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คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ข่าวที่โด่งดังและมีผู้ติดตามมากที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมา คือข่าวการค้นหาและ
ช่วยชีวิตทีมฟุตบอล “หมูป่าอะคาเดมี” ซึ่งประกอบด้วยนักฟุตบอลเยาวชนอายุ ๑๑ - ๑๖ ปี จานวน ๑๒ คน
และผู้ช่วยโค้ชอีก ๑ คน รวม ๑๓ ชีวิต ที่ติดอยู่ในถาหลวง วนอุทยานถาหลวง-ขุนนานางนอน ต.โป่ง ผา
อ.แม่สาย จว.เชียงราย ซึ่งเป็นถาที่มีความลึกประมาณ ๑๐.๓ กม. ลึกที่สุดเป็นลาดับ ๔ ของประเทศไทย
เนื่องจากเข้าไปภายในถาแล้วเกิด ฝนตกหนักและมีนาป่าไหลท่วมทางเข้ าออกของถา ทาให้ติดอยู่ภายในถ า
ตังแต่วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๑ ช่วงเย็น จนกระทั่งถูกพบตัวทัง ๑๓ คนในสภาพอิดโรย เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๐ ช่วงหัวค่า
ณ จุดที่เรียกว่าเนินนมสาว ห่างจากปากถาประมาณ ๔.๓ กม. รวมเวลาค้นหาประมาณ ๒๒๒ ชม. และสามารถ
นาตัวหมูป่าออกมาได้อย่างปลอดภัยครบทัง ๑๓ ชีวิตในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ รวมเวลาปฏิบัติการกู้ภัยในครังนี
๑๘ วัน คิดเป็นกว่า ๔๐๐ ชั่วโมง
ข่าวปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในครังนีนอกจากจะเป็นที่สนใจของชาวไทยแล้ว ยังเป็นที่กล่าวถึง ไป
ทั่ ว โลก เนื่ อ งจากเป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า สนใจเพราะมี อุ ป สรรคมากมาย ในปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง อาจเรี ย กได้ ว่ า
เป็นปฏิบัติการกู้ภัยที่ยากที่สุดในโลก ต้องทางานแข่งกับเวลา ทางานในสภาพที่ยากลาบากเพราะถามีความลึก
และสลับซับซ้อน มืด แคบ ออกซิเจนต่า บางช่วงมีนาท่วมสูงจรดเพดานถา ซึ่งเป็นนาเย็น ไหลแรง และเป็น
นาขุ่น นอกจากเรื่องความยากลาบากในการปฏิบัติภารกิจแล้ว ผู้ประสบภัยยังเป็นเด็กและเยาวชนทาให้เกิด
ความสงสารและเห็นอกเห็นใจจากผู้ติดตามข่าวทั่วโลก และผู้ประสบภัยยังเป็นทีมฟุตบอลเยาวชนซึ่งเหตุการณ์
เกิดขึนในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ที่ประเทศรัสเซียพอดี จากความประจวบเหมาะที่ได้กล่าว
มานี ทาให้เหตุการณ์นีมีผู้ติดตามจากทั่วโลกมากกว่าฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ เสียอีก
ปัจจัยสู่ความสาเร็จในมุมมองของผู้บัญชาการเหตุการณ์
จากคาให้สัมภาษณ์ของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุทยานแห่งชาติถาหลวง-ขุนนานางนอน จ.เชียงราย (ผบ.ศอร.) ในรายการ “โลกป่วน (Disrupted
World)” ทางไทยพีบีเอส เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค.๖๑, ๒๒๐๐ - ๒๒๕๕ สามารถสรุปปัจจัยสู่ความสาเร็จ
ของปฏิบัติการครังนีได้ ดังนี
๑. มีการวางแผนที่ดี กล่าวคือ ในปฏิบัติการครังนีมีการวางแผนไว้อย่างรัดกุม โดยมีแผนการปฏิบัติ
ในเบืองต้น ๔ แผน ซึ่งพยายามดาเนินการคู่ขนานกันไป ได้แก่
๑.๑ การค้นหาและนาออกทางหน้าถา ซึ่งใช้เป็นแผนหลัก
๑.๒ การค้นหาโพรงหรือปล่องเข้าถาจากบนภูเขา
๑.๓ การสูบนาออกเพื่อระบายนาและค้นหาทางเข้าถาจากทางที่เป็นทางออกของนา
๑.๔ การใช้เครื่องมือสแกนและเจาะภูเขาลงไปสู่ถาในตาแหน่งที่คาดว่าเด็กติดอยู่
โดยแผนทังหมดผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากกลุ่มผู้บริหาร และเมื่อมีแผนที่ดีแล้ว
ต้องมีการนาไปปฏิบัติที่ดีด้วย นอกจากนันยังมีการประชุมกลุ่มผู้บริหารเพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนทุกวัน
อย่างน้อยวันละ ๒ ครัง เพื่อให้แผนมีความทันสมัยอยู่เสมอ
๒. ข้อมูลข่าวสาร (Information) คือ ข้อเท็จจริงและองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ ทังเรื่องแผนผังถา การคาดการณ์เรื่องฝนฟ้าอากาศ เส้นทางของนาเข้าออกจากถา พืนที่บนภูเขา
ที่อาจมีโพรงหรือปล่องให้ลงไปในถาได้ ข้อมูลของร่างกายมนุษย์ในการอดอาหาร การใช้ก๊าซออกซิเจน ฯลฯ

๒
และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และมีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจในการดาเนินการ
ตลอดจนการแถลงข่าวและแก้ข่าวเท็จ หรืออาจรวมเรียกว่า การปฏิบัติการด้านสารสนเทศ (Information
Operation : IO) โดยอาจกล่าวได้ว่า ในปฏิบัติการครังนี มีการจัดการด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างดีเยี่ยม
๓. การร่วมแรงร่วมใจทางานเป็นทีม ในปฏิบัติการครังนีมี การจัดแบ่ง และมอบหมายหัวหน้ า ที ม
เป็นผู้รับผิดชอบงานแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน หากมีบุคลากรผู้มีความถนั ดในด้านใดเพิ่มเข้ามา ก็จะจัดให้อยู่
ในกากับของหัวหน้าทีมที่จัดไว้แล้ว โดยทุกคนต้องทาตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เคารพ
บทบาทหน้าที่ของผู้อื่น ที่สาคัญคือ ต้องเคารพหัว หน้า ทีม และร่วมแรงร่วมใจกันทางานโดยมุ่ง สู่จุ ด หมาย
ปลายทางเดียวกัน
๔. การมีภาวะผู้นาของหัวหน้าหน่วยระดับรอง หัวหน้าทีมที่ได้รับมอบหมายในปฏิบัติการครังนีทุกคน
มีภาวะผู้นา และแสดงความเป็นผู้นาในการบริหารจัดการการปฏิบัติของแต่ละภาคส่วนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
มีผู้เข้าร่วมปฏิ บัติ ก ารนี เป็ นหมื่น คนซึ่ง มาจากหลายภาคส่ วน จึง ต้องมีการจัด โครงสร้ างหน่วยการปฏิ บั ติ
ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การมี ค วามหวั ง และพลั ง ใจ ในปฏิ บั ติ ก ารครั งนี ทุ ก ภาคส่ ว นทั งผู้ ป ฏิ บั ติ ผู้ ส นั บ สนุ น แม้ แ ต่
สื่อมวลชนล้วนมีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะพบเด็กและช่วยเด็กไว้ได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้าย
เพียงใด ก็ยังคงมีความหวัง และสร้างพลังใจเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นในการบรรลุภารกิจ
๖. เดชะพระบารมีของ ร.๑๐ โดย ผบ.ศอร.ขยายความว่า ข้อนีถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด เพราะด้วย
เดชะพระบารมี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทาให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างราบรื่น พระองค์ช่วยสนับสนุน
อุปกรณ์บางอย่างที่ ศอร.ไม่สามารถจัดหาเองได้ หรืออาจจัดหาได้แต่ต้องใช้เวลามาก ทาให้การทางานเป็นไปได้
ง่ายขึน และยังทรงเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติในการบรรลุภารกิจอีกด้วย
๗. การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติง าน เพราะมีเป้าหมายชัดเจน และมีพลังใจเต็มเปี่ยม ผู้ร่วมงาน
ทุกคนจึงมีแนวคิดเดียวกัน คือ ไม่เจอไม่เลิก ไม่สาเร็จไม่ยอมแพ้ ช่วยไม่ได้ไม่กลับ
๘. มีการยอมรับความช่วยเหลือจากนานาชาติ โดยใช้หลักแนวคิดที่ว่า การทางานที่แข่ง กับเวลา
หากมีทรัพยากรมากกว่า ย่อมทางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนันยังได้มีการร้องขอความช่วยเหลือ
จากมิตรประเทศที่มีบุคลากร ทรัพยากร และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อช่วยในการปฏิบัติภารกิจ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จในมุมมองทางทหาร
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึนนี เชื่อได้ว่าจะต้องมีการนามาถอดบทเรียนในระดับประเทศหรือระดับกองทัพ
อย่างแน่นอน หากแต่คงต้องใช้เวลาในการรวบรวมรายละเอียด และเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ ของการปฏิบัติ
ให้ครบถ้วนครอบคลุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึนทังหมด เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในอนาคต ผู้เขียนจึงขอแสดง
ความคิดเห็นส่วนตัว โดยวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสาเร็จ ของปฏิบัติการในครังนี ในมุมมองทางทหาร (Military
Perspective) ตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) และหลักการสงคราม (Principles of
War) ดังนี
๑. แนวคิดทางยุทธศาสตร์ (Strategic Framework)
หากพูดถึงแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของทหารแล้ว เรามักใช้โมเดลของ Arthur F. Lykke, Jr. คือ
Ends Ways Means ขยายความคือ การบรรลุภารกิจทางทหารเกิดจากองค์ประกอบสาคัญ ๓ ประการ ได้แก่
มีเป้าหมาย (Ends) มีวิธีการหรือหนทางปฏิบัติ (Ways) และมีทรัพยากรหรือเครื่องมือสนับสนุน (Means)
ซึ่ง ปฏิบัติการในครังนีมีองค์ประกอบครบถ้วนทัง ๓ องค์ประกอบ กล่าวคือ มีเป้าหมาย (Ends) ที่ชัดเจน
คือการค้นหาและพาตัวเด็กออกจากถาให้ได้อย่างปลอดภัย จากนันจึงได้มีการกาหนดวิธีการหรือหนทางปฏิบัติ
(Ways) ได้ แ ก่ การวางแผนการช่ วยเหลื อ ตามที่ ผบ.ศอร.ได้ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น มี ทั งแผนหลั ก และแผนรอง

๓
ซึ่ ง ทุ ก แผนได้ ด าเนิ นการปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั น ไปเนื่อ งจากต้ องท างานแข่ ง กับ เวลา และองค์ ป ระกอบสุ ดท้าย
มีเครื่องมือหรือทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติ (Means) ซึ่งได้จากการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานราชการ
ตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสากลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมสมทบในปฏิบัติการครังนี หากยังขาดสิ่งใดก็สามารถ
ร้องขอ และได้รับการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีจากทังในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนันแล้วผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ยังมีลักษณะของผู้นาทางทหาร มีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มีความกล้าหาญเสียสละ มีความเข้มแข็ง
เอาจริงเอาจัง จึงทาให้ปฏิบัติการในครังนีสาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี
๒. หลักการสงคราม (Principles of War)
หลายท่านอาจแย้งว่า ปฏิบัติการครังนีเป็นการค้นหาและกู้ภัย ไม่ใช่การทาสงครามสักหน่อย
ไม่มีข้าศึกศัตรูที่ไหน ไม่ได้ไปรบกับใคร แต่แท้ที่จริง แล้ว หลักการสงครามสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ แม้กระทั่งการทาธุรกิจหรือการดาเนินชีวิต ได้ โดยหลักการสงครามเกิด จากการศึกษา
พิจารณาความส าเร็ จ และความล้ มเหลวของการสงครามที่ไ ด้กระท ามาแล้ว ในอดี ต และยัง ได้มาจากการ
คาดคะเนสภาพกับลักษณะของการสงครามในอนาคต เพื่อหาทางเอาชนะสงคราม โดยในปัจจุบัน หลัก การ
สงครามของไทยมี ๑๐ ข้อ (หลักการสงครามทางอากาศ ที่ระบุไว้ในหลั กนิยมพืนฐานของ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๑
มี ๑๑ ข้อ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้ ทัง ๑๐ ข้อ) โดยในปฏิบัติการครังนีอาจเปรียบได้กับการรบ ข้าศึกมิใช่
เจ้าแม่นางนอน แต่เป็นนา รวมถึงปัจจัยจากธรรมชาติอื่นคือสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ หากจะวิเคราะห์
ปัจจัยสูค่ วามสาเร็จของการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในครังนีตามหลักการสงคราม สามารถพิจารณาได้ ดังนี
๒.๑ หลักความมุ่งหมาย (Objective) ให้นิยามว่า “ต้องมุ่ง ไปสู่ที่หมายที่ไ ด้ก าหนดไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน” (ในหลักการสงครามทางอากาศใช้คาว่า “หลักวัตถุประสงค์”) ซึ่งตรงกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์คือ
Ends โดยในปฏิบัติการครังนีมีการกาหนดเป้า หมายไว้อย่ างชัด เจนดัง ที่ไ ด้กล่ าวมาแล้ว ข้ างต้น และมีการ
ดาเนินการปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนัน
๒.๒ หลักการรวมกาลัง (Mass) ให้นิยามว่า “รวมอานาจกาลังรบ ณ ตาบลและเวลาที่แตกหัก”
(ในหลักการสงครามทางอากาศใช้ชื่อเดียวกัน) อธิบายความก็คือ การรวมกาลังคือรวบรวมทรัพยากรหรือระดม
สรรพกาลังที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อการดาเนินการใด ๆ ณ เวลาและสถานที่ที่เราได้เปรียบข้าศึกมากที่สุด
โดยในปฏิบัติการครังนี มีการระดมสรรพกาลังทังจากในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือทีมหมู ป่า ทังทรัพยากร
บุคคล เช่น ทีมดานา ทีมปีนเขา ทีมสนับสนุน แม้กระทั่งทีมทาอาหาร ทีมซักผ้า ฯลฯ ตลอดจนทรัพยากรที่เป็น
สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในการช่วยเหลือ เช่น ถังออกซิเจน อุปกรณ์ดานา อุปกรณ์สารวจถา อุปกรณ์สูบนา อุปกรณ์
เจาะบาดาล อุปกรณ์สารวจทางอากาศ อุปกรณ์จ่ายไฟ ฯลฯ ทาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
๒.๓ หลักการดาเนินกลยุทธ์ (Maneuver) ให้นิยามว่า “ใช้อานาจกาลังรบอย่างอ่อนตัวเพื่อให้
ได้มาและดารงไว้ซึ่งความได้เปรียบ” (ในหลักการสงครามทางอากาศใช้ชื่อเดียวกัน) คาว่า กาลัง รบ ในที่นี
หมายรวมถึงทรัพยากรหรือองคาพยพต่าง ๆ ในการบรรลุภารกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปฏิบัติการครังนีมีการใช้
ทรั พ ยากรมากมายจากหลายหน่ ว ยงาน และมี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งชาญฉลาด ทั งทรั พ ยากรบุ ค คล
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ตามสภาพภูมิประเทศและสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น การใช้
นักปีนเขาเก็บรังนกมาสารวจปล่องบนภูเขา การใช้ท่อส่งแก๊สเป็นท่อสูบนาออกจากถา การปรับเปลี่ยนวิธีการ
จากไม่รอให้นาลดเป็นการส่งมนุษย์กบวางถังออกซิเจนทุกระยะ ๒๕ เมตร เป็นต้น
๒.๔ หลักการระวังป้องกันและ รปภ. (Security) ให้นิยามว่า “ไม่ยอมให้ข้าศึกได้เปรียบโดยที่เรา
ไม่ไ ด้คาดคิด” (ในหลักการสงครามทางอากาศใช้ค าว่า “หลักความปลอดภัย ” ซึ่ง เน้นการรักษาความลั บ
และความปลอดภัยของฝ่ายเรา) ในกรณีนีอาจกล่าวได้ว่า คือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ
การลดความเสียหายที่อาจเกิดขึนได้ นั่นเอง ซึ่งจากเหตุการณ์นี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ค่อนข้ างดี

๔
โดยในการดาเนินการค้นหาและกู้ภัย ล้วนกระทาบนหลักของความปลอดภัยของ จนท.ผู้ปฏิบัติง าน เช่น
การสูบนาในถาต้องใช้เครื่องสูบนาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดก๊าซพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในถา การต่อไฟฟ้า
เข้าไปในถาต้องใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดไฟรั่วให้เป็นอันตราย เป็นต้น และเมื่อเกิดการสูญเสีย จาก
อุบัติเหตุ ก็ใช้เป็นบทเรียนในการป้องกันระมัดระวังไม่ให้เกิดซาอีก ตลอดจนมีการแถลงข่าวเฉพาะข้อเท็จจริง
และแก้ข่าวเท็จ (การต่อต้านข่าวกรอง) เพื่อป้องกันปัญหาข่าวเท็จที่อาจส่งผลกระทบต่ อความเชื่อมั่นและขวัญ
กาลังใจของผู้เกี่ยวข้องได้
๒.๕ หลักความง่าย (Simplicity) ให้นิยามว่า “แผน/คาสั่ง ที่ชัดเจนไม่ยุ่งยากง่ายต่อการเข้าใจ”
(ในหลักการสงครามทางอากาศใช้ชื่อเดียวกัน) แม้ว่าปฏิบัติการในครังนีจะมีผู้เข้าร่วมจากหลายชาติหลายภาษา
ทาให้มีอุปสรรคด้านการสื่อสารอยู่บ้าง แต่ก็สามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนและ
ขันตอนการปฏิบัติมีความชัดเจน นอกจากนันในขันตอนสาคัญยังมีการซักซ้อมการปฏิบัติอีกด้วย เช่น การซ้อม
ดานาพาเด็กออกจากถาในสระว่ายนา การซ้อมการลาเลียงผู้ป่วยจากหน้าถาไปยังโรงพยาบาล เป็นต้น
๒.๖ หลักการรุก (Offensive) ให้นิยามว่า “ชิง ความริเริ่ม ,ครองความริเริ่ม ,ขยายผลความ
ริเริ่ม” (ในหลักการสงครามทางอากาศใช้ชื่อเดียวกัน) หรืออาจกล่าวเป็นภาษาชาวบ้านได้ว่า “ชิงลงมือก่อน
เพื่อความได้เปรียบ” แต่สาหรับสถานการณ์นีเป็นการสู้รบกับ นาและปัจจัยจากธรรมชาติ การรุกจึงเป็นการ
ริ เ ริ่ ม กระท าในสิ่ ง เพิ่ ม เติ ม จากการกระท าเพื่ อ แก้ ปั ญ หาแบบปกติ ทั่ ว ไป เช่ น การระบายน าออกจากถ า
ซึ่งโดยปกติจะใช้การสูบนาออกทางหน้าถา แต่ในปฏิบัติการนีมีการรุกหรือการริเริ่มโดยการเบี่ยงทางนาไม่ให้
เข้าถา และการเจาะนาบาดาลเพื่อช่วยลดระดับนาในถา เป็นต้น
๒.๗ หลักการออมกาลัง (Economy of Force) ให้นิยามว่า “ใช้กาลังแต่เพียงน้อยในด้านการ
ปฏิบัติรอง” (ในหลักการสงครามทางอากาศใช้ชื่อเดียวกัน) คือการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ทุ่มทรัพยากร
ส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมหลัก และใช้ทรัพยากรเท่ าที่จาเป็นในกิจกรรมรอง สาหรับปฏิบัติการนีต้องทางาน
แข่ ง กั บ เวลา และมี ท รั พ ยากรสนับ สนุนค่ อ นข้า งครบถ้ วน จึ ง สามารถทุ่ ม ใช้ท รั พยากรได้ ทั งกิจ กรรมหลัก
(การเข้าค้นหาและกู้ภัยจากทางปากถา) และกิจกรรมรอง (การหาทางเข้าถาทางอื่น) จึงอาจเห็นภาพการออม
กาลังได้ไม่ชัดเจนนัก แต่เราจะเห็นภาพการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน
๒.๘ หลักเอกภาพในการบัง คับบัญชา (Unity of Command) ให้นิยามว่า “มีเอกภาพในการ
ปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ รั บ ผิ ด ชอบเพี ย งผู้ เ ดี ย ว” (ในหลั ก การสงครามทางอากาศใช้ ชื่ อ เดี ย วกั น )
จะเห็นได้ว่า ยิ่งกิจกรรมใหญ่องค์ประกอบเยอะก็ยิ่งควบคุมลาบากบริหารจัดการยาก หากมีผู้สั่งการหลายคน
หรือผู้สั่งการไม่มีอานาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อาจเกิดความสับสน ทางานซาซ้อน หรือไปคนละ
ทิศคนละทาง จากสถานการณ์นี จะเห็นได้ชัดเจนว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผบ.ศอร.ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์มีเอกภาพในการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ทุกหน่วยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ ผบ.ศอร.กาหนด
เท่านัน แม้แต่การแถลงข่าว ผบ.ศอร.ก็จะเป็นผู้ให้ข่าวอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว
๒.๙ หลักการจู่โจม (Surprise) ให้นิยามว่า “โจมตี ณ เวลาและตาบลที่ ในรูปแบบที่ข้าศึกมีการ
เตรียมการน้อยที่สุด ” (ในหลักการสงครามทางอากาศใช้ชื่อเดียวกัน) อาจกล่าวได้ว่าหลักการนีคือ การหา
จุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเข้าโจมตีแบบไม่ให้ตังตัว ในทางทหารเราใช้การเตรียมข่าวกรองยุทธบริเ วณ
(Operational Intelligence Preparation of the Environment: OIPE) เพื่อหาข้อมูลเตรียมการรบและหา
จุดอ่อนของข้าศึก ส่วนในสถานการณ์นีต้องสู้กับธรรมชาติ การเตรียมข่าวกรองยุทธบริเวณคือการประสาน
ขอข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผู้ที่เคยสารวจถาหลวงมาก่อน และจากชาวบ้าน
ในบริเวณนัน เพื่อหาจุดอ่อนคือหนทางที่คาดว่าจะสามารถเข้าไปในถาได้

๕
๒.๑๐ หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (Total Defense) ให้นิยามว่า “ผนึกกาลั ง รบทังสินเพื่อชดเชย
ความเสียเปรียบในด้านอานาจกาลังรบ” ในข้อนีความหมายไม่ตรงกับหลักการสงครามทางอากาศ แต่ใกล้เคียง
กับ หลักเอกภาพของความพยายาม (Unity of Effort) ของ ทอ. ซึ่งให้คาอธิบายว่า เป็นการรวมความพยายาม
สู่จุดมุ่งหมายเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรบ หลักการในข้อนีมีความแตกต่างของการให้
นิยามตามไปธรรมชาติการใช้กาลังของแต่ละเหล่าทัพ แต่อยู่บนแนวคิดพืนฐานเดียวกัน นั่นคือ การผนึกกาลัง
ทังมวลเพื่อพิชิตเป้ าหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูร ณาการทรัพยากรเพื่อ ให้ บรรลุ ภารกิจ โดยจาก
ปฏิบัติการนีจะเห็นได้ว่า ภารกิจคือการค้นหาและนาเด็กออกมาจากถา มีการผนึกกาลังจากทุกภาคส่วน เช่น
จากหน่วยซีลและทีมดานาในการเข้าค้นหาภายในถา จากทีมสูบนาเพื่อช่วยลดระดับนาในถาทาให้หน่วยซีล
ทางานได้ง่ายขึน จากทีมเจาะบาดาลและทีมเบี่ยงทางนาเพื่อช่วยทีมสูบนาลดระดับนา จากทีมขนถังออกซิเจน
เพื่อช่วยต่อระยะการดานาให้หน่วยซีล จากทีมสารวจโพรงถาเพื่อหาทางเข้าจากด้านบน แม้กระทั่งทีมขนของ
ทีมทาอาหาร ทีมเก็บขยะ ทีมซักผ้า ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อช่วยให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
นอกจากหลักการสงครามทัง ๑๐ ข้อซึ่งตรงกับหลักการสงครามทางอากาศแล้ ว ยังมีอีก ๑ ข้อ
ที่ ไ ม่ มี ใ นหลั ก การสงคราม แต่ มี ใ นหลั ก การสงครามทางอากาศ คื อ หลั ก ขวั ญ (Morale) ให้ ค าอธิ บ ายว่า
เป็นหลักการที่ทาให้นักรบมีจิตวิญญาณในการสู้รบ เป็นส่วนผลักดันทาให้กาลัง ทางกายภาพมีประสิทธิ ภาพ
และบรรลุเป้ าหมายในทุกระดั บ ของสงคราม ซึ่ง ในปฏิบัติการครังนี มีเหตุการณ์ที่ ส ร้างขวัญ และก าลั ง ใจ
แก่ผู้ปฏิบัติ ได้แก่ การได้รับสิ่งของพระราชทานและได้รับพระราชทานกาลัง ใจจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การได้รับกาลังใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโลกผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึง การเดินทางมาประกอบพิธี
ของครูบาบุญชุ่ม ซึ่ง แม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ได้ช่วยให้เกิดขวัญและกาลังใจที่ดี
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน
จากที่กล่าวมาทังหมดจะเห็นได้ว่า ปฏิบัติการพาหมูป่ากลับบ้านในครังนี เป็นตัวอย่างให้เห็นถึง
การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี สมควรนามาถอดบทเรียนและปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติการอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนันยังเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์
ของประเทศไทย (Rebranding Thailand) ในสายตาชาวโลกได้อีกด้วย ผู้เขียนขอลงท้ายบทความนีด้วยข้อคิด
ที่ได้จากเหตุการณ์และเป็นส่วนหนึ่งของการ Rebranding Thailand นั่นคือ
“คุณควรรีบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพราะถึงแม้คุณติดอยู่ในถาลึกคุณก็ยังจาเป็นต้องใช้มัน”

@------------------------------------------------------------@
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