห์ สน. 11 รส. 

  
 

   
- เวลา 1000 ข้อความจากทีมหมูป่า 

https://www.facebook.com/hashtag/เครดิต?source=feed_text
https://www.facebook.com/wanchana.sawasdee/posts/1742757359140184
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- เวลา 1100 ขอรายงานผลการปฏิบัติ ณ เวลา 1100  

เวลา 0920 มท.1 เดินทาง ถ้้าหลวง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในการช่วยเหลือทีมหมูป่า 
เวลา 0930 ช.การช่างและจนท.กฟภ.สั่งการการเข้าด้าเนินการติดตั้งปั้มสูบน้้าภายในถ้้า 
เวลา 1015 จัด ชป.ด้าเนินการจัดระเบียบสายส่งน้้า และสายไฟ ภายในถ้้าหลวงฯ 
เวลา 1020 ทมม.บก.ยศ.ท่าขี้เหล็ก ร่วมกับ จนท.กู้ภัย จว.ท่าขี้เหล็ก สมม. ได้จัดก้าลังออกส้ารวจโพรงถ้้าที่

บริเวณ บ.อาดี ต.ดอยต่อค้า จว.ท่าข้ีเหล็กฯ ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวเดียวกับดอยนางนอน อ.แม่สาย จว.ช.ร. 
การปฏิบัติในห้วงต่อไป  

- เพ่ิมทางเดินน้้าให้ไหลสะดวก 
- บริหารใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเครื่องสูบน้้า 
- สนับสนุนระบบไฟฟ้า 
-สนับสนุนก้าลังขนอุปกรณ์ 

- เวลา 1140 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรับพวงมาลาพระราชทานและศพวีรบุรุษถ้้าหลวง -ขุนน้้านางนอน จ่าเอก สมาน 
กุนัน อย่างสมเกียรติ วันนี้ (7 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.40 น. ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ้าเภอธวัชบุรี นายวันชัย คง
เกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วินัย  เจริญศิลป์ รอง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัย  จันเฮียงมิ่ง อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมพิธีรับศพ จ่าเอก สมาน กุนัน อดีตนักท้าลายใต้น้้า
จู่โจม (หน่วยซีล) นอกราชการที่เสียชีวิตระหว่างการร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี ณ 
ถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพ่ือน้าไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด ณ วัดบ้านหนองคู 
ต้าบลเมืองหงส์ อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีทหารกองเกียรติยศ ตั้งแถวรอรับพวงมาลาพระราชทาน 
และศพของ "จ่าแซม" เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย สนามบินสุวรรณภูมิ อดีตนักท้าลายใต้
น้้าจู่โจม (หน่วยซีล) นอกราชการ กองเรือยุทธการ กองทัพเรืออย่างสมเกียรติ 

 

 

 

- เวลา 1145 #ถ้้าหลวง จ.เชียงราย 07/07/61 เวลา 11:45 
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 #ผู้ราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ สั่งคุมเข้มสื่อแหกคอก อยู่ไม่เป็นที่ รบกวนการท้างานของ 
จนท. ต้องลงทะเบียน ติดบัตร อยู่เฉพาะพ้ืนที่ๆ ที่ก้าหนดให้เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามจะเชิญออกนอกพ้ืนที่ทันที วันนี้ 
7 ก.ค. 2561 ยังผ่อนผัน จะเริ่มคุมเข้มตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป #ราชสีห์ สน. 11 รส. 

 

 
- เวลา 1200 อัพเดทภารกิจ #หน่วยซีล (7 ก.ค.61) วันที่ 14 #ทีมหมูป่า #ถ้้าหลวง #เชียงราย 
เมื่อเวลา 12.00 น. การปฏิบัติจัดชุดช่วยเหลือฯ (NAVY SEAL) จ้านวน 3 นาย, "หมอภาคย์" พ.ท.ภาคย์ โลหารชุน ฝึก
ทักษะการด้าน้้า ท้าการตรวจประเมินสุขภาพ และฟ้ืนฟูให้กับน้องๆทีมหมูป่า ผู้ประสบภัยทั้ง 13 คน โดยจัดชุด
ช่วยเหลือฯ (NAVY SEAL) ส่วนใหญ่ ร่วมกับ จนท.ทหารบก, นักด้าน้้าจากต่างประเทศ (อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, 
ออสเตรเลีย, จีน), นักด้าน้้าอาสาสมัครกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ กฝผ.ได้ด้าเนินการล้าเลียงอาหาร, เกลือแร่, น้้าดื่ม, ยา และ
ขวดอากาศ เข้าสู่บริเวณท่ีพบผู้ประสบภัย (เนินนมสาว) ด้าเนินการติดตั้ง ระบบสูบน้้าบริเวณปากทางเข้าถ้้า และโถง 2 
ล้าเลียงขวดอากาศ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ชุดช่วยเหลือฯ (NAVY SEAL) สามารถปฏิบัติงานได้เพียงพอ พร้อมทั้งส้ารวจหาโพรง 
ที่อาจจะสามารถเชื่อมต่อกับเนินนมสาว หรือบริเวณใกล้เคียง 
- ระดับน้้าจุดเริ่มด้า 50 ซม. คงท่ีจากที่ผ่านมา หน้าถ้้า 24 ซม. คงท่ีจากที่ผ่านมา 
- สภาพอากาศ ไม่มีฝนตก 
- น้องๆทีมหมูป่าที่อยู่ในถ้้า 13 คน ปลอดภัย 
ความตั้งใจในการปฏิบัติต่อไป ด้าเนินการที่ได้ปฏิบัติมา 
รวมถึง ชป.ด้าเนินการล้าเลียงท่ออากาศ ไปยังจุดพบเข้าสู่บริเวณท่ีพบ น้องๆผู้ประสบภัย (เนินนมสาว) ปัจจุบันได้
ล้าเลียงถึงจุดโถง 3 
Cr.กองทัพเรือ  via. c-mee 
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- เวลา 1200 เปิดจดหมายฉบับแรก!! พ่อ พ่อ แม่ ส่งถึง 13 ชีวิตติดถ้้าหลวง # รักษาสุขภาพดีๆข้างในคงหนาว เข้มแข็ง
ไว้นะลูก 

 
- เวลา 1220 นายกฯ เนเธอร์แลนด์ได้ตอบกลับจดหมายของหนูน้อยเดนนิสแล้ว ถึงการช่วยเหลือ #ทีมหมูป่า ออกจาก 
#ถ้้าหลวง  
จ้ากันได้ไหมครับ หนูน้อยเดนนิส Dennis Kramer หนูน้อยลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์วัย 9 ขวบ ที่เขียนจดหมายถึง
นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เพ่ือขอให้หาทางช่วยเหลือ #ทีมหมูป่า ออกจาก #ถ้้าหลวง ที่เต็มไปด้วยน้้า เพราะเห็นว่า
เนเธอร์แลนด์เก่งในการจัดการเรื่องน้้า 
ล่าสุด นายกฯมาร์ค รุตเตอร์ ของเนเธอร์แลนด์ ได้ตอบกลับจดหมายหนูน้อย โดนระบุว่าขณะนี้ได้มีบริษัท ปั๊มน้้าของ
เนเธอร์แลนด์  ได้เจรจากับทางการไทย เตรียมเดินทางไป #ถ้้าหลวง จากนั้นทางเนเธอร์แลนด์จะดูว่ามีวิธีใดดีที่สุดใน
การช่วยเหลือ *** 
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สวัสดี เดนนิส 
      ขอบใจมากที่เธอส่งจดหมายถึงฉัน จากจดหมาย แสดงให้เห็นว่า เธอก็เหมือนคนอ่ืนๆ ที่เป็นห่วงเด็ก ที่ติดอยู่ในถ้้า  
ทุกคนก้าลังคิดหาวิธีน้าเด็กๆ ออกจากถ้้าอย่างไรให้ปลอดภัยอย่างรวดเร็วที่สุ ด และเธอได้ขอให้ฉันช่วย  ด้วยว่าชาว
เนเธอร์แลนด์มีความรู้ในเรื่องการจัดการน้้าเป็นอย่างดี      
    เป็นการขอที่เป็นที่เข้าใจได้ แต่ในกรณีนี้เรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นเรื่องจ้าเป็นทีเดียว  เพราะเป็นถ้้าที่
เต็มไปด้วยน้้า และเป็นการป้องกันว่าทีมช่วยเหลือจากทั่วโลกจะต่างคนต่างท้า  ไม่ประสานงานกัน  ในกรณีนี้ภัยพิบัติ
เกิดข้ึนในประเทศไทย ประเทศไทยจะเป็นผู้น้า  จนเดี๋ยวนี้ยังไม่มีการขอความช่วยเหลือโดยทั่วไปจากนานาชาติ ตอนนี้
ก็มีนักด้าน้้าในถ้้าชาวอังกฤษ และยังได้ขอความช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้ 
    เมื่อเช้านี้ เป็นที่ชัดเจนว่า มีตัวแทนจากบริษัท ปั๊มน้้าของเนเธอร์แลนด์ บริษัท ฟันแฮ็ค (Van Heck) ได้ท้าการเจรจา
กับทางการของไทย โดยจะเดินทางไปที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด เพ่ือดูว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 
   ขณะนี้มีผู้ให้ความช่วยเหลือในบริเวณเกิดเหตุ ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน้าเด็กๆ ออกมาจากถ้้า มีความเป็นไปได้ที่จะ
ขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม พวกเราจะติดตามข่าว และคอยฟัง เมื่อทีมช่วยเหลือเราไปถึง จะได้ตัดสินใจว่า วิธีใดดีที่สุด 
เพ่ือดูว่าอะไรที่จ้าเป็นต้องใช้ ฉันหวังเหมือนกับเธอว่า เด็กๆ จะถูกพาออกมาจากถ้้าโดยเร็ว  อย่างปลอดภัย  ขอบใจอีก
ครั้ง ส้าหรับจดหมายของเธอ และความรู้สึกที่เป็นห่วงอย่างมากมายของเธอ 
   
                                           มาร์ค   รุตเตอร ์
ปล.ขอบคุณ Phuchita Ghijsen ผู้แปลจดหมายค่ะ 
Cr.Jaroensook Limbanchongkit Pone 
Van Heck เป็นบริษัทที่ท้าเกี่ยวกับ ระบบปั๊มน้้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีวิศวกรรมโยธาครอบคลุมการออกแบบ และการ
บ้ารุงรักษา ของวัตถุท่ียึดติดกับพื้นดิน ซึ่งรวมถึงการด้าเนินงาน เช่นการสร้างเข่ือนสะพานและคลองรวมทั้งงานบ้าบัด
น้้าเสียและการจัดการน้้า 
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 ุ- เวลา 1330 นายโรเบิร์ต ฮาร์เปอร์ 1 ใน 3 นักด้าน้้ากู้ภัยจากอังกฤษที่กลับบ้านไปก่อนเพราะมีนัดกับหมอ ไม่ได้
กลับไปเฉยๆ ยังไปตามคนมาช่วยอีก 5 คน หนึ่งในนั้นคือ มาร์ติน เอลลิสที่เขียนจดหมายมาพร้อมพิกัด GPS ตอนนี้ทั้ง 
5 คนมาถึงเมืองไทยแล้ว มาถึงปุ๊ปก็เข้าประชุมปั๊ป ประชุมเสร็จก็เข้า #ถ้้าหลวง ทันที 

- เวลา 1500 ห้าม"ครูด้าน้้าเบลเยี่ยม" เข้าพ้ืนที่ถ้้าหลวง หลังให้ข้อมูลมั่วสร้างความสับสน 
เผยแพร่: 7 ก.ค. 2561 15:04   ปรับปรุง: 7 ก.ค. 2561 15:51   โดย: MGR Online 
ศอร. ห้าม "Ben Raymemants" นักด้าน้้ามือ 1 ของไทย จากภูเก็ต ชาวเบลเยียม เนื่องจากตรวจสอบพบว่าให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสนในพ้ืนที่ ขอร้องดารา อาสาสมัครอย่าให้ข้อมูลเองให้ผ่านศูนย์ ระบุสื่อฯ ชาวไทยและ
ต่างชาติ ลงทะเบียนกว่า 800 แล้ว จ้าเป็นต้องจัดระเบียบเพ่ือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  หลังจาก นายณรงค์ศักดิ์ 
โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน (ศอร.) แถลงความ
คืบหน้าในการช่วยเหลือเยาวชนนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดม่ี พร้อมผู้ฝึกสอน รวม 13 คน ที่ติดอยู่ภายในถ้้าหลวง-ขุน
น้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (7 ก.ค.) ศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน
ถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน (ศอร.) เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีแม่สาย ตั้งแต่
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ประกาศห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพ้ืนที่ ได้แก่ Mr. Ben 
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Raymemants สัญชาติเบลเยี่ยม ซึ่งเป็น ครูด้าน้้า Blue Label Diving company based in Rawai, Phuket. 
เนื่องจากตรวจสอบพบว่าให้ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ศอร. แจ้งรวมไปถึงอาสาสมัคร ดารา ที่
เข้ามาเป็นจิตอาสา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โดยไม่ได้ขออนุญาต และมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และบางเรื่องไม่เป็น
ข้อเท็จจริง จึงขอให้อาสาสมัคร ดาราต่างๆ ที่เข้าพ้ืนที่ช่วยเหลือ ปฏิบัติตามกฎ อย่าให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน โดยพละการ 
เมื่อมีจิตอันเป็นกุศล เสียสละท้างาน ก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบด้วย การให้ข้อมูลนั้นต้องมาจากศูนย์อ้านวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน จังหวัดเชียงราย (ศอร.) เท่านั้น  ขณะเดียวกันขอความ
ร่วมมือสื่อมวลชน เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลจากการแถลงข่าวเท่านั้น ไม่เขียนข่าวเอง ขณะนี้พบว่ามีทีมข่าวทั้งชาวไทย
และต่างชาติ เดินทางมาลงทะเบียนกว่า 800 คนแล้ว จึงต้องมีการจัดระเบียบเพื่อการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
ทั้งนี้จ้าเป็นต้องขอท้าความเข้าใจกับสื่อมวลชน เนื่องจากจ้านวนที่เพ่ิมขึ้น ท้าให้พ้ืนที่คับแคบลง ทีมแพทย์ ต้ารวจ 
เคลื่อนย้าย ยังคงใช้พ้ืนที่ไม่สะดวก เพราะเราต้องท้าให้เหมือนสถานการณ์จริงตลอดเวลา หากเกิดวิกฤตฝนตกอีก 

 
- เวลา 1615 นายกฯ ย้้าการช่วยเหลือทีมหมูป่าต้องรอบคอบ วอนสังคมหยุดวิพากษ์วิจารณ์กดดันเจ้าหน้าที่ ก้าชับ
ก้าลังพลให้ระมัดระวังและดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการช่วยเหลือ
เยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ้้าหลวงว่า สิ่งที่ยากคือการค้นหาทั้ง 13 คน แต่ที่ยากกว่าคือการ
น้าทุกคนออกมาจากถ้้าอย่างปลอดภัย ดังนั้น ทุกขั้นตอนจึงต้องด้าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเด็กทุกคนจะต้องมี
สุขภาพแข็งแรงเพียงพอ มีอุปกรณ์ท่ีพร้อม และน้้าในถ้้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม  
"นายกฯ ไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือคาดการณ์จนเกินเหตุ หรือกดดันเจ้าหน้าที่ที่ท้างานอย่างหนักมาตลอด 2 
สัปดาห์โดยไม่ได้หยุดพัก แม้ว่าร่างกายจะเหน็ดเหนื่อย แต่ใจก็สู้และอดทน และไม่มีใครรู้ได้เลยว่าตัวเองจะไม่ไหวเมื่อใด 
โดยเฉพาะการท้างานต่อเนื่องใต้น้้านาน 4 - 6 ชั่วโมง" ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังและ
ประเมินความพร้อมของตนเองให้ดี โดยได้ก้าชับให้หน่วยแพทย์ที่ประจ้าอยู่ในพ้ืนที่ติดตามการปฏิบัติงานและให้
ข้อเสนอแนะกับศูนย์อ้านวยการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้มีเวลาพักผ่อนและสลับกันท้างานบ้าง  
"รัฐบาลยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะท้าหน้าที่อย่างดีที่สุด เพ่ือน้าเด็กทุกคนออกจากถ้้าด้วยความปลอดภัย โดยอยากให้
ประชาชนมอบก้าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลส้าเร็จด้วยดี" 
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- เวลา 1945 ด่วน! รถจนท.กู้ภัยตกเหวดอยผาหมี ระหว่างค้นหาปล่องช่วย13ชีวิตติดถ้้าหลวง***  วันเสาร์ ที่ 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ขุนน้้านางนอน ถ้้าหลวง เด็กหลงในถ้้า ทีมหมูป่าอะคาเดม 7 ก.ค.61 จากกรณีเจ้าหน้าที่ทหาร 
ต้ารวจ ซีล กู้ภัย ที่ร่วมกันช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีม'หมูป่า อะคาเดมี่' ที่ติดอยู่ในถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน 
จ.เชียงราย โดนทั้งหมดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยล่าสุดมีรายงานว่า รถเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค้นหา
ปล่องทะลุโพรงถ้้าหลวงเพ่ือช่วยเหลือ 13 ชีวิต ตกเหวที่ผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตรวจสอบเบื้องต้นพบเจ้าหน้า
บาดเจ็บหลายรายและเจ้าหน้าที่ก้าลังท้าการช่วยเหลือ  

   

                        
- เวลา 20:15  รถที่ตกผาหมี บาดเจ็บ 3 ราย ไม่ใช่อาสาสมัครกู้ภัย เป็นกลุ่มจิตอาสาอ๊อฟโรด ที่ใช้รถคอยรับส่ง จนท.
และอาสาฯ  

#ราชสีห์ อุบล01. รส. 
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- เวลา 2200 #ถ้้าหลวง จ.เชยีงราย 07/07/61 เวลา 22:00น #ถ้้าหลวง มีฝนตกระดับ 2  #ราชสีห์ สน.11 รส. 

 
 เวลา 2210 วันนี้ (7 ก.ค.) เมื่อเวลา 22.00 น. ที่วนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน   ฝนตกอีกแล้ว ที่ถ้้าหลวงฝนตก
ลงมาตั้งแต่ 21.57 น. หากตกยาวนาน สถานการณ์น้้าในถ้้าน่าเป็นห่วง  #MGROnline #ถ้้าหลวง #ฝนตก 
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- เวลา 2205 เครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงรายและพะเยา พรุ่งนี้ 8 ก.ค 61 จะวิ่งให้จ่าสมานที่เสียชีวิตจากการช่วย
เด็กๆทีมหมูป่า โดยนัดวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ เชียงรายจะเริ่มวิ่งเวลาตี5 จาก อ.แม่จันไปตามถนนพลโยธินและไป
สิ้นสุด ณ.อบต โป่งผา แม่สาย น่าจะถึงเวลาประมาณ07.00-08.00น. สถานที่นัดหมายปล่อยตัว หอพระ หน้า สภ.               
แม่จัน เวลา 05.00 น. 
- เวลา 2250 บาดเจ็บจ้านวน 6 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย บาดเจ็บสาหัสมีอาการทางกระดูก 2 ราย 

   
ทีม USAR ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ด้าเนินการช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย 

   
-  เวลา 2330 ที่ดอยผาหมี คนบาดเจ็บ 

1.ติงลี่ หินกระแทกช่วงหัวไหล่จากการลงไปช่วย  
2.ผู้โดยสารในรถ บาดแผลถลอกตามร่างกาย เมตตา กาฬสินธุ์  
3.พี่โฟค บาดเจ็บจากหินกระแทก 
4. อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนั่งท้ายรถกระบะกระดูกนิ้วนางข้างซ้ายแตก  
5.นั่งหลังคารถ เมตตา กาฬสินธุ์ ตาด้านขวาปิด ปวดใบหน้าด้านขวา แอดมิด  
6. เมตตา กาฬสินธุ์ หัวโนด้านซ้าย ถลอกตามร่างกาย 
7. คนขับ ใต้ตาขวาบวมช้้า 
8. อาสาสยามนครศรีธรรมราช ขาด้านซ้ายช้้า เจ็บปวด 
9. รายที่ใส่ basket แพคข้ึนมา จากเชียงของ off road อาการเจ็บหลัง  
10.พี่จิตอาสาระเบิดถ้้า ขวดขา 
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 15.1 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
- เวลา 0500   Elon Musk กับทีมวิศวกรของเขาจะมาถึงประเทศไทยในวันนี้  

🔷 ความช่วยเหลือทั้งหมดนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น. 
หน่วยกู้ภัยจาก Space Exploration ในการขุดเจาะอุโมงค์ มาช่วยเหลือน้องๆด้วย โดยจะใช้เทคโนโลยีส้ารวจ

อวกาศ ทีมงานของ อีลอน มัสก์ 1 คน จะเดินทางมาถ้้าหลวงก่อนส่วนเพื่อร่วมทีม...กับทีมช่วยเหลือ จะเดินทางมาจาก
สหรัฐฯอีก 2 คนในเย็นวันนี้ และท่ีเหลือ จะมาถึงวันพรุ่งนี้...รวมทีมงานทั้งหมด 9 คน..ความช่วยเหลือ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆท้ังสิ้น. 

▶ อุปกรณ์ระบุพิกัดภาคพ้ืนดินรุ่นล่าสุด 
▶ ปั๊มน้้า 
▶ แบตเตอรี่ 
▶ ท่อ Nylon 
▶ เครื่องสูบน้้าขนาดยักษ์ ความเร็วสูง 
.....ประเทศสาธารณะรัฐเช็ค ประกาศ มอบความช่วยเหลือ 
.....(แต่ใช้เวลาเกือบ 1 อาทิตย์กว่าเครื่องจะมาถึง) 
▶ เปลหามซึ่งสามารถใช้เคลื่อนย้ายบุคคลผ่านน้้าท่วม 
.....จากสมาคมกู้ภัยในถ้้าฝรั่งเศส 
▶ อุปกรณ์ระบุพิกัดภาคพ้ืนดินรุ่นล่าสุด จ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะขณะนี้เรายังไม่สามารถระบุพิกัดต้าแหน่งเนิน

นมสาวได้การจะเจาะลงไปตรงๆ ให้ตรงจุดที่น้องๆอยู่ต้องพ่ึง อุปกรณ์ นี้ เพ่ือจะได้เจาะลงไปตรงๆให้ถูกจุด 
▶  ปั๊มน้้า  
▶ เครื่องสูบน้้าขนาดยักษ์ ความเร็วสูง 
น้้าคืออุปสรรคส้าคัญที่สุด ต้องเร่งลดจ้านวนน้้าในถ้้าเพราะน้้าจากภายนอก ไหลเขาถ้้าตลอดเวลาหากหยุดสูบ

น้้าไม่กี่นาที น้้าจะไหลเข้าถึง 10 เซ็นติเมตรเครื่องสูบน้้าที่มีตอนนี้ถึงหยุดไม่ได้ ต้องเดินเครื่องตลอดเวลาหากฝนตกมาก 
น้้าจะเข้าถ้้ามากกว่าที่สูบออกมาถึงตอนนั้นน้้าจะเพ่ิมเข้าสู่โถง 3 อย่างรวดเร็ว 

▶ แบตเตอรี่ พลังสูง 
ที่ อีลอน มัสก์ จะเอามาสามารถให้พลังงานกับ ปั๊มน้้า - เครื่องสูบน้้าขนาดยักษ์รวมทั้งเครื่องสูบน้้าหลายสิบตัว

ในถ้้าได้เพราะกระแสไฟฟ้าที่ต่อเข้าไปอาจมีปัญหา...คือ เครื่องสูบน้้าที่มีหลายสิบตัว กับปั๊มน้้าแย่งกระแสไฟกัน ท้าให้
การจ่ายพลังงานไม่สม่้าเสมอที่ผ่านมาการไฟฟ้ายังต้องเข้ามาแก้ไขแต่เมื่อ เครื่องสูบน้้าขนาดยักษ์ จาก สาธารณะรัฐเช็ค 
มาเราจะได้ใช้ แบตเตอรี่ พลังสูงของ อีลอน มัสก์จ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างสม่้าเสมอในปริมาณไฟคงที่ 

▶ ท่อ Nylon  
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ที่ อีลอน มัสก์ จะเอามาอาจใช้ได้แค่บางช่วงในถ้้าเพราะสภาพในถ้้ามีแง่หินมีความคม ถึงท่อ Nylon จะมีความ
เหนียวแต่ก็อาจจะท้าให้ขาดได้เมื่ออัดลมเข้าไปในท่อคงต้องให้ทีมวิศวกร ของเขา เข้าพ้ืนที่ตรวจสอบก่อน 

▶ เปลหามซึ่งสามารถใช้เคลื่อนย้ายบุคคลผ่านน้้าท่วม 
จากสมาคมกู้ภัยในถ้้าฝรั่งเศส ส้าคัญอย่างที่สุดในภาวะคับขัน☆ 
ตามแผนตอนนี้เด็กยังไม่พร้อมด้าน้้า จึงไม่ยอมให้เสี่ยงแต่ต้องเสี่ยงทันทีเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเพราะ

ถึงตอนนั้นมวลน้้าจะเข้าถ้้าจ้านวนมากเครื่องสูบน้้าสูบไม่ทันน้้าไหลเข้า น้้าจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งโถง 3 และจุดเนิน
นมสาว ที่น้องๆอยู่หากอยู่ไม่ได้ ด้านโถง 3 ต้องถอนก้าลังออกมาน้องๆที่ จุดเนินนมสาว ต้องถอยลึกเข้าไปอีกในขณะที่
ยิ่งลึก ยิ่งอากาศเบาบางทุกคนอาจไม่รอดชีวิต  (ท่ีเนินนมสาวตอนนี้น้องๆยังต้องใช้ถ้งออกซิเจนช่วยในการหายใจเพราะ
อากาศเบาบาง)เพราะเหตุนี้ อดีตผู้ว่าถึงไม่อาจยอมได้เพราะถ้าฝนตก จนน้้าท่วมถึงจึงต้องตัดสินใจให้น้องๆทุกคน
ออกมาทันที ถอยเข้าไปคืออาจเสียชีวิตเสี่ยงด้าน้้าออกมาอาจรอด ตอนนี้ฝนยังไม่กระหน่้าลงมาติดต่อกันเวลานี้คือ...
การเร่งช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดโดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ก้าลังจะมาถึงถ้้าหลวงให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือพาน้องๆออกมา 

Cr.กองทัพเรือ, ไทยรัฐ, Workpoint News 

 

 
- เวลา 0600 ● Credit : thairath. 

หน.ทีมเก็บรังนก ยันอย่าเชื่อข่าวลือ ขุดโพรงเชื่อมถึง 13 ชวีิตหมูป่า โดย ไทยรัฐออนไลน์  8 ก.ค. 2561 00:27 
หน.ทีมรังนกนางแอ่น ยันการส้ารวจโพรงวันนี้พบเพียง 1 โพรง ย้้าอย่าไปเชื่อกระแสข่าวลือ ที่บอกว่าเชื่อมไปจุดที่ 13 
ชีวิตหมูป่าอยู่ได้ เพราะวันนี้ไม่มีทีมไหนเจอโพรงที่สามารถเข้าไปถึงตัวน้องๆ ได้เลย ขณะที่ทีมส้ารวจกู้ภัยกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ พบ 3 โพรงในผาฮี้ ในจุด 3 ประเมินว่าสามารถไปต่อได้... 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่ เกาะลิบง อ.กันตัง หรือในฐานะ
หัวหน้าทีมเก็บรังนกนางแอ่น เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ว่า ทีมลาดตระเวนค้นหาโพรงที่เชื่อมไปยังจุดที่ 13 ชีวิตอยู่นั้น 
มีทั้ง ทหาร, กรมอุทยานแห่งชาติฯ, กรมป่าไม้ สนธิก้าลังลาดตระเวนหาโพรงที่อยู่อยู่ใกล้ๆกับเนินนมสาวอย่างต่อเนื่อง 

"วันนี้ ทีมของผมเดินขึ้นเขาชันมาก ซึ่งความสูงที่เราเดินขึ้นไปวันนี้ อยู่ที่ราวๆ 1,100 เมตร และทีมของเราเจอ
เพียง 1 โพรงเท่านั้น ซึ่งตันด้วย"นายชัยพฤกษ์กล่าว และว่ากระแสข่าวลือที่ว่า มีการเจอโพรง ซึ่งเชื่อมไปยังจุดที่น้องๆ 
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อยู่ ตนยืนยันว่า เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับ เพราะวันนี้ไม่มีทีมไหนเจอโพรงที่สามารถเข้าไปถึงตัวน้องๆ ได้เลย และ
พรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าค้นหาอีกครั้ง 

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ชุดส้ารวจกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินเท้า
ส้ารวจโพรงถ้้าบริเวณผาฮ้ี พบ 3 โพรง โพรง 1 ลงส้ารวจได้ 2 เมตร ตันไม่สามารถไปต่อได้ ส่วนโพรงที่ 2 ลงส้ารวจได้ 
65 เมตร ไปทางเหนือเยื้องไปทางขวา พบโพรงกว้าง 20-30 ซม. เจ้าหน้าที่ชุดส้ารวจประเมินว่าหากใช้เครื่องมือเซาะ
หินงอก หินย้อย จะสามารถไปต่อได้ ขณะที่โพรงสุดท้ายที่ส้ารวจ ลงส้ารวจได้ 65 เมตร มีทางแยก 2 ทางไปทางทิศใต้ 
ทางตันลักษณะ ช่องแคบบีบเล็ก เจ้าหน้าที่ประเมินว่าไม่สามารถไปต่อได้. 

https://www.thairath.co.th/content/1329809 

 
- เวลา 0610 หน้าหลัก / ข่าว / ทั่วไทย สรุปข่าวเด่นรอบดึก ประจ้าวันที่ 7-8 ก.ค.61 เวลา 18.00-06.00 น. โดย 
ไทยรัฐออนไลน์  8 ก.ค. 2561 06:10 

ทั่วโลกร่วมให้ก้าลังใจ ภารกิจช่วย '13 ชีวิต' ออกถ้้าหลวง ยังต้องตามลุ้นนาทีต่อนาที ขณะที่ผู้สื่อข่าว จากบีบีซี
นิวส์ ประทับใจการท้างานของหน่วยซีลที่ท้าหน้าที่จริงจังตลอด 24 ชั่วโมง ด้าน ศอร.ถ้้าหลวงฯ เร่งประเมินความเป็นไป
ได้ และความปลอดภัย ในการใช้ท่อลมผ้าใบ ให้เด็กทั้ง 13 ชีวิตในถ้้าคลานออกมา แต่ยังเน้นการสูบน้้าเป็นหลัก และ
ค้นหาปล่องต่อไป ขณะที่ทีมซีล 3 นาย-หมอภาคย์ สอนเด็กด้าน้้าอยู่ ขณะที่ ซีลและนักด้าน้้าต่างชาติ ขนอาหาร , เกลือ
แร่, น้้าดื่ม, ยา และขวดอากาศไปให้ต่อเนื่อง ระดับน้้าคงที่ ไม่มีฝน วางแผนลากท่ออากาศไปให้ถึงเนินนมสาว ส่วน
บรรยากาศที่ด้านหน้าถ้้าหลวง เจ้าหน้าที่น้าสแลนสีเขียวมากั้น ปิดทางเข้าถ้้าท้ังหมด ท้าให้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆ 

 
- เวลา 06:31 ประกาศห้าม! นักข่าว เข้าไปในพ้ืนที่ ถ้้าหลวงแล้ว ส่วนนักข่าวที่อยู่ภายในก้าลังให้ออกมาทั้งหมด #ถ้้า
หลวง #NationTV  

https://www.thairath.co.th/content/1329809
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- เวลา 06.47 น. ต้ารวจน้าค้าสั่งให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่หน้า #ถ้้าหลวง ออกจากพ้ืนที่ โดย
ให้ย้ายไปอยู่ที่ อบต.โป่งผาง และให้ขนย้ายของก่อนเวลา 09.00 น. #ทีมหมูป่า # 
 
ยังต้องลุ้นกันต่อ ภารกิจที่ยากเย็นระดับโลก เพื่อช่วยทีมหมูป่าออกมา ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายตลอดคืนฝนโปรยปราย 
– เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่วนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงาน
บรรยากาศบริเวณหน้าถ้้าว่า ก็ยังคงมีฝนตกโปรยปรายตลอดทั้งคืน ส่วนบริเวณหน้าปากทางเข้าถ้้าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่
ต้ารวจตรึงก้าลังบริเวณปากทางเข้าถ้้า หลังจากน้าสแลนสีเขียวมาปิดกั้นไว้ อย่างแน่นหนา  แม้ว่าในตลอดทั้งคืนที่ผ่าน
มาจะมีข่าวลือว่าจะมีการน้าเด็กทั้ง 13 คนออกมาจากถ้้า แต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าถ้้าใดๆ ทั้งสิ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีรถเจ้าหน้าที่ต้ารวจ เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ท่ีทีส่วนเกี่ยวข้องขึ้น เดินทางเข้ามาตลอดทั้งคืน 
#13ชีวิต #ถ้้าหลวง #ข่าวสด 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1314853 

 
- เวลา 0900 ท้าไม..สื่อฯต้องออกนอกพ้ืนที่ ไปส่องกล้อง..จนท.แล้วไปออกข่าว/ไมมีความเป็นส่วนตัว ไปขึ้นเขา..โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ออกนอกพ้ืนที่กั้น..ค่อยเดินหาข่าว/จิกข่าว เต็มไปหมด ลงทะเบียบ800-1,000คน อาหาร/ห้องน้้า/
เน็ต/ขยะ เท่าไร..ก็ไม่พอ ไฟฟ้า..ไม่ลากสายไปให้ สายไม่พอ..วิจารณ์ยับ จนท.ไฟฟ้า เคียร์ไฟฟ้าช๊อตทุกวัน วางกับพ้ืน..
ไม่ดูแล ฝนตกก็ไม่เก็บ/ไม่ดูแล ล่าสุด..(เช้าที่8กค.61) ชาวบ้านกลุ่มนึ่ง มีข้อมูลปล่องลงถ้้า เข้าถ้้าหลายครั้ง/รู้ทุกซอกทุก
มุมว่ามีแสงลงมาทางใหน—แต่พ่ึงมาและไม่ขอเปิดเผยตัว บอกจากปากชาวบ้านเลย"กลัวสื่อฯติดตามกลุ่มตน-เดี๋ยวจะมี
ปัญหา"(เนชั่น..ออกข่าวเองเมื่อ08.00น.) จนท.ท้างานมาเหนื่อยฯ ต้องมาเข้าแถวรอคิวกินข้าวกับนักข่าว พระ..มาท้าพิธี 
นักข่าวตะโกนขอของขลัง..ท่าน ดูสิ..ท้าไปได ้รถถ่ายทอด..ต้องจอดท้าเลดี ดี จนท.ให้ขยับ/ให้เคลื่อน บอกขยับยากต้อง
..ลากสายสัญาณ/สายไฟฟ้าไหม่ แนะ/ตกลงไม่ขยับไช่ไหม เหมือนมาช๊อป..เจอ จนท.คนไหนเดินมา/วิ่งกันไปสัมภาษ 
จนท.ต้องหยุดภารกิจให้สัมภาณ จนท.ไม่หยุดก็วิจารณ์ยับ จนท.แบกท่อน้้ายาวเป็นกิโล ยังไม่แค้วไปขวางทางถ่ายรูป 
วิจารณ์/กรมข่าวลือ/เสนอแนะ เกิดขึ้น..ตรงนี้หมด สรุป..จนท.ขยับอะไรไม่ได้เลย รู้หมด/รู้ลึก/รู้มั่ว/วิจารณ์ยับ มาจาก
ฝั่งตรงข้ามปากถ้้านี่เอง ออกไปห่างเป็นกิโล(อบต.โป่งผา) น่าจะดีข้ึน(ความเห็น จนท.) 
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--ไม่มีใคร..คิดเกินจนท. 
--ไม่มีใคร..คอยวิ่งมาสัมภาณเวลาเดินผ่านจุดนี้ 
--ไม่มีใคร..มาส่องกล้องเวลา จนท.ประชุม/วางแผนแล้วไปวิจารณ์ยับ 
--ไม่มีใคร..แย่งน้้า/อาหาร 
--ไม่มีใคร..แย่งสัญาณเน็ต 

ขออภัย/ขอบคุณ  สื่อมวลชนดี ดี มีระเบียบ น่ารัก ที่วิจารณ์เพราะอยากให้แก้ไข(ตัวเอง)บาง 
บรรยากาศสื่อมวลชนเก็บของออกนอกหน้าถ้้าหลวง ตามประกาศของศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย           

ในวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน จ.เชียงราย ต้ารวจแม่สายได้ประกาศใช้ พรบ.บรรเทาสาธารณภัย ให้ผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนออกจากพ้ืนที่ และย้ายไปอยู่ที่ อบต.โป่งผา เพ่ือรอแถลงข่าวที่นั่น โดยให้เวลาขนย้ายของ
ออกเวลา 09.00 น. ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารและกู้ภัยทั้งไทยและต่างชาติต่างเข้าพ้ืนที่เสริมก้าลังกันอย่างต่อเนื่อง 

Copyright © 2018 All Right Reserved ผู้จัดการรายวัน 360˚/ MGR Online ภาพโดย พลภัทร วรรณดี … 
#พลภัทรวรรณดี #MGRPhoto 

 

 

 
 

-  เวลา 1100 ผู้ว่าแถลงว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์เป็นวันที่พร้อมที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะออกมาได้ครบภายในวันนี้ 



ข้อมูลภารกิจช่วยเหลอืทมีหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต | หน้า 77 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       
 

 
- เวลา 09.55 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดระเบียบบริเวณหน้าโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความ
พร้อมหากมีการส่งตัวเด็กและโค้ช มารักษาตัว พร้อมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้อยู่บริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้ โดยมี
ส้านักข่าวจ้านวนมาก เริ่มจัดเตรียมบริเวณถ่ายทอดสด โดยทุกส้านักข่าวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข่าว/ภาพ...ทีมศูนย์
ข่าวภาคเหนือ #ThaiPBSNorth #ThaiPBS #ThaiPBSNews #ถ้้าหลวง #ทีมหมูป่า 

 

 
- เวลา 1400 แจ้งปิดการจราจรถนนสนามบินหน้าตึกอุบัติเหตุ 14 ชั้น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในเวลา 
15.00 น. ขอสื่อออกนอกพ้ืนที่ ห้ามผู้สื่อข่าวบันทึกภาพหน้า โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ สั่งห้าม แพทย์ - 
พยาบาล บันทึกถ่ายภาพ 13 หมูป่า หากมีการฝ่าฝืนเจอ “ ยึด “#ส่งแรงใจช่วยกันทั้งประเทศ..ปฏิบัติการพา #13หมู
ป่าออกจากถ้้าหลวง เริ่มขึ้นแล้ว ล่าสุดส่ง #9นักประดาน้้าอังกฤษ เข้าถ้้าอีก ขณะที่ ศอร.แจ้งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเต็ม
รูปแบบบ่าย 2-รพ.เชียงราย พร้อมแล้ว 100%.. 
 
อ่านเพิ่มใน https://mgronline.com/local/detail/9610000067785 
 
 



ข้อมูลภารกิจช่วยเหลอืทมีหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต | หน้า 78 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       
 

   

 
- เวลา 1516 เมื่อ 8 ก.ค. 61 เวลา 1025 รดส.ขนาดเล็ก (ตู้) รถเช่า กอ.รมน.ภาค 3 ทะเบีย น ฮร 5060 
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างปฏิบัติภารกิจสับเปลี่ยนก้าลังพลจากวนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน อ.แม่สาย 
จว.ช.ร. เดินทางกลับ จว.พ.ล. ได้ประสบอุบัติเหตุเสียหลักลงพลิกคว่้าลงข้างทาง เนื่องจากฝนตกถนนลื่น บริเวณถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 หลักกิโลเมตรที่ 26 อ.งาว จว.ล.ป. พลขับพร้อมผู้โดยสาร จ้านวน 4 นาย ปลอดภัยไม่
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  โดย รดส.ขนาดเล็ก (ตู้) ได้รับความเสียหาย บริเวณด้านซ้ายของตัวรถ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
ปัจจุบันได้ประสานหน่วยในพื้นท่ี ด้าเนินการกู้ซ่อมต่อไป 
รายชื่อพลขับและผู้โดยสาร 
พ.ท. คุณัชพงษ์  สังฆวิสุทธิ์ สังกัด กยก.ทภ.3 
จ.ส.อ. นิคม  อิหนิม   สังกัด กกบ.ทภ.3  (พลขับ) 
ส.อ. ศริรวัฒน์  สิงหโ์ต  สังกัด กขว.ทภ.3 
ส.อ. มนัสชัยณ์  กูลเล็ก  สังกัด กยก.ทภ.3 
- เวลา 1515 น. 8 กค. 61. ถ้้าหลวง เชียงราย 
- เวลา 1540 #คืบหน้าปฏิบัติการพาหมูป่ากลับบ้าน..บ่ายวันนี้(8 ก.ค.)..!! คาดล้าเลียง..#13ชีวิตออกถ้้าหลวงต่อเนื่อง 
จนท.ดูแลญาติรอพบหน้าลูกหลานใกล้ชิด..คุมเข้มทั้งลาน ฮ.ชั่วคราวผาหมี-สนามบินเก่า(ฝูงบิน 416)-ร.ร.สันโค้ง/สพป.
เชียงราย เขต 1 ยัน รพ.เชียงรายฯ 
อ่านเพิ่มใน https://mgronline.com/local/detail/9610000067858 

 

https://mgronline.com/local/detail/9610000067858


ข้อมูลภารกิจช่วยเหลอืทมีหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต | หน้า 79 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       
 

 
- เวลา 15:31 ถ้้าหลวง ฝนตกหนัก อีกระลอก ��parking sign�#ถ้้าหลวงขุนนางนอน cr.เนชั่นทีวี 
- นายกฯ ก้าชับจ่ายเงินเยียวยาเกษตกรกว่า 100 ราย ใน 3 ต้าบล เสียสละพ้ืนที่นารับน้้าจากถ้้าหลวงช่วย 13 ชีวิต 
1,397 ไร่ อัตราการช่วยเหลือ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท / พืชไร่ 1,148 บาท / พืชสวนและอ่ืนๆ 1,690 บาท ขีเส้นภายใน
เดือนนี้ต้องได้ข้อสรุปการช่วยเหลือ @tnnthailand #ถ้้าหลวง #ช่อง16 #TNN24 ห้ามนายจ้างบังคับลูกจ้างท้างานใน
วันหยุด หากฝ่าฝืน เจอคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสนบาท 
- เวลา 1620 ***เปิดวิธีการด้าน้้าออกจากถ้้าหลวงของทีมหมูป่า-จนท.2คนประกบเด็ก1คน*** 
วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 15.44 น.[▪Nn▪] 
***ถ้้าหลวง เด็กหลงถ้้า 13หมูป่า เชียงราย วนอุทยานถ้้าหลวง ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ขุนน้้านางนอน 
           ☆●☆8 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ไลน์ข่าวจริงประเทศไทย" ซึ่งเป็นของรัฐบาล ได้เผยแพร่กราฟฟิก
เปิดวิธีการด้าน้้าออกจากถ้้าหลวงของทีมหมูป่า โดยระบุว่า 
▪อุปกรณ์ท่ีใช้▪>>> 
▪-หน้ากากด้าน้้าแบบเต็มหน้า 
▪-ถังอากาศ 
▪ขั้นตอนการด้าน้้าถึงโถง3▪>>> 
▪-เจ้าหน้าที่ 2 นาย ประกบเด็ก1 คน 
▪-เส้นทางไปตามสายทางที่หน่วยกู้ภัยวางไว้ 
▪-เมื่อเจอช่องทางที่แคบมาก จะปลดถังอากาศออกจากหลังแล้วค่อยๆ กลิ้งตัวถังและพาผู้ร่วมทางออกไปตามช่อง 
▪-จากโถง 3 ถึงปากถ้้าใช้วิธีการเดินเท้าออกมา 
▪ข้อดี▪>>>▪-เร็วและไม่ใช้ทรัพยากรมาก▪ 
ข้อควรระวัง▪>>> 
.....■>>>ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงมากในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ขณะที่เด็กๆต้องมีการฝึกทักษะการด้าน้้า
และพลังใจที่เข้มแข็งไม่ตื่นตระหนก 
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.....■>>>ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เปิดบัญชีทางแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยใช้
ชื่อ "ข่าวจริงประเทศไทย" หรือ @realnewsthailand เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข่าวที่มีการ
บิดเบือนโจมตีรัฐบาล☆●☆//sm.rp. 
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- เวลา 1620 #ไต้ฝุ่นมาเรีย‼️ เตือนแรงงานไทยและชุมชนไทยระวัง 'มาเรีย' ไต้ฝุ่นก้าลังรุนแรงปรับทิศทาง มุ่งหน้า
ตรงมายังไต้หวัน ส่งผลกระทบ 10-12 ก.ค. นี้ #ภาคเหนือหนักสุด😱😱‼️มาเรีย ไต้ฝุ่นลูกที่ 8 ของปีนี้ หลังพัฒนา
กลายเป็นไต้ฝุ่นก้าลังรุนแรงแล้ว ไม่เพียงแต่เพ่ิมความเร็วขึ้น (เกิน 180 กม. /ชม.) ซึ่งเป็นอัตราความเร็วลมที่เป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ทั้งนี้ ทิศทางการเคลื่อนตัวตรงมาทางไต้หวัน กรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันพยากรณ์
แจ้งว่า อาจจะประกาศเตือนภัยทางทะเลในคืนวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. และจะประกาศเตือนภัยทางบกก่อนเที่ยงวันอังคารที่ 
10 ก.ค. ช่วงเวลาที่จะส่งผละทบต่อไต้หวันมากที่สุดได้แก่วันอังคารถึงวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 ถึงพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 
61 เขตพ้ืนที่ที่ต้องระวังมากที่สุดได้แก่ภาคเหนือ และยังมีความเป็นไปได้ที่จุดศูนย์กลางของไต้ฝุ่นลูกนี้จะขึ้นบกและ
ส่งผลกระทบทั่วเกาะไต้หวันได้อีกด้วย สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งเพ่ิมเติมถึงคนไทยที่จะเดินทางไปไต้หวันใน
ห้วงวันที่ 9-13 ก.ค. ว่า ขอให้ติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิด เพราะไต้ฝุ่นมาเรียจะส่งผลกระทบต่อการบิน เช่น
ความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน รวมทั้งการที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักเพ่ือไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยขอให้คนไทยในบริเวณ
ดังกล่าวโปรดระวังและคอยติดตามข่าวความคืบหน้าพายุไต้ฝุ่น และเชื่อฟังประกาศ ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย
จากทางการอย่างใกล้ชิด และโปรดติดต่อส่งข่าวระหว่างกัน หากทราบ/พบเห็นคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ 
สามารถแจ้งมาได้ที่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยผ่านทางเฟสบุคของ สนง.การค้าฯ (TTEO) และ/หรือ หมายเลข
โทรศัพท์ Hotline ของ สนง. การค้าฯ ที่ +886 952 238 931 cr . @fm91trafficpro goo.gl/7FsiH5 

 
- เวลา 17.20 ข่าวเวิร์คพอยท์ : น. 2 คนแรกของ 13 ชีวิตทีมหมูป่าออกมาถึงโถง 3 แล้ว อยู่ระหว่างประเมินสุขภาพ 
จากนั้นจะเดินเท้าออกมาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมงนับว่าภารกิจส้าเร็จเร็วกว่าก้าหนดประมาณ 2 
ชั่วโมง 
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- เวลา17.20 น.มีรถโรงพยาบาลเชียงรายวิ่งเข้าพ้ืนที่ถ้้าหลวง 4 คัน ปิดถนนเพ่ือให้รถ รพ.วิ่งได้สะดวก 

 
- เวลา 1745 มท.1 ก้าลงัเข้าไปที่ถ้้าหลวง  
- เวลา 1830 บทความสภาวะผู้น้าของ ผวจ.เชียงราย 
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- เวลา 1800 บรรยายด้วยภาพ 
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- เวลา 18.30 เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน ข้อมูลที่ออกจาก ศอร.จะน้าเสนอเพียงข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการ
ศูนย์เท่านั้น ส่วนข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยัน ไม่สามารถตอบได้ ที่มา : ประชาสัมพันธ์เชียงราย 
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- เวลา 1800 การท้างานของ ชุด บก.ทท. 

 

 
- เวลา 1845 ช่อง 7 ออกข่าวด่วนเมื่อครู่ ออกมาแล้ว 1 ราย เด็กถึงโถง 3 แล้ว 6 คน จากโถง 3 สามารถเดินเท้า
ออกมาได้ มีรถพยาบาล 3 คันมารอที่หน้าปากถ้้าแล้ว หมูป่า ชุดแรก 2 คน ออกมาแล้ว ถึง ปากถ้้า เวลา 17.37 น. 
ล่าสุด ไป รพ.สนาม แล้ว 1 อยู่หน้าถ้้า 1 รอการตรวจประเมินสุขภาพจากแพทย์สนาม เด็กไม่ต้องด้าน้้าให้อยู่ในถุงมี
อ๊อกซิเจน แล้วล้าเลียงโดยหน่วยซีลเยี่ยมมาก  
- เวลา 18.08 น.หมูป่า2คนแรกออกจากถ้้าหลวงได้แล้ว-ตร.ปิดเส้นทางรอส่ง รพ.เชียงราย คนแรกน้าตัวส่ง รพ.ช.ร ไป
แล้วคนที ่2 คัดกรองตรวจร่างกายที่หน้าถ้้า ตอนนี้ขึ้น ฮ.น้าส่งรพ.เรียบร้อย รอชุดที่ 2 อีก 2 คน 

  
- เวลา 18.56 น. รถพยาบาล 2 คันแรกออกจากถ้้าหลวงแล้ว คาดพาหมูป่าฯ ไปลานเฮลิคอปเตอร์ 
- เวลา 1900 ว0  ผบ.เร่งเครียรเ์ส้นทาง ระหว่าง ถ้าหลวง ถึง รพ เชียงราย เนื่องจาก หมู 3 หมู 4 หมู 5 จะล้าเรียงทาง 
รถยนต์  เวลานี้ 
- เวลา 19:15 หมู 3 ออกมาถึง ปากถ้้า ว 24 นี้ 
- เวลา 19:20 ปริมาณน้้าฝนระดับ 5 เวลานี ้
- เวลา 19:30 นกฮูก น้า หมู 1-2. ว 22 ฝูงบิน 416 เวลานี้ ราชสีห์ อีสาน  รส. 
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- เวลา 19.09 ฮ.ยกตัว จาก รร.บ้านซ่อง  
- เวลา 1911 เฮลิคอปเตอร์ บินออกจากถ ้ำหลวงคาดว่าน้าน้องๆไป รพ.เชียงราย  
- เวลา 1907 เฮลิคอปเตอร์ ยกตัวออกจากลานแล้ว คาดพา #หมูป่าอะคาเดมี ไปส่ง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์      
#ถ้้าหลวง 

  
- เวลา 1920 คนแรกชื่อ ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม ที่ออกมาคนแรก ทั้งชื่อและนามสกุลเป็นมงคลจริงๆ 

 
- เวลา 1920 ฮ. ลงสนามบินของ รพ ไม่ได้ ต้องไปลงที่ ฝูงบิน 416  ระยะทางห่าง รพ ประมาน 1 กม. จร เร่งระบายรถ
ในเส้นทางล้าเรียง และห้ามนักข่าวเด็ดขาดบนผิงทางล้าเรียง  
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- เวลา 19.32 น. รถพยาบาลเคลื่อนตัวเข้า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พาทีม #หมูป่าอะคาเดมี ชุดแรกไปส่ง รพ. 

  
- เวลา 1940 ยืนยัน เวลา นี้  ออก มา 6 คน คนที่ 3 ถึง รพ.สนาม  
- เวลา 19.46น. เพจ Thai NavySEAL โพสต์ข้อความ 19.35 น. หมูป่า 3 ตัว ออกจากถ้้า 
- เวลา 1957 รอแถลงครับ 

 
- เวลา 2100 ออกชุดภาพการชี้แจงภาพการปฏิบัติงาน นอกพ้ืนที่ปฏิบัติการณ์ ท้าความเข้าใจสื่อ  
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● Credit : thairath. 

- เวลา 1930 ไทม์ไลน์ น้า 6 ชีวิตทีมหมูป่า ออกจากถ้้า ด.ช.มงคล ออกมาชุดแรก โดย ไทยรัฐออนไลน์  8 ก.ค. 2561  
ช่วงหัวค่้าวันที่ 8 ก.ค. สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนในสังคม ทันทีได้ทราบข่าวเจ้าหน้าที่สามารถน้าตัว 6 ชีวิตทีมหมู
ป่าอะคาเดมี ( เวลา 21.00 น. มีแถลงอย่างเป็นทางการว่าออกมาได้ 4คน) ออกจากถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ซึ่งเร็วกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ โดยหนึ่งในทีมหมูป่าชุดแรกท่ีได้ออกมา คือ ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม อายุ 13 ปี 
11.00 น. เริ่มแผนปฏิบัติการช่วยหมูป่าออกจากถ้้า โดยนักด้าน้้าชาวอังกฤษ และชาติต่างๆ และหน่วยซีล รวม 55 นาย 
18.30 น. เจ้าหน้าที่ด้าน้้าไปยังจุดเป้าหมายเนินนมสาว สามารถช่วยเหลือทีมหมูป่า ออกมาจากถ้้าได้ 3 คน แบ่งเป็นชุด
แรก 2 คน ชุดที่สอง 1 คน ก่อนน้าตัวมาตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแพทย์สนาม ก่อนทยอยน้าส่งโรงพยาบาล 
18.59 น. รถพยาบาลคันที่ 1 และคันที่ 2 น้าทีมหมูป่าทั้ง 3 คน มายังสนามกีฬาบ้านจ้อง อ.แม่สาย ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
บินไปยังจุดจอดสนามบินเก่า เพ่ือส่งต่อยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
19.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถน้าออกมาได้อีก 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน 
19.07 น. ชาวบ้านปรบมือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งนั่งรถออกมา หลังจากรถพยาบาลวิ่งขึ้นไปบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 
19.32 น. ทีมหมูป่าออกมาจากถ้้าหลวงแล้ว 6 คน แบ่งเป็นเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ 2 คน และข้ึนรถพยาบาล 4 คน 
ถูกล้าเลียงไปไปชั้น 8 ห้องปลอดเชื้อ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
20.30 น. เจ้าหน้าที่น้า 4 ชีวติทีมหมูป่าออกจากโรงพยาบาลแพทย์สนาม ขึ้นรถพยาบาลไปโรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ ระยะทางกว่า 60 กม. 
20.31 น. ศูนย์ประสานงานแจ้งสื่อมวลชนว่า 21.00 น. จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
20.51 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญ
หายฯ หรือศอร. แถลงอย่างเป็นทางการ ยืนยันน้า 4 ชีวิต ออกจากถ้้าหลวง 
21.00 น.  มีรายงาน คนที่ 6 ในทีมหมูป่า เพ่ิงลุกมาเดินได้อยู่ในโถง 3  ส่วนคนที่ 5 ออกมาแล้ว แต่ไม่มีการแถลง 
เพราะถือว่ายังไม่ได้ออกจากถ้้า 
21. 10 น. ยังคงมีรถเข้าออก หน้าถ้้าหลวง เพื่อสลับเปลี่ยนชุดปฏิบัติภารกิจ รวมถึงล้าเลียงถังอากาศ เข้าไปในถ้้า เพ่ือ
เตรียมความพร้อมท้าภารกิจต่อไป 
https://www.thairath.co.th/content/1330327     ●ขนุนหนัง● 
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 16.1 เมื่อ 9 ก.ค.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
- เวลา 0600 เผยแพร่การออกอากาศ การช่วยเหลือทีมหมูป่า  

  
- เวลา 0610 อันตรายมาก ๆ ภาพขณะเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ของกองทัพบกก้าลังล้าเลียงน้องทีมหมูป่าชุดแรกจ้านวน 
2 คน ขึ้นบินจากลานจอดชั่วคราว เพ่ือน้าตัวน้องทีมหมูป่าคนที่ 1 และ คนที่ 2 มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ แต่ในขณะเดียวกัน มีทีวีช่องหนึ่งของไทยได้แอบส่งโดรนขึ้นบินไปถ่ายภาพใกล้ ๆ กับเฮลิคอปเตอร์  เครดิต 
@suebsak1 คลิปโดรนบินตามเฮลิคอปเตอร์ขณะล้าเลียงทีมหมูป่าชุดแรก ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
คลิปดังกล่าวถูกนักข่าวภาคสนามของไทยรัฐทีวีถ่ายเอาไว้ได้ ขณะทีวีช่องหนึ่งของไทย แอบส่งโดรนขึ้นบินเพ่ือไป
ถ่ายภาพใกล้ ๆ กับเฮลิคอปเตอร์ คลิป - ไทยรัฐทีวี 
ที่มา - https://twitter.com/suebsak1/status/1015962549676732416 

 
-  เวลา 0620 ท้าความรู้จัก "คุณหมอนักด้าน้้า" คนไฟเขียว 4 ลูกหมูป่าล็อตแรกด้าน้้าออกมาจากถ้้าหลวง วันที่ 9 ก.ค. 
ในภารกิจปฎิบัติการกู้ภัยที่หินและโหดที่สุดเคสแรกของโลก กับการช่วยเหลือ 19 ชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้้าหลวง โดย
เริ่มวันดีเดย์ในเวลา 10 โมงเช้าวันที่ 8 ก.ค.และประสบความส้าเร็จด้วยดีในการพา 4 ลูกหมูป่า 4 คนออกมาได้ โดยใช้

https://twitter.com/suebsak1/status/1015962549676732416
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นักด้าน้้า 90 คนเป็นคนไทย 40 คน ชาวต่างชาติ 50 คน โดยล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญการด้าน้้าในถ้้าระดับแถวหน้าของโลก 
ซึ่งหนึ่งในภารกิจวันนี้ มีคุณหมอริชาร์ด ฮาร์ริส ที่มีประสบการณ์ด้าน้้ามามากว่า 30 ปี เดินทางมาพร้อมกลุ่มนักด้าน้้าใน
ถ้้าผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นต้ารวจออสเตรเลียอีก 6 คน และเป็นทีมตรวจสุขภาพปและประเมินว่าทีมหมูป่าสามารถด้าน้้า
ออกมาเองได้หรือไม่ ก่อนตัดสินใจเมื่อระดับน้้าต่้าสุด ว่าวิธีด้าน้้าออกมาคือวิธีที่ ดีที่สุดวันนี้มาท้าความรู้จัก คุณหมอริ
ชาร์ด ฮาร์ริส ว่าเป็นใคร เซาท์ไชนา มอร์นิง โพสต์ รายงานเปิดตัว วิสัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลีย ริชาร์ด แฮร์ริส จากแอ
ดีเลด ในฐานะผู้เป็นศูนย์กลางภารกิจช่วยเยาวชนทีมหมูป่า 12 คนและโค้ชอีกหนึ่งคน ออกจากถ้้าหลวง ดร.แฮร์ริสเป็น
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการด้าน้้านานาชาติที่เข้าไปช่วยในภารกิจอันตรายครั้งนี้ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. ดร.แฮร์ริสด้าน้้าฝ่า
อันตรายเข้าไปหา 13 ชีวิตในถ้้าหลวงและเป็นผู้อนุมัติสุขภาพของเยาวชนทั้งหมดเพ่ือเริ่มเข้าสู่ภารกิจความช่วยเหลือใน
วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. เป็นที่เข้าใจว่า ทีมนักด้าน้้าชาวอังกฤษที่เข้าร่วมภารกิจนี้ขอให้ดร.แฮร์ริสท้าหน้าที่ดังกล่าว โดย
กลับเข้าไปในถ้้าเพ่ือช่วยในการกู้ภัย เดวิด สไตรก์ ผู้จัดการการด้าน้้า ให้สัมภาษณ์สื่อแฟร์แฟ็กซ์ ว่าตนรู้จักกับ ดร.แฮร์ริ
สมานานเกินสิบปี กล่าวว่า ดร.แฮร์ริสมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จะจัดการภารกิจช่วยเหลือ กล่าวคือด้าน้้ามานานเกิน 30 ปี 
พร้อมส้าหรับการปรับใช้เทคโนโลยีส้าหรับการด้าน้้าเพ่ือท้าให้ตนส้ารวจและถ่ายภาพถ้้าต่างๆ ในออสเตรเลียและ
ต่างประเทศมาตลอด “ในช่วงสองมาปีมานี้ เขาเข้าไปร่วมการส้ารวจด้าน้้าในถ้้าในออสเตรเลีย จีน เกาะคริสต์มาส และ
นิวซีแลนด์ เขาสนใจมากกับเรื่องความปลอดภัยในการด้าน้้าและการสอบสวนอุบัติเหตุ” สไตรก์กล่าวและว่า 
นอกเหนือจากประสบการณ์ส้ารวจถ้้าแล้ว เขายังเป็นวิสัญญีแพทย์ และบุคลากรมืออาชีพในการใช้ยาฟ้ืนคนไข้ เขาท้า
ให้ผมประทับใจมากว่าเขามีความสุขุมในการรับมือกับทุกสถานการณ์และท้าได้เหมาะสม ในภารกิจครั้งนี้ ดร.แฮร์ริส
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทีมด้าน้้าของต้ารวจแห่งชาติออสเตรเลียอีก 6 คน ในฐานะทีมกู้ภัยหลัก” 
#ข่าวสด #เด่นออนไลน์ #13ชีวิต #ถ้้าหลวง https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1317877 

 
- เวลา 0640 ประชาสัมพันธ์ เชียงราย ในฐานะประชาสัมพันธ์ ศอร. เผยแพร่ภาพ บางส่วนในการท้างานของผู้
บัญชาการ ศอร. และเจ้าหน้าที่ กับภารกิจน้า 4 หมูป่า ออกจากถ้้าหลวง วันนี้ (8 ก.ค.61) 

 

 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1317877


ข้อมูลภารกิจช่วยเหลอืทมีหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต | หน้า 91 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       
 

- เวลา 06.52 ถ้้าหลวงเช้านี้ มีฝนเล็กน้อย จับตา จนท.ลุยต่อ พาหมูป่า อีก 9 ชีวิต ออกจากถ้้า #ถ้้าหลวง #พาหมู่ป่า
กลับบ้าน  #NationTV 

 
- เวลา 0700 ข่าวเช้า 9 ก.ค. 61  
1. ศอร.แถลงน้าหมูป่าออกมาได้แล้ว4คน เติมถังออกซิเจนใหม่ก่อนน้าที่เหลือออกมา 
ศอร.แถลงเจ้าหน้าที่น้าทีมหมูป่า 4 คนออกจากถ้้าหลวงได้ส้าเร็จ เร่งเติมถังออกซิเจนใหม่ก่อนน้าอีก 9 คนออกมา              
คาดไม่เกิน 20 ชม.เริ่มปฏิบัติการอีกครั้ง 
เด็กคนแรกพ้นถ้้าเมื่อเวลา 17.40 น. คนที่สอง 17.50 น. หลังดูแลให้ปลอดภัยได้ส่งไปยังโรงพยาบาลรอบแรก 
- เด็กคนที่สามออกมาประมาณ 19.40 และคนที่สี่ 19.50 น. ได้ส่งโรงพยาบาลแล้ว 
- เด็กอีก 9 คนยังพักรออยู่ที่เนินนมสาวภายในถ้้า 
2. ผบ.ศอร.เผยช่วยเหลือเยาวชนออกจากถ้้าหลวงได้ 4 คน น้าตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ขอขอบคุณทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือจนสามารถน้าส่งโรงพยาบาลได้รวดเร็วกว่าก้าหนด อีก 10 ชั่วโมงเริ่มภารกิจรอบ 2 
3. แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์ ได้เขียนบทความ ข้อเสนอแนะของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยใน
เหตุการณ์การติดถ้้าของทีมหมูป่าอะคาเดมี ในสถานการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดการณ์และไม่
อยากจะเผชิญ 
4. พรุ่งนี้ (9 ก.ค.) นายกรัฐมนตรี เตรียมบินไปดูการขนย้ายทีมฟุตบอลหมูป่าทั้ง 13 คนออกจากถ้้าหลวง จ.เชียงราย 
หลังจากช่วงเช้าต้องบินไป จ.ภูเก็ต ตรวจอุบัติเหตุปัญหาเรือล่ม ขณะที่บรรยากาศรอบพ้ืนที่โรงพยาบาลเชียงรายฯ ปิด
ถนนตั้งแต่ 15.00 น.ห้ามสื่อ-ประชาชนถ่ายภาพ 
5. นายกฯ ขอบคุณเกษตรกร เสียสละพ้ืนที่รับน้้าจากถ้้าหลวง ก้าชับช่วยเหลือ นายกฯ ก้าชับเร่งติดตามช่วยเหลือ-สร้าง
ความเข้าใจเกษตรกรผู้เสียสละรับน้้าจากถ้้าหลวง ย้้าจ่ายเงินเยียวยา แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว ฟ้ืนฟูดินหลังน้้าลด พร้อม
ขอบคุณน้้าใจไมตรีของทุกคน 
6. รพ.เชียงรายให้พยาบาลประกบ ดูแลทีมหมูป่า4ชีวิต1ต่อ1 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ให้พยาบาลประกบ ดูแล
“ทีมหมูป่า” 1 ต่อ 1 ส่วนเรื่องการปรับอาหารมีนักโภชนาการดูแล ด้านผู้ปกครองได้มีการจัดให้เฝ้าอยู่ห่างๆเนื่องจาก
เกรงว่าจะเกิดการติดเชื้อได้ 
7. เผย'เชียงราย'ฝนโปรยปราย ย้้า'อันดามัน'คลื่นสูง-แรง 
"อุตุ" เผย ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ขณะที่ ทะเลอันดามัน คลื่นยังทั้งสูงทั้งแรง จนถึง
วันที่ 12 ก.ค. 
8. ขั้นตอน'ด้าน้้า'ออกจากถ้้า ข้อดีมี-ต้องไม่ลืมข้อควรระวัง ไลน์รัฐบาล “ข่าวจริงประเทศไทย” แจงขั้นตอนพา "13 หมู
ป่าอะคาเดม่ี” ด้าน้้าออกจากถ้้าหลวงฯ ข้อดีก็มี แต่ต้องไม่ลืมข้อควรระวัง 
9. ทรัมป์"ทวิตชื่นชมทีมงานช่วย13ชีวิต ออกจากถ้้าหลวง ผู้น้าสหรัฐฯทวิตชื่นชมการท้างานของรัฐบาลสหรัฐ ร่วม 
รัฐบาลไทยช่วย 13 ทีม"หมูป่า"ออกจากถ้้าหลวงได้ส้าเร็จ 
 - เวลา 0700 มาท้าความรู้จักReal Life Super Hero นักด้าน้้าอีกคนกันครับ เขาชื่อคุณหมอริชาร์ด ฮาร์ริส Richard 
Harris ผู้เชี่ยวชาญในการวางยาสลบและเป็นทีตรวจสุขภาพน้องๆทีมหมูป่าและให้สัญญาณว่านัองสามารถด้าน้้าออกมา
เองได้ คุณหมอริชาร์ดมีประสบการณ์ด้าน้้า มามากกว่า 30 ปี เขามีความสนใจกู้ภัยใต้น้้าและออกแบบความปลอดภัยใน
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การด้าน้้า เขายังชอบการถ่ายภาพใต้น้้าและค้นหาการใช้อุปกรณ์ทันสมัยที่ช่วยในการด้าน้้าให้ง่ายขึ้น ในวันอาทิตย์เป็น
เพราะว่าระดับน้้าอยู่ในระดับที่ต่้าสุด และเห็นว่าอาจจะเกิดน้้าท่วมภายในถ้้าหากมีพายุฝนลูกใหม่เข้ามา ทางทีม
ผู้เชี่ยวชาญเลยตัดสินว่าวิธีด้าน้้าออกมาคือวิธีที่ดีที่สุด คุณหมอฮารินไม่ได้ มาคนเดียวแต่ยังน้ากลุ่มนักด้าน้้าผู้เชี่ยวชาญ
ในการด้าน้้าในถ้้าที่เป็นต้ารวจออสเตรเลียอีก 6 คน มาเมืองไทยกับเขาด้วย 

     
- เวลา 07:54 เริ่มเตรียมพร้อม รถพยาบาล 9 คัน เข้ามาแสตนบาย รอ ผบ.ศูนย์ บัญชาการสถานการณ์ แถลงเริ่ม
ปฏิ บั ติ ก า ร  ลุ ยพา  น้ อ ง ๆหมู่ ป่ า อี ก 9ชี วิ ต  ออกจ า กถ้้ า  #ถ้้ า ห ล ว ง  #ถ้้ า ขุ นน้้ า น า งนอน  ��parking 
sign�cr.@ittipatNationTV 
- เวลา 0800 รถ เค เยาวราช ยังคงบริการแจกจ่าย อาหาร เสต็ก ไข่กะทะ กาแฟ น้้าดื่ม ยามเช้า #ถ้้าหลวง #ขุนน้้า
นางนอน #พาหมูป่ากลับบ้าน��parking sign� #NationTV 

 
- เวลา 1050 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดบัญชี "วีรบุรุษถ้้าหลวง จ่าเอก สมาน กุนัน โดย
นางวลีพร กุนัน" ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขบัญชี 937-1-02111-3 และขอเชิญร่วมบริจาค
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวจ่าเอก สมาน กุนัน นักท้าลายใต้น้้าจู่โจมนอกราชการ พนักงาน ทอท.ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ตระเวนระงับเหตุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทีมหมูป่า อะคาเดมี แม่สาย ที่ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน จ.เชียงราย โดยมีระยะเวลาร่วมบริจาค 10 วัน 
นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทอท.หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2535 5130 
- เวลา 1055 กพ.ทร.ออกหนังสือขอความดีความชอบต่อแผ่นดิน ปูนบ้าเหน็จเลื่อนชั้นยศ จ.อ. เป็น ร.ท.  
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- เวลา 1150 หน.ชุดควบคุมห้วงอากาศถ้้าหลวง แจ้ง บินโดรน ผิดกฏ ถูกยึดไลน์เส้น !!11.00 น.น.อ.สัมฤทธิ์ คูณ
สันเที๊ยะ หน.ชุดควบคุมห้วงอากาศ ถ้้าหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย แจ้ง สื่อใดที่จะน้าใดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้น
บิน พ้ืนที่ถ้้าหลวง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด คือ ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์กับชุดควบคุมห้วงอากาศ           
ที่ ศอร. ก่อนการขึ้นบินจะต้องแจ้งทุกครั้ง เพราะมีเฮลิคอปเตอร์ ขึ้น-ลง  ส้าหรับระยะควบคุมการบินรัศมีโดยรอบถ้้า
หลวง 15 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 27 กิโลเมตร ความสูง 2,500 ฟุต หรือประมาณ 750 เมตร จุดห้ามบิน คือ กอง
อ้านวยการ ศอร. และปากถ้้า ส่วนกรณี เมื่อวาน ที่มีภาพถ่ายโดรนบินคู่ เฮลิคอปเตอร์ ขณะนี้ส้านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ท้าการสอบสวนแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเรื่องไปตามล้าดับขั้น น.อ.สัมฤทธิ์ ระบุว่า หากใครฝ่าฝืนข้อ
ห้ามที่ถ้้าหลวง อันดับแรกนอกจากการถูกสอบสวนแล้ว จะถูกยึดไลน์เส้น ด้วย #NBT 2HD 
- เวลา 1230 ***ทีมด้าน้้าลุยช่วย‘หมูป่า’ต่อ คาดวันนี้น้าออกจากถ้้าหลวงอีก4ราย*** วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561, 11.54 น.[▪Nn▪] (**หมูป่าอคาเดม่ี ติดถ้้า ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน เด็กติดถ้้า เชียงราย หน่วยซีล ปล่องผาหมี พา
หมูป่ากลับบ้าน ด้าน้้า ความคืบหน้าการน้าตัว 13 ชีวิตทีมหมูป่า ออกมาจากถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน จ.เชียงราย 
หลังจากเม่ือคืนวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา สามารถน้าตัวออกมาจากถ้้าได้แล้ว 4 ราย ล่าสุดปฏิบัติการช่วยเหลือหมูป่าอีก 9 
รายออกมาจากถ้้าหลวง ในวันนี้ (9 ก.ค.61) เริ่มต้นขึ้นในเวลา 08.15 น. โดยนักด้าน้้าจากอังกฤษ และทีมร่วมสนับสนุน
ด้าน้้า จะร่วมกันปฏิบัติภารกิจต่อ โดยวางแผนช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาอีก 4 ราย และเริ่มด้าน้้าเข้าไปในจุดที่ทั้งหมด
รออยู่ในเวลา 10.30 น.แล้ว 

  

 
- เวลา 1230 (ข้อความจาก ผอ.สปข.3 ล่าสุดครับ)“ศอร.โดย พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ร่วมประชุม กับ  รองผู้ว่า (แทน 
ผวจ.ชร) แม่ทัพภาค 3  ฯลฯ มีมติให้ปฎิบัติ 
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1. ห้าม live เด็ดขาด 
2. จัดทีมช่างภาพ 5 คน (ปชส. 1 คน) บันทึกภาพให้ ศอร. และไม่อนุญาตให้ส่งต่อ จนเสร็จภารกิจ ศอร.จึงจะพิจารณา
ให้เผยแพร่ได้ 
3. วันนี้นายกมา ให้สื่อที่ติดตามมาท้าข่าวเท่านั้น (ตรวจแล้วเป็นทีม NBT) 
ศอร.ห้ามท้าข่าว หากใครด้าเนินการในสิ่งที่ห้าม ต้องรับผิดชอบเอง เพจเขต 3 จึงไม่สามารถจะ live ภารกิจ นรม. หาก
ท่านขึ้นมาที่ถ้้าหลวงได้ แต่หากท่านไปพบสื่อ หรือภารกิจ ใด นอกถ้้าหลวง เช่น ไปตรวจพื้นที่น้้าท่วมการเกษตร น่าจะ 
live ได้อเรียนให้ทราบนะ 
- เวลา 16: 22น หมูป่าตัวที่ 5 ออกจากถ้้า ขึ้นรถพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย 

 

 
 
- เวลา 1655 ข่าวดี!หมูป่าตัวที่ 5 ออกจากถ้้าหลวงได้แล้ว รอส่งตัวต่อเข้า รพ.เชียงราย เผยแพร่: 9 ก.ค. 2561 16:55   
โดย: MGR Online ภาพจากแฟ้ม เชียงราย – ข่าวดีมาแล้ว..สมาชิกหมูป่าตัวที่ 5 ได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้้าหลวง
ได้แล้ว ล่าสุด จนท.ก้าลังน้าเข้าจุดคัดกรอง ก่อนส่งตัวไป รพ.เชียงรายฯต่อ วันนี้(9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า
ปฏิบัติการพาหมูป่า 13 ชีวิต ออกจากถ้้าหลวง วนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลัง
ศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายวนอุทยานถ้้าหลวงฯ ได้ส่งนักประดาน้้าที่มีทั้งไทย และต่างประเทศ เข้าสู่ถ้้าหลวง
ตั้งแต่ 11.00 น.เป็นต้นมา 

 
- เวลา 1720 #BreakingNews รายงานล่าสุดจาก #ถ้้าหลวง เฮลิคอปเตอร์ ล้าแรกของวันนี้บินขึ้นไปแล้ว คาดล้าเลียง  
หมู 5 ไปรพ. หมู 6 ถึงจุดคัดกรอง บริเวณโถง 1 และหมู 7 ยังอยู่บริเวณโถง 2 ยูทูป>> https://t.co/E5gH4NW87v 
- เวลา 17.20 น. เฮลิคอปเตอร์ ล้าแรกของวันนี้บินขึ้นไปแล้ว คาดล้าเลียง หมู 5 ไปรพ. 

https://t.co/E5gH4NW87v
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- เวลา 17.27 น. หมู 6 ถึงจุดคัดกรอง บริเวณโถง 1 และหมู 7 ยังอยู่บริเวณโถง 2 ยูทูป>> 
https://t.co/E5gH4NW87v #thaicaverescue #ทีมหมูป่า ��parking sign� #สปริงนิวส์ #SpringNews 

 
- เวลา 1747 ที่สนามบินเก่าเชียงรายใกล้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฮ.มาลงอีก 1 ล้า 

 

 
- เวลา 1750 บรรณาธิการช่อง 36 ออกหนังสือชี้แจง กรณีการใช้โดรน 
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- เวลา 1752 #BreakingNews รายงานล่าสุดจาก #ถ้้าหลวง เชียงใหม่นิวส์ไลฟ์สดหน้า รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห์‼️ เด็กๆ #ทีมหมูป่า ล็อต 2 มาแล้ว ก้าลังทยอยมายังโรงพยาบาล ดูสดๆ คลิกเลย  
https://www.facebook.com/chiangmainews/videos/1788820421212725/ 

 
- เวลา 1824 หมูป่าลอต 2 คนที่ 5 ออกถ้้าหลวง น้าส่งขึ้น ฮ.ไปโรงพยาบาลแล้ว โดย ไทยรัฐออนไลน์  9 ก.ค. 2561  
จนท.พาสมาชิกหมูป่า ลอต 2 ออกจากถ้้าหลวงแล้ว โดยหลังจากตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้ว ได้น้าตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป
โรงพยาบาลเชียงราย ประชารักษ์ รักษาที่ห้องพักบนชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2561 มีรายงานว่า  
เจ้าหน้าที่หน่วยซีลของกองทัพเรือ และนักด้าน้้าต่างชาติ ได้น้าสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีคนที่ 5 ออกจากถ้้า
หลวงขุนน้้านางนอนแล้ว โดยเมื่อเวลา17.05 น. มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยซีลของกองทัพเรือ และนักประดาน้้า
ต่างประเทศ สามารถพาสมาชิกของทีมหมูป่าฯ คนที่ 5 ออกมาถึงด้านหน้าโถงถ้้าได้แล้วอย่างปลอดภัย หลังจากชุดแรก
พาออกมาได้แล้ว 4 คน โดยหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้ว น้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือให้แพทย์
ประเมินอาการอย่างละเอียดอีกครั้ง จากนั้นจะน้าตัวขึ้นรถพยาบาล น้าส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์              
อ.เมือง จ.เชียงราย ทันที ซึ่งที่นั่นได้จัดเตรียมทีมแพทย์ และห้องพักบนอาคารอุบัติเหตุ เอาไว้แล้ว ส้าหรับการตัดสินใจ
น้าทีมหมูป่าคนใดคนหนึ่งออกมาในแต่ละชุดนั้น 

 
- เวลา 18.40 น หมูป่า 6 เดินทางถึง ฮ MI 17 แว้ว พร้อมบิน สู่โรงพยาบาลเชียงราย สู้เขานะ หมูป่า#หมูป่าสู้
เขา#Armytimesthailand 
- เวลา 1841 **นาทีต่อนาที! อัพเดตภารกิจช่วย 'ทีมหมูป่า' ออกจากถ้้าหลวง***โดย [▪ไทยรัฐออนไลน์▪]  ลุ้นทุกนาที! 
13 ชีวิตรอดแล้ว แต่ภารกิจยังไม่จบ ล่าสุดน้าตัวหมูป่าคนที่ 5 ออกจากถ้้าหลวงได้แล้ว พร้อมน้าตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป
โรงพยาบาลทันที... 
.....■>>>ขณะนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือ '13 ชีวิต' ทีมหมูป่า ยังคงด้าเนินการต่อไป จากความร่วมมือของหลายประเทศ 
เพ่ือให้คนที่เหลือออกมาอย่างปลอดภัย โดยภารกิจช่วยเหลอืของวันที่ 9 ก.ค.61 มีดังนี้ 
▪08.45 น. ผู้ปกครองของหนึ่งใน 13 ทีมหมูป่า เผยว่า ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเด็ก 4 คนที่ออกมาใช่ลูกชายของตนหรือไม่ 
คงต้องรอให้ออกมาครบทั้ง 13 คนก่อน แต่เมื่อทราบข่าวว่าเด็กถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว จึงท้าให้
เชื่อมั่นในแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น 
▪10.00 น. กรมอุทยานฯ ได้แบ่งทีมขึ้นไปบนเขาพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เพ่ือไปดูแลฝายที่เคยเบี่ยงทางน้้า เพ่ือ
ตรวจดูความเรียบร้อยกันฝายรั่ว ไม่ให้น้้าเข้าถ้้า เนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนตกตลอดทั้งวัน 
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▪11.30 น. บรรยากาศบริเวณด่านตรวจก่อนเข้าเขตถ้้าหลวง มีทหาร ต้ารวจ เฝ้ารักษาความปลอดภัย นอกจากนั้นยังมี
สื่อมวลชนต่างประเทศบางสังกัด พยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเข้าไปท้าข่าวถ่ายภาพ แต่ถูกปฏิเสธ 
▪13.20 น. ชุดนักด้าน้้าเร่งวางถังออกซิเจนตามจุดต่างๆในถ้้า ก่อนเริ่มภารกิจช่วยเหลือหมูป่าอีก 9 ชีวิต ขณะที่ระดับ
น้้าในถ้้าตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีให้การน้าทั้งหมดออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
▪13.25 น. ภารกิจของวันนี้ มุ่งเน้นไปที่การวางถังออกซิเจนใหม่เข้าไปในถ้้า ก่อนที่จะเริ่มภารกิจรอบใหม่ เนื่องจากเม่ือ
วานนี้ถังออกซิเจนที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในระยะ 25 เมตรหมดทุกถัง 
▪16.00 น. เจ้าหมาคอสตา ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจหาวัตถุระเบิดทั่วทั้งพ้ืนที่ อบต.โป่งผา 
▪17.03 น. รถพยาบาลคันที่ 1 ก้าลังน้าหมูป่าคนที่ 5 ออกจากถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน เพ่ือไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์  
▪17.16 น. เฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยถึงโรงพยาบาลในเวลา 17.39 น.☆
●☆//sm.rp. 

 
- เวลา 1910 ได้รับแจ้งว่าหมูป่าตัวที่ 8 ออกมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ รพ.สนาม 

 
- เวลา 1916 ข่าวดีของวันนี้! ออกมาแล้ว!!!! หมูป่ารายที่ 5-6-7-8 ส้าหรับวันนี้ โดยวันนี้ออกมาทั้งหมด4ราย รายแรก
ของวันนี้ ออกมาเม่ือตอนเวลา17:30 น. สว่นรายสุดท้ายออกมาเมื่อเวลา18:59น.ที่ผ่านมานี้ #เสร็จภารกิจ ขนย้ายหมู
ป่า ส้าหรับวันนี้ #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #13ชีวิต ��parking sign�#ถ้้าหลวง #Khaosod  
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- เวลา 1946 ชุดภาพจากช่อง รอยเตอร์สื่อข่าวต่างประเทศ คนที่ 6-7 ล้าเลียง ขึ้นฮ.ไปรพ.แล้วนะ 

 
- เวลา 1948 ชุดภาพการ์ตูน ประกอบภารกิจช่วยทีมหมูป่า  
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- เวลา 1947 ทีมข่าว เวิร์คพอยท์ขออภัยกรณีน้าเสนอเสียงที่ได้มาจากสัญญาณวิทยุสื่อสารในรายการข่าว  
#พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้้าหลวง #ส่งใจไปถ้้าหลวง #ทีมหมูป่า #thamluang #13ชีวิตต้องรอด #ถ้้าหลวง viaเจ้า
หญิงราพันเซล #ThaiCaveRescue 

  
- เวลา 2000 เมื่อนายพลจากหน่วยซีลของอเมริกาชื่มชมไทยไม่หยุดปากเรื่องนี้จึงต้องแชร์ไม่หยุดเหมือนกัน 
พลเรือโทโรเบิร์ต ฮาเวิร์ด Vice Admiral Robert Harward, อดีตหน่วยซีลของกองทัพเรือสหรัฐฯอเมริกา ให้สัมภาษณ์
สถานีโทรทัศน์ abc ชื่นชมไทยและท่านผู้ว่าฯณรงศักดิ์ แบบที่พูดแบบส้านวนไทยได้ว่า ชมไม่หยุดปาก ว่า...นี่คือ
เหตุการณ์ที่น่าทึ่งตั้งแต่ต้นจนจบ ส้าหรับเด็กพวกนี้ ที่ไปติดอยู่ตรงนั้น แต่ยังสบายดี  แล้วก็มีทีมค้นหาไปพบ แล้วก็เริ่ม
วางแผน รวบรวมทุกอย่าง เพ่ือน้าพวกเขาออกมา นี่เป็นสิ่งที่เกินจะนึกได้  ลองนึกถึงการจะไปดวงจันทร์ ต้องมีการ
วางแผนหลายปี แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นทันที และพวกเขาต้องวางแผนและลงมือแบบทันทีทันใด ภาวะผู้น้า ของผู้น้าไทยนั้น 
ยอดเยี่ยมมาก เดินหน้าไปอย่างรอบคอบ ในขณะที่เป็นสถานการณ์ที่เร่งรีบและบีบคั้น การที่ต้องหยุดพักการปฏิบัติการ
สัก 10 ชั่วโมง เหมาะสมมาก พวกเขาท้างานหนักมาก มีแผนที่ดี และก็ท้าส้าเร็จตามแผน พวกเขาท้างานอย่างรอบคอบ
มากมืออาชีพมากๆ การใช้ทรัพยากรและประชาคมนานาชาติที่มาร่วมกันก็ยอดเยี่ยมจริงๆ หลังจากพักและเตรียมการ
ในรอบต่อไป พวกเขาจะน้าเด็กที่เหลือออกมาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหมือนที่น้า 4 คนแรกออกมาแล้ว นี่คือ
ปฎิบัติการที่ยอดเยี่ยมของผู้น้าของไทย ในสถานการณ์ที่ท้าทายและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  รายงานข่าวโดย: Eddie 
News ช่องนนทรี 
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- เวลา 2010 #ถ้้าหลวง จ.เชยีงราย 09/07/61 เวลา 20:05 น #นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงถ้้าหลวง 
- เวลา 20.02 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาถึงถ้้าหลวง อ.แม่สาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เครดิต @Kowit_Boondham 

 
- เวลา 2011 รถพยาบาลน้าหมูป่าคนที่ 8 ออกจากโรงพยาบาลสนามหน้าปากถ้้า ไปยังลานจอด ฮ. 

 

 

 
- เวลา 2012 กพท.เตรียมเอาผิดโดรนสื่อบินคู่ ฮ.ส่งทีมหมูป่า เผยโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่น เหตุขึ้นบินผิดกฎ คลิก >> 
https://mgronline.com/business/detail/9610000068304 
- เวลา 2100 ออกแถลงข่าว ช่วยเหลือ 4 คน เพ่ิมเติม ทีมหมูป่า 
1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการ ศอร. 

https://mgronline.com/business/detail/9610000068304
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2. พลตรี ฉลองชัย ชัยยะค้า รองแม่ทัพภาคท่ี 3 
3.พลต้ารวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการต้ารวจภูธรภาค 5 
4.พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 
5.นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
6. นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

 
- เวลา 2110 คณะท้างานประสบความส้าเร็จ ช่วยทีมหมูป่าอคาเดมีออกจากถ้้าเพ่ิมอีก 4 คน รวมเป็น 8 คน 
นายกรัฐมนตรีมาให้ก้าลังใจและเยี่ยมเด็กๆ ถึงโรงพยาบาล มอบหมายให้ถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษา 
     นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน 
จังหวัดเชียงราย และคณะ ร่วมแถลงความคืบหน้าการช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมีที่เหลือออกจากถ้้าหลวงฯ หลังจาก
เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือน้องๆ หมูป่าออกมาแล้ว 4 คน ล่าสุดในวันนี้ (9 ก.ค.) สามารถช่วยเหลือน้องๆ ได้เพ่ิม
อีก 4 คน ทั้งนี้ผู้ท้างานมีจิตใจเข้มแข็งจนงานประสบความส้าเร็จ ด้วยพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง
ห่วงใย พระราชทานทั้งก้าลังใจและสิ่งของ โดยปฏิบัติการวันนี้เริ่มเวลา 11.00 น.ใช้เวลา 9 ชั่วโมง เร็วกว่าปฏิบัติการ
ครั้งก่อน 2 ชั่วโมง น้าตัวทั้ง 4 คน ส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย   
    ส้าหรับปฏิบัติการครั้งถัดไป ต้องเตรียมความพร้อมประมาณ 20 ชั่วโมง คาดว่าจะปฏิบัติงานได้เร็วกว่าเดิม โดย
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ส้าหรับน้องๆ ทั้ง 4 คนที่น้าออกมาวันนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อย แข็งแรงดีกว่าน้องๆ ชุดแรก  
    ส่วนน้องที่ร้องขอทานข้าวผัดกะเพรา แพทย์ยังไม่อนุญาต ยังคงให้ทานอาหารอ่อนไปก่อน ซึ่งแพทย์ประเมินสุขภาพ
ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ดี 
    เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมให้ก้าลังใจพ่อแม่ของทีมหมูป่าอคา
เดมี และผู้ปฏิบัติงาน ได้กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้ถอดบทเรียนเหตุการณ์ครั้งนี้  ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาค
ส่วน เป็นการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน  และควรสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้
เดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ทั้ง 8 คน ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายกฯ ยังได้ฝากทูตต่างประเทศว่าจะเลี้ยง
ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานชาวต่างประเทศทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานจนประสบความส้าเร็จ 
   พลตรี ฉลองชัย ชัยยะค้า รองแม่ทัพภาคที่ 3  กล่าวว่า ปฏิบัติการราบรื่นตามแผน ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ ทั้งสภาวะแวดล้อม สภาพอากาศ ก็ไม่น่ากังวล ส่วนมาตรการเสริม การสูบน้้า เบี่ยงทางน้้าด้าเนินการต่อเนื่อง เพ่ือ
ช่วยให้การปฏิบัติงานได้ผลดี 
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    ด้าน พลตรีบัญชา  ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 กล่าวว่า ได้สร้างปัจจัยทุกอย่างให้ทีมหมูป่าอคาเดมี
ทั้งหมดออกมาอย่างปลอดภัย มีการพร่องน้้าทั้งในถ้้าและบนเขา มีความร่วมมือจากเจ้าของเครื่องสูบน้้าจากหลาย
จังหวัด 
    นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า หากภารกิจเสร็จสิ้น ภารกิจ
ต่อไปต้องฟ้ืนฟู โดยได้เตรียมพร้อมแผนต่างๆ ไว้แล้ว 
    ด้าน นายภาสกร บุญญลักษณ์ ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่เสนอข้อเท็จจริง ท้าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้องและครบถ้วน  

ศูนย์ปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ถ้้าหลวง กรมประชาสัมพันธ์  ศูนย์อ้านวยการร่วมฯ 9 ก.ค. 2561 เวลา 21.00 น. 

  
- เวลา 21.35 น. ผบ.ศอร.แถลงช่วย ทีมหมูป่าได้อีก 4 ยันปลอดภัย รอประเมินอีก 5 คน #ถ้้าหลวง ศอร.แถลงน้าหมู
ป่าออกจากถ้้าได้เร็วขึ้น2ชม. มั่นใจปฏิบัติการครั้งต่อไปท้าได้ดีกว่าเดิม
https://www.posttoday.com/social/local/557088 
- เวลา 2140 มาดูว่าที่อเมริกาเขาออกข่าวพูดถือการช่วยเหลือทีมหมูป่าและโค้ช อย่างไร เป็นภาษาอังกฤษแต่มีซับให้
อ่าน 

 
- เวลา 2140 “They have invited us in as if we are their own family…they have felt like they are part 
this Thai family”“พวกเขาเชิญเรามาราวกับว่าเราเป็นครอบครัวของเขาเอง … พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวไทย” ผู้สื่อข่าว ABC กล่าวถึงความรู้สึกของอาสาต่างชาติ “Brilliant execution by the leadership here 
on this very challenging and unprecedented setting in rescue operation”เป็นปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมจาก
ผู้น้าที่นี่ ในสถานการณ์ท่ีท้าทายและไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในปฏิบัติการการกู้ภัย แปลข่าว ABC news #พาทีมหมูป่า
กลับบ้าน #ThaiCaveRescue 
- เวลา 2154 ..HooYah!! “นายกฯ บิ๊กตู่”ถ่ายภาพหมู่ กับ ผบ.มร. เสธ.ทร. และ ผบ.หนว่ยซีล ปลุก ก้าลังใจ หน่วย
Seal ทัพเรือไทย .สู้ต่อช่วยเด็กๆออกจากถ้้า หลังวันนี้ น้าออกมาอีก4 คน รวม8 คน เหลือ อีก5 คน น้าชูก้าปั้น โชว์ 
Strong .แข็งแรง ๆ ตะโกน HooYah ..HooYah ..HooYah!! ดังลั่น”ถ้้าหลวง”Battle Cry of Navy Seal: Hoo Yah!! 

https://www.facebook.com/hashtag/พาทีมหมูป่ากลับบ้าน?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/พาทีมหมูป่ากลับบ้าน?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/thaicaverescue?source=feed_text
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- เวลา 2155 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าให้ก้าลังใจญาติของทีมหมูป่าอะคาเดมี และบอกว่า "ไม่ว่า
รัฐบาลจะเสียงบประมาณเท่าไหร่ไม่ส้าคัญเท่ากับชีวิตของทุกคน แต่หลังจากนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลป่าไม้และแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย" 
- เวลา 2200 นายก ฯ - ผู้ว่า ฯ ท่านเยี่ยมมาก ผู้ว่า ฯ – แผนการปฏิบัติของเราใกล้จะส้าเร็จแล้วครับท่าน นายก ฯ - 
ท่านกลายเป็นขวัญใจคนไทยไปแล้วนะรู้รึป่าว ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุก ๆ คนนะ ภาพของท่านนายก ฯ ลุงตู่ เข้าตรวจ
เยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ก้าลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน จังหวัดเชียงราย #PMDU #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน 
#ThaiCaveRescue Cr.ข่าวทหาร 

 

 
- เวลา 2220 สู้ไปด้วยกัน! นายกฯ ให้ก้าลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองและแพทย์พยาบาลที่ดูแลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคา
เดมีที่ถูกล้าเลียงออกจากถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน และเข้ารับการรักษาฟ้ืนฟู ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
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- เวลา 2210 ออกภาพชุดกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมสนับสนุนภารกิจ และการผลิตน้้าอุปโภค -บริโภค และน้้าดื่ม
บรรจุขวด เพ่ือแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และโรงครัวพระราชทาน ในภารกิจช่วยเหลือเด็กทีมเยาวชนฟุตบอล 
“หมูป่าอคาเดมี”  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอล “หมูป่าอคาเดมี” ณ วนอุทยานถ้้าหลวง-ขุน
น้้านางนอน ส่งมอบชุดท้าความสะอาดร่างกาย เพ่ือแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ชุดกู้ภัย ทหาร- ต้ารวจ ที่ปฏิบัติงานในการ
ค้นหาทีมนักฟุตบอล “หมูป่าอคาเดมี่” ใช้ประโยชน์ ติดตามสถานการณ์และให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้
ก้าลังใจครอบครัวของผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวก การค้นหา
เยาวชน ในวนอุทยานถ้้าหลวง – ขุนน้้านางนอน จัดชุดแพทย์สนาม ให้บริการทางการแพทย์ ประจ้าจุดบริเวณวน
อุทยานถ้้าหลวง – ขุนน้้านางนอน จัดเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ ส้ารวจและขุดร่องระบายน้้า เพ่ือเบี่ยงทางน้้าจากวน
อุทยานถ้้าหลวง – ขุนน้้านางนอน จัดเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือ ทีมนักฟุตบอลเยาวชนและ
โค้ช ที่ประสบเหตุติดอยู่ภายในวนอุทยานถ้้าหลวง – ขุนน้้านางนอน จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงดัน
สูง เร่งระบายระดับน้้าใน วนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน เพ่ือช่วยเหลือเยาวชนที่ติดอยู่ภายในถ้้า จัดชุดเคลื่อนที่
เร็วร่วมกับเจ้าหน้าที่และส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ค้นหาผู้สูญหาย กรณีโค้ชฟุตบอลและนักฟุตบอลเด็กรวม 13 คน 
สูญหายในถ้้าวนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน จัดประปาสนาม ช่วยค้นหาทีมหมูป่า 

 

 
 17.1 เมื่อ 9 ก.ค.61 กลุ่มช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต มีการปฏิบัติดังนี้.- 
- เวลา 0600 อดีตนายกด้าน้้าของอังกฤษ ยืนยันชาวต่างชาติ ที่ร่วมกับหน่วยซีล น้าน้องหมูป่าออกจากถ้้า ล้วนรวมดาว
ระดับปรามาจารย์ ของโลก 💞 อาทิเช่น... 
-เจสัน เมริสัน ..เคยท้าลายสถิติโลก ด้วยการด้าน้้าระยะทาง 8.8 กม. 
-ไมเคิล เคลย์ตัน ..เป็นสภาด้านการกู้ภัยของประเทศอังกฤษ 
-คริสโตเฟอร์ จีเวล ..เป็นนักส้ารวจชาวอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านการด้าน้้าลึก 
-แกรี่ มิเชล ..มาจาก BCRC เชี่ยวชาญด้านการด้าน้้าระดับโลก 
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-ดร.ริชาร์ด แฮรีส ..คุณหมอนักด้าน้้าถ้้าระดับโลก ชาวออสเตรเลีย เขาด้าน้้ามา 30 ปีแล้ว  
#แต่ละคนระดับตัวท็อประดับโลกทั้งนั้น #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้้าหลวง #เชียงราย 
The world's top explorer scuba divers are all assembled in this place. If you do not know what's 
happening here then I guess you have not been following the news. 
เครดิต@ คาเธ่ย์ หมี 

 
- เวลา 0635 ***กินโจ๊กไปก่อน!! หมอยังไม่ให้ 4 หมูป่าชุดแรกออกถ้้า กินผัดกะเพราตามใจอยาก*** 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 - 00:19 น. กินโจ๊กไปก่อน!! หมอยังไม่ให้ 4 หมูป่าชุดแรกออกถ้้า กินผัดกะเพราตามใจอยาก 
.....■>>>วันที่ 9 ก.ค. เมื่อช่วงค่้าที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าฯเชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์
อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน แถลงความคืบหน้าการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้้าหลวงว่า 
ภารกิจเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ใช้เวลา 11 ชั่วโมง 
.....■>>>ส้าหรับภารกิจในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. แล้วเสร็จในเวลา 20.00 น.เศษ ใช้เวลา 9 ชั่วโมง ซึ่ง
ปฏิบัติการเร็วขึ้นกว่าเดิม 2 ชั่วโมง เพราะมีเจ้าหน้าที่มากขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้น โดยภารกิจวันนี้ใช้เจ้าหน้าที่ 
100 กว่าคน และนักด้าน้้าต่างชาติ 18 คน ในการพา 4 คนออกมาเพ่ิมเติม 
.....■>>>“นอกจากนั้นยังเปิดเผยอาการทั้ง 4 ลูกหมูป่าล็อตแรก 4 คนที่ถูกช่วยออกมาได้เมื่ อวันที่ 8 ก.ค.ด้วยว่า 
สภาพร่างกายทั้ง 4 คนดีกว่าเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา และฟ้ืนสติรู้ตัวดี ซึ่ง 4 คนก่อนหน้านี้หมอให้กินโจ๊กได้ แต่ยัง
ไม่ให้กินผัดกะเพราตามที่เด็กต้องการ” 
.....■>>>ซึ่งเรื่องนี้นายณรงค์ศักดิ์ ได้เปิดเผยในช่วงเวลาแถลงข่าว เมื่อช่วงบ่ายว่า ทีมหมูป่า 4 คนแรกที่ได้ออกจากถ้้า
หลวงเมื่อวานนี้ ทุกคนปลอดภัย อยู่ดีมีสุขที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ “เมื่อเช้านี้ บ่นหิว อยากกินข้าวผัดกะเพรา” 

 
 
 
 



ข้อมูลภารกิจช่วยเหลอืทมีหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต | หน้า 107 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       
 

- เวลา 0645 ภาพนี้....เดาไม่ออก แต่เป็นภาพที่อยากเห็น 

 
- เวลา 0645 ผลจากหมูป่าเคยร่วม โครงการวิ่ง ก้าวคนละก้าวของ พ่ีตูน วันนี้ได้ใช้กับทีมหมูป่าแล้ว!>> 
https://goo.gl/hv7g9Z 

  
- เวลา 0730 #ถ้้าหลวง จ.เชยีงราย #ถ้้าหลวง ฝนตกต่อเนื่องระดับ 1 ตั้งแต่เม่ือคืน ท้องฟ้าปิด #ราชสีห์ สน.11 รส. 

 
- เวลา 0914 เพจ Thai Geographers โพสต์ภาพและข้อความว่า "Elon Musk (นั่งทางซ้ายมือ) ก้าลังประชุมหารือกับ
ทีมงานที่ #ถ้้าหลวง เมื่อคืนนี้หัวหน้าทีมนักภูมิศาสตร์คุณอนุกูล สอนเอกร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ท่านได้สนับสนุน
อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์มาทางทีมงาน ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ #ThaiCaveRescue ��parking sign�
เครดิต.@Kob_springnews  

https://goo.gl/hv7g9Z
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- เวลา 0915 "อีลอน มัสก์" มาเอง! เข้าถึงโถง 3  ทิ้งเรือด้าน้้าจิ๋วตั้งชื่อตาม "ทีมหมูป่า" ไว้ เผื่อได้ใช้ ชมเมืองไทยแสน
งดงาม คลิก>> https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9610000068438 

 

 
- เวลา 0921 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานปริมาณฝน ณ สถานีถ้้าหลวง วนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านาง
นอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ปริมาณฝนมากสุด 24 ชม.ที่ผ่านมา ขณะรายงานฝนตกระดับ 1 ต่อเนื่อง มีเมฆปกคลุมทั่ว
บริเวณ 
1.จุดบัญชาการ  10.00 มม. 
2.ขุนน้้านางนอน 2.80 มม. 
3.บ.ผาหมี 2.40 มม. 
4.บ.ผาฮี้ 1.60 มม. 

https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9610000068438
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- เวลา 0954 "ลดแรงกังวล..ผูป้กครอง" ท้าไม..เขาไม่บอก ว่าลูกใครออกมาแล้วบางแล้ว ผู้ปกครอง.. ต่างเฝ้ารอเมื่อหมู
ป่า4คนแรกออกมา ผู้ปกครอง..ต่างโล่งใจ ในใจเหลือความกังวล50%ลุ้นว่าหนึ่งในนั้นคือลูกตนเองหรือเปล่า ผู้ปกครอง..
หมูป่าขณะนี้มีความกังวลเท่ากันหมด50% ลุ้นว่า ลูกตนอาจอยู่ในโรงพยาบาล แต่..ถ้ารู้ชื่อหมูป่าแจ้งผู้ปกครองจะมี
ความกังวลแตกต่างกันทันที ลูกออกมาแล้ว ความกังวลเป็น 0 ลูกยังไม่ได้ออกมา  ความกังวลเป็น100% ผู้ปกครอง..จะ
มี 2 กลุ่มทันที 
--ท้าไม..ลูกฉันไม่ได้ออกมา 
--ท้าไม..ต้องช่วยลูกคนโน่นก่อน 
--หรือลูกฉัน..เป็นอะไรไปแล้ว 
--หรือลูกฉัน..ป่วยหนักยังเอาออกมาไม่ได้ -- ฯลฯ 
"จากกอดคอคุยกัน" ผู้ปกครอง..ต้องแตกเป็น 2 กลุ่ม ผวจ./หมอ—รับโทรศัพท์ผู้ปกครองไม่ไหวแน่ ไม่เป็นอันท้างานอื่น 
ผู้ปกครอง..ต้องกลับมาที่หน้าถ้้าแน่นอนเพ่ือรอลูกตนเอง เหตุการณ์..หน้าถ้้า จะกลับมาวุ่นวายเหมือนอดีต 
ข้อมูล..ดูทีวี..มา2วัน หมอให้สัมภาณ ในทิศทางเดียวกันแบบนี้........... สุดยอด..การวางแผนคับ 
- เวลา 1019 บริเวณถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอนขณะนี้ฝนตกหนักแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกติ เพราะนี้ไม่ใช่ปัญหา
เราจะพาหมูป่าทีมสุดท้ายกลับบ้าน #ThaiPBSNorth #ThaiPBS #ThaiPBSNews #ThaiCaveRescue 
#ThamLuang #ถ้้าหลวง #ทีมหมูป่า #13 ชีวิตปลอดภัย #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน 

 
- เวลา 1028 หมด เรื่องถ้้าหลวง ก็ไม่ใช่จะสบายใจ....นายกฯเดินก้มหน้า ครุ่นคิด ก่อน เปรย ประเทศไทย มีปัญหาต้อง
แก่ อีกเยอะ นายกฯยัง fresh มาประชุม ครม.แต่เช้า แม้จะกลับจากถ้้าหลวง ตี1 กว่า ก่อนพรุ่งนี้ บินไป 12-13ศรีลังกา 
19-20 ไปภูฎาน ส่วน ครม.สญัจร เปลี่ยนจาก เขียงราย-พะเยา เป็น อุบลฯ-อ้านาจฯ23-24 กค. 
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- เวลา 1029 ท่านทองลุน สีสุลิด นายกฯลาว รับมอบจดหมายขอบคุณรัฐบาลและประชาชนลาว จาก พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ที่ทางลาวแสดงความห่วงใยและส่งทีมกู้ภัย 1623 มาช่วยเหลือกู้ภัยที่ถ้้าหลวง #หมูป่า #ลาว 

   

  
- เวลา 1035 สด!! แถลงแนวทางการรักษาทีมหมูป่าอะคาเดมี
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2129724107349597&id=1629872910668055 
- เวลา 1057 “หมูป่า” ติดเชื้อ -ปอดอักเสบ -อุณหภูมิร่างกายต่้า หมอให้ยาฆ่าเชื้อ ไม่มีไข้แล้ว ชี้เพราะถ้้าชื้น อากาศ
เย็น รอผลตรวจเลือด ติดเชื้อแปลก หรือไม่/เผย พ่อแม่เยี่ยมผ่านกระจกแล้ว -นายกฯมาเยี่ยม  ยิ้มหัวเราะ เผย วันนี้ 
ขอทาน ขนมปังทาช็อกโกเลต ชี้คงไม่ได้ไปดูบอลโลก ให้ดูทางทีวี.นพ.เจษฎา โชคด้ารงสุข ปลัดสาธารณสุข แถลง
สุขภาพ 8 หมูป่า มีเม็ดเลือดขาวสูง คาดติดเชื้อ ให้ยาปฏิชีวนะทุกคน บางคนพบหัวใจเต้นช้าผิดปกติ  และ2คน พบมี
อาการติดเชื้อที่ปอด ปอดอักเสบเบื้องต้น แต่ไม่มีไข้แล้ว อาการไอลดลง  ชี้เพราะในถ้้าอับชื้น อากาศเย็น และร่างกาย
ด้าน้้ามานานด้วย เผย ถามเด็กแล้ว ในถ้้า ไม่มีค้างคาว ไม่มีสัตว์อะไร เผยมีแค่แผลถลอก จากเดินสะดุด  เผยส่งเลือด
ตรวจที่กทม. ว่าพบโรคใหม่ ดูว่าจะมีเชื้อแปลกๆ หรือโรคอุบัติใหม่ หรือไม่ รอ1-2วัน ชี้สุขภาพจิตดี ช่วยเหลือตัวเองได้ 
พูดคุยได้ปกติ แจ่มใส ยิ่ง ทีม4 คนแรก วันนี้ ดีขึ้นมาก บอกอยากทานนั่นนี่ หิวบ่อย เพราะให้ทานแต่ข้าวต้ม วันนี้ 
ขอทาน ขนมปังทาช็อกโกเลต ทางรพ.ก็จัดให้ เผย ให้ พ่อแม่ญาติ เยี่ยมได้ ผ่านกระจก  เผย เมื่อคืน นายกฯมาเยี่ยม  
เด็กๆ ก็ยิ้ม หัวเราะ สนุกเลย เผย น้องๆ ที่ออกมา อายุ 12-16 ปี เช่ํอน้้าหยดในถ้้า ไม่น่ามีอะไร ชี้คงไม่ได้ไปดูบอลโลก 
ให้ดูทางทีวี ตอนนี้ ยังใส่แว่นกันแดด อยู่ แต่เชื่อว่า สายตา ไม่น่ามีปัญหา 
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- เวลา 1130 ทีมนักฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี 8 คน ที่ออกจากถ้้าแข็งแรงดี ส่วนปฏิบัติการช่วยอีก 5 คนที่เหลือเริ่มขึ้น
แล้วเมื่อเวลา 10.08 น.ที่ผ่านมา 
    นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน 
จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวแก่
สื่อมวลชน ถึงปฏิบัติการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี ว่า ขณะนี้เด็กๆ ที่ออกจากถ้้าทั้ง 8  คน อยู่ที่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปลอดภัยดี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กชุดแรก   4 คน 
ปลอดภัยและรู้สึกตัวดี มีอาการปอดบวมเล็กน้อย 2 คน แพทย์ให้การรักษาโดยให้ยาทางเส้นเลือด ส่วนอีก 2 คน 
แข็งแรงดี แต่ต้องเฝ้าระวัง โดยได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะรู้ผลภายใน 24-
48 ชั่วโมง เบื้องต้นให้อาหารอ่อน 
    ส่วน 4 คน ที่ออกมาเมื่อวานนี้ (8 กค.) ทั้งหมดปลอดภัย รู้สึกตัวดี ระบุชื่อตัวเองได้  แพทย์ตรวจสุขภาพที่
โรงพยาบาล พบว่าสุขภาพแข็งแรง มีบางรายร่างกายผอม อุณหภูมิร่างกายต่้ากว่าปกติ แพทย์ให้การรักษาทุกคนแล้ว 
และส่งเชื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะทราบผลภายใน  24-48 ชั่วโมง   
    โดยเมื่อวานนี้ได้อนุญาตให้ผู้ปกครองเยี่ยมผ่านห้องก้ันกระจก  ถ้าผลการตรวจไม่พบเชื้อโรคอันตราย จะให้เยี่ยมใกล้
เตียง โดยต้องสวมชุดกั้นเชื้อและอยู่ห่างจากตัวเด็ก 2 เมตร ทั้งนี้รอผลการตรวจเลือดยืนยันอีกครั้ง โดยทุกรายจะต้อง
เฝ้าระวังตรวจค้นหาโรค 7 วัน จึงจะให้กลับบ้านได้ 
    ขณะที่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันนี้หากแพทย์อนุญาต จะน้าครอบครัวของเด็กไปเยี่ยม
ระยะไกลผ่านห้องกระจก   
โดยได้จัดเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดูแล ยืนยันจะดูแล
ทุกคนอย่างดีตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น     
     ส้าหรับปฏิบัติชุดที่ 3 ชว่ยเหลืออีก 5 คน ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้วางระบบทั้งขวดออกซิเจน เชือกและอุปกรณ์ต่างๆ 
เสร็จตั้งแต่ช่วงเช้า และได้เข้าปฏิบัติการใหม่เม่ือเวลา 10.08 น.ที่ผ่านมา (10 ก.ค.61) โดยมีนักด้าน้้า 19 นาย ด้าน้้าเข้า
ไปแล้ว และได้คัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องออก แม้ว่าฝนจะตกลงมา แต่ได้รับการยืนยันจากผู้ปฏิบัติทั้งหมดว่าน้้าในถ้้ายังปกติ 
ระดับน้้าใกล้เคียงกับวันแรก โดยวันแรกปฏิบัติการใช้เวลา 11 ชั่วโมง วันที่สองใช้เวลา 9 ชั่วโมง วันนี้หวังว่าจะใช้เวลา
เท่าเดิมหรือเร็วขึ้น หากไม่มีอะไรผิดพลาด เด็กๆ อีก 4 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน แพทย์  1 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยซีล 3 คน 
จะออกมาท้ังหมด  **********. ศูนย์ปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ถ้้าหลวง กรมประชาสัมพันธ์  ศูนย์อ้านวยการร่วมฯ  
10 ก.ค. 2561 เวลา 11.30 น. 
- เวลา 1253 สูญเสียอีก  ชีล ศพที่2 “งูกัดในถ้้า” ทีมล้าเลียงอาหารให้เด็ก เตรียมแถลง 16.00 น.
http://ratstas.com/ratstas.com/1739 

  
- เวลา 1258 พล.ต.ต.ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ นายแพทย์(สบ6)พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ5)หัวหน้าศูนย์
ส่งกลับพร้อมน้าทีมแพทย์กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับรพ.ต้ารวจ ,รพ.ดารารัศมี เตรียมความพร้อมภารกิจ
รับทีมหมูป่าร่วมกับแพทย์ทหาร แพทย์สาธารณสุข ในการเคลื่อนย้ายทางบก ทางอากาศ เป็นวันที่3 #สารวัตรแก้มเอง  
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- เวลา 1305 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ระบุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้น้า
แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ ก ร ณี ถ้้ า ห ล ว ง  เ ป็ น ต้ น แ บ บ ก า ร กู้ ภั ย  #ส่ ง ใ จ ไ ป ถ้้ า ห ล ว ง  #ถ้้ า ห ล ว ง  
http://www.mcot.net/view/5b4429a8e3f8e4f602861567?utm_source=TNA&utm_medium=TOPNEWS&
utm_campaign=fixtna 

 
- เวลา 1308 เผย “บิ๊กตู่” เจอ “Elon Musk” ที่ถ้้าหลวง แล้ว  แต่ ไม่รู้ จะได้ใช้mini-Sub“หมูป่า” ในการช่วย “ทีม
หมูป่าฯ”หรือไม่ พลเอก อนุพงษ์  รมว.มหาดไทย เผยว่า เมื่อคืนที่วันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ผมและนายกฯ ได้พบและหารือ

http://www.mcot.net/view/5b4429a8e3f8e4f602861567?utm_source=TNA&utm_medium=TOPNEWS&utm_campaign=fixtna
http://www.mcot.net/view/5b4429a8e3f8e4f602861567?utm_source=TNA&utm_medium=TOPNEWS&utm_campaign=fixtna
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กับElon Musk ผู้บริหารบริษัท SpaceX  ที่ได้ส่งอุปกรณ์แคปซูลมาช่วย “ทีมหมูป่า “ ที่ถ้้าหลวง เชียงราย ส่วนจะได้ใช้
หรือไม่ ก็ข้ึนกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  ซึ่งนายกฯ มีความสนใจและได้ชวนเขามาลงทุนในไทย 

 
- เวลา 1310 ออกสื่อชุดภาพ การปฏิบัติของไทย ผบ.ศอร. 

   
- เวลา 1430 วันนี้ออกมาหมดทั้งน้องหมูป่า แพทย์ หน่วยซิล รวม  9 คน  ขอให้พระคุ้มครองทุกฝ่ายกลับมาสวัสดิภาพ  
รถพยาบาลรอรับ 9 คันไปโรงพยาบาลเชียงราย 
- เวลา 1446 บริเวณสี่แยกก่อนเข้าด่านแม่สาย ได้มีการข้ึนป้ายขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง 13 คน
Copyright © 2018 All Right Reserved ผู้จัดการรายวัน 360˚/ MGR Online ภาพโดย สันติ เต๊ะเปีย #สันติเต๊ะเปีย 
#MGRPhoto #ถ้้าหลวง #ป้ายขอบคุณ #ทีมหมูป่า 

 
- เวลา 1500 ● Credit : bangkokbiznews.'หน่วยซีล' ลั่นวันนี้รอฉลองส้าเร็จ ช่วยทีมหมูป่าพ้นถ้้าครบทุกคน 
10 กรกฎาคม 2561  เป็นวันที่ยาวนานกว่าวันที่ผ่านมา! "หน่วยซีล" ลั่นวันนี้รอฉลองส้าเร็จ ช่วยทีมหมูป่าพ้นถ้้าครบทุก
คน เพจ "Thai NavySEAL" โพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้ 10 ก.ค. 61 คงเป็นวันที่ยาวนานกว่าวันที่ผ่านมา แต่เราจะรอ
คอย ฉลองความส้าเร็จร่วมกัน นะครับ Hooyah Today is 10 July 2018. It will be longer than previous ones. 
We will celebrate together finally. Hooyah! ทั้งนี้ หลังจาก ผบ.ศอร. เผยแผนปฎิบัติการพาหมูป่ากลับบ้าน "9 
ชีวิต" เด็ก 4 -โค้ช 1- หมอ 1- ซีล3 จากปฏิบัติการวันแรกใช้เวลา 11 ชั่วโมงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ใช้เวลา 9 ชั่วโมง เชื่อว่า
ปฏิบัติจากครั้งที่ 3 นี้ อาจจะใช้เวลาเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเล็กน้อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เนื่องจากปฏิบัติการวันนี้
ค่อนข้างหนักกว่าสองวันที่ผ่านมาก็มีการปรับแผนอย่างมากเนื่องจากการ 2 ครั้งแรก เป็นการช่วยเด็กครั้งละ 4 คน 
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แต่ปฏิบัติการวันนี้เป็น 4+1 คือการช่วยเด็ก 4 โค้ช 1 และหากสามารถท้าได้อาจน้าหมอ 1 (พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน 
หรือหมอภาคย์) และซีล อีก3 ที่อยู่ดูแลเด็ก 

 
- เวลา 1502 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เมื่อตึกฉุกเฉินที่ทีมหมูป่านอนพักรักษาตัว มาจากเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวที่ 
"ตูน บอดี้สแลม" ร่ํวมวิ่งด้วย และชื่อจริงของพ่ีตูน (อาทิวราห์) ยังแปลว่าหมูป่า แถมน้องๆ ทีมหมูป่าก็ออกมาวิ่งในครั้ง
นั้นด้วย ด้าน "ก้อย รัชวิน" แฟนสาวพ่ีตูน ได้ออกมาโพสต์ว่า "โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์ประจ้าจังหวัดเชียงราย และเป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนไทยในวันนั้น และได้ถูกส่งต่อ
มาถึงผู้รับในวันนี้ในวันนั้นทีมหมูป่าก็ออกมาก้าวด้วย ขอบพระคุณน้้าใจจากคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมให้เกิดความ
ช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะมากหรือน้อย "ทุกคน" ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพนี้ และก้อยเชื่อว่าการ
ร่วมมือร่วมใจกันแบบในวันนี้จะยังคงด้าเนินต่อไป เพราะ "เมล็ดพันธุ์แห่งการให้" ได้เบ่งบานในใจของคนไทยแล้วดีใจที่
น้องหมูป่าทั้ง 4 คนปลอดภัย และภาวนาให้ภารกิจของ 9 คนที่เหลือราบรื่น ปลอดภัย ไร้อุปสรรคทุกประการ เป็น
ก้าลังใจให้ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่และท้างานหนักอยู่ที่เชียงรายตอนนี้นะคะ" ขอบคุณต้นเรื่อง : twitter @aom_minx. 
#mgronline #ตูนบอดี้สแลม #ทีมหมูป่า #ก้าวคนละก้าว เพจ #ก้าว เผยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับ
จัดสรรเงินบริจาคจากโครงการ #ก้าวคนละก้าว ทั้งสิ้น 110.5 ล้านบาท พร้อมระบุโครงการก้าวคนละก้าว ดีใจที่ได้เป็น
ส่วนเล็กๆ ช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่า � เป็นการร่วมแรงรวมใจของคนไทย ในวันที่เริ่มโครงการ และส่งผลประโยชน์ต่อ
สังคมในวันนี้ #ส่งใจไปถ้้าหลวง #ถ้้าหลวง 

 
- เวลา 1520 "น้้าใจคนโคราช ตั้งโรงครัวจิตอาสา ช่วยงานศพ จ่าสมาน Hero ถ้้าเขาหลวง"กลุ่มประชาชนจิตอาสา เรา
ท้าความดีด้วยหัวใจ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ช่วยกันรวบรวมเครื่องครัว เครื่องปรุง วัตถุดิบที่ใช้ประกอบ
อาหาร เช่น มะละกอ หน่อไม้ หมี่โคราช ปลาร้าเขื่อนล้าแชะ กล้วยและเงาะ ฯลฯ โดยชาวอ้าเภอครบุรี กลุ่มจิตอาสานี้ 
เตรียมน้าไปตั้ง "โรงครัวจิตอาสา" เลี้ยงอาหารภายในงานที่ตั้งบ้าเพ็ญกุศลศพของ " จ.อ.สมาน กุนัน " นักท้าลายใต้น้้า  
จู่โจมนอกราชการ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานและให้ก้าลังใจแก่ครอบครัวของ
จ่าสมาน ที่ได้สูญเสียเสาหลักของครับครัวไปเนื่องจากการเข้าไปกู้ภัยช่วยเหลือโค้ชและเยาวชนนักเตะทีมหมูป่าอะคาเด
มี่ Cr.รณภพ สิงห์เริงฤทธิ์ #สีสันโครรช #LikeKorat #กลุ่มประชาชนจิตอาสาเราท้าความดีด้วยหัวใจอ้าเภอครบุรี #
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จังหวัดนครราชสีมา #ชาวโคราชส่งทีมตั้งโรงครัวจิตอาสา #ช่วยงานศพจ่าสมานอดีตหน่วยซีล #ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 
#Heroถ้้าเขาหลวง #สีสันคนดี 

 
- เวลา 1600 ครูสอนด้าน้้าชาวฟินแลนด์ Mikko Paasi 1 ในทีมภารกิจสุดท้าย โพสต์ภาพชุดที่เลอะโคลนอย่างหนักลง 
FB “ขอบคุณทุกคนส้าหรับการสนับสนุน มันมีความหมายมากส้าหรับพวกเรา รีบอาบน้้าและกลับไปปฏิบัติงาน ขอยก
นิ้วให้กับสถานการณ์ที่ยังคงเยี่ยมยอดจนถึงท้ายที่สุด #thailandcaverescue  #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน 

 

 
- เวลา 1633 เฮกันต่อ! หมูป่ารายที่ 10 ออกจากปากถ้้าหลวงแล้วปรับปรุง: 10 ก.ค. 2561 16:31 โดย: MGR Online  
ภาพจากรอยเตอร์ เชียงราย - คืบหน้าปฏิบัติการพาหมูป่าออกถ้้าหลวงรอบที่ 3..ล่าสุดทีมนักประดาน้้าทั้งไทย-
ต่างประเทศน้าสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีคนที่ 9 และ 10 ออกจากปากถ้้าแล้ววันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความ
คืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีติดในถ้้าหลวง วนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่
สาย จ.เชียงราย มาตั้งแต่เย็นวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง 2 วันที่ผ่านมา (8-9 ก.ค.) นักประดาน้้าทั้งไทย และต่างประเทศ 
รวมถึงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วยซีล ภายใต้การบัญชาการของ ศอร. ได้ช่วยเหลือออกจากถ้้ามา
ได้แล้วรวม 8 คน เหลืออีก 5 คน (นักเตะทีมหมูป่า 4 และโค้ชเอก) อยู่ที่เนินนมสาว พร้อมหมอ และหน่วยซีลอีก 3 
นายนั้น ปฏิบัติการพาหมูป่ากลับบ้านรอบที่ 3 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา-
ผบ.ศอร.ระบุว่า นักประดาน้้ารวม 19 นายได้เริ่มเข้าปฏิบัติการในถ้้าตั้งแต่ 10.08 น. ต่อมาเวลาประมาณ 15.20 น.เศษ 
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เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้รับค้าสั่งเตรียมความพร้อมทุกจุด ต้ารวจเพิ่มก้าลังตามถนนเข้า-ออกถ้้าหลวง ขณะที่พ้ืนที่รอบลาน 
ฮ. รัศมี 200 เมตรถูกกันเป็นพ้ืนที่หวงห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ ต่อมาเวลาประมาณ 15.30 น.มีรายงานว่า 
ทีมนักประดาน้้าได้ช่วยเหลือสมาชิกหมูป่ารายที่ 9 ออกมาใกล้โถงปากถ้้าหลวงแล้ว โดยมีแพทย์สนาม รพ.สนามรอ
รับเข้าจุดคัดกรอง ก่อนน้าส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้รายงานข่าวเพ่ิมเติมว่า ทีมแพทย์
อาจใช้สนามเฮลิคอปเตอร์ปากทางเข้าดอยผาหมี ติดถนนพหลโยธิน ห่างถ้้าประมาณ 4 กิโมเมตร ล่าสุดเมื่อเวลา 16.12 
น. หมูป่ารายที่ 9 ได้ออกจากปากถ้้าหลวงแล้ว ก่อนส่งตัวไป รพ.สนามตามล้าดับ รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 16.33 
น. หมูป่า คนที่ 10 ออกจากปากถ้้าหลวง ส่งตัวไปโรงพยาบาลสนามแล้ว 

 
- เวลา 1715 โรงครัวที่นี้ อบต.โป่งผา เต็มด้วยมิตรภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ ที่ก้าลังปฏิบัติภารกิจพาหมูป่าออกจากถ้้าหลวง cr.Pornsak 

 
 

- เวลา 17.20 น. ลูกหมูป่าตัวที่ 11 ออกจากปากถ้้าแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการน้าตัวส่ง รพ.สนาม ส่วนลูกหมูตัวที่ 12 
อยู่ที่ ห้องโถง 1 ก้าลังจะออกจากถ้้าเช่นกัน #BreakingNews หมู 10-11 ถึงปากถ้้า หมู 12 และโค้ชเอก ถึงโถง 3 แล้ว 
Hooyah!! 
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- เวลา 1736 อีกไม่นานตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงค่้า  พวกเราก็จะได้มีเฮกัน  ได้พบคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเห็นหน้า
และอยากพบ  """"  HOOYAH  !!  คนส้าราญ  งานส้าเร็จ  เย้  !!!   """"" 

 
- เวลา 1736 ตัวที่ 11 ตามมาแล้ว เพจเฟซบุ๊ค Army times Thailand รายงานข่าว เมื่อเวลา 16.50 น.หมูป่า ตัวที่ 11 
ออกจากปากถ้้าแล้ว ท้าการคัดกรอง และส่งตัวไปโรงพยาบาลสนาม #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้้าหลวง #13ชีวิตรอด
แล้ว #Ch7HDNews #ข่าว7HD ติดตามข่าวอ่ืนต่อที่ news.ch7.com 

 
- เวลา 1736 2ผกก.หนังดังฮอลีวูดมาติดตามที่ถ้้าเตรียมสร้างหนังฟอร์มใหญ่ ถ่ายท้าที่ถ้้าหลวงฯ คอนเฟิร์ม! ฮอลลีวูด
เตรียมสร้างหนัง “ภารกิจถ้้าหลวง” #LINETODAY 
https://today.line.me/TH/article/gZ2Zy8?utm_source=lineshare 

 
 

https://today.line.me/TH/article/gZ2Zy8?utm_source=lineshare
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- เวลา 1744 ส่งทีม "เก็บรังนกเกาะลิบง" กลับบ้านหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ช่วยเหลือน้องๆ หมูป่าออกจากถ้้าหลวง 
เครดิต@Danurak Kasamerat ขอบคุณในน้้าใจของพวกท่านค่ะ..เดินทางปลอดภัยนะ 

 

 
- เวลา 1745 เพจที่สามารถยืนยันข้อมูล ได้ดีที่สุดคือ Thai NavySEAL 
- เวลา 17.54 น. ออกมาแล้วหมูคนที่9เตรียมล้าเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 

 
- เวลา 17.58 น. รถพยาบาลคันที่ 2 เคลื่อนช้าๆ ออกจากถ้้าหลวง ไปลาน ฮ.จันกะผัก คาดน้าหมูป่าคนที่ 10 ส่ง
โรงพยาบาล #ถ้้าหลวง #ส่งใจไปถ้้าหลวง 
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- เวลา 1800 อัพเดทถ้้าหลวง เชียงราย 10/07/2561  #ThailandCaveRescue นักข่าวฝรั่งโดนเรียกตัว 1 ราย เหตุ
เพราะบินโดรน โดยไม่ได้รับอนุญาต พิกัดสามแยกทางเข้าวนอุทยานถ้้าหลวงฯSHORT NEWS: ผู้สื่อข่าวทีวีจากช่อง 
TVN โปแลนด์ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวระหว่างเกาะติดสถานการณ์ถ้้าหลวง เหตุใช้โดรนบริเวณปากทางเข้ าออก 
��parking sign�#TheStandardCo  

 
- เวลา 1802 มีผู้วาดการ์ตูนน่ารัก มีความหมายสะท้อนปฏิบัติการ “พาหมูป่ากลับบ้าน” ในครั้งนี้ ที่เป็นปฏิบัติการ
ระดับโลกท่ีน่าสนใจมาก แอดมินจึงขอน้ามาขยายให้แฟนเพจได้ชมนะครับ  ขอบคุณเจ้าของไอเดียนะครับ 
A cartoonist reflects “Operation Bring Wild Boars Home”(Thanks for a nice drawing) 
การเดินทางของหมูป่า...ความร่วมมือของมวลมนุษยชาติ ขอให้ทุกคนปลอดภัยสู่อ้อมอกของครอบครัว 
-- เติมพ่ีอินทรีย์ให้ใน cover page แล้วนะ แชร์ต่อได้ตามอัธยาศัยค่ะ แต่อย่าเอาไปหาผลประโยชน์นะคะ ปล. ส้าหรับ
หน่วยงานที่ต้องการน้าภาพไปใช้เพื่อหารายได้ให้ครอบครัวจ่าเอกสมาน กุนัน ติดต่อได้ มาช่วยแปลความหมายของภาพ 
(หากมีส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัย ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้ 
ช้าง(เผือก) เท้าหน้า = ท่านผู้ว่าฯ (ช้างเป็นสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย และท่านเหมาะจะเป็นช้างเผือกที่เราตามหา) 
ลูกหมูป่า + พี่หมูป่า = น้องๆทีมหมูป่าท้ัง 13 พี่ใหญ่คอยส่งน้องอยู่ด้านหลัง 
ม้าขาว = ทุกคนที่ร่วมในภารกิจ อาจไม่ได้เจาะจง (เพราะมีมากจริงๆ) ทุกคนล้วนเป็นอัศวินม้าขาว 
ซีล = หน่วยซีลทุกท่าน 
กบ = นักประดาน้้าทุกท่าน 
สิงโต = ทีมช่วยเหลือชาวอังกฤษ 
จิงโจ้ = ทีมช่วยเหลือชาวออสเตรเลีย 
แพนด้า = ทีมช่วยเหลือชาวจีน 
นกกระเรียน = ทีมช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น 
กวางมูส = ทีมช่วยเหลือชาวสวีเดน 
เสือ = ทีมช่วยเหลือชาวพม่า 
ช้างน้้าตาล = ทีมช่วยเหลือชาวลาว (ถ้าเข้าใจไม่ผิด ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของลาวค่ะ หากผิดพลาดต้องขออภัย) 
อินทรีย์ = ทีมช่วยเหลือจาก USA 
สุนัข K9 = ทีมช่วยเหลือสี่ขา สุนัขต้ารวจ 
นกนางแอ่น = ทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบง 
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พญานาค = ทีมสูบน้้า 
ไอรอนแมน = Elon Musk 
นก = สื่อ (ที่วิ่งสวนทางกับทีมช่วยเหลือ) อันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะ เพราะไม่ได้ตั้งใจสื่อในความหมายลบ แต่ในภาพคือ
นักจะวิ่งสวนกับทีมงานที่อยากวิ่งออกค่ะ ส่วนความหมายลบส้าหรับภาพนี้จะมีเพียงอีกาเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้คนที่
ท้าหน้าที่สื่อรู้สึกไม่ดีนะคะ 
อีกา = เสียงซุบซิบ ที่ไม่อยากให้ทีมช่วยเหลือ รวมถึงทีมน้องหมูป่าน้ามาใส่ใจ ให้ปล่อยผ่านไปเช่นเสียงนกเสียงกา 
source: https://www.facebook.com/sisideaclub/posts/1720727294648356 
White Elephant : The governor Narongsak  
Wild Boars : The children and coach 
White horse : All heroes who've involved in the mission.  You are the knight in shining armour riding 
the white horse to help us! 
Seal : of course ... Thai navyseal Hooyah! 
Frog : all world-class divers  
Lion : rescuers from England 
Kangaroo : rescuers from Australia 
Panda :  rescuers from China  
Crane : rescuers from Japan (Sorry for the flood disaster. Thai people wish things will get better 
soon)  
Moose : rescuers from Sweden 
Tiger : rescuers from Myanma 
Brown Elephant : rescuers from Loas 
Dog : K9 unit (cute!) 
Martin : climbers from Libong Thailandddd 
 ์Naga (Dragon) : water pumping team (can I include Drilling team ทีมบาดาล/เจาะถ้้า too?)  
Eagle : rescuers from USA  
Iron man : thank you elon musk 
Birds : media  
Crow : just some bad comments/ people/ obstacle. No-need to pay much attention. 
(แปลภาษาอังกฤษโดย Aor Panasoot) 

 
- เวลา 18.07 น. ฮ.ยกตัวขึ้นจากลานจันกะผัก คาดน้าหมูป่าคนที่ 9 ส่งโรงพยาบาล #ถ้้าหลวง #ส่งใจไปถ้้าหลวง 
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- เวลา 1809 เฮกันต่อ! หมูป่ารายที่ 12 และ 13 ออกจากปากถ้้าหลวงแล้ว เผยแพร่: 10 ก.ค. 2561 18:09   โดย: 
MGR Online ภาพจากรอยเตอร์ 
เชียงราย - คืบหน้าปฏิบัติการพาหมูป่าออกถ้้าหลวงรอบที่ 3..ล่าสุดทีมนักประดาน้้าทั้งไทย-ต่างประเทศน้าสมาชิกทีม
หมูป่า อะคาเดมี คนที่ 9, 10, 11 12 13 ออกจากปากถ้้าแล้ววันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าปฏิบัติการ
ช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่า อะคาเดมี ติดในถ้้าหลวง วนอุทยานถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
มาตั้งแต่เย็นวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง 2 วันที่ผ่านมา (8-9 ก.ค.) นักประดาน้้าทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วยซีล ภายใต้การบัญชาการของ ศอร.ได้ช่วยเหลือออกจากถ้้ามาได้แล้วรวม 8 
คน เหลืออีก 5 คน (นักเตะทีมหมูป่า 4 และโค้ชเอก) อยู่ที่เนินนมสาว พร้อมหมอและหน่วยซีลอีก 3 นายนั้น 
ปฏิบัติการพาหมูป่ากลับบ้านรอบที่ 3 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา-ผบ.ศอร.
ระบุว่า นักประดาน้้ารวม 19 นายได้เริ่มเข้าปฏิบัติการในถ้้าตั้งแต่ 10.08 น. ต่อมาเวลาประมาณ 15.20 น.เศษ 
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้รับค้าสั่งเตรียมความพร้อมทุกจุด ต้ารวจเพิ่มก้าลังตามถนนเข้า-ออกถ้้าหลวง ขณะที่พ้ืนที่รอบลาน 
ฮ. รัศมี 200 เมตรถูกกันเป็นพ้ืนที่หวงห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ ต่อมาเวลาประมาณ 15.30 น. มีรายงานว่า
ทีมนักประดาน้้าได้ช่วยเหลือสมาชิกหมูป่ารายที่ 9 ออกมาใกล้โถงปากถ้้าหลวงแล้ว โดยมีแพทย์สนาม รพ.สนามรอ
รับเข้าจุดคัดกรอง ก่อนน้าส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้ รายงานข่าวเพ่ิมเติมว่า ทีมแพทย์
อาจใช้สนามเฮลิคอปเตอร์ปากทางเข้าดอยผาหมี ติดถนนพหลโยธิน ห่างถ้้าประมาณ 4 กิโลเมตร ล่าสุดเมื่อเวลา 16.12 
น. หมูป่าคนที่ 9 ได้ออกจากปากถ้้าหลวงแล้ว ก่อนส่งตัวไป รพ.สนาม จากนั้นได้ล้าเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ส่งรพ.
เชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 16.33 น. หมูป่าคนที่ 10 ออกจากปากถ้้าหลวง ส่งตัวไป
โรงพยาบาลสนามแล้ว 
เวลา 17.13 น.หมูป่าคนที่ 11 ออกจากถ้้าแล้ว 
เวลา 17.25 น.ถึง รพ.ภาคสนาม 
เวลา 18.20 หมูป่ารายที่ 12 และ 13 ออกจากปากถ้้าเรียบร้อยแล้ว 
- เวลา 18.22 น. ลูกหมูป่า ตัวที่ 13 ออกจากถ้้าหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยืนยันเป็นโค้ชเอก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก้าลังน้า
ตัวไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลสนาม 
- เวลา 1829 ทุกสถานี เตรียมพร้อมครั้งที่ 3 ครับ ต่อเนื่อง ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม 
- เวลา 1834 คนแรกของวันนี้18.30น.ถึง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว 
- เวลา 1839 สมาชิกทีมหมูป่าคนที่ 10-11 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทหาร MI-17 ซึ่งล้าเลียงผู้ป่วยได้ 2 คน ออกเดินทางไป
สมทบกับเพ่ือนที่โรงพยาบาล #WorkpointNews 
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- เวลา 1857 ***ปรบมือเกลียว! หมูป่าคนสุดท้าย-โค้ชเอก พ้นถ้้าหลวงแล้ว***โดย [▪ไทยรัฐออนไลน์▪]  
***ทีมหมูป่าออกมาครบ เด็กคนสุดท้าย-โค้ชเอก ถูกล้าเลียงออกจากถ้้าหลวงแล้ว ตามแผนต้องน้ามาประเมินอาการที่ 
รพ.สนาม ก่อนที่จะน้าตัวมาขึ้น ฮ. ไปยัง รพ.เชียงรายฯ .>>เมื่อเวลา 18.48 น. วันที่ 10 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
สมาชิกทีมหมูป่าคนที่ 12 ซึ่งเป็นเด็กคนสุดท้าย และโค้ชเอก ถูกน้าตัวออกมาจากถ้้าหลวงแล้ว และหลังจากที่ตรวจ
ร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ ที่ รพ.สนาม เจ้าหน้าที่ได้น้าตัวขึ้นรถพยาบาล ล้าเลียงไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือน้าตัวส่ง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไป>>>โดยวินาทีที่ทีมหมูป่าคนที่ 12 และโค้ชเอก พ้นถ้้าหลวงนั้น คนที่ปฏิบัติ
ภารกิจบริเวณถ้้าหลวง ต่างปรบมือให้>>>อย่างไรก็ตาม นอกจาก ทีมหมูป่าฯ 5 คน ที่จะถูกน้าตัวออกมาจากถ้้าหลวง
วันนี้แล้ว ยังมีแพทย์อีก 1 นาย คาดว่าคือ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน หรือ หมอภาคย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยซีล อีก 3 
นาย ที่จะถูกน้าตัวออกมาจากบริเวณเนินนมสาวด้วยเช่นกัน โดยทั้ง 4 คน คาดว่าจะถูกน้าตัวส่งโรงพยาบาล เพ่ือ
ตรวจหาเชื้อในร่างกาย หลังจากเข้าไปปฏิบัติภารกิจ อยู่กับน้องๆ ทีมหมูป่าตั้งแต่วันที่พบตัว บริเวณเนินนมสาว sm.r 

 
- เวลา 1900 คนสุดท้ายของภารกิจ ขอคารวะ 

 
- เวลา 1903 ยังรอ SEAL อีก 3 และหมอภาค ไม่เกิน 2 ชม. 
- เวลา 1905 ภาพการ์ตูน ประกอบภารกิจช่วยเหลือหมูป่า อย่างประทับใข 
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- เวลา 1923 ฝากขอบคุณคนท้างานในพ้ืนที่ ที่ยังต้องปฏิบัติงานหลังเสร็จภารกิจนี้ กู้ภัย นานาชาติ ยังมี จนท.อีกเยอะ
ที่ต้องเครียร์งานต่อสามัคคี คือ พลัง’ 60 ล้านหัวใจคนไทย เป็นหนึ่งเดียว ผ้าคลุมคือสัญลักษณ์ ของฮีโร่ 

 
- เวลา 1937 จากที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า มีการให้ยาทีมหมูป่าก่อนพาด้าน้้าออกจากถ้้าหลวง วันนี้ผู้สื่อข่าวได้
สอบถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประเด็นดังกล่าว โดยนายกฯ ได้ระบุว่า ทีมด้าน้้าได้ให้ทีมหมูป่า
กินยาคลายประสาทจริง เพ่ือลดอาการวิตกก่อนด้าน้้าออกจากถ้้า เช่นเพ่ือไม่ให้ตกใจจนดึงหน้ากากออก  พร้อมยืนยัน
ว่าไม่ได้มีการวางยาสลบแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้รับประทานยาเพื่อให้สงบขึ้น #WorkpointNews 
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