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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 
 

ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International  Civil 
Aviation Organization หรือ ICAO) มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย  
ในข้อ 25 ของอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation)  
ปี พ.ศ. 2487 ซ่ึงได้บัญญัติไว้ว่า รัฐภาคีต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย
ในอาณาเขตของตน นอกจากนั้นในภาคผนวกที่ 12 แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ก าหนดให้รัฐภาคีจะต้องจัดให้มีหน่วย
ค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue Unit หรือ SRU) และศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Rescue Co-ordination Center หรือ RCC) ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมทั้งเป็นหน่วยกลางในการอ านวยการ และประสานงานเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย  
ภายในเขตความรับผิดชอบของตน  

ส าหรับการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) มีอนุสัญญาในการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับด้านความปลอดภัยในทะเล  และการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย  คือการประชุม International 
Convention for the Safety of Life at Sea Convention (SOLAS)   ปี พ.ศ. 2517 และการประชุม 
International Convention on Maritime Search and Rescue ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งได้ก าหนดให้เรือที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับเรือที่ประสบภัยเมื่อได้ทราบข่าวให้ตรงไปช่วยเหลือ โดยเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมานาน 
ของชาวเรือ และในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีศูนย์ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา 
และช่วยเหลือทางทะเล ดังนั้น เมื่อมีเรือทีป่ระสบภัย หน่วยงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะออกท าการช่วยเหลือ 
ซึ่งได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการต ารวจน้ า กรมเจ้าท่า หรือหน่วยอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยในบางครั้งอาจไม่มี 
การประสานงานร่วมกันท าให้การค้นหาและช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัยเป็นไปอย่างสับสน และไม่มีประสิทธิภาพ
เต็มที ่รวมทั้งอาจจะเกิดอันตรายได้  

ในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่การขนส่งและการคมนาคมภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการที่จะต้อง
ด าเนินการเร่งด่วนทั้งหมดจ านวน 95 โครงการ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดย “องค์การเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development หรือ 
US.AID)” ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน าเพ่ือพิจารณาว่าควรจะด าเนินการโครงการใดก่อนและหลัง 
ในที่สุด ได้พิจารณาให้โครงการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย 
เป็นโครงการอันดับแรกที่จะต้องด าเนินการ หลังจากนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ US. SAR 
STUDY TEAM เดินทางไปศึกษาความต้องการด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  
ในประเทศดังกล่าว และได้ท ารายงานซึ่งเรียกว่า  SAR in South East Asia Program For Indonesia, 
Malaysia, Singapore and Thailand ผ่านกระทรวงการขนส่งของสหรัฐอเมริกา โดยในรายงานดังกล่าว 
ได้เสนอแนะประเทศไทยให้รวมกิจการด้านการค้นหาและช่วยเหลือทั้งทางอากาศและทางทะเลเข้าด้วยกัน และให้
อยู่ภายใต้การประสานงานของหน่วยเดียว คือ มีศูนย์ประสานงานของการค้นหาและช่วยเหลือทั้งทางอากาศยาน
และทางเรือข้ึนที่กรมการบินพาณิชย์ (ในขณะนั้น)  ในการนี้ประเทศไทยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 ให้จัดตั้งองค์กรเพ่ือการค้นหา 



6 
 

และช่วยเหลือแห่งชาติ โดยรวมกิจการค้นหาและช่วยเหลือทางอากาศยานและทางเรือไว้ด้วยกัน ทั้งนี้สามารถ
เรียกระดมสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเท่าที่มีอยู่ 
ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นประโยชน์ในภารกิจการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย  โดยปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการร่วมมือประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย พ.ศ. 2520 และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการประสานงาน
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยแห่งชาติมาเป็น “คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” โดยในปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการแห่งชาติให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้าน
อ านวยการ) เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมท่าอากาศยานและอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นรองประธานกรรมการ 
และผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กรมอุตุนิยมวิทยา  
กรมการปกครอง  กรมศุลกากร  กรมประมง  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงบประมาณ กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  กรมท่าอากาศยาน  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  บริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)  การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และส านัก
กฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
1.2 ความมุ่งหมาย 
 

ในการก าหนดให้มีแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ ก็เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการให้เป็นระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการประสานความร่วมมือ 
ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย ดังนี้ 

1.2.1 จัดให้มีความตกลงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ 
และบริภัณฑ์ อันสามารถน ามาใช้หรือดัดแปลงมาใช้  รวมถึงสามารถเรียกระดมเจ้าหน้าที่และบริภัณฑ์ต่าง ๆ 
เหล่านั้นมาใช้ในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย   

1.2.2 ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โดยให้ครอบคลุมถึงอากาศยานและเรือของพลเรือน (ตามพันธกรณี
ที่มีต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ) รวมถึงอากาศยานและเรือ
ของส่วนราชการด้วย (เมื่อได้รับการร้องขอ และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร หรือความมั่นคง) 

1.2.3 เพ่ือประหยัดงบประมาณของรัฐ ในการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีราคาแพง เช่น อากาศยาน 
เรือ หรือ พาหนะอ่ืน ๆ ตลอดจนบริภัณฑ์บางชนิด ที่ใช้ในกิจการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย  โดยการระดมบุคลากรและบริภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือมาปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.2.4 เพ่ือก าหนดระเบียบปฏิบัติในการร่วมมือ ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัยของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถท าการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือท่ีประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีอากาศยาน และเรือประสบภัยเกิดข้ึน 
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1.2.5 เพ่ือก าหนดขั้นตอนและขอบเขตการปฏิบัติของการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย (ผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเล) ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและรวดเร็ว ไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อน หรือเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1.2.6 เพ่ือให้หน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
มีหน้าที่สร้างคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยให้สอดคล้องกับแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัยแห่งชาติ 
 

1.3 การมีผลบังคับใช้  
  แผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาตินี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อ
หน่วยงานในคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเห็นชอบร่วมกัน 
 

1.4  การทบทวน การปรับปรุงและการแก้ไข 
                  หน่วยงานในคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
อาจเสนอให้มีการทบทวน การปรับปรุง หรือการแก้ไขแผนฯ รวมทั้ง ประเมินผลและน าแผนฯ ไปฝึกซ้อม 
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยให้ความเห็นชอบ 
     
1.5 นิยามศัพท์ 
 

1.5.1 การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search and Rescue 
หรือ SAR) หมายความว่า การรวบรวมก าลังเจ้าหน้าที่และเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้
ความช่วยเหลือแก่บุคคลและทรัพย์สินที่ก าลังตกอยู่ในอันตรายจากอากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย  

1.5.2 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization หรือ ICAO) หมายความว่า องค์การที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวางระเบียบข้อบังคับ ส าหรับกิจกรรมการบิน
ระหว่างประเทศระหว่างชาติ เป็นหน่วยงานช านาญพิเศษของสหประชาชาติโครงการเร่งพัฒนาการบินพลเรือน  

1.5.3 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ 
IMO) หมายความว่า องค์การที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการก าหนดมาตรฐาน 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึง  
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล 

1.5.4 คู่มือการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยระหว่างประเทศ 
(International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual หรือ IAMSAR Manual)
หมายความว่า หนังสือที่ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย ซึ่งจัดท าร่วมกันโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การ 
ทางทะเลระหว่างประเทศ  

1.5.5 ผู้ประสานงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
(Search and Rescue Co-ordinator หรือ SC) หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

1.5.6 คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
(National Search and Rescue Committee หรือ NSC) หมายความว่า คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  ให้เป็นคณะกรรมการในการอ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแล 
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การด าเนินงานทั้งปวงที่ เกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานสากล 

1.5.7 ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
(Rescue Co-ordination Centre หรือ RCC) หมายความว่า หน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานกลาง 
ภายในเขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เ พ่ือท าหน้าที่ ในการวางแผน  
และประสานงานให้การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

1.5.8 ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยย่อย 
(Rescue Sub-Centre หรือ RSC) หมายความว่า หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ิมเติมจากศูนย์ประสานงานฯ 
(RCC) และมีหน้าที่เช่นเดียวกับศูนย์ประสานงานฯ เพ่ือให้การวางแผนและประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.5.9 ผู้ประสานภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search 
and Rescue Mission Co-ordinator หรือ SMC) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในภารกิจ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ 
(ตามค าแนะน าของศูนย์ประสานงานฯ) ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ในการอ านวยการปฏิบัติภารกิจ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  หรืออาจได้รับมอบภารกิจเพ่ือให้ค าแนะน า และ/หรือ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้กับผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (OSC) ในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือท่ีประสบภัย   

1.5.10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย (Search and Rescue Inspectorate Staff หรือ SAR Inspectorate Staff) 
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย   

1.5.11 ผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (On Scene Co-ordinator/Commander 
หรือ OSC) หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย (ตามค าแนะน าของศูนย์ประสานงานฯ) ให้เป็นผู้ประสานงานหรือควบคุม 
การปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
เป็นการเฉพาะในเหตุการณ์หรือพ้ืนที่นั้น ๆ  

1.5.12 ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ ( Scene of Action Commander: SAC ) หมายความว่า 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยก าลังของเจ้าหน้าที่รัฐตามหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ในแผนฯ ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นหน่วยงานแรก ท าหน้าที่อ านวยการ สั่งการและประสานงานต่อหน่วยก าลัง 
ของรัฐและเอกชนที่เข้ามาสมทบ โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (On Scene 
Co-ordinator/Commander หรือ OSC) ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยจะเข้ามารับมอบหน้าที่  

1.5.13 ชุดผู้ประสานภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search 
and Rescue Mission Co-ordinator Team หรือ SMC Team) หมายความว่า หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ที่มีไว้ส าหรับการค านวณ การวางแผน และอ านวยการ
ภารกิจของผู้ประสานภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยที่ได้รับมอบหมายให้ไปสนับสนุน
ผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่ด้วยก็ได ้
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1.5.14 หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  (Search and Rescue 
Unit หรือ SRU) หมายความว่า หน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึก และมีบริภัณฑ์อันเหมาะสม 
ในอันที่จะปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว ทั้งนี้การค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของทางราชการ/ทางทหาร 
และภารกิจของหน่วยนั้น ๆ ด้วย 

1.5.15 หน่วยระวังภัย (Alerting Post) หมายความว่า หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยกลาง 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่ งรายงานข่าวเกี่ยวกับอากาศยานและเรือในระหว่างประสบภัย 
กับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย 

1.5.16 เขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search and Rescue 
Region หรือ SRR) หมายความว่า พ้ืนที่บนพื้นดินหรือพ้ืนน้ าทั้งหมดในอาณาเขตรัฐ รวมทั้งน่านน้ าทะเลหลวง 
ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้ก าหนดให้เป็นเขตการค้นหา
และช่วยเหลือ ส าหรับประเทศไทยเขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย แสดงไว้ในแผนที่
เขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (ภาคผนวก ข) 

1.5.17 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ หมายความว่า ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ
เส้นทางกรุงเทพ (Bangkok Area Control Centre : BACC) ที่รับผิดชอบในการให้บริการควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ตามที่ได้ประกาศไว้ในเอกสารแถลงข่าวการบินประเทศไทย 
(AIP–Thailand : Aeronautical Information Publication Thailand)   

1.5.18 หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ หมายความว่า หอบังคับการบิน (Aerodrome 
Control Tower) ที่รับผิดชอบให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน หรือ Approach Control 
Office ที่รับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน 

1.5.19 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (Sector Operation Centre) หมายความว่า 
หน่วยงานของกองทัพอากาศที่รับผิดชอบในการควบคุมห้วงอากาศ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ควบคุม 
การเดินอากาศและควบคุมการจราจรทางอากาศที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ
ตามเส้นทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control : BACC) และหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขต
แสดงตนเพ่ือปูองกันภัยทางอากาศ (Thailand Air Defense Identification Zone : TADIZ) รวมถึงประสาน
ให้ค าแนะน าการปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต  

1.5.20 ส านักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic 
Control and Maritime Security Centre หรือ VTC) หมายความว่า หน่วยงานของกรมเจ้าท่า มีหน้าที่ 
ในการควบคุมการจราจรในเขตควบคุมการจราจรทางทะเลและเขตท่าเรือ 

1.5.21 ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. (Thailand 
Maritime Enforcement Command Center หรือ THAI-MECC) หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ 
ของ ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนกิจกรรมทางทะเลอื่น ๆ ในส่วน 
ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  

1.5.22 รายงานสถานการณ์ (Situation Report หรือ SITREP) หมายความว่า รายงานแจ้ง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและความคืบหน้าในการด าเนินการค้นหาและช่วยเหลือเพ่ือแจ้งเพ่ือทราบหรือ
ประสานงานจากผู้อ านวยการเหตุการณ์/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (OSC) หรือจากผู้ประสานภารกิจค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SMC) ถึงหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.5.23 ประสบภัย (Distress) หมายความว่า ภาวะที่ก าลังใกล้จะประสบอันตราย 
และอันตรายนั้นเป็นอันตรายที่ร้ายแรง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือโดยทันทีทันใด 

1.5.24 ผู้รอดชีวิต (Survivor) หมายความว่า ผู้รอดชีวิตจากอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรือเรือท่ีประสบภัย  

1.5.25 กองอ านวยการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย /
กองบัญชาการเหตุการณ์ (Search and Rescue Directing Unit) หมายความว่า กองอ านวยการที่ศูนย์
ประสานงานฯ ท าการจัดตั้งเฉพาะเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุอากาศยานและเรือประสบภัย โดยศูนย์ประสานงานฯ 
มีหน้าที่เสนอแนะให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
ในการบัญชาการเหตุการณ์ 

1.5.26 หน่วยส่งต่อทางการแพทย์ (Emergency Medical  Unit) หมายความว่า 
หน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการอบรม  ฝึกฝน ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจาก
อากาศยานและเรือประสบภัย  รวมทั้งมีบริภัณฑ์สนับสนุนให้มีความสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้  

1.5.27 หน่วยประชาสัมพันธ์ (Public Relation Units) หมายความว่า  ที่จัดตั้ง 
ณ กองอ านวยการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  หมายถึง 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข่าวต่อสาธารณะชน  หรือท าหน้าที่อ่ืนใดที่ต้องประสานกับสื่อมวลชน 
รวมถึงให้รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มีอ านาจในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน  

1.5.28 บริษัทสายการบิน/บริษัทเดินเรือ ( ที่จัดตั้ง ณ กองอ านวยการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ) หมายความว่า ผู้ประกอบการเดินอากาศ       
และผู้ให้บริการเดินเรือ ที่เป็นเจ้าของ/เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประสบภัยในเวลานั้น  

1.5.29 หน่วยการเงินและส่งก าลังบ ารุง หมายความว่า ที่จัดตั้ง ณ กองอ านวยการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย รวมไปถึง 
การจัดสรรด าเนินการด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยในครั้งนั้น 

  
1.6  องค์กรเพื่อความร่วมมือของหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย   

เพ่ือให้การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเหมาะสม เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งองค์กรเพ่ือความร่วมมือของหน่วยในระบบการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย ดังนี้  

1.6.1 กระทรวงคมนาคม (ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงาน
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยของประเทศและประสานงานในการบูรณาการ
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานแจ้งข่าวและหน่วยระวังภัย อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ท าหน้าที่ก ากับดูแลการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
ให้เป็นไปตามมาตรการที่ กชย. ก าหนด ตามมาตรา 64/22 (3) ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562   

1.6.2 กระทรวงกลาโหม (ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)  ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9u7f569LSAhUHMY8KHR8zDfsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nac1.navy.mi.th%2Fsornchon1%2F&usg=AFQjCNEHHhbHfcHNwE3MY3f31Gpkr79xPg
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และสิ่งแวดล้อม (กองการบิน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(กรมอุตุนิยมวิทยา  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ที โอที  จ ากัด  (มหาชน) )  
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร)  ส านักงบประมาณ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย  กรมท่า
อากาศยาน  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย และเป็นหน่วยระวังภัย 

  
1.7 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้แก่ 

1.7.1 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
1.7.2 ข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 12 เรื่อง การค้นหาและช่วยเหลือ 

อากาศยานประสบภัย  
1.7.3 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร.0202/2241 ลงวันที ่

10 กุมภาพันธ์ 2521 เรื่อง การจัดตั้งองค์กรเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย  
1.7.4 ระเบียบปฏิบัติในการร่วมมือประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานเรือ

ประสบภัย, พ.ศ.2520 และ พ.ศ. 2553 กรมการบินพาณิชย์  
1.7.5 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 และฉบับแก้ไข 
1.7.6 พระราชบัญญัติการช่วยเหลือและกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
1.7.7 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
1.7.8 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1.7.9 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ... (อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง) 
1.7.10 ความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) Search and Rescue Agreement between the Aeronautical 
Authorities of the Republic of Singapore and the Aeronautical 
Authorities of the Kingdom of Thailand 1985 

(2) Operational Letter of Agreement for the Provision of Search and 
Rescue Services between the Department of Aviation, Thailand 
and the Department of Civil Aviation, Malaysia 1985 

(3) Amendment to the Convention and to the Operating Agreement on 
the International Maritime Satellite Organization, London: 
International Maritime Organization 1989 

(4) Agreement for the Provision of Assistance in Aviation Search and 
Rescue Services between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of the Lao People’s Democratic 
Republic 2019 
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1.7.10 ภาคผนวก 12 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Annex 12 to 
the Convention International Civil Aviation) 2004 

1.7.11 International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual 
2016 Edition Volume I II III 

1.7.12 Regulation V/33 of the International Convention for the Safety of Life  
at Sea, 1974, (SOLAS 1974) (ภาคผนวก ฑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

บทท่ี 2 
กลไกในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรอืที่ประสบภัย   

 
 ให้หน่วยราชการต่าง ๆ รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือท่ีประสบภัย โดยกระทรวงคมนาคม เป็นศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ
ที่ประสบภัย  โดยหน่วยราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ส านักงบประมาณ  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และเป็นหน่วยระวังภัยด้วย ดัง
ตาราง หน่วยงานและหน้าที่ในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (ภาคผนวก ณ ) 
 

2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
2.1.1 ก าหนดนโยบายและหลักการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
2.1.2 ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

ในเขตรับผิดชอบของประเทศ 
2.1.3 จัดให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
2.1.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีด าเนินการ 

และการท าความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 
2.1.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 

 
2.2 หน้าที่ของศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  

2.2.1 มีความพร้อมและปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
2.2.2 จัดให้มี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ และได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SAR 
Inspector Staff), เจ้าหน้าที่เขียนแผนที่ (Plotter), เจ้าหน้าที่ติดต่อ(Liaison Officer), เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(Communication Officer), เจ้าหน้าที่บันทึก (Recorder), เจ้าหน้าที่บรรยายสรุป (Briefing Officer) ฯลฯ 

2.2.3 รับ–ส่งข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัยให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ  
2.2.4 พิจารณาการจัดตั้งระดับของการประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

และเรือที่ประสบภัย  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับผู้ประสานงาน (SAR Co-ordinator) (2) ระดับ 
ผู้ประสานภารกิจ (SAR Mission Co-ordinator) และ (3) ระดับผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (On 
Scene Co-ordinator) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการแห่งชาติในการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามแผนฯ  

2.2.5 หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (ได้แก่ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ทิศทางและความเร็วลม 
อุณหภูมิ ฯลฯ) และข้อมูลอุทกศาสตร์ ในกรณีทีเ่รือประสบภัยหรืออากาศยานประสบภัยทางทะเลซึ่งต้องทราบ
ข่าวลักษณะอากาศ คลื่นลมและกระแสน้ าในทะเลด้วย 

2.2.6 หาต าแหน่ งของเรือหรืออากาศยาน ซึ่ งอยู่บริ เวณใกล้ เคียงกับที่ เกิด เหตุ 
และร้องขอให้เรือหรืออากาศยานนั้น ๆ เตรียมพร้อมในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
หรือเฝูาดู เฝูาฟังวิทยุ เพ่ือติดตามเรือ และ/หรืออากาศยานที่ประสบภัยนั้น 

2.2.7 ก าหนด และ/หรือประสานพ้ืนทีท่ีจ่ะท าการค้นหาและพิจารณาเลือกใช้เครื่องอ านวย
ความสะดวกในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ตลอดจนวิธีการค้นหา 
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2.2.8 ประสานงานกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ของประเทศข้างเคียง 
2.2.9 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 

ที่ประสบภัยแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยก่อนที่จะออกปฏิบัติการ
ค้นหา และรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยนั้น 

2.2.10 ประเมินค่ารายงานทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยและแหล่งข่าวต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ปรับปรุงแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย   

2.2.11 ร้องขอให้หน่วยงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยจัดการ 
น าเครื่องยังชีพไปทิ้งให้ผู้รอรับการช่วยเหลือจากอากาศยานหรือเรือประสบภัย 

2.2.12 บันทึกการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ตั้งแต่เริ่มการค้นหาจนกระทั่งเลิกการค้นหา 

2.2.13 จัดท าบัญชีและส ารวจตรวจสอบระบบต่าง ๆ ส าหรับติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

2.2.14 วางแผนการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัย รวมทั้งจัดให้มี
การฝึกซ้อมร่วม และการประชุมปรึกษาหารือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

2.2.15  แจ้งยกเลิกหรือพักการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

2.2.16  ก ากับดูแลศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยย่อย  
 
2.3 หน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  

2.3.1 ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ในกรณีอากาศยาน
หรือเรือประสบภัย ตามที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย (RCC) 

2.3.2 แจ้งชนิดและจ านวนบริภัณฑ์  ตลอดจนก าลั ง เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการค้นหา 
และช่วยชีวิตให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อยู่เสมอ 

2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ทราบเป็นระยะ
อยู่เสมอ หรือมีวงรอบการรายงานที่ชัดเจน หรือรายงานตามตัวชี้วัด  

2.3.4 ศึกษาและท าความเข้าใจแผนค้นหาของศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.5 ท าการฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรอืที่ประสบภัยอยู่เสมอ 
2.3.6 บ ารุงรักษาอากาศยานและเรือหรือพาหนะอ่ืน ๆ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานการค้นหา

และช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 
2.3.7 เก็บและรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 

ที่ประสบภัยรวมทั้ง ยารักษาโรค เครื่องสัญญาณแจ้งภัย และเครื่องยังชีพ เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
2.3.8 หน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

ในปัจจุบัน  มีดังนี้ กระทรวงกลาโหม (ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)  ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองการบิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช   
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง)  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา)  
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)  
ส านักงบประมาณ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กรมเจ้าท่า 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย  กรมท่าอากาศยาน  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบัน  
การบินพลเรือน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  และส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย และเป็นหน่วยระวังภัย 
 
2.4 หน้าที่ของหน่วยระวังภัย (Alerting Post) เฝูาระวังภัย รับ-ส่งข่าว  และติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
หรือบุคคลผู้แจ้งเหตุเกี่ยวกับข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัย กับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 
 
๒.๕ หน้าที่ของหน่วยส่งต่อทางการแพทย์  
                     ๒.๕.๑ เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับผิดชอบในการตอบสนอง 
ต่อสาธารณภัย โดยประสานและจัดการให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public 
Health & Medical Incidence Commander) รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในระดับต่าง ๆ  (Public Health Emergency Operations Center : PHEOC)    

          ๒.๕.๒ ประสานและสั่งการหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในก ากับของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นต้น พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่าง  ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาล เอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น  
            ๒.๕.๓ ประสานการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
แบบบูรณาการ (Integrated Resource Management) จากทุกภาคส่วน    

          ๒.๕.๔ จัดให้มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุม การแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency Medical Services : EMS) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล 
(Emergency  Care in Hospital) การส่งต่อ (Interhospital Care) และจัดระบบเครือข่ายบริการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ    
 
2.6 ข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

2.6.1 ในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย นั้น 
ให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ (RCC) เป็นผู้ทราบข่าว ตรวจสอบข่าว และเป็นผู้วางแผน 
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานบูรณาการกับหน่วยต่าง ๆ 
ของทางราชการและเอกชน โดยร้องขอให้หน่วยต่าง ๆ เหล่านั้นพิจารณาจัดส่งก าลังพล อากาศยาน เรือ 
ยานพาหนะ หรือบริภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติภารกิจในการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 
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2.6.2 ให้หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
และพิจารณาให้ความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ตามที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้ง 
การก ากับดูแลด้านการค้นหาและช่วยเหลือฯ ตามคู่มือการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
ระหว่างประเทศ (IAMSAR Manual) และคู่มือฯ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัยเห็นว่าเหมาะสม ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

2.6.3 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อากาศยานประสบภัย ในพ้ืนที่ทุรกันดาร ปุาเขา หรือทะเล ให้
ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ เสนอแนะให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พิจารณามอบให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัยหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานพลเรือน ต ารวจ ทหารในพ้ืนที่ เป็นผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ 
(Scene of Action Commander: SAC) ตามข้อ 1.5.12 และศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ เป็น
หน่วยประสานงานและจัดเจ้าหน้าที่ประสานภารกิจ (SMC) ให้กับหน่วยนั้น ๆ ในพ้ืนที่   

2.6.4 ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งในงบปกติในการจัดหาอุปกรณ์ 
และเครื่องมือสื่อสารให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย     
รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือรองรับหากเกิดเหตุ เพ่ือให้การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โดยให้เป็นไป 
ในลักษณะประหยัด และตามความจ าเป็นอย่างแท้จริงด้วย โดยส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากงบประมาณกลางของประเทศที่หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบฯ มี  

2.6.5 กระทรวงคมนาคม (ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ) ติดต่อประสานงาน 
และร่วมมือกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของประเทศใกล้เคียง 
และประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งการท าข้อตกลงหรือการฝึกซ้อมร่วมกัน 

2.6.6 ให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ด ารงการติดต่อประสานงานกับหน่วย
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และหน่วยระวังภัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ และจัดท าบทเรียน (Lesson Learn) 
ส าหรับเป็นข้อมูลในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยต่อไปด้วย 

2.6.7 ส าหรับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  ที่มีเหตุการณ์ 
ขนาดใหญ่ รุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากหรือประเทศไทยเป็นวงกว้าง ให้คณะกรรมการ
แห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยพิจารณาหรือเสนอแนะให้มีการด าเนินการ
ตามแผนการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 หรือตามท่ีรัฐบาลสั่งการ 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

 

3.1 ขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งข่าว เมื่อมีอากาศยานหรือเรือประสบภัยเกิดขึ้น ให้ผู้ทราบข่าวปฏิบัติตามตาราง
ข้างล่างนี้ 
 

ผู้เห็นข่าว / 
ผู้รับทราบข่าว 

 

วิธีปฏิบัติหรือแจ้งข่าวประสบภัย 
 

หมายเหตุ 

บุคคลหรือหน่วยงาน     ให้แจ้งข่าวต่อศูนยป์ระสานงานการค้นหา 
    และชว่ยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย  
    ทางหมายเลขโทรศัพท์            
    02-286 0506    02-286 0594   
    โทรสาร 02-287 3186 

 

ผู้รอดชีวิต 
 

(1) ให้แจ้งข่าวและขอความชว่ยเหลอืจากเจ้าหนา้ที่/เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย/เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ เช่น 

- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ต ารวจ 
- หน่วยค้นหาและชว่ยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
- องค์การสาธารณกุศล 
- อาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) 
- ศรชล. ภาค 1  ภาค 2  ภาค 3 
- กรมเจ้าท่า 
- สถานีวิทยุชายฝั่ง 

(2) ให้หน่วยที่ให้ความช่วยเหลือตามขอ้ 1 รีบแจ้ง           
     ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย        
      โดยเร่งด่วน 

 

- หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ
ทุกแห่ง 

 
 
- ผู้ประกอบการสนามบิน 

และที่ขึ้นลงชั่วคราวทุกแห่ง  
- ผู้ประกอบการสายการบิน 
- ศูนย์ควบคุมการปฏิบัต ิ

ทางอากาศ 
- ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ 
- ศูนย์ความปลอดภัยทางอากาศ 
- ศูนย์ควบคุมจราจรทางทะเล 

ศรีราชา VTS 
- วิทยุติดต่อเรอืทะเล 
- หน่วยระวังภัยหรือหนว่ยค้นหา

และช่วยชวีิต 
 

(1) ให้ส่งข่าวถึงศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยานและเรือ
ที่ประสบภัย 

(2) รีบแจ้งศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ 
            

 

 

 

ให้ส่งข่าวถึงศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยาน
และเรือที่ประสบภยัโดยตรง 
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3.1.1 การแจ้งข่าวกรณีอากาศยานและเรือประสบภัย ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(1) นามเรียกขาน แบบ เครื่องหมายสัญชาติ ทะเบียน สี และสภาพลักษณะของอากาศยาน 

หรือชนิด (เรือโดยสาร, เรือสินค้า, เรือบรรทุกน้ ามัน) ขนาด ชื่อ และสัญชาติเรือ 
และหมายเลข IMO 

(2) ต าบลของอากาศยานและเรือที่ประสบภัยนั้น อาจก าหนดโดยเส้นรุ้งและเส้นแวง หรือ
ระบุเป็นระยะและทิศจริงจากจุดเด่นใกล้เคียงในพ้ืนที่ภูมิประเทศ 

(3) แจ้งลักษณะคลื่น ทิศทางและความเร็วลม 
(4) เวลาที่พบเห็นเหตุการณ์นั้น 
(5) จ านวนบุคคลผู้รอดชีวิต (ถ้ามี) และผู้รอดชีวิตนั้นละทิ้งอากาศยานหรือเรือ ต าแหน่งที่

อากาศยานหรือเรือออกเดินทางและจุดหมายปลายทาง  
(6) สภาพร่างกายของผู้รอดชีวิตตามท่ีพบเห็น 
(7) การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
(8) การเกิดมลภาวะในทะเล เช่น คราบน้ ามัน สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น  

3.1.2 การประเมินค่าข่าวการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  
 ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เมื่อได้รับแจ้งข่าว
อากาศยานหรือเรือประสบภัยจะต้องพิจารณาประเมินค่าของข่าว ดังต่อไปนี้ 

(1) ข่าวจากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศและหน่วยบริการจราจรทางอากาศ พิจารณา
ประเมินค่าและก าหนดขั้นตอนภาวะฉุกเฉินเป็นไปตามข่าวนั้น 

(2) ข่าวจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนจะต้องใช้ดุลยพินิจประเมินค่า และก าหนดขั้นตอน
ภาวะฉุกเฉินของข่าวนั้น เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามควรแก่กรณีต่อไป 

(3) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยจะต้องได้ผลดี คุ้มค่า ประหยัด 
ปลอดภัย และเหมาะสม 

(4) พิจารณาดูเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป 
(5) เวลา และล าดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น เวลากลางวัน-กลางคืน 

หรือในกรณีผู้ประสบภัยตกในทะเลที่มีอากาศหนาวเย็นจะต้องรีบช่วยเหลือทันที 
และล าดับความเร่งด่วนในสิ่งแรกซึ่งจะต้องท า คือทิ้งเครื่องเวชภัณฑ์ น้ าและอาหารให้โดยเร็ว 

(6) พิจารณาดูสภาพของอากาศบริเวณท่ีประสบภัย 
(7) พิจารณาดูสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อทีมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
(8) ภูมิประเทศ 
(9) สมรรถภาพของทีมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
(10) เกี่ยวกับพ้ืนที่ระหว่างประเทศใกล้เคียง 
(11) เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวก ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

และเรือท่ีประสบภัย 
3.1.3 การร้องขอให้ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  

(1) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ จะต้องพิจารณาร้องขอให้หน่วยค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยซึ่งอยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุประสบภัยมากที่สุด 
รวมทั้งพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องบริภัณฑ์ตามล าดับ 
ให้เป็นผู้ท าการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ทั้งนี้ เพ่ือจะได้
ปฏิบัติการได้ทันท ี
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(2) พิจารณาแนะน าแบบของการค้นหาและช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุด จ านวน 4 แบบ 
ดังตอ่ไปนี้ 

              (2.1) การค้นหาด้วยสายตา (Visual Search Patterns) 
              (2.2) การค้นหาด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Search Pattern) 
              (2.3) การค้นหาในเวลากลางคืน(Night Search Pattern) 
              (2.4) การค้นหาทางพ้ืนดิน (Land Search Pattern) 

 

(3) พิจารณาร้องขอให้ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีอากาศยานและเรือ  ดังต่อไปนี้ 
(3.1) ศูนยบ์ัญชาการกองบัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย   
(3.2) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก   
(3.3) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ   
(3.4) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (กองค้นหาและช่วยชีวิต กองทัพอากาศ)  
(3.5) ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการต ารวจน้ า   

    และกองบินต ารวจ) 
(3.6) กระทรวงมหาดไทย (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)   
(3.7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)   

และกรมประมง   
(3.8) กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า)   
(3.9) ศูนยอ์ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)                         

(3.9.1) ศูนย์ยุทธการ ศรชล.   
(3.9.2) ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ภาค 1 (อ่าวไทยตอนบน)   
(3.9.3) ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ภาค 2 (อ่าวไทยตอนล่าง)   
(3.9.4) ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ภาค 3 (ทะเลอันดามัน)       

                           (3.10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                                     (3.10.1) กองการบิน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
            และสิ่งแวดล้อม 
               (3.10.2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช    
                                     (3.10.3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง      

3.1.4 การรายงานผลการปฏิบัติการของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
 หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย จะต้องรายงานให้ศูนย์ประสานงาน
การค้นหาและช่วยเหลือฯ และหน่วยงานที่ปฏิบัติการเกี่ยวข้องทราบทุกระยะว่า ผลการปฏิบัติการเป็นอย่างไรบ้าง 
โดยจะรายงานผลขณะปฏิบัติการอยู่ ในอากาศ ในทะเล หรือเมื่อกลับถึงฐ านปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
ผลของการรายงานนั้น  ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ จะน าไปประกอบการพิจารณา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามความเหมาะสมต่อไป 

3.1.5 การยกเลิกการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
  ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ จะต้องแจ้งการยกเลิกการปฏิบัติการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ได้พบอากาศยานหรือเรือ และได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากอากาศยาน 
หรือเรือประสบอุบัติภัยเรียบร้อยแล้ว 
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(2) ได้ด าเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเป็นระยะเวลา
ยาวนาน แต่ไม่พบอากาศยานหรือเรือ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความหวังที่จะช่วย
ผู้รอดชีวิตนั้นสิ้นโอกาส โดยการประเมินผลจากการรายงานผลการปฏิบัติของหน่วย
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 

  
 
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย  

3.2.1 ขั้นของภาวะฉุกเฉิน (Emergency Phases)   ภาวะฉุกเฉินแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
ขั้นสงสัย (Uncertainty Phase) ใช้ตัวย่อว่า INCERFA, ขั้นเตรียมพร้อม (Alert Phase) ใช้ตัวย่อว่า ALERFA 
และขั้นประสบภัย (Distress Phase) ใช้ตัวย่อว่า DETRESFA  ผู้ประกอบการสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราว 
ทุกแห่ง หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศทุกแห่ง ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ศูนย์ความปลอดภัยทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางทะเล ศรีราชา VTS ต้องรายงานศูนย์
ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ทราบโดยทันที เพ่ือพิจารณาว่าอากาศยานประสบภาวะฉุกเฉินตามขั้นต่าง ๆ 
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาขัน้ของภาวะฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ขั้นสงสัย  (Uncertainty Phase) เมื่อ 
(1.1) ไม่ได้รับการติดต่อจากอากาศยานภายในเวลา 30 นาที หลังจากเวลาที่ควรได้รับ           

การติดต่อจากอากาศยานหรือหลังจากเวลาที่ได้พยายามติดต่อกับอากาศยานเป็น
ครั้งแรก โดยถือเอาเวลาที่ถึงก าหนดก่อนเป็นเกณฑ์ หรือ 

(1.2) อากาศยานยังมาไม่ถึงภายในเวลา 30 นาที หลังจากเวลาที่ก าหนดว่าจะมาถึง 
และได้แจ้งครั้งสุดท้ายให้หน่วยบริการจราจรทางอากาศทราบแล้ว หรือหลังจาก
เวลาที่หน่วยบริการจราจรทางอากาศก าหนดว่าอากาศยานนั้นจะบินมาถึง โดยถือ
เวลาที่ถึงก าหนดเป็นเกณฑ์ 

(2) ขั้นเตรียมพร้อม  (Alert Phase) เมื่อ 
(2.1) เหตุการณ์ต่อเนื่องจากขั้นสงสัย ซึ่งต่อมาได้พยายามติดต่อกับอากาศยาน 

หรือสอบถามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้ว แต่ยังไม่ทราบข่าวของอากาศยาน หรือ 
(2.2) อากาศยานได้รับค าแนะน าให้ลงและยังไม่มาลงภายในเวลา 5 นาที ของเวลา 

ที่ก าหนดว่าจะลง และไม่ได้รับการติดต่อจากอากาศยานอีกเลย หรือ 
(2.3) ได้รับรายงานว่า สมรรถภาพในการบิน (Operating Efficiency) ของอากาศยาน

เสื่อมลง แต่ยังไม่ถึงจะต้องลงด้วยเหตุสุดวิสัย (Forced Landing) เว้นแต่
เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะคลี่คลายลง หรือ 

(2.4) เป็นที่ทราบหรือเชื่อว่า อากาศยานถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Act of 
Unlawful Interference) 
 

(3) ขั้นประสบภัย (Distress Phase) เมื่อ 
(3.1) เหตุการณ์ต่อเนื่องจากข้ันเตรียมพร้อม ซึ่งได้พยายามติดต่อกับอากาศยานต่อไปอีก 

แต่ไม่ได้ผลจนเป็นที่น่าเชื่อว่าอากาศยานจะประสบภัย หรือ 
(3.2) ได้ พิจารณาแล้วว่า น้ ามันเชื้อเพลิงของอากาศยานหมด หรือมีไม่เพียงพอ 

ที่จะสามารถบินต่อไปยังที่ปลอดภัย หรือ 
(3.3) ได้รับรายงานว่าสมรรถภาพในการบิน (Operating Efficiency) ของอากาศยาน 

เสื่อมลง ซึ่งอาจจะต้องลงด้วยเหตุสุดวิสัย หรือ 
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(3.4) ได้รับรายงานหรือมีเหตุผลที่น่าเชื่อว่าอากาศยานก าลังท าการลงด้วยเหตุสุ ดวิสัย 
หรือได้ลงด้วยเหตุสุดวิสัยแล้ว (เว้นแต่จะมีเหตุผลที่แน่นอนว่า อากาศยานและบุคคล
ที่อยู่ในอากาศยานจะไม่ประสบอันตรายที่ร้ายแรง และเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง 
และไม่ต้องการความช่วยเหลือโดยทันทีทันใด)  

3.2.2 การรายงานภาวะฉุกเฉิน ต้องประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 
(1) INCERFA, ALERFA หรือ DETRESFA ตามข้ันตอนของภาวะฉุกเฉิน 
(2) หน่วยหรือบุคคลที่รายงาน  
(3) ลักษณะของภาวะฉุกเฉิน  
(4) ข้อความที่ส าคัญ ๆ จากแผนการบิน 
(5) หน่วยที่ได้รับการติดต่อครั้งสุดท้าย เวลาและความถี่คลื่นวิทยุที่ใช้ในการติดต่อ 
(6) ต าบลที่รายงานครั้งสุดท้าย การหาต าบลที่รายงานด้วยวิธีใด 
(7) สีและเครื่องหมายที่เด่นชัดของอากาศยาน 
(8) การด าเนินการเท่าที่สถานีรับรายงานว่าได้กระท าไปแล้ว 
(9) ข้อความอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากรายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือทีป่ระสบภัย ต้องได้รับรายงานดังต่อไปนี้เพิ่มเติมโดยทันที 

- ข่าวที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีท่ีอากาศยานประสบเหตุฉุกเฉินเพ่ิมมากขึ้น 
- ข่าวที่อากาศยานไม่ประสบภาวะฉุกเฉินต่อไปอีกแล้ว  

3.2.3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน 
(1) เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย หน่วยระวังภัยหรือ

หน่วยอ่ืนใดได้ทราบเหตุการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีอากาศยานประสบภาวะฉุกเฉิน 
ต้องรีบส่งข่าวทั้งหมดให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ทราบโดยทันท ี

(2) เมื่อศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยได้รับรายงานข่าว
อากาศยานประสบภาวะฉุกเฉิน ต้องน าข่าวนั้นมาประเมินค่าและตัดสินใจปฏิบัติการ
ตามท่ีจ าเป็น 

(3) ข่าวเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินที่ได้รับจากหน่วยใด ๆ (เว้นแต่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ) 
ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องพิจารณาก าหนดขั้นของภาวะฉุกเฉินนั้น ๆ 
เพ่ือปฏิบัติตามควรแก่กรณีต่อไป 

 

3.2.4 วิธีปฏิบัติของศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ใน
ระหว่างขั้นของภาวะฉุกเฉิน 

(1) ขั้นสงสัย  ในระหว่างที่อยู่ในขั้นสงสัย ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย ต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
เพ่ือหาข่าวเพ่ิมเติมส าหรับน ามาประเมินค่าโดยรวดเร็ว 

  

(2) ขั้นเตรียมพร้อม  เมื่อเหตุการณ์เข้าขั้นเตรียมพร้อม ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลือฯ ต้องแจ้งให้หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ที่เหมาะสมทราบทันที เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย 

   

(3) ขั้ นประสบภัย   เมื่ อ เชื่ อ ว่ า อากาศยานประสบภั ยหรื ออยู่ ใ นขั้ นประสบภั ย  
ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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(3.1) แจ้งหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยที่เหมาะสม ตลอดถึงบริการ
อ่ืน ๆ ที่สามารถค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยออกปฏิบัติการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

(3.2) สอบหาต าบลทีอ่ยู่ของอากาศยาน ให้แน่ชัด ประมาณการความคลาดเคลื่อนของต าบล
ดังกล่าว และน าข้อมูลตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่จะท าการค้นหา 

(3.3) แจ้งเหตุการณ์และข่าวความเคลื่อนไหวให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (ผู้ประกอบกิจการ) 
ของอากาศยานที่ประสบภัยทราบอย่างต่อเนื่อง 

(3.4) แจ้งเหตุการณ์ให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ของประเทศข้างเคียง
ทราบ (ในกรณีประสบเหตุ พ้ืนที่ติดต่อกับประเทศข้างเคียง) เมื่อเห็นว่าศูนย์
ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ นั้นอาจให้ความช่วยเหลือ หรือมีหน้าที่ 
ต้องปฏิบัติการนี้ 

(3.5) ร้องขอให้อากาศยาน เรือ สถานีวิทยุฝั่งหรือบริการอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(3.5.1) เฝูาฟังการส่งข่าวจากอากาศยานที่ประสบภัย  จากวิทยุช่วยชีวิต 

หรือจากประภาคารบอกต าแหน่งในภาวะฉุกเฉิน  
(3.5.2) ช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยเท่าที่สามารถกระท าได้ 
(3.5.3) แจ้งศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบผล

ความคืบหน้าในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย 
(3.6) ร่างแผนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย โดยอาศัย

เหตุการณ์ที่ได้ทราบมาและแจ้งผลนั้น เพ่ือแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหา
และช่วยเหลือ ส าหรับสั่งการค้นหาและช่วยเหลือโดยทันท ี

(3.7) ปรับแผนปฏิบัติดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
(3.8) รายงานเหตุการณ์ให้รัฐเจ้าของทะเบียนของอากาศยานที่ประสบภัยทราบ 
(3.9) รายงานเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุทราบ 

 

3.2.5 การเริ่มต้นปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ในกรณีที่ไม่ทราบต าบล
ที่สูญหายของอากาศยาน ในกรณีที่ได้มีการประกาศขั้นของภาวะฉุกเฉิน โดยไม่ทราบต าบลที่สูญหาย 
ของอากาศยานและอากาศยานนั้นอาจอยู่ในเขตการค้นหาและช่วยเหลือ 1 เขต หรือ 2 เขต หรือมากกว่านั้น
ขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) เมื่อศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้รับแจ้ง
ข่าวว่า อากาศยานอยู่ในขั้นของภาวะฉุกเฉิน โดยยังไม่ทราบว่าการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
ที่ประสบภัยเป็นหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลือใด ให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือทีป่ระสบภัยประสานกับศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หน่วยจราจร
ทางอากาศ หรือศูนย์ควบคุมจราจรทางทะเล ศรีราชา VTS ศูนย์ความปลอดภัยทางอากาศ ในบริเวณเส้นทางที่
อากาศยานประสบเหตุโดยต่อเนื่อง แล้วปฏิบัติการตามที่เหมาะสม ตามขั้นของภาวะฉุกเฉิน และหารือกับ
หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัยใดจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อไป 

(2) หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภยัซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีดังนี้ 
(2.1) อากาศยานรายงานต าบลที่ครั้งสุดท้ายในเขตรับผิดชอบของหน่วยใด ให้หน่วยนั้น

เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง   
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(2.2) ถ้าอากาศยานรายงานต าบลที่อยู่ ณ บริเวณติดต่อของเขตการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัยของหน่วยสองหน่วยที่มีเขตติดต่อกัน ให้หน่วย 
ที่รับผิดชอบในเขตซึ่งอากาศยานจะมุ่งหน้าไปเป็นผู้รับผิดชอบ 

(2.3) ในกรณีที่อากาศยานนั้นไม่มี เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร หรือมีแต่ไม่สามารถ 
ท าการติดต่อสื่อสารกันได้ หรือไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่จะต้องท าการสื่อสาร 
ทางวิทยุ ให้หน่วยที่รับผิดชอบในเขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย ซึ่งอากาศยานนั้นมุ่งหน้าไปลงเป็นผู้รับผิดชอบ 

(2.4) เว้นแต่หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยที่เกี่ยวข้องจะได้
ท าความตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน 

 

(3) เมื่ออากาศยานอยู่ในขั้นประสบภัยแล้ว ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ     
ซึ่งรับผิดชอบในการประสานงาน ต้องแจ้งให้หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อากาศยาน
ประสบภัย และข่าวความคืบหน้าของเหตุการณ์นั้น ในท านองเดียวกัน หน่วยทั้งหมดเมื่อได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ
อากาศยานที่ประสบภัยต้องแจ้งหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรง และศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือทีป่ระสบภัยทราบต่อไป 

3.2.6 การแจ้งข่าวใหกั้บอากาศยานซึ่งประสบภาวะฉุกเฉิน 
  ถ้าสามารถปฏิบัติได้ ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  
ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
หรือหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งอากาศยานที่ประสบภาวะฉุกเฉินท าการบินทราบถึงการปฏิบัติ 
เท่าที่ได้ด าเนินการไป เพ่ือที่ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หรือศูนย์ควบคุมการจราจรอากาศ หรือหน่วย
ควบคุมจราจรทางอากาศนั้นจะได้ส่งข่าวการปฏิบัติให้อากาศยานนั้นทราบต่อไป 

3.2.7 วิธีปฏิบัติในกรณีที่การปฏิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ 2 รัฐ หรือมากกว่า 
 ในกรณีที่การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย จะต้องปฏิบัติในเขตการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมากกว่า 1 รัฐ โดยตามพันธกรณ ี
รัฐแต่ละรัฐต้องให้ความช่วยเหลือ ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติของศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือทีป่ระสบภัยทีร่ับผิดชอบของรัฐนั้นร้องขอ และปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานที่ประสบภัยของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Search and Rescue Standard Operating 
Procedures : ASEAN SARSOP)    

3.2.8 วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
  เจ้าหน้าที่ในสนามซึ่งอ านวยการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย  
หรืออ านวยการส่วนหนึ่งของการปฏิบัติดังกล่าวต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งการแก่หน่วยภายใต้การอ านวยการของตน และแจ้งให้ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลือฯ ทราบถึงค าสั่งนั้นด้วย 

(2) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ศนูย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัยทราบเป็นระยะ 

3.2.9 วิธีปฏิบัติส าหรับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  
ในการที่จะส่ังให้หยุดหรือพักการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย 

(1) ในระหว่างขั้นสงสัยและขั้นเตรียมพร้อมเมื่อศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ 
อากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย ได้รับรายงานว่าภาวะฉุกเฉินนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ศูนย์ประสานงาน
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การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย จะต้องแจ้งให้หน่วยซึ่งได้แจ้ง 
ให้เตรียมการและแจ้งล่วงหน้าไว้แล้วทราบ 

(2) ในระหว่างขั้นประสบภัย 
(2.1) เมื่อศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

ได้รับรายงานว่า ภาวะฉุกเฉินนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลือฯ ต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือยุติการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานที่ประสบภัย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้
เตรียมพร้อมล่วงหน้าไว้แล้ว  

(2.2) หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์
ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
(2.2.1) ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ

อากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 
(2.2.2) รายงานให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ทราบเป็นระยะ      

ถึงจ านวนและความพร้อมของบริภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 

(2.2.3) รายงานให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัยทราบเป็นระยะ ถึงการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ที่ประสบภัย 

3.2.10 วิธีปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย ณ บริเวณที่เกิดเหตุ 
 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย      
ณ ที่เกิดอุบัติเหตุ ต้องปฏิบัติตามที่ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) ท าให้เป็นที่เชื่อแน่ว่าจะไม่มีการกระท าที่เสี่ยงอันตรายในการที่จะท าให้อากาศยาน 
เกิดไฟไหม้โดยการใช้ไฟแสงสว่างที่ไม่ถูกต้อง หรือโดยการใช้สิ่งที่จะก่อให้เกิดไฟฟูา 
หรือประกายไฟที่เกิดจากการเสียดสี 

(2) ให้การช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิต 
(3) ท าให้เป็นที่เชื่อแน่ว่า ซากของอากาศยาน หรือร่องรอยที่อากาศยานท าการลง ต้องไม่ถูก

การเสียดสีหรือเปลี่ยนแปลง เว้นแต่มีความจ าเป็น ตามข้อ 2 หรือได้รับค าแนะน า 
เป็นอย่างอ่ืน 

3.2.11 วิธีปฏิบัติส าหรับนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน ณ บริเวณที่เกิดเหตุ 
 เมื่อนักบินผู้ควบคุมอากาศยานพบเห็นอากาศยานที่ประสบภัยต้องด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 

(1) เฝูาดูอากาศยานที่ประสบภัยดังกล่าวจนกระทั่งหมดความจ าเป็น 
(2) หากไม่ทราบต าบลที่ของตัวเองท่ีแน่นอน ให้ด าเนินการเพื่อช่วยในการก าหนดต าบลที่นั้น 
(3) รายงานศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

หรือผู้ประกอบการสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวทุกแห่ง หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ
ทุกแห่ง ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ 
ความปลอดภัยทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางทะเล ศรีราชา VTS ให้ทราบ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถรายงานได้ ดังนี้  
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(3.1) แบบของอากาศยานที่ประสบภัย รวมทัง้นามเรียกขานและสภาพของอากาศยานนั้น 
(3.2) ต าบลที่ของอากาศยานที่ประสบภัย โดยระบุเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือเป็น

ระยะทางและทิศจริงจากจุดเด่นในภูมิประเทศ หรือจากวิทยุ เครื่องช่วย 
การเดินอากาศ 

(3.3) เวลาที่พบเห็นเป็นชั่วโมงและนาทีตามเวลามาตรฐานกรีนิช  (Co-ordinated 
Universal Time: UTC) 

(3.4) จ านวนบุคคลที่ได้พบเห็น 
(3.5) บุคคลเหล่านั้นได้ละท้ิงอากาศยานที่ประสบภัยหรือไม่ 
(3.6) จ านวนบุคคลที่เห็นลอยอยู่ในน้ า (ในกรณีเหตุประสบภัยเกิดในน้ า) 
(3.7) สภาพของผู้รอดชีวิตตามท่ีพบเห็น 

(4) ปฏิบัติตามที่ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
หรือหน่วยบริการจราจรทางอากาศร้องขอ 

(5) เว้นแต่ ไม่สามารถกระท าได้  ในสถานการณ์ที่ พิจารณาแล้วอาจไม่ปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติดังนี้ 
(5.1) ถ้าอากาศยานเครื่องแรกที่มิใช่อากาศยานค้นหา บินไปถึงบริเวณท่ีประสบอุบัติเหตุ 

อากาศยานนั้นต้องรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน บริเวณที่เกิดเหตุกับอากาศยานอ่ืน ๆ 
ที่บินไปถึงในภายหลังจนกว่าอากาศยานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่
ประสบภัยเครื่องแรกจะบินมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้าในระหว่างนั้นอากาศยานดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถท าการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ 
และศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้องได้ จะต้องท าความตกลงกับอากาศยาน
อ่ืนเพื่อให้อากาศยานที่สามารถท าการติดต่อกับหน่วยงานดังกล่าวต่อไปจนกระทั่ง
อากาศยานค้นหาเครื่องแรกได้บินมาถึงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 

(5.2) เมื่อมีความจ าเป็นที่อากาศยานจะน าทางให้พาหนะใด ๆ ไปยังบริเวณท่ีอากาศยาน
ประสบภัย อากาศยานต้องให้ค าแนะน าที่ชัดแจ้ง โดยวิธีหนึ่งวิธีใดที่เห็นว่าสมควร 
แต่ถ้าไม่สามารถท าการติดต่อสื่อสารทางวิทยุได้ อากาศยานนั้นต้องใช้สัญญาณ 
ที่ถูกต้องท าการติดต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ตามสัญญาณการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานที่ประสบภัย  

(5.3) เมื่อมีความจ าเป็นที่อากาศยานจะต้องติดต่อกับผู้รอดชีวิตหรือหน่วยค้นหา 
และช่วยเหลือภาคพ้ืนดินแต่ไม่มีวิทยุสื่อสารที่ใช้ได้ทั้งรับและส่ง อากาศยานนั้น 
ถ้าสามารถปฏิบัติได ้ต้องทิ้งเครื่องมือสื่อสารซึ่งสามารถติดต่อกันได้โดยตรง  

(5.4) เมื่อได้รับสัญญาณจากภาคพ้ืน อากาศยานต้องตอบรับว่าเข้าใจความหมาย 
ของสัญญาณนั้นหรือไม่ โดยวิธีการที่ก าหนดไว้ “ตามสัญญาณการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย” ตามท่ีก าหนดไว้ในท้ายบทนี้ 

3.2.12 วิธีปฏิบัติส าหรับนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน เม่ือได้รับข่าวประสบภัย 
 เมื่อใดก็ตามที่ได้รับสัญญาณประสบภัย ข่าวประสบภัยทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ หรือสื่ออ่ืนใด  
นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกต าบลที่ของอากาศยานที่ประสบภัยไว้ (ถ้าทราบ) 
(2) หากเป็นไปได้ หาทิศทางของสัญญาณที่ส่งมา 
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(3) แจ้งศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย หรือหน่วย
ควบคุมจราจรทางอากาศทุกแห่ง ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุม 
การปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ความปลอดภัยทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางทะเล 
ศรีราชา VTS ทราบถึงข่าวประสบภัยนั้น 

(4) พิจารณาตัดสินใจในระหว่างรอค าแนะน าจากศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย หรือหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศทุกแห่ง ศูนย์ควบคุม
การจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ความปลอดภัยทางอากาศ 
ศูนย์ควบคุมจราจรทางทะเล ศรีราชา VTS ในการที่จะบินไปยังต าบลที่ซึ่งระบุไว้ในข่าวแจ้ง
เหตุอันตรายนั้น 

(5) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยในการปฏิบัติการทางอากาศให้ด ารง 
การติดต่อสื่อสารและปฏิบัติตามค าแนะน าของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือ
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หรือหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ   

 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย 

3.3.1 มาตรการเตรียมการ 
(1) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ต้องมีข่าว 

ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เกี่ยวกับเครื่องอ านวยความสะดวกในการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย 
และการสื่อสารที่มีอยู่ภายในเขตพ้ืนที่ของตน 

(2) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ควรมี 
ความพร้อมในการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับต าบลที่ เส้นทาง และความเร็วของเรือภายในพ้ืนที่ของตน 
ซึ่งอาจจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลและเรือที่ประสบภัยในทะเลได้ และเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ 
กับบุคคลเหล่านั้น ข่าวสารนี้ควรรวบรวมและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ประสานงาน 
การค้นหาและช่วยเหลือฯ หรือพร้อมที่จะน ามาใช้ได้โดยทันทีเมื่อมีความจ าเป็น  

(3) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องจัดให้มีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
ค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยตามความเหมาะสม แผนเหล่านี้ต้องถูกจัดท าขึ้นร่วมกันโดยผู้แทนต่าง ๆ 
ของผู้อาจให้ความช่วยเหลือ หรือผู้อาจมีผลประโยชน์จากการบริการค้นหาและช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัย 

(4) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องเตรียมความพร้อมในการรับแจ้งจาก
หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยของตน 

(5) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ควรจัดให้มี
วงรอบการทดลองการติดต่อสื่อสารร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ ศรชล. อย่างสม่ าเสมอ 

3.3.2 การกระท าขั้นแรก 
 หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยใดก็ตามเมื่อได้รับข่าวประสบภัย
ต้องด าเนินการขัน้แรกโดยทันทีถ้าอยู่ในต าแหน่งที่ท าการช่วยเหลือได้ และต้องแจ้งศูนย์ประสานงานการค้นหา
และช่วยเหลือฯ ในพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีใดก็ตามโดยมิชักช้า  

3.3.3 ขั้นฉุกเฉิน 
 เพ่ือช่วยในการตัดสินใจการปฏิบัติการที่เหมาะสม ขั้นฉุกเฉินต่อไปนี้ต้องระบุให้ชัดเจนโดย
ศูนย์ประสานงานการคน้หาและช่วยเหลือฯ  

(1) ขั้นสงสัย 
(1.1) เมื่อไดร้ับรายงานว่าบุคคลสูญหาย หรือเรือไม่ถึงปลายทาง หรือ 
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(1.2) เมื่อบุคคลหรือเรือ ไม่ได้อยู่ในต าบลที่คาดหมาย หรือไม่ได้รายงานความปลอดภัย 
 

(2) ขั้นเตรียมพร้อม 
(2.1) เมื่อได้เกิดเหตุการณ์ขั้นสงสัย พยายามท าการติดต่อกับบุคคล หรือเรือ แต่ล้มเหลว 

และได้สอบถามไปยังแหล่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมแล้วแต่ไม่ส าเร็จ 
(2.2) เมื่อได้รับข่าวระบุว่าประสิทธิภาพการท างานของเรือเสื่อมลง แต่ยังไม่น่าจะถึง         

ขั้นประสบภัย 
(3) ขั้นประสบภัย 

(3.1) เมื่อได้รับข่าวที่แน่ชัดว่าบุคคล หรือเรือ อยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือ 
โดยด่วน หรือ 

(3.2) เมื่อได้เกิดเหตุการณ์ขั้นเตรียมพร้อม ซึ่งได้ท าการติดต่อกับบุคคล หรือเรือต่อไปอีก 
แต่ไม่ส าเร็จ และได้สอบถามไปยังแหล่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าเกิด
เหตุประสบภัย 

(3.3) เมื่อได้รับข่าวระบุว่าประสิทธิภาพการท างานของเรือเสื่อมลง และน่าจะขยายไปถึง   
ขั้นประสบภัย 
 

3.3.4 ระเบียบปฏิบัติของศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ในระหว่างขั้นฉุกเฉินต่าง ๆ 

(1) เมื่อได้ออกประกาศขั้นสงสัยแล้ว ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องท าการ
สอบถามเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบถึงความปลอดภัยของคน และต้องประกาศขั้นเตรียมพร้อม 

(2) เมื่อได้ออกประกาศขั้นเตรียมพร้อมแล้ว ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ       
ต้องท าการสอบถามในเรื่องของบุคคล เรือที่หายต่อไป และแจ้งให้บริการการค้นหา 
และช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยที่เหมาะสมเตรียมพร้อม และเริ่มการกระท าดังกล่าวตาม
ความจ าเป็นในกรณีพิเศษ 

(3) เมื่อได้ออกประกาศขั้นประสบภัยแล้ว ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ          
ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรการเตรียมการ 

(4) ขั้นแรกของปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัย เมื่อไม่ทราบต าแหน่งของวัตถุ
ที่ค้นหาในเหตุการณ์ที่ได้ออกประกาศขั้นฉุกเฉินส าหรับวัตถุท่ีไม่ทราบต าแหน่งที่จะค้นหา 
ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(4.1) เมื่อมีขั้นฉุกเฉิน ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องรับผิดชอบ 

ในการกระท าขั้นแรกที่เหมาะสม และหารือกับศูนย์อ่ืน ๆ ในเรื่องจุดประสงค์ 
ของการแต่งตั้งศูนย์หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ  

(4.2) นอกจากจะได้มีการตกลงร่วมกันไว้เป็นอย่างอ่ืนระหว่างศูนย์ที่เกี่ยวข้อง  ศูนย์ 
ที่ถูกแต่งตั้งต้องเป็นศูนย์ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่วัตถุที่ค้นหาอยู่ ตามที่ได้มีการ
รายงานต าบลที่ครั้งสุดท้าย และ   

(4.3) หลังจากท่ีได้ออกประกาศขั้นประสบภัยแล้ว ศูนย์ที่ท าการประสานงานปฏิบัติการ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยต้องแจ้งให้ศูนย์อื่น ๆ ทราบถึง
สถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินและความเป็นมาของเหตุการณ์ทั้งหมดตามความ
เหมาะสม 
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(5) การแจ้งข้อมูลผ่านไปยังบุคคลหรือเรือซึ่งถูกประกาศว่าอยู่ในขั้นฉุกเฉิน เมื่อใดก็ตาม 
ถ้าเป็นไปได ้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ที่รับผิดชอบในปฏิบัติการค้นหา
และช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยต้องแจ้งข่าวสารปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือ 
ที่ประสบภัยที่ได้เริ่มด าเนินการแล้วให้กับบุคคลหรือเรือ ซึ่งถูกประกาศว่าอยู่ในขั้นฉุกเฉินทราบ 
 

3.3.5 การประสานงานในกรณีที่มีรัฐภาคี 2 รัฐหรือมากกว่าเกี่ยวข้อง 
 ส าหรับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยที่มีรัฐภาคีมากกว่าหนึ่งรัฐเกี่ยวข้อง 
รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมตามที่อ้างถึงในมาตรการเตรียมการ ตามที่ศูนย์
ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ในเขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยนั้นได้ร้องขอ
และปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN 
Search and Rescue Standard Operating Procedures : ASEAN SARSOP)   

3.3.6 การประสานงานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยบริเวณที่เกิดเหตุ 
(1) การปฏิบัติฯ ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยและหน่วยอ่ืน ๆ 

ที่เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยต้องมีการประสานกับบริเวณท่ี
เกิดเหตุ เพ่ือให้แน่ใจถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

(2) เมื่อมีหน่วยหลายหน่วยเข้าร่วมเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย 
และศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะแต่งตั้ง 
ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเป็น ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (Scene of Action Commander : SAC) 
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่หน่วยต่าง ๆ จะมาถึงในพ้ืนที่
เฉพาะส าหรับการปฏิบัติการ ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (Scene of Action Commander : 
SAC)  ในบริเวณที่เกิดเหตุ ต้องได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบพิเศษ โดยค านึงถึง
ความสามารถของผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ และความต้องการของการปฏิบัติการ 

(3) ถ้าไม่มีศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ที่รับผิดชอบ หรือมี เหตุผล 
บางประการที่ท าให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ไม่สามารถประสานงาน
กับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยได้ หน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมควรแต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานในบริเวณท่ีเกิดเหตุโดยการท าความตกลงร่วมกัน 
 

3.3.7 การยกเลิกและการพักปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย 
(1) ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยต้องด าเนินต่อไปเมื่อปฏิบัติได้ จนกว่ามี

ความเห็นร่วมกันว่ามีความหวังในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจะหมดไป 
(2) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ที่รับผิดชอบ โดยปกติต้องตัดสินใจ 

ในการยกเลิกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ถ้ามีศูนย์ดังกล่าวเข้าร่วม 
ในการประสานงานการปฏิบัติการ ผู้ประสานงานในบริเวณที่เกิดเหตุอาจจะเป็นคน
ตัดสินใจในเรื่องนี้ 

(3) เมื่อศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ พิจารณาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยประสบผลส าเร็จ หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินจนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้แล้ว ต้องยกเลิกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ
เรือท่ีประสบภัย และแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่โดยทันที 
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(4) ถ้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในบริเวณที่เกิดเหตุไม่สามารถท าได้ 
และศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ลงความเห็นว่าผู้รอดชีวิตอาจยังมีชีวิตอยู่ ศูนย์
อาจจะพักกิจกรรมในบริเวณที่เกิดเหตุชั่วคราวจนกว่าจะมีความคืบหน้า และแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่โดยทันที ข้อมูลที่ได้รับในภายหลังต้องท าการประเมิน 
และปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยจะเริ่มใหม่อีกครั้ง เมื่อได้พิสูจน์ 
บนพื้นฐานของข้อมูลดังกล่าวว่าถูกต้อง 

(5) ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องเริ่มกระบวนการเพ่ือระบุสถานที่ 
ที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการส่งผู้ประสบภัยทางทะเลขึ้นบก ข้อมูลนั้นต้องแจ้งให้กับเรือ 
และรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทราบ 
 

3.3.8 ระบบการรายงานของเรือ  
(1) กล่าวทั่วไป 

(1.1) ระบบการรายงานของเรืออาจตั้งขึ้นโดยรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือเป็นความร่วมมือ
กับรัฐอ่ืน ในที่พิจารณาว่าจ าเป็นในการอ านวยความสะดวกต่อปฏิบัติการค้นหา
และช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัย 

(1.2) รัฐภาคีที่ก าลังพิจารณาท าระบบการรายงานของเรือควรค านึงถึงค าแนะน าต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องขององค์การ รัฐภาคีควรพิจารณาระบบการรายงานที่มีอยู่แล้ว 
หรือข้อมูลของต าบลที่อยู่ของเรือจากแหล่งอ่ืน ๆ ว่าสามารถให้ข้อมูลที่พอเพียง
ส าหรับเขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วย 
และหาทางที่จะลดการรายงานของเรือเ พ่ิ มเติมที่ ไม่จ า เป็นให้น้อยที่สุ ด 
หรื อคว ามต้ อ งการของศู นย์ ประสานงานการค้ นหาและช่ ว ย เหลื อ ฯ 
ในการตรวจสอบระบบการรายงานต่าง ๆ เพ่ือหาเรือช่วยที่เป็นประโยชน์ 
ในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัย  

(1.3) ระบบการรายงานของเรือควรให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเรือให้ทันต่อเหตุการณ์
อยู่เสมอ เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ของเหตุประสบภัย 
(1.3.1) ลดเวลาในช่วงระหว่างที่ขาดการติดต่อสื่อสารกับเรือ และปฏิบัติการ

ค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยเริ่มต้น ในกรณีที่ไม่ได้รับสัญญาณ
ฉุกเฉิน 

(1.3.2) ช่วยอ านวยต่อการหาต าบลที่อยู่ของเรืออย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะขอร้องให้
เรือเหล่านั้นให้ความช่วยเหลือ 

(1.3.3) ช่วยอ านวยต่อการก าหนดพ้ืนที่ค้นหาให้จ ากัดขอบเขตในกรณีที่ไม่ทราบ
ต าบลที่ของบุคคล หรือเรือ ไม่แน่นอน 

(1.3.4) อ านวยความสะดวกในการจัดให้มีการรักษาพยาบาลโดยด่วน หรือให้
ค าแนะน า 

(2) ข้อก าหนดในการปฏิบัติ 
ระบบการรายงานของเรือควรปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 
(2.1) จัดหาข้อมูล รวมถึงแผนการเดินเรือ และรายงานต าบลที่อยู่ของเรือ ซึ่งอาจท าให้

การหาต าบลที่อยู่ของเรือ ณ ปัจจุบันและอนาคตของเรือท่ีเข้าร่วมเป็นไปได้ 
(2.2) การพล็อตต าบลที่อยู่ของเรือให้มีต่อเนื่อง 
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(2.3) รับรายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมจากเรือท่ีเข้าร่วม 
(2.4) แก้ไขรูปแบบของระบบและการปฏิบัติการให้ง่ายข้ึน และ 
(2.5) ใช้แบบฟอร์มและกระบวนการให้ เป็นไปตามมาตรฐานตามที่มีการตกลง 

ระหว่างประเทศ  
(3) แบบการรายงาน 

ระบบการรายงานของเรือควรรวมกันตามแบบการรายงานที่ได้ระบุไว้ตามค าแนะน า 
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ประกอบด้วย 

(3.1) แผนการเดินเรือ 
(3.2) การรายงานต าบลที่อยู่ของเรือ 
(3.3) การรายงานครั้งสุดท้าย 

(4) การใช้ระบบ 
(4.1) รัฐภาคีควรสนับสนุนเรือทั้งหมดที่รายงานต าบลที่อยู่ของเรือเมื่อเดินทางในพ้ืนที่ 

ที่ได้จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของต าบลที่อยู่ของเรือส าหรับจุดประสงค์ 
ในการการค้นหาและช่วยเหลือ 

(4.2) รัฐภาคีที่บันทึกข้อมูลของต าบลที่อยู่ของเรือต่าง ๆ ควรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ให้กับรัฐอ่ืน ๆ เท่าที่จะปฏิบัติได้ เมื่อมีการร้องขอเพ่ือจุดประสงค์ในการค้นหา 
และช่วยเหลือ 

(5) สัญญาณการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ห้ามมิให้ใช้สัญญาณอ่ืนใดที่จะท าให้
เกิดความสับสนกับการใช้สัญญาณตามที่ระบุไว้ และเมื่อได้สังเกตเห็นสัญญาณตามที่ระบุ    
อากาศยานต้องปฏิบัติตามความหมาย 
(5.1) สัญญาณจากเรือ (Surface Craft) เรือตอบรับสัญญาณจากอากาศยานตามที่

ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(5.1.1) การตอบรับว่าได้รับทราบสัญญาณแล้ว 

- ชักธงสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งมีแถบทางตั้งเป็นสีแดงสลับขาว 
หมายความว่า “เข้าใจ หรือ รับทราบ” 

- เปิดสัญญาณโคมไฟส่องแสงแสดงอักษร “T” โดยใช้รหัสสัญญาณมอร์ส 
- เปลี่ยนทิศทางตามอากาศยาน 

(5.1.2) แสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
- ชักธงสัญญาณสากล  (N) ลายตาหมากรุกสีน้ าเงินสลับขาว 
- เปิดสัญญาณโคมไฟส่องแสงแสดงตัวอักษร “N” โดยใช้รหัสสัญญาณ

มอร์ส 
(5.1.3) การแสดงสัญญาณและท่าทางของอากาศยานดังต่อไปนี้ หมายความว่า 

อากาศยานนั้นต้องการที่จะน าเรือไปยังอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัย 
- บินวนรอบเรืออย่างน้อย 1 ครั้ง 
- บินตัดทิศทางของเรือในระยะต่ าและใกล้ ๆ กับเรือนั้น และโคลงปีก 

หรือเร่งและผ่อนคันเร่ง  หรือปรับมุมใบพัด 
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(5.2) รหัสสัญญาณระหว่างภาคพ้ืนและอากาศ  

(5.2.1) รหัสสัญญาณใช้ส าหรับผู้รอดชีวิต 
 

 

ล าดับที่ ความหมาย สัญลักษณ์ 

1 ต้องการการรักษาพยาบาล - บาดเจ็บสาหัส | 

2 ต้องการเวชภัณฑ์ | | 

3 เดินทางต่อไปไม่ได้  

4 ต้องการอาหารและน้ า F 

5 ต้องการอาวุธปืนและกระสุน  

6 ต้องการแผนที่และเข็มทิศ  

7 ต้องการโคมไฟสัญญาณพร้อมด้วยแบตเตอรี่และวิทยุ  

8 แสดงทิศท่ีจะเดินทาง  

9 ก าลังเดินทางไปทางทิศนี้  

10 จะพยายามวิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

11 อากาศยานได้รับความเสียหายมาก  

12 น่าจะปลอดภัยที่ลงตรงนี้ Δ 

13 ต้องการน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น  

14 ทั้งหมดปลอดภัย L L 

15 ตอบปฏิเสธ N 

16 ตอบรับ Y 

17 ไม่เข้าใจ  

18 ต้องการช่าง W 
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(5.2.2) รหัสสัญญาณจากพ้ืนสู่อากาศส าหรับหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย 

 

ล าดับที่ ความหมาย สัญลักษณ์ 

1 การปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว L L L 

2 เราพบผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ทุกคนแล้ว L L 

3 เราพบผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่บางคนแล้ว ++ 

4 เราไม่สามารถปฏิบัติการต่อไปได้ ก าลังกลับฐานที่ตั้ง X X 

5 เราแยกก าลังออกเป็น 2 หมู่ แต่ละหมู่ไปทางลูกศรชี้                 

6 ไม่พบอะไรเลย จะด าเนินการค้นหาต่อไป N N 

7 ได้รับข้อมูลว่าอากาศยานไปทางทิศนี้  

 
(5.2.3) ขนาดของรหัสสัญญาณ (โดยสัญลักษณ์ของรหัสดังกล่าวต้องมีความยาว

อย่างน้อย 2.5 เมตร (8 ฟุต) และต้องจัดท าให้เห็นได้อย่างเด่นชัดเท่าท่ีสามารถจะท าได้) 
หมายเหตุ 

1. ตัวสัญลักษณ์อาจจะท าด้วยผ้าที่น ามาต่อ ๆ กัน ร่มชูชีพ เศษไม้ หิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ หรือท าให้เป็นรอย
บนดินหรือทราย หรือทาพ้ืนด้วยน้ ามัน 

2. การดึงดูดให้เกิดความสนใจต่อสัญญาณดังกล่าว อาจจะน าโดยใช้วิทยุ การจุดไฟ ปล่อยควัน 
แสงสะท้อน และอ่ืน ๆ 

3. สัญญาณอากาศสู่พื้น 
3.1 สัญญาณจากอากาศยานดังต่อไปนี้ หมายความว่า อากาศยานได้เข้าใจสัญญาณ

จากพ้ืนแล้ว  คือ 
3.1.1 ในระหว่างเวลากลางวัน 

- โดยการโคลงปีกของอากาศยาน 
3.1.2 ในระหว่างเวลากลางคืน 

- เปิด - ปิดไฟส่องทางลงเป็นจ านวน 2 ครั้ง แต่ถ้าอากาศยานไม่มีไฟส่อง
ทางลง ให้เปิด - ปิดไฟเดินอากาศ จ านวน 2 ครั้ง 

3.2 ถ้าไม่มีการส่งสัญญาณดังกล่าวตาม 3.1 หมายความว่า อากาศยานไม่เข้าใจ
สัญญาณภาคพ้ืน 

 
 
 
 
 



33 
 

3.3.9 การค้นหาด้วยระบบสื่อสาร (COMMUNICATION SEARCH) 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาว่า ในกรณีที่ทราบข่าวว่าเรือ
ประสบเหตุอันตราย สมควรที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร โดยพิจารณาถึงความส าคัญของข่าว และความเร่งด่วน 
ที่จะต้องด าเนินการเป็นขั้นตอนต่อไป และความมุ่งหมายของการค้นหาด้วยระบบการสื่อสารนี้ ก็เพ่ือ 
 

(1) พยายามติดต่อสื่อสารกับเรือทีป่ระสบอุบัตเิหตุอันตรายให้ได้ 
(2) พิจารณาตัดสินใจว่าเรือนั้นหลงทาง ไม่รายงานต าบลที่อยู่ หรือไม่สามารถรายงานต าบล

ที่อยู่ 
(3) พิจารณาก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ค้นหาให้แคบลง 
(4) หาข้อมูลที่ถูกต้องและพิจารณาประเมินผลในการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย  

ขั้นต่อไป 
 การค้นหาดว้ยระบบการสื่อสารมี 2 แบบ ซึ่งมีวธิีการปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน คือ 

(1) การค้นหาด้วยระบบการสื่อสารขั้นแรก (Preliminary Communication Search) ใช้ชื่อย่อว่า 
PRECOM จะปฏิบัติเมื่ออยู่ในขั้นสงสัยว่า เรือขาดการติดต่อสื่อสารหรือหายไป คือ การติดต่อสื่อสาร 
และตรวจสอบขั้นแรกกับหน่วยงานใหญ่ ๆ ภายใต้พ้ืนที่ซึ่งคาดว่าจะมีเรืออยู่ในบริเวณต าบลที่อยู่นั้น หรือมี 
ผู้พบเห็น และถ้าเรือนั้นไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอันตรายจริง ๆ เพียงแต่ไม่รายงานหรือไม่สามารถรายงานต าบลที่อยู่ 
ก็จะค้นพบเรือได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว  

(2) การค้นหาเพ่ิมเติมต่อจากระบบการสื่ อสารขั้นแรก (Extended Communication 
Search)   ใช้ชื่อย่อว่า EXCOM จะปฏิบัติเมื่ออยู่ในขั้นเตรียมพร้อม คือ เมื่อกระท า PRECOM แล้วไม่ได้ผล 
ก็จะต้องท าการติดต่อสื่อสารและตรวจสอบเพ่ิมเติมให้กว้างขวางและละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นต่อไป  โดยพิจารณา
ถึงแหล่งข่าวซึ่งคาดว่าน่าจะทราบเก่ียวกับเรือที่หายไป เช่น สอบถามตามสนามบิน หรือท่าเรือต่าง ๆ เป็นต้น 
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บทท่ี 4 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 

ที่ประสบภัยไปสู่การปฏิบัติ 
 ส าหรับแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น เป็นแนวทางและขั้นตอนสรุปเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย             
ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ เมื่อได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัย จะต้องพิจารณา
ประเมินค่าของข่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่ และการประสบภัยดังกล่าวอยู่ในขั้นใด เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับข่าว 
จากหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ หรือหน่วยควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล  ให้สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนประสบภัยได้ตามความเหมาะสม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การค้นหาด้วยระบบการสื่อสาร พิจารณา
ตรวจสอบจากแผนการบินหรือแผนการเดินเรือ และติดต่อสอบถามไปยังหอบังคับการบินหรือท่าเรือบริเวณ
ใกล้ เคียงตามเส้นทางที่คาดว่าจะไปลงหรือไปจอด หรือเส้นทางในแผนการบินและแผนการเดินเรือ 
และเมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบ จะต้องรีบด าเนินการหาข้อมูลจากจุดรายงานครั้งสุดท้าย จ านวนเชื้อเพลิง ความเร็ว
ในการเดินทาง สภาพลักษณะอากาศ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบกัน เท่าที่จะสามารถหาได้ เพ่ือน ามาคิด
ค านวณหาจุดต าบลที่อากาศยานหรือเรือประสบภัย รวมทั้งพ้ืนที่ค้นหา ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ จะได้
พิจารณาวางแผนและร้องขอให้หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยที่อยู่ใกล้เคียง 
และมีความพร้อมมากที่สุดออกท าการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามความเหมาะสม 
กับภารกิจต่อไป โดยหน่วยงานในระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการหรือปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามการน าแผน
ไปทดสอบใช้ในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจ าปี เพ่ือประเมินผล
และน าไปสู่การปรับปรุงแผนฯ แบบบูรณการ  
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถท าการฝึก หรือปฏิบัติร่วม/ผสม  
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย และต่างประเทศ จึงได้พิจารณาจัดท าแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ เป็นฉบับภาษาอังกฤษมีชื่อว่า National Search and Rescue Plan of 
Thailand  หรือ Thailand NSP  และจัดท าอนุผนวกประกอบแผนฯ มีชื่อว่า Thailand NSS (Thailand 
National Search and Rescue Supplement to the International Aeronautical and Maritime 
Search and Rescue Manual ) รวมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฯให้สอดคล้องกับ คู่มือการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยระหว่างประเทศ (IAMSAR Manual Volume I, II และ  III ) อีกด้วย 
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4.1 แผนผังการประสานงานและปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
 
 คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (NSC) 

(แต่งตั้งตาม มติ ครม. เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521) 

        ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรอื 

ที่ประสบภัยย่อย  (RSC) 

ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย (RCC) 
(ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) 

 
 

ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยาน 

และเรือที่ประสบภัยย่อย  (RSC) 

 

ชุดผู้ประสานภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย (SMC Team) 

(สนับสนุนภารกิจ OSC) 

 

ผู้ประสานภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย (SMC) 

(แต่งต้ังโดยคณะกรรมการแห่งชาติ) 

หน่วยระวังภัย 
(Alerting Post) 

ผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(OSC) 

(แต่งตั้งโดยคณะกรรมการแห่งชาติ) 
 

หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย (SRU) 
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         4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบั ติ ต ามแผนฯ เรื่ อ ง  การแจ้ งข่ า ว 
และการรายงานภาวะฉุกเฉินฯ  
 

 
 

(5) ยกเลิกการปฏิบัติการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่
ประสบภัย 

- แผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
  ที่ประสบภัย หัวข้อการประเมินค่าข่าวฯ  
  และหัวขอ้ขั้นตอนการปฏิบัตกิารค้นหา 
  และชว่ยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
 
 

 
 

- พิจารณาหน่วยงานเพื่อร้องขอให้ค้นหา 
และช่วยเหลอืฯ และ ภาคผนวก ค แผนผัง 
การรายงานกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
 
 
 
 

 
 

 
 

- จัดตั้งกองอ านวยการและเสนอแนะให้
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
 

 
 

 

(3) การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลอื
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

หน่วยค้นหาและชว่ยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย (SRU) 

 

- ปฏบิัติตามแผนฯ ตามขั้นตอนการปฏบิัติการ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย 
- ปฏบิัติตามแผนฯ ตามขั้นตอนการปฏบิัติ
ค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย 
-ภาคผนวก ก วงจรการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภยั 
 

 
 

 

(4) รายงานการปฏิบัติการมายังกอง
อ านวยการ/ศูนย์ประสานงานฯ 

หน่วยค้นหาและชว่ยเหลืออากาศยาน
และเรือประสบภัย (SRU) 

 

ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 

ที่ประสบภัย (RCC) 

- พิจารณาตามแผนฯ หัวขอ้ เร่ือง การยกเลิก
การปฏิบัตกิารค้นหาและช่วยเหลือฯ,วิธปีฏิบัติ
ส าหรับศูนย์ฯในการที่จะสั่งให้หยุดหรือพัก 
การค้นหาฯ และการยกเลิกและการพัก
ปฏิบัติการค้นหาและชว่ยเหลือฯ  
 
 

 
 

- ปฏบิัติตามแผนฯ การรายงานผล 
การปฏิบัตกิารของหนว่ยค้นหาและชว่ยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภยั    
 
 
 
 

 

(1) รับแจ้งข่าวอากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัยและประเมินค่าข่าว 

ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือประสบภัย 

(RCC) 

 

1.1 ผู้แจ้งข่าว
อากาศยาน 
และเรือทีป่ระสบภัย 

บุคคลหรือหน่วยงาน 
ตามแผนฯ            

- ผู้รอดชีวติ 
- ผู้ประกอบการสนามบิน
และที่ขึ้นลงชั่วคราว 

- ทุกแห่ง 
- ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ 

- หน่วยควบคุมจราจร
ทางอากาศทุกแห่ง 

- ศูนยค์วามปลอดภยัทาง
อากาศ 

- ศูนย์ควบคุมจราจรทาง
อากาศ 

- หน่วยระวังภัย หรือ
หน่วยค้นหาและ
ช่วยชีวิต ตามแผนฯ 
(ตามตาราง 
ภาคผนวก ณ) 
 
 
 
 
 

(2) ประสานงานและร้องขอใหห้น่วย
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัยด าเนินการ 
เข้าช่วยเหลือ 
  

ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

(RCC) 
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4.3 กองอ านวยการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย / ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ 
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

(Search and Rescue Mission Co-ordinator : SMC ) 
 

 
 

ศูนย์ประสานงานการค้นหา
และช่วยเหลอือากาศยาน

และเรือทีป่ระสบภยั  
(Rescue Co-ordination 

Center : RCC ) 

 

 

ส่วนปฏิบัติการ  

ส่วนอ านวยการ 
 
 
 

 

สว่นสนับสนุน 
 

 
หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

และเรือทีป่ระสบภัย 
(Search and Rescue Unit : 

SRU) 

   
 

 
หน่วยงานส่งกลับสายการแพทย ์
(Emergency Medical Unit) 

 

   
 

หน่วยงานตามแผน 
 

หน่วยงานตามแผน 
 

-เสนอแนะให้
คณะกรรมการ
แห่งชาติแต่งต้ัง
ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ 
ตามแผนผัง 
กองอ านวยการฯ 
 

 
 

 

- ชุดผู้ประสานภารกิจค้นหาและชว่ยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search 
and Rescue Mission Co-ordinator 
Team หรือ SMC Team) 

- เจ้าหน้าท่ีเขียนแผนท่ี (Plotter officer) 
- เจ้าหน้าท่ีบันทึก (Recorder officer) 
- เจ้าหน้าท่ีบรรยายสรุป  (Briefing officer) 
- เจ้าหน้าท่ีตดิต่อ/ประสานงาน (Liaison 

officer)      
 

   
 

 

หน่วยประชาสัมพันธ์   

หน่วยงานตามแผนฯ  
 

 

บริษัทสายการบิน/ 
บริษัทเดินเรือ 

 หน่วยงานตามแผนฯ  
 

 

ฝุายการเงิน 
และส่งก าลังบ ารุง 

 
หน่วยงานตามแผนฯ  

 

 

ผู้อ านวยการ/ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(on Scene Co-ordinator/Commander : OSC) 

 

 

ผู้ประสาน
ภารกิจฯ  
 

 
 

 

หน่วยการสื่อสาร 

หน่วยงานตามแผนฯ  
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บทที่ ๕ 
การส่งต่อทางการแพทย์ 

 
 
5.1 นิยามศัพท์ทางการแพทย์  

5.1.1 การบัญชาการ (Command) หมายถึงการท าหน้าที่อ านวยการ สั่งการหรือการควบคุม 
โดยอาศัยอ านาจที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 

5.1.2 การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์  
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับการมอบหมาย 

5.1.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหาร
จัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

5.1.4 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
การด าเนินกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์และกลวิธี 
และการสั่งใช้ และการจัดส่งทรัพยากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม 
ต่อการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและรับผิดชอบการจัดการการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด 

5.1.5 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทาง 
ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพ้ืนที่เกิดเหตุ  ตั้งแต่เหตุฉุกเฉิน
ขนาดเล็กไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนโดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถด าเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (Unified Command) โดยปกติมีการจัดการ
โครงสร้างระบบเพ่ือการปฏิบัติงานใน ๕ สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (Command) ส่วนปฏิบัติการ 
(Operation) ส่วนแผนงาน (Planning) ส่วนสนับสนุนก าลังบ ารุงหรือโลจิสติกส์ (Logistics) และส่วนการเงิน/
การบริหารจัดการ (Finance/Administration) ซ่ึงมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงาน 
ที่อาจจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต้องใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ 

5.1.6 การแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม  
การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ปุวยฉุกเฉิน 

5.1.7 ปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวการณ์
เจ็บปุวยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการบ าบัด รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึง  
การประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อสื่อสาร การล าเลียงหรือขนส่ง การตรวจ
วินิจฉัยและการบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

5.1.8 หน่วยปฏิบัติการ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
5.1.9 ผู้ปฏิบัติการ หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการ

การแพทย์ฉุกเฉินก าหนด 
5.1.10 ชุดปฏิบัติการ หมายถึง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล 

หรือเจ้าหน้าที่เวชกิจที่ผ่านการอบรมการล าเลียงผู้ปุวยทางอากาศยาน อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอากาศยาน 
ที่ใช้ในการล าเลียงผู้ปุวย ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ก าหนด 
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๕.2 กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 
๕.2.๑ พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕.2.๒ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๕.2.๖ คู่มือขั้นตอนการบัญชาการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
๕.2.๗ คู่มือแนวทางการปฏิบัติส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๗  
๕.2.๘ คู่มือแนวทางการส่งต่อผู้บาดเจ็บทางบก กระทรวงสาธารณสุข 
๕.2.๙ คู่มือแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

๕.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 ๕.3.๑ กระทรวงสาธารณสุข 
 ๕.3.๓ กระทรวงกลาโหม 
 5.3.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕.3.4 ภาครัฐและเอกชน 
 ๕.3.5 องค์กรการกุศล 
 
๕.4 ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ 

๕.4.๑ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
 (๑) บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ 
 (๒) ก ากับดูแลและอ านวยการ การส่งต่อทางการแพทย์ 
 (๓) ตรวจสอบและติดตามการส่งต่อทางการแพทย์ 
 (๔) แจ้งข่าวผู้บาดเจ็บ หลังจากเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่เหมาะสม ให้แก่ญาติ

ผู้บาดเจ็บรับทราบ 
๕.4.๒ ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ส านัก งาน

คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
 (๑) รับแจ้งเหตุ 
 (๒) ตรวจสอบข่าว 
 (๓) แจ้งเหตุ และประสานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด)  

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอสนับสนุนการปฏิบัติการส่งต่อทางการแพทย์ 
 (๔) ติดตาม และรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์   
 
๕.4.๓ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด)  กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) รับแจ้งเหตุ  
(๒) ประสานงานและสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(๓) ติดตาม และรายงานสถานการณ์ 
(๔) หมายเลขโทรศัพท์ : (เบอร์ตรงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพ้ืนที่เกิดเหต ุหรือ สายด่วน 1669) 
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๕.4.๔ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (ณ จุดเกิดเหตุ) 

(๑) ตรวจสอบเหตุ และรายงานกลับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดทราบ 
(๒) บัญชาการทางการแพทย์ (Incident Command System: ICS)  

(2.๑) เตรียมสถานที่และก าหนดพื้นที่ เพ่ือใช้ประเมินและคัดแยกผู้บาดเจ็บ  
(2.๒) ประเมินและคัดแยกผู้บาดเจ็บออกเป็น ๓ ระดับ (อ้างอิงตาม คู่มือแนวทาง 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉิน และจัดล าดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเ ฉิน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี สพฉ. ก าหนด) 

(2.๓) บริหารจัดการตามแนวทางการส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม
ตามระดับความรุนแรง (อ้างอิงตาม คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ปุวย
ฉุกเฉิน และจัดล าดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ สพฉ. ก าหนด) 

๕.4.๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) (การล าเลียงทางน้ าและทางอากาศ) 
(๑) ปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยของ สพฉ. (อ้างอิงตาม คู่มือแนวทางการปฏิบัติการ  

ส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
(๒) หมายเลขโทรศัพท์ : (เบอร์ตรงศูนย์นเรนทร ๐๒ ๘๗๒ ๑๖๖๙)  

 ๕.4.๖ หน่วยส่งต่อทางการแพทย์ (บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ)  
  (๑) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการส่งต่อทางการแพทย์ในเป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องก าหนด 
  (๒) ปฏิบัติการส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม 

(๓) หมายเลขติดต่อ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพ้ืนทีเ่กิดเหตุ หรือ สายด่วน 1669) 
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๕.๕ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
๑  

 
 
 

ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย 

แบบรายงานอากาศยาน 
และเรือประสบเหต ุ

๒  
 
 
 

ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ของศูนย์ประสานงาน 
การค้นหาและช่วยเหลือฯ 

๓  
 
 
 
 
 

ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ของศูนย์ประสานงาน 
การค้นหาและช่วยเหลือฯ 

๔  
 
 
 

ทางบกและอากาศ 
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 
(สาธารณสุขจังหวัด) สายด่วน ๑๖๖๙ 

ทางทะเล 
ศรชล./ศูนย์ควบคุมการจราจร          
ทางทะเล (ศรีราชา VTS)/ 
ปภ. การช่วยเหลือทางทะเล 
 

 
 
 
- ร่างแผนปฏิบัติการ
ค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางทะเล 
(ศรชล.) 
- แผนตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
ทะเล (ศรีราชา VTS) 

๕  
 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการแพทย์
และสาธารณสุขฉุกเฉิน 

- ขั้นตอนการ
บัญชาการทาง
การแพทย์ 

- วิธีการคัดแยก
ผู้บาดเจ็บ 

- แนวทางการส่งต่อ
ผู้บาดเจ็บ 
ไปยังสถานพยาบาล 
ที่เหมาะสม 
 

รับแจ้งอากาศยาน/เรือ
ประสบเหตุ 

ตรวจสอบและประเมินข่าว 

แจ้งเหตุ และขอสนบัสนุน 
การส่งต่อทางการแพทย ์

รับแจ้ง 
และประสาน 
ทางการแพทย ์

ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (ณ จุดเกิดเหตุ) 

รับแจ้ง 
และประสาน 
ทางการแพทย ์

ทางทะเล ทางบกและอากาศ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
๖  

 

หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

-  แบบฟอร์มรายงาน
ทรัพยากร 
หรือสถานการณ์
ผู้บาดเจ็บ ตามแนวทาง
ของ สธ. 

๗  ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 
(สาธารณสุขจังหวัด) 
 

 

๘  ศูนย์ประสานงานการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัย 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                   
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ทางด้านการแพทย์ 

รวบรวมข้อมลูทางด้านการแพทยส์่งกลับศูนย์
ประสานงานค้นหาฯ 

น าข้อมูลรายงานตามสายบังคับบญัชา  
และประสานให้ข้อมลูแกผู่้ที่เกี่ยวข้อง 
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                                         ภาคผนวก 
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ผนวก ก  
วงจรการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

 แบบหรือวงจรการค้นหาเกี่ยวกับอากาศยานและเรือที่ประสบภัย จะต้องพิจารณาจากจุดต าบลที่ตั้ง
และขนาดของพ้ืนที่ค้นหา รวมทั้งลักษณะของเปูาหมายค้นหา ซึ่งควรหาข้อมูลที่ถูกต้องใกล้เคียงความจริงมาก
ที่สุด คือ 

- ต าบลที่ตั้ง ขนาด และรูปร่างของพ้ืนที่ค้นหา 
- ขนาด รูปร่าง ลักษณะ และสีของเปูาหมายค้นหา 
- เครื่องมือเครื่องใช้ ชนิด และจ านวนของหน่วยค้นหา 
- เส้นทางและระยะทางค้นหา ระหว่างหน่วยค้นหากับพ้ืนที่ค้นหามีความยาวเท่าไร  

รวมทั้งลักษณะสภาพอากาศและเครื่องช่วยการเดินอากาศ 
- ขีดจ ากัดเรื่องเวลาและพ้ืนที่ค้นหา มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร 

1. วงจรการค้นหาอากาศยานและเรือที่ประสบภัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.1 การค้นหาด้วยสายตา (Visual Search Patterns) 
1.2 การค้นหาด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Search Patterns) 
1.3 การค้นหาในเวลากลางคืน (Night Search Patterns) 
1.4 การค้นหาทางพ้ืนดิน (Land Search Patterns) 

 
1.1 การค้นหาด้วยสายตา (Visual Search Patterns) มี 6 แบบ คือ 

(1) แบบกงล้อ (Sector Search : V) วิธีนี้เป็นการบินค้นหาในกรณีที่ทราบต าแหน่งเปูาหมายของ
จุดค้นหา (Distress) อยู่ในพ้ืนที่ค้นหาที่มีขนาดเล็ก ๆ ไม่กว้างใหญ่มากนัก เป็นพ้ืนที่ราบเรียบลักษณะ 
รูปวงกลม การบินค้นหาแบบนี้มีโอกาสพบเปูาหมายได้สูงมากถึง 99% โดยใช้เครื่องช่วยในการเดินอากาศหรือ
สิ่งอ่ืน ๆ เป็นเครื่องหมายที่จุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ค้นหา เช่น Radio Beacon, Radar  Beacon, Life Jacket, 
Smoke Float หรือ เรือ เป็นต้น และการค้นหาแบบนี้ จุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) อยู่ที่ขอบเส้นรอบวงของพ้ืนที่
ค้นหา โดยมีรัศมีการค้นหาจากจุดศูนย์กลางไม่ควรเกินมากกว่า 20–30 ไมล์ แต่ถ้าเป็นการค้นหาโดยใช้เรือ 
รัศมีการค้นหาจากจุดศูนย์กลางไม่ควรเกินมากกว่า 5 ไมล์ มี 2 แบบ ดังนี้ 

     (1.1) Sector Single-Unit (VS) ใช้เครื่องบินจ านวน 1 ล า บินค้นหาจากจุดเริ่มต้น        
                            ค้นหา (CSP) ที่ขอบเส้นรอบวงของพ้ืนที่ค้นหา บินเป็นเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลางไปยัง  
                            ขอบเส้นรอบวงของพ้ืนที่ค้นหาด้านตรงข้าม ซึ่งโดยทั่วไปจะบินค้นหาแบบ 4 ขาบิน      
                            หรือ 6 ขาบิน คือ 
                -  แบบ 4 ขาบิน รัศมีจะท ามุมที่จุดศนูย์กลางของพ้ืนที่ค้นหา 90 

                     -  แบบ 6 ขาบิน รัศมีจะท ามุมที่จุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ค้นหา 60 
 
 

หมายเหตุ     ถ้าต้องการ Track Spacing ให้เล็กลงหลังจากบินค้นหาเที่ยวแรก 4 ขาบิน แล้วให้บินค้นหา 
                  โดยรัศมีท ามุมที่จุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ค้นหา 45 และ 30 องศา ตามล าดับ ตามรูปที่ 18    
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รูปที่ 18  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Sector Single-Unit (VS)  

 
     (1.2) Sector Multiunit (VM) ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล าหรือมากกว่าขึ้นไป ท าการบิน 
             ค้นหาในพ้ืนที่ที่แต่ละล ามีหน้าที่รับผิดชอบ โดยจะต้องมีระยะสูงที่ต่างกันและมี 
             ความปลอดภัยแน่นอน ตามรูปที่ 19 

 
           รูปที่ 19  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ  Sector Multiunit (VM) 
 
(2)  แบบจัตุรัส (Expanding Square Search : SS) วิธีนี้เป็นการบินค้นหาในกรณีที่ทราบ

ต าแหน่งเปูาหมายของจุดค้นหา (Distress) อยู่ในพ้ืนที่ค้นหาที่มีขนาดเล็กไม่กว้างใหญ่ เป็นพ้ืนที่ราบเรียบ
ลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส การบินค้นหาแบบนี้มีความละเอียดถี่ถ้วน และให้ผลว่าจะพบเปูาหมายได้สูง โดยมี
จุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) ที่จุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ค้นหา แล้วบินขยายออกไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี 2 แบบ ดังนี้ 

           (2.1) Expanding Square Single Unit (SS) ใช้เครื่องบินจ านวน 1 ล า บินค้นหาจาก  
                   จุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) ที่จุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ค้นหาแล้วบินขยายออกไปตามทิศทาง                     
                   ลมในขาแรกเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งจะต้องมีเครื่องช่วยในการเดินอากาศที่มี 
                   ความถูกต้องมากที่สุด ตามรูปที่ 16 
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รูปที่ 16  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Square Single Unit (SS) 
 
 
 
(2.2)   Expanding Square Multiunit (SM) ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล า (ไม่ควรใช้  
           เครื่องบินมากกว่าจ านวน 2 ล า) บินค้นหาจากจุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) ที่จุด 
           ศูนย์กลางของพ้ืนที่ค้นหาแล้วบินขยายออกไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายๆ  
           กับข้อ (2.1) แต่ทิศทางการบินของเครื่องบินค้นหาแต่ละล าต่างกัน โดยจะต้องบิน  
           แยกออกจากกัน 45 องศา จากจุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) และมีระยะสูงต่างกัน 
           ในเส้นทางบินค้นหาของแต่ละล า เพ่ือ ความปลอดภัย ตามรูปที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 17  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ  Expanding Square Multiunit (SM) 

 
(3) แบบเส้นทางบิน (Track Line Search : TS) วิธีนี้ใช้เมื่ออากาศยานหรือเรือที่ประสบภัยหายไป

ตามเส้นทางบินหรือเส้นทางเดินเรือ หรือหายไปใกล้ ๆ เส้นทางบินหรือเส้นทางเดินเรือ ซึ่งทราบจุดต าบลที่อยู่
โดยการติดต่อสื่อสารรายงานครั้งสุดท้ายของอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัยนั้น จึงเป็นแบบหลักในการค้นหา
ทั่วไป เพราะท าได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคิดค านวณหาพื้นที่ค้นหา สามารถปฏิบัติการได้รวดเร็วครอบคลุมพ้ืนที่
ค้นหาได้รวดเร็วทันที มี 4 แบบ ดังนี้ 
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(3.1) Trackline Single-Unit Return (TSR) ใช้เครื่องบินจ านวน 1 ล า บินค้นหาตาม
เส้นทางบินหรือเส้นทางเดินเรือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงระยะทางสุดท้ายที่ก าหนด  
แล้วบินค้นหากลับ โดยมีจุดเริ่มต้นค้นหา (Commence  Search Point = CSP)  

เท่ากับ 
2

1 ของ Track Spacing (Track Spacing : S หาได้จากการค านวณ)  

ตามรูปที่ 1 

รูปที่ 1  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Trackline Search Single-Unit Return (TSR) 
 

(3.2) Trackline Multiunit Return (TMR) ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล า บินค้นหาเช่นเดียวกับ
ข้อ (3.1) แต่ให้ผลด้านการค้นหาครอบคลุมพื้นที่ค้นหาได้มากกว่า ตามรูปที่ 2  

รูปที่ 2  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Trackline Multiunit Return (TMR) 

(3.3) Trackline Single-Unit Nonreturn (TSN) ใช้เครื่องบินค้นหาจ านวน 1 ล า บินค้นหา
เช่นเดียวกับข้อ (3.1) แต่จุดหมายปลายทางของการค้นหาจะตรงข้ามกับจุดเริ่มต้น
ค้นหา ตามรูปที่ 3 

รูปที่ 3  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Trackline Single-Unit Non return (TSN) 
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(3.4) Trackline Multiunit Non return (TMN) ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล า                                            
บินค้นหาเช่นเดียวกับข้อ (1.3)  ตามรูปที่ 4 

รูปที่ 4 แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Trackline Multiunit Nonreturn (TMN) 
 
 

(4) แบบเส้นขนาน (Parallel Sweep Search : PS) วิธีนี้ใช้เมื่ออากาศยานประสบภัยหายไป 
และรู้ต าแหน่งของเปูาหมาย โดยการประมาณการคาดหมาย เมื่อค านวณพ้ืนที่ค้นหาออกมาแล้วมีขนาดกว้างใหญ่  
เป็นพ้ืนที่ราบเรียบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความต้องการที่จะค้นหาครอบคลุมพ้ืนที่ให้ได้ทั้งหมด โดยบินค้นหาเป็น
เส้นตรงตามแนวนอนของพ้ืนที่ค้นหาในลักษณะที่เป็นเส้นขนานกับด้านยาวของพ้ืนที่ และอาศัยเครื่องช่วย 
ในการเดินอากาศ DME TACAN หรือ VOR DME เป็นเครื่องช่วยในการบินค้นหามี 4 แบบ ดังนี้ 

(4.1) Parallel Track Single-Unit (PS) ใช้เครื่องบินจ านวน 1 ล า บินค้นหาเป็นเส้นตรง
ขนานตามแนวนอนด้านยาวของพ้ืนที่ค้นหา โดยมีจุดเริ่มต้น (CSP) ที่มุมใดมุมหนึ่งของ
พ้ืนทีค่้นหาจนครบพื้นที่ค้นหา ตามรูปที่ 5 

รูปที่ 5 แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Parallel Track Single-Unit (PS) 
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(4.2) Parallel Track Multiunit (PM) ใช้เครื่องบินจ านวนตั้งแต่ 2 ล าขึ้นไป บินค้นหา 
เช่นเดียวกับข้อ (๔.1) เพ่ือความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยลงเท่าตัว บินค้นหาครอบคลุม
พ้ืนที่ค้นหาได้ทั้งหมด แต่มีอันตรายมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจะต้องมีหน่วยค้นหา
อีกหน่วยหนึ่ง (อากาศยานหรือเรือล าหนึ่ง) เป็นผู้ควบคุมให้ค าแนะน าการบินค้นหา 
ในพ้ืนทีน่ั้น ๆ ตามรูปที่ 6 

รูปที่ 6  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Parallel Track Multiunit (PM) 
 
 
 
 
 

(4.3) Parallel Multiunit Return (PMR) ใช้เครื่องบินจ านวนตั้งแต่ 2 ล าขึ้นไปบินค้นหา มี
จุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) ในเวลาพร้อม ๆ กัน โดยเครื่องบินค้นหาแต่ละล ามีหน้าที่
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ให้มีรัศมีการบินค้นหาเหมาะสมครอบคลุมพ้ืนที่ค้นหาได้
ครบถ้วน ถึงแม้ว่าเครื่องบินค้นหาที่มีความเร็วต่างกันก็สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
ในลักษณะบินขนานกัน แล้วกลับไปยังจุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) มีผลท าให้มีความรวดเร็ว
ใช้เวลาน้อยที่สุดในการบินค้นหาครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด ตามรูปที่ 7  

 
รูปที่ 7  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Parallel Multiunit Return (PMR) 
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(4.4) Parallel Track Multiunit Non return (PMN) ใช้เครื่องบินจ านวนตามความเหมาะสม 
บินค้นหาเช่นเดียวกับข้อ (4 .3) แต่มีการเปลี่ยนแปลง คือ การบินค้นหาแทน 
ที่จะกลับมายังจุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) กลับเปลี่ยน Track และท าการบินค้นหาต่อไป 
ในลักษณะเดียวกันจนครอบคลุมพ้ืนที่ค้นหาที่รับผิดชอบ การบินค้นหาแบบนี้ใช้ 
ในกรณีที่ทราบเส้นทางบินหรือเส้นทางเดินเรือ ตามรูปที่ 8 

รูปที่ 8 แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Parallel Track Multiunit Non return (PMN) 
 

(5) แบบฟันปลา (Creeping Line Search : CS) วิธีนี้เป็นการบินค้นหาคล้าย ๆ กับแบบเส้นขนาน 
แต่มีข้อที่แตกต่างกัน คือ บินค้นหาเป็นเส้นตรงตามแนวตั้งของพ้ืนที่ค้นหาในลักษณะเป็นเส้นขนานกับด้านสั้นของ
พ้ืนที่ ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ค้นหา แคบ ยาว และราบเรียบ มี 7 แบบ ดังนี้ 

(5.1) Creeping line Single-Unit (CS) ใช้เครื่องบินจ านวน 1 ล า บินค้นหาเป็นเส้นตรง

ขนานตามแนวตั้งด้านสั้นของพ้ืนที่ค้นหา โดยมีจุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) ที่มุมใดมุมหนึ่ง
ของพ้ืนที่ค้นหาจนครบพื้นที่ ตามรูปที่ 9 

 
 รูปที่ 9 แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Creeping line Single-Unit (CS) 
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(5.2) Creeping Line Multiunit (CM) ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล า หรือมากกว่าบินค้นหา
เช่นเดียวกับข้อ (2.2) แต่มีข้อที่แตกต่าง คือ บินค้นหาเป็นเส้นตรงขนานตามแนวตั้ง
ด้านสั้นของพ้ืนที่ค้นหา ตามรูปที่ 10  

 
  รูปที่ 10 แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Creeping Line Multiunit (CM) 

(5.3) Creeping Line Single-Unit Coordinate (CSC) ใช้เครื่องบินจ านวน 1 ล า และเรือ
จ านวน 1 ล า ร่วมกันปฏิบัติงานค้นหา โดยจะต้องค านวณวางแผนให้ความเร็ว 
และระยะทางของเครื่องบินสัมพันธ์กับเรือ ให้เครื่องบินผ่าน (Over) เรือทุก ๆ ขาของ
การบินค้นหา ซึ่งเป็นการช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานทั้งของเครื่องบิน
และเรือ ตามรูปที ่11 

 

รูปที่ 11  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Creeping Line Single-Unit Coordinate (CSC) 
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(5.4) Creeping Line Multiunit Coordinate (CMC) วิธีนี้ เป็นการบินค้นหาคล้ าย  ๆ  
กับข้อ (5.3) แต่มีข้อแตกต่าง คือ ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล าหรือมากกว่าขึ้นไป บินโดย
เครื่องบินน าหัวหน้าชุดจะบินผ่าน (Over) เรือทุก ๆ ขาของการค้นหา ส่วนเครื่องบิน
ล า อ่ืน  ๆ  รั กษาระยะต่ อตามต าแหน่ งการบินกับ เครื่ อ งบิ นน าหั วหน้ าชุ ด  
โดยใช้ Track Spacing คูณด้วยจ านวนเครื่องบินที่ท าการค้นหา ตามรูปที่ 12 

 รูปที่ 12  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Creeping Line Multiunit Coordinate (CMC)   
 

(5.5) Creeping Line Single-Unit Radar (CSR) วิธีนี้เป็นการบินค้นหาคล้าย ๆ  
กับข้อ (5.3) แต่มีข้อแตกต่าง คือ เรือค้นหามี Radar ใช้ช่วยเหลือควบคุมวงจรการบิน
ค้นหาของเครื่องบินและสามารถบอกน าทางให้เลี้ยวเข้า Cross Leg ของแต่ละขาบิน
ค้นหาได้ถูกต้องแน่นอน ตามรูปที่ 13 

 

รูปที่ 13  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Creeping Line Single-Unit Radar (CSR) 
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(5.6) Creeping Line Multiunit Radar (CMR) วิธีนี้เป็นการบินค้นหาคล้าย ๆ  
กับข้อ (3.5) แต่มีข้อแตกต่าง คือ ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล า หรือมากกว่าขึ้นไป  
ตามรูปที่ 14 

รูปที่ 14  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Creeping Line Multiunit Radar (CMR) 

(5.7) Creeping Line Multiunit Coordinate Split (CMCS) ใช้เครื่องบินจ านวน 2 ล า 
หรือมากกว่าขึ้นไป และเรือจ านวน 1 ล า ร่วมปฏิบัติงานค้นหา โดยจะต้องค านวณ
วางแผนให้ความเร็วและระยะทางของเครื่องบินที่ต่างกันสัมพันธ์กับเรือ คือ เรือจะวิ่ง
ค้นหาเป็นเส้นตรงแสดงเขตแนวที่หมายพ้ืนที่ค้นหาแต่ละพ้ืนที่ของเครื่องบินที่มี
ความเร็วต่างกัน ตามรูปที่ 15 

 

      รูปที่ 15  แสดงลักษณะการค้นหาแบบ Creeping Line Multiunit Coordinate Split (CMCS) 
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(6) แบบภูเขา (Contour Search : OS) วิธีนี้เป็นการบินค้นหาในพ้ืนที่ภูมิประเทศที่เป็นที่สูง  
โดยใช้เครื่องบินจ านวน 1 ล า บินค้นหาจากจุดเริ่มต้นค้นหา (CSP) เริ่มตั้งแต่ส่วนที่สูงที่สุดของภูเขา ท าการบิน
ค้นหาลดระดับลงมาเป็นวงกลมรอบ ๆ ภูเขา และบินให้ใกล้ชิดทางด้านภูเขาให้มากที่สุดและปลอดภัย  
เพ่ือประโยชน์ในการมองค้นหาเปูาหมาย แต่ละวงรอบของภูเขาใช้ระดับบิน (ระยะสูง) คงที่ และเมื่อบินค้นหา
ครบรอบแล้วลดระดับบิน (ระยะสูง) ลงมา 500–600 ฟุต ท าการบินค้นหาในรอบต่อไป เช่นนี้เรื่อย ๆ จนครบ
พ้ืนที่ตลอดภูเขา ตามรูปที่ 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 20  แสดงลักษณะการค้นหาแบบภูเขา (Contour Patterns : O) 
 
หมายเหตุ    การบินค้นหาแบบนี้มีอันตรายมาก จึงต้องเตรียมตัวและระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ 

(1) เจ้าหน้าที่ต้องมีความช านาญสูง มีประสบการณ์ฝึกบินค้นหาในพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบสูงหรือหุบเขา 
และรู้วิธีแก้ไขการบินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการบรรยายสรุปที่ดี  รวมทั้งศึกษาแผนที่ 
ภูมิประเทศที่มีมาตราส่วนขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดถูกต้องและแน่นอน 

(2) นักบินจะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีความรู้ว่าพ้ืนที่ค้นหาบริเวณใดมีอันตรายต่อ  
การบิน เช่น สายไฟฟูาแรงสูง สายโทรศัพท์ เสาอากาศ และต้นไม้สูง ๆ เป็นต้น 

(3) ลักษณะสภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ค้นหา ต้องมีสภาพอากาศดี ทัศนวิสัยดี ไม่มีลมกระโชก 
หรือกระแสลมแปรปรวน 

(4) เครื่องบินค้นหาจะต้องเหมาะสม มีความสามารถในการบินตามพ้ืนที่ที่ เป็นภูเขาได้   
บินไต่ระยะสูงได้ดี และเลี้ยวมุมแคบได้ดี 

 
1.2 การค้นหาด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Search Patterns) วิธีนี้ใช้ในกรณี 

ที่ผู้ประสบภัยจากอากาศยานหรือเรือส่งวิทยุสัญญาณอันตราย และใช้เครื่องบินค้นหาที่มีเครื่องรับวิทยุสามารถ
รับสัญญาณอันตรายได้ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

(1) ท าการบินค้นหาจนถึงบริเวณจุดที่สามารถรับวิทยุสัญญาณอันตรายได้ชัดเจน  ปรับแต่ง 
เข็ม Search Meter ส าหรับการค้นหาให้ชี้ที่ต าแหน่ง Set แล้วปรับแต่งให้คงที่ไว้ จากนั้นท าการบินตามทิศทาง 
ที่สามารถรับวิทยุสัญญาณอันตรายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรักษาทิศทางนั้นไว้ รวมทั้งความเร็วของเครื่องบิน  
ให้คงที่ไว้ตลอดการบินค้นหา 

(2) หาต าแหน่งของเครื่องบินค้นหาเมื่อเข็มมิเตอร์ชี้จุดกึ่งกลาง หรือค านวณหาจุดกึ่งกลางพร้อม
ลากเส้นตั้งฉากที่จุดกึ่งกลาง รวมทั้งหมด 3 จุด และ 3 เส้นให้ตัดกัน จุดที่ตัดกัน คือ จุดต าบลที่ประสบภัย 
(Distress) ตามรูปที่ 21 
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รูปที่ 21  แสดงลักษณะการค้นหาแบบการค้นหาด้วยเครื่องมืออิเล็กโทรนิกส์ 
 

1.3   การค้นหาในเวลากลางคืน (Night Search Patterns) 
        (1) การค้นหาโดยการทิ้งพลุส่องสว่างติดร่ม (Parachute flare Searches) เป็นรูปแบบ 

การค้นหาในเวลากลางคืนโดยใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ทิ้งพลุส่องสว่างติดร่ม (Parachute flare) เพ่ือให้
หน่วยที่ปฏิบัติการค้นหาทางภาคพ้ืนดินหรือทางอากาศยานได้ใช้แสงสว่างจากพลุส่องแสงสว่างติดร่มเพ่ือให้
สามารถค้นหาและช่วยเหลือในเวลากลางคืนได้ 

  (2) การค้นหาโดยใช้อุปกรณ์อินฟราเรด (Search by infrared devices) เป็นรูปแบบ 
การค้นหาในเวลากลางคืน โดยใช้อุปกรณ์อินฟราเรดในการตรวจจับความร้อนของร่างกายหรือวัตถุ การค้นหา 
ทางอากาศจะใช้ความสูงในการค้นหาเริ่มต้น 70 - 150 เมตร ส าหรับวัตถุขนาดเล็ก เช่นบุคคลที่อยู่ในน้ า  
และใช้ความสูงประมาณ 450 เมตรส าหรับวัตถุท่ีต้องการค้นหาขนาดใหญ ่

        (3) การค้นหาโดยใช้กล่องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน (Night vision googles) เป็นรูปแบบ 
การค้นหาในเวลากลางคืน โดยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เรือ  
โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการค้นหา เช่น คุณภาพของกล้อง สภาพแวดล้อม และความเร็วของ
ยานพาหนะท่ีใช้ในการค้นหา  

1.4   การค้นหาทางพื้นดิน (Land Search Patterns) 
     การค้นหาทางพ้ืนดินโดยทั่วไปจะปฏิบัติการในพ้ืนที่ที่เป็นปุาทึบ ภูเขา เนื่องจากการค้นหา

ทางอากาศยานไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบในการค้นหาทางพ้ืนดินโดยทั่งไปจะใช้  
แบบเส้นขนาน (Parallel Search) โดยใช้รูปแบบการเดินแบบหน้ากระดาน ระยะห่างในการค้นหา  
(Track  Spacing) ควรอยู่ในระยะ 5-8 เมตร ในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร และใช้เจ้าหน้าที่ค้นหา 
ประมาณ 20-25 คน โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ผู้น าในการค้นหาควรมีแผนที่มาตราส่วนใหญ่
(ขนาด 1 ต่อ 50,000) นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบการค้นหาแบบภูเขา (Contour Search) โดยดัดแปลงรูปแบบ
การค้นหาแบบเส้นขนาน (Parallel Search) ใช้ในการค้นหา 
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2. ระยะสูงการบินค้นหา  (Recommended Search Heights) 

 ระยะสูงการบินค้นหาตามตารางข้างล่างนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น ซึ่งนักบินผู้ปฏิบัติงาน
บินค้นหาจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจตามความเหมาะสมของสภาพลักษณะของอากาศ
และพ้ืนที่ค้นหา 
เป้าหมายค้นหา ปฏิบัติงานค้นหา ระยะสูง 
   

ผู้รอดชีวิตลอยคออยู่ในทะเล  ไมม่ีแพช่วยชีวิต (แพยาง ชูชีพ 
หรือแพช่วยชีวิตอื่น ๆ ) และไมม่ีเครื่องมือชุดส่งสญัญาณขอ 
ความช่วยเหลือ 

กลางวัน 0 – 500  ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตอยู่บนแพช่วยชีวิต  ไมม่เีครื่องมือชุดส่งสญัญาณขอ
ความช่วยเหลือ  และท าการค้นหาด้วยสายตา 

กลางวัน 800 – 1,500  ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตอยู่บนเรือขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ไมม่ีเครื่องมือชุด
ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ และท าการค้นหาด้วยสายตา 

กลางวัน 1,000 – 4,000  ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตลอยคออยู่ในทะเลโดยม ีDYE MARKER วัตถุเคมีซึ่ง
ท าให้น้ าทะเลเปลี่ยนเป็นสีทีส่ะดดุตา ง่ายต่อการค้นหา และไมม่ี
เครื่องมือชุดส่งสญัญาณขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  

กลางวัน 1,000 – 2,000 ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตลอยคออยู่ในทะเลโดยมพีลุสัญญาณแสงสว่าง  หรือ
กระจกสญัญาณขอความช่วยเหลอื  และไมม่ีเครื่องมือชุดส่ง
สัญญาณขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

กลางวัน 1,000 – 3,000  ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตลอยคออยู่ในทะเลโดยมพีลุสัญญาณแสงสว่าง  หรือ
เครื่องมือส่งสญัญาณแสงสว่างอื่น ๆ และไม่มเีครื่องมือชุดส่ง
สัญญาณขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

กลางคืน (และกลางวัน
เฉพาะผูร้อดชีวิตมีพลุ
สัญญาณแสงสว่าง) 

1,500 – 5,000  ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตลอยคออยู่ในทะเลโดยม ีRadar Reflector และไม่มี
เครื่องมือชุดส่งสญัญาณขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

กลางวันหรือกลางคืน 1,000 – 5,000 ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตอยู่บนเรือขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  
มี Radar Search 

กลางวันหรือกลางคืน นักบินเป็นผู้พิจารณาระยะ
ความสูงตามความเหมาะสม
ของสภาพลักษณะอากาศใน
ทะเล และชนิดคณุสมบัติของ 
Radar Search 

   

ผู้รอดชีวิตอยู่บนพ้ืนดินหรือลอยคออยู่ในทะเล  โดยมีวิทยุแจ้ง
ต าบลที่ประสบภัย 

กลางวันหรือกลางคืน นักบินเป็นผู้พิจารณาระยะ
ความสูงตามความเหมาะสม
ของสภาพลักษณะอากาศใน
ทะเลและชนิดคณุสมบัติของ
เครื่องบินค้นหา 

   

ผู้รอดชีวิตอยู่บนพ้ืนดิน มีภูมิประเทศเป็นท่ีราบ ทุ่งนาหรือ
ลักษณะปาุโปร่ง  และท าการค้นหาด้วยสายตา 

กลางวัน เหนือระดับพื้น 1,000 ฟุต 
กลางคืน เหนือระดับพื้น 2,000 ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตอยู่บนพ้ืนดิน มีภูมิประเทศเป็นท่ีราบ  ลักษณะปุาทึบ  
และท าการค้นหาด้วยสายตา 

กลางวัน เหนือระดับพื้น  500  ฟุต 
กลางคืน เหนือระดับพื้น 2,000 ฟุต 

   

ผู้รอดชีวิตอยู่บนพ้ืนดิน มีภูมิประเทศเป็นภูเขา  และท าการ
ค้นหาด้วยสายตา 

กลางวัน เหนือระดบัพื้น 500–1,000 ฟุต 
กลางคืน เหนือระดับพื้น 2,000 ฟุต 

   
 
 

ที่มา  :  Australian  Search  and  Rescue  1973.  
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ผนวก  ข 
เขตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรอืที่ประสบภัย 

(Search and Rescue Region หรือ SRR) 
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ผนวก  ค  
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อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก  ค 
แผนผังการประสานงาน กรณีค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บุคคล/หน่วยงาน/ผู้รอดชีวิต 
/สายการบิน  แจ้งเหต ุ

(Distress Alert) 

หน่วยแจ้งเตือนและหน่วยระวังภยั (Alerting Post) 
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ/ผู้ประกอบการสนามบนิและที่ขึน้ลงชั่วคราว

ทุกแห่ง/ผู้ประกอบการสายการบิน/ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/ 
ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ า/วิทยุติดต่อเรือเดินทะเล/สถานีวิทยุชายฝ่ัง 

 

- ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย (BKKRCC) 
- ศูนย์ควบคุมภารกจิการค้นหาด้วย
ดาวเทียม COSPAS-SARSAT (THMCC)  
(ELT, EPIRB, PLB ความถี่ 406 MHz) 
- ผู้ประสานภารกิจคน้หาฯ (SMC) 

 
 

ชุดผู้ประสานภารกิจคน้หา 
และช่วยเหลืออากาศยานและ
เรือที่ประสบภัย (SMC Team) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (OSC) 
 

หน่วยค้นหาและช่วยเหลือ 
(SAR Units) 
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อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก  ค 
หมายเลขโทรศัพท์การประสานงาน กรณีค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 

และเรือที่ประสบภัย 
 

หน่วยงาน สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ์
ศูนย์บัญชาการ
กองบัญชาการทางทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

 02 575 0833   

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก    02 280 2499, 
02 297 7320 

02 297 7320  

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ    02 475 5511, 
02 475 4521 

02 475 4608,  
02 475 4119 

 

ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ  
(ศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต 
กองทัพอากาศ) 

 02 534 4232   02 534 1874  

ศูนย์ปฏิบัติการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  
(กองบังคับการต ารวจน้ า)   

 02 394 1962,  
02 384 2342   

02 394 1962,  
02 384 5808 

 

กองบินต ารวจ    02 510 4381 02 509 1520  
กระทรวงมหาดไทย 
(กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย)   

1784 02 637 3000 
 

02 241 7450, 
02 241 4620 

 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร)   

 02 281 2926 02 281 2926  

กรมประมง    02 211 2057, 
02 395 0330 

02 211 2057, 
02 395 03305 

 

กระทรวงคมนาคม  
(กรมเจ้าท่า : Sriracha 
VTS) 

 038 495 161-2 038 495 163,   
090 892 6336 

 

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.   1696 02 475 4532,  
02 475 4554 

02 475 4577    

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.ภาค 1 
(อ่าวไทยตอนบน)   

 038 438 008 038 438 008  

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.ภาค 2 
(อ่าวไทยตอนล่าง)   

 074 325 804-5 074 325 804-5  

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.ภาค 3 
(ทะเลอันดามัน)   

 076 391 598            076 391 598             

กรมเจ้าท่า 1199 02-233 1311, 
090 8926336, 
038 495161-3 
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หน่วยงาน สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ์
ศปก.ทร. 1696 038 495161-3, 

038 491785 
  

ต ารวจน้ า  02-384-2342 02-394-1962 tmrp@police.go.th 
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร  098 832 2522,  

02 408 7985 
02 049 8449  

สมาคมสโมสรการบินฯ  038 777 348   
ศูนย์ควบคุมจราจรทาง
ทะเล 
(Sriracha VTS) 

 038 495 161-2 
090 892 6336 

038 495 163 srirachavts@hotmail.com 

กองการบิน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 02 2788 8656-8  02 278 8673  

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช    

  0 2561 0777  0 2579 6666  

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

  0 2141 6300  0 2143 9242  
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ผนวก ง 
ช่องทางการสื่อสารของหน่วยรับข่าว 

 

หน่วยรับข่าว ติดต่อทาง หมายเหตุ 

ศูนย์ประสานงานการ
ค้นหาและช่วยเหลือฯ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม 

(ทางอากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย) 

1. โทรศัพท์  02-286 0506, 02-286 0594 
     โทรสาร  02-287 3186 
     AFTN  : VTBAYCYX 
     E-mail : bkkrcc@mot.go.th 
     bkkrcc@yahoo.com 

2. ดาวเทยีม COSPAS-SARSAT (ELT, EPIRB, PLB)    
   ความถี่ 406 MHz 
3. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 

 
 
 
 

 

กรมท่าอากาศยาน 

 

(ทางอากาศยาน 
ทีป่ระสบภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านท่าอากาศยานต่าง ๆ ของกรมท่าอากาศยาน 
- ท่าอากาศยานล าปาง 
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 
- ท่าอากาศยานแพร่ 
- ท่าอากาศยานน่าน 
- ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
- ท่าอากาศยานตาก 
- ท่าอากาศยานแม่สอด 
- ท่าอากาศยานหัวหิน 
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
- ท่าอากาศยานอุดรธานี 
- ท่าอากาศยานเลย 
- ท่าอากาศยานขอนแก่น 
- ท่าอากาศยานสกลนคร 
- ท่าอากาศยานนครพนม 
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
- ท่าอากาศยานตรัง 
- ท่าอากาศปัตตานี 
- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
- ท่าอากาศยานนราธิวาส 
- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
- ท่าอากาศยานนครราชสีมา 
- ท่าอากาศยานระนอง 
- ท่าอากาศยานชุมพร 

 

โทรศัพท์ 
054-226 258 
053-612 037 
054-522 706 
054-771 650 
055-301 005 
055-512 603 
055-544 613 
032-520 181 
045-244 073 
042-246 662 
042-811 099 
043-239 921 
042-712 602 
042-513 265 
077-253 501 
075-211 150 
073-437 023 
075-369 540 
073-565 111 
044-580 077 
044-255 895 
077-840 236 
077-591 271 

 

mailto:bkkrcc@aviation.go.th
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หน่วยรับข่าว ติดต่อทาง หมายเหตุ 

 - ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
- ท่าอากาศยานกระบี่ 
- ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 

043-518 254 
075-633 546 
056-704 301 

บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) 
(ทางอากาศยาน 
ทีป่ระสบภัย) 

ผ่านท่าอากาศยานต่าง ๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- ท่าอากาศยานดอนเมือง 
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
- ท่าอากาศยานแม่ฟูาหลวงเชียงราย 

     -   ท่าอากาศยานภูเก็ต 
   -     ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 
 

02 132 1888 
02 535 1192 
053-922 000 
053 798 000 
076-351 122 
074- 227 000 

บริษัท การบินกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 
(ทางอากาศยาน 
ที่ประสบภัย) 

ผ่านสนามบินต่าง ๆ ของบริษัท บริษัท การบินกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 

- สนามบินสุโขทัย 
-     สนามบนิตราด 
-     สนามบินสมุย 

โทรศัพท์ 
 

055-647 225 
039-525 777 
077-428 500 

ศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศ 

(ทางอากาศยาน 
ที่ประสบภัย) 

โทรศัพท์  02-285 9061, 02-531 5990 
โทรสาร   02-523 0340 

 

ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ 
กองทัพอากาศ 
 
(ทางอากาศยาน 
ทีป่ระสบภัย) 

โทรศัพท ์ 02 534 4232   

โทรสาร   02 534 1874 

 

ศูนย์ควบคุมความ
ปลอดภัยทางอากาศ 
กองทัพอากาศ 
 
(ทางอากาศยาน 
ที่ประสบภัย) 
 
 
 

โทรศัพท์  02-531 2963, 02-531 2066 

โทรสาร   02-523 0340 
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หน่วยรับข่าว ติดต่อทาง หมายเหตุ 

ศูนย์ควบคุมการจราจร
และความปลอดภัย
ทางทะเล 

(ทางเรือทีป่ระสบภัย) 

โทรศัพท์  02-233 1311 
            038 400 270-1, 083 998 597 
สายด่วน  กรมเจ้าท่า 1199 

โทรสาร   02-238 3017 
ความถี่วิทยุ  VHF Marine Band:  
ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz.   
VHF Marine Band  
ช่อง 71 ความถี่ 156.575 MHz. 
VHF Marine Band: 
ช่อง 73 ความถี ่156.675 MHz.   

 

วิทยุติดต่อเรือเดิน
ทะเล (Bangkok 
Radio) บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม (จ ากัด) 

(มหาชน) 

 

(ทางเรือที่ประสบภัย) 

โทรศัพท์  02-104 7014, 02-104 7028 

โทรสาร   02-104 7404 

E-mail : bangkokradio@cattelecom.com 

ความถี่ระบบวิทยุโทรศัพท์ (RT) Radio Telephony   

ย่าน VHF ช่อง 16 ความถี่ 156.525 MHz. (RT) 

ย่าน MF ความถี่ 2187.5 KHz. (RT) 

ย่าน HF  ความถี่ 4125.0 KHz. (RT) 6215.0 KHz. (RT)      
            8291.0 KHz. (RT), 12577.0 KHz. (RT)   
            16804.5 KHz. (RT)   

ช่องระบบวิทยุ DSC (Digital Selective Calling)  

ย่าน VHF ช่อง 70 ความถ่ี 156.800 MHz. (DSC) 

ย่าน MF ความถี่ 2187.5 KHz. (DSC) 

ย่าน HF ความถี่ 4207.5 KHz. (DSC) 6312.0KHz. (DSC)              
          8414.5 KHz. (DSC), 12577.0 KHz. (DSC)    
          16804.5KHz. (DSC)      

ซ่ึงระบบวิทยุ NAVTEX ย่าน MF ความถี่ 518 KHz. 
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ผนวก  จ 

แบบแจ้งอากาศยานประสบเหต ุ
 

วัน เวลา ที่เกิดเหตุ     แบบอากาศยาน   
เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน         เจ้าของอากาศยาน   
ผู้ด าเนนิการเดินอากาศ   
ข้อมูลการปฏิบัติการบนิ 
การบินพาณิชย์   แบบประจ า  แบบไม่ประจ า  รับขนคนโดยสาร  รับขนสินค้า 
  อื่น ๆ โปรดระบุ   
การบินทั่วไป  ฝึกบิน  ในพื้นที ่  ทดลองบิน  ทิ้งร่มอากาศ 
  อื่น ๆ โปรดระบุ   
เที่ยวบินที ่   ท าการบนิจาก   เพื่อไปยัง   
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานและผู้โดยสาร 
ชื่อ-นามสกลุ นักบนิผู้ควบคุมอากาศยาน   สัญชาต ิ   
ชื่อ-นามสกลุ นักบนิผูช้่วย   สัญชาต ิ   
จ านวนลูกเรือ   คน สัญชาต ิ   
จ านวนผู้โดยสาร   คน สัญชาต ิ      
ข้อมูลจ านวนผู้ได้รบับาดเจ็บและเสียชีวิต  

 เจ้าหน้าทีป่ระจ าอากาศยาน ผู้โดยสาร  อื่น ๆ กรณียังไม่สามารถระบุ
ได ้

เสียชีวิต     
บาดเจ็บสาหัส     
บาดเจ็บเล็กน้อย     
ไม่บาดเจ็บ     
ข้อมูลการเกิดเหตุ 
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ  วิ่งขึ้น  ท าการบิน  ลงจอด  อื่น ๆ โปรดระบ ุ  
ลักษณะของการเกิดเหตุ   
  
ข้อมูลความเสียหาย 
ระดับความเสียหายของอากาศยาน  ขั้นจ าหน่าย  มาก  เล็กน้อย  ไม่เสียหาย 
ลักษณะความเสียหายของอากาศยาน   
  
ต าแหน่ง/พิกัดทางภูมิศาสตร ์   
การช่วยเหลือเบื้องต้น   
  
สินค้าอันตรายที่มีอยู่บนอากาศยาน (โปรดระบุ Shipping Name, UN Number, จ านวน/ปริมาณ,อ่ืน ๆ ) 
  
 
ข้อมูลผู้แจ้ง 
ชื่อ-นามสกลุ   หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   
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ผนวก  ฉ 

แบบแจ้งเรือประสบเหตุ 
 

ศูนย์ประสานงานฯ ขอรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือประสบเหตุตามข้อมูลที่ได้รับดังนี้: 
วัน เวลา ที่เกิดเหตุ     
ชื่อเรือ           สัญชาติ                     ทะเบียน     
หมายเลข IMO                      MMSI                                    ระวางขับน้ า                     ตัน  
เจ้าของ / ผู้ด าเนินการเดินเรือ    
ผู้ควบคุมการเดินเรือ      จ านวนลูกเรือ/ผู้โดยสาร                      คน 
ผู้เสียชีวิต   ราย บาดเจ็บสาหัส    ราย บาดเจ็บเล็กน้อย             ราย 
เส้นทางการเดินเรือ    
ประเภทเรือ                                         (โดยสาร, สินค้า, บรรทุกน้ ามัน, ประมง, อ่ืน ๆ ) 
ลักษณะของการประสบภัย  
 
 
ต าบล / จุดพิกัดที่เกิดเหตุ    
ความเสียหายของเรือ            
 
 
การช่วยเหลือเบื้องต้น   
 
 
ข้อมูลอ่ืน ๆ     
 
 
               
รายงานนี้ได้รับแจ้งจาก   
หมายเลขโทรศัพท์/Email Address   
เมื่อ วัน เวลา    
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      ผนวก  ช  
แบบฟอร์มกระดาษเขยีนข่าว 

(ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย) 

บันทึกการรับ – ส่งข่าววิทยุ 
ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

ทีข่่าว                                                          . 
ลักษณะข่าว                                                  . 
วันที่                                                           . 

ที่หนังสือ                                                         . 
วันที่ส่ง                                                           . 
เรื่อง                                                              . 

ถึง/เรียน/กราบเรียน                                        .                                                  
ต าแหน่ง                                                      .       
สังกัด                                                       .                   

จาก                                                               . 
ต าแหน่ง                                                         . 
สังกัด                                                             . 

ข้อความข่าว 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
         

ผู้อนุมัติให้ส่งข่าว 
 

.............................................................. 
  ต าแหน่ง.............................................. 

พนักงานส่งข่าว 
 

..................................................... 
  เวลา.......................................... 

พนักงานรับข่าว 
 

.................................................. 
  เวลา........................................ 
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ผนวก  ซ  
มติคณะรัฐมนตร ีเมือ่ 8 กุมภาพันธ์ 2521  
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ผนวก ฌ 
มติคณะรัฐมนตร ีเมือ่ 2 กุมภาพันธ์ 2559   
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ผนวก  ญ 
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ผนวก  ฎ 
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ผนวก ฏ 
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ผนวก ฐ 
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ผนวก ฑ 
 

Regulation V/33 of the International Convention 
for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended 

 
 

 

Distress situations: obligations and procedures 
 

1           The master of a ship at sea which is in a position to be able to provide assistance, on receiving 
information from any source that persons are in distress at sea, is bound to proceed with all speed to 
their assistance, if possible informing them or the search and rescue service that the ship is doing so. This 
obligation to provide assistance applies regardless of the nationality or status of such persons or the 
circumstances in which they are found. If the ship receiving the distress alert is unable or, in the special 
circumstances of the case, considers it unreasonable or unnecessary to proceed to their assistance, the 
master must enter in the log-book the reason for failing to proceed to the assistance of the persons in 
distress, taking into account the recommendation of the Organization to inform the appropriate search 
and rescue service accordingly. 

 

1-1        Contracting Governments shall coordinate and cooperate to ensure that masters of ships 

providing assistance by embarking persons in distress at sea are released from their obligations with 
minimum further deviation from the ships’ intended voyage, provided that releasing the master of the 
ship from the obligations under the current regulation does not further endanger the safety of life at sea. 
The Contracting Government responsible for the search and rescue region in which such assistance is 
rendered shall exercise primary responsibility for ensuring such coordination and cooperation occurs, so 
that survivors assisted are disembarked from the assisting ship and delivered to a place of safety, taking into 
account the particular circumstances of the case and guidelines developed by the Organization. In 
these cases the relevant Contracting Governments shall arrange for such disembarkation to be effected as 
soon as reasonably practicable. 

 

2           The master of a ship in distress or the search and rescue service concerned, after 
consultation, so far as may be possible, with the masters of ships which answer the distress 
alert, has the right to requisition one or more of those ships as the master of the ship in distress 
or the search and rescue service considers best able to render assistance, and it shall be the 
duty of the master or masters of the ship or ships requisitioned to comply with the requisition by 
continuing to proceed with all speed to the assistance of persons in distress. 
 

3           Masters of ships shall be released from the obligation imposed by paragraph 1 on 

learning that their ships have not been requisitioned and that one or more other ships have been 
requisitioned and are complying with the requisition. This decision shall, if possible, be 
communicated to the other requisitioned ships and to the search and rescue service. 
 

4           The master of a ship shall be released from the obligation imposed by paragraph 1 and, if 
his ship has been requisitioned, from the obligation imposed by paragraph 2 on being informed 
by the persons in distress or by the search and rescue service or by the master of another ship 
which has reached such persons that assistance is no longer necessary. 
 

5           The provisions of this regulation do not prejudice the Convention for the Unification of 

Certain Rules of Law Relating to Assistance and Salvage at Sea, signed at Brussels on 23 September 
1910, particularly the obligation to render assistance imposed by article 11 of that Convention. 
 

6           Masters of ships who have embarked persons in distress at sea shall treat them with 
humanity, within the capabilities and limitations of the ship. 

 
 
 
 
 



87 
 

 

ผนวก ฒ 
การวางแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของ 
ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  

 
 

1. จัดวางระบบการสื่อสารของข่ายงานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
2. จัดท าบัญชีแสดงที่ตั้ง จ านวนบริภัณฑ์ ขีดความสามารถของบริภัณฑ์แต่ละชนิดของหน่วยการค้นหา 

และช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยต่าง ๆ และก าหนดนามเรียกขานให้แก่หน่วยการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย เป็นไปตา(https://sar.mot.go.th/adminsars/login.php) 

3. จัดท าบัญชีแสดงบริการอ่ืน ๆ ของส่วนบุคคลและของสาธารณะ ตลอดจนบัญชีพาหนะในการขนส่ง  
ซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 

4. แสดงที่ตั้ง นามเรียกขาน ก าหนดเวลาเฝูาฟัง และความถี่คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุต่าง  ๆ ซึ่งเห็นว่า 
จะใช้ประโยชน์ในกิจการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยได้ 

5. ศึกษาถึงวิธีการหรืออาณัติสัญญาณฯ ของอากาศยานและเรือในระหว่างเดินทางเพ่ือที่จะให้ความช่วยเหลือ
แก่อากาศยานหรือเรือประสบอุบัติภัย 

6. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ กับประเทศข้างเคียง 
7. วางแนวปฏิบัติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัยตามขั้นตอน 
8. ท ารายงานเพื่อแสดงวัตถุซึ่งมองลงมาจากระดับสูงอาจท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นอากาศยานที่ประสบอุบัติภัย 
9. เตรียมการที่จะโยกย้ายบริภัณฑ์ต่าง ๆ ในยามจ าเป็นในกรณีอาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิด 

การกระทบกระเทือนอันเนื่องมาจากภาวะดินฟูาอากาศ และภาวะอ่ืน ๆ 
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ผนวก ณ 
หน่วยงานและหน้าที่ในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรอืที่ประสบภัย 

ล าดับ หน่วยงานหลัก รายละเอียดหน่วยงาน หน้าที ่
1 คณะกรรมการค้นหาและ

ช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยแห่งชาติ เรียก
โดยย่อว่า กชย. 

แต่งตั้งตามตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 64/21 ตามมาตรา 64/22 
ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธาน และมีกรรมการ ซึ่งมีหน่วยค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบ
ภัยและหน่วยระวังภัย หน่วยส่งต่อสาย
การแพทย์  จ านวน 9 ท่าน ด ารงฐานะ
เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการ กชย. 
(ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ท า
หน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(1) ก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย 
(2) เห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติโดย
ค านึงถึงมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(3) ก าหนดมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานที่อยู่ใน
ภาวะอันตรายให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา 15/17 
(7) 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
ย า น ป ร ะส บ ภั ย ร ว ม ทั้ ง ก า ร อ อก ป ร ะก า ศ ห รื อ ค า สั่ ง เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
ยานประสบภัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(6) ให้ค าแนะนา ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินการและพัฒนาระบบการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศ 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
     ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง กชย. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ และให้น าบทบัญญัติใน
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มาตรา 11 และมาตรา 12  (เกี่ยวกับการองค์ประกอบของการประชุม) มาใช้
บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

2 คณะกรรมการแห่งชาติ 
ในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 
และทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการฯ  
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  
และเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

1. ก าหนดนโยบายและหลักการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย 

2. ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานด้านค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือท่ีประสบภัยในเขตรับผิดชอบของประเทศ 

3. จัดให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับวิธีด าเนินการ

และการท าความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ในการค้นหาและช่วยเหลือ 
อากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น  
3 ศูนย์ประสานงานการค้นหา

และช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย 

กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและ
เรือทีป่ระสบภัย ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม  

1. มีความพร้อมและปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ และได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี 

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
ยานและเรือที่ประสบภัย(SAR Inspector Staff), เจ้าหน้าที่เขียนแผนที่ 
(Plotter Officer),  เจ้าหน้าที่ติดต่อ (Liaison Officer),  เจ้าหน้าที่สื่ อสาร 
(Communication Officer), เจ้าหน้าที่บันทกึ (Recorder Officer), เจ้าหน้าที่
บรรยายสรุป (Briefing Officer) ฯลฯ 

3. รับ – ส่งข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัยให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 
4. พิจารณาการจัดตั้งระดับของการประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ 

อากาศยานและเรือที่ประสบภัย  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับ 
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ผู้ประสานงาน (SAR Co-ordinator) (2) ระดับผู้ประสานภารกิจ (SAR 
Mission Co-ordinator) และ (3) ระดับผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(On Scene Co-ordinator) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการแห่งชาติ 
ในการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามแผนฯ 

5. หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (ได้แก่ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ทิศทาง 
และความเร็วลม อุณหภูมิ  ฯลฯ) และข้อมูลอุทกศาสตร์ ในกรณีที่ เรือ 
ประสบภัยหรืออากาศยานประสบภัยทางทะเลซึ่งต้องทราบข่าวลักษณะอากาศ 
คลื่นลมและกระแสน้ าในทะเลด้วย 

6. หาต าแหน่งของเรือหรืออากาศยาน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ  
และร้องขอให้เรือหรืออากาศยานนั้น  ๆ เตรียมพร้อมในการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย หรือเฝูาดู หรือเฝูาฟังวิทยุเพ่ือ
ติดตามเรือ และ/หรืออากาศยานที่ประสบภัยนั้น 

7. ก าหนด และ/หรือประสานพ้ืนที่ที่จะท าการค้นหาและพิจารณาเลือกใช้ 
เครื่ องอ านวยความสะดวกในกา รค้นหาและช่ วย เหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย ตลอดจนวิธีการค้นหา 

8. ประสานงานกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ของประเทศ
ข้างเคียง 

9. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัยแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัยต่าง ๆ ก่อนทีจะออกปฏิบัติการค้นหา และรับฟังรายงาน
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
นั้น 



91 
 

หน่วยงานและหน้าที่ในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรอืที่ประสบภัย 
ล าดับ หน่วยงานหลัก รายละเอียดหน่วยงาน หน้าที ่

10. ประเมินค่ารายงานทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยและแหล่งข่าวต่าง ๆ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ปรับปรุงแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

11. ร้องขอให้หน่วยงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยจัดการ
น าเครื่องยังชีพไปทิ้งให้ผู้รอรับการช่วยเหลือจากอากาศยานหรือเรือประสบภัย 

12. บันทึกการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยตั้งแต่
เริ่มการค้นหาจนกระทั่งเลิกการค้นหา 

13. จัดท าบัญชีและส ารวจตรวจสอบระบบต่าง ๆ ส าหรับติดต่อกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

14. วางแผนการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัย  
(ตามภาคผนวก ฑ) รวมทั้งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติร่วม และการประชุม
ปรึกษาหารือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

15. แจ้งยกเลิกหรือพักการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

16.  ก ากับดู แลศูนย์ ประสานงานการค้นหาและช่ วย เหลื ออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัยย่อย 

4 หน่วยค้นหาและช่วยเหลือ 
อากาศยานและเรือที่
ประสบภัยและหน่วย 
ระวังภัย 

1. กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ)  ศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ( กองบิน
ต ารวจ กองบังคับการต ารวจน้ า) 

 

1. ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย ในกรณ ี
อากาศยานหรือเรือประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์ประสานงาน 
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย (RCC) 

2. แจ้งชนิดและจ านวนบริภัณฑ์ ตลอดจนก าลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการค้นหา 
และช่วยชีวิตให้ศูนย์ประสานงานการช่วยชีวิตทราบ เ พ่ือเป็นข้อมูล 
ในการวางแผนและหลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. รายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ทราบเป็น

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9u7f569LSAhUHMY8KHR8zDfsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nac1.navy.mi.th%2Fsornchon1%2F&usg=AFQjCNEHHhbHfcHNwE3MY3f31Gpkr79xPg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9u7f569LSAhUHMY8KHR8zDfsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nac1.navy.mi.th%2Fsornchon1%2F&usg=AFQjCNEHHhbHfcHNwE3MY3f31Gpkr79xPg
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3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (กองการบิน  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง)   

4. กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย) 

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กรมประมง กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร) 

6. กรมเจ้าท่า 
7. กรมท่าอากาศยาน 
8. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
9. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด

(มหาชน)          
10. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด 
11. ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระยะอยู่เสมอ หรือมีวงรอบการรายงานที่ชัดเจน หรือรายงานตามตัวชี้วัด  
4. ศึกษาและท าความเข้าใจแผนการค้นหาของศูนย์ประสานงานการค้นหา 

และช่วยเหลือฯเพ่ือให้การปฏิบัติง านค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ท าการฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 
ที่ประสบภัยอยู่เสมอ 

6. บ ารุงรักษาอากาศยานและเรือหรือพาหนะอ่ืน ๆ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 

7. เก็บและรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย รวมทั้งยารักษาโรค เครื่องสัญญาณแจ้งภัย เครื่องยังชีพ 
เพ่ือให้ใช้งานได้ตลอดเวลาทันที 

8. แจ้งขนาดและจ านวนบริภัณฑ์ ตลอดจนการเตรียมพร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยให้ศูนย์ประสานงาน
การค้นหาและช่วยเหลือฯ ทราบ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจ านวนบริภัณฑ์
ดังกล่าวอยู่เสมอ 

9. สนับสนุนภารกิจตามข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ตามแผนฯ   
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กรุงเทพมหานคร 
12. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 
5 หน่วยส่งต่อทางการแพทย์  1. กระทรวงสาธารณสุข  

2. กระทรวงกลาโหม 
3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
4.    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
5.    องค์การสาธารณกุศล 

 1. ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยจากอากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามท่ี   
     ได้รับการร้องขอจากศูนย์ประสานงาน 
     การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (RCC) 
2. จดัเตรียมบริภัณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย 
3. ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความสามารถในการช่วยเหลือชีวิต
ผู้ประสบภัย 
4.ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือ ผู้ได้รับความ
เสียหาย 

6 หน่วยระวังภัย 
 

 

1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

2. กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
3. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) 
4. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด  
5. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
6. ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย 
7. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

1. (Alerting Post) รับ-ส่งข่าว และติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือบุคคล 
ผู้แจ้งเหตุเกี่ยวกับข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัยกับศูนย์ประสานงาน 
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 

2. สนับสนุนภารกิจตามข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย ตามแผนฯ   

 



94 
 

หน่วยงานและหน้าที่ในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรอืที่ประสบภัย 
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และภูมิสารสนเทศ 
8. ส านักงบประมาณ  

7 หน่วยสนับสนุนงบประมาณ  1.   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
2.   ส านักงบประมาณ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งในงบปกติในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือรองรับหากเกิดเหตุ 
เพ่ือให้การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแห่งชาติ 
ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โดยให้เป็นไป 
ในลักษณะประหยัด และตามความจ าเป็นอย่างแท้จริงด้วย โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
จากงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบฯ  
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ผนวก ด 
ข้อมูลบัญชีบริภัณฑ์และที่ตั้งสาขาของหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและ   

เรือที่ประสบภัยและหน่วยระวังภัย  
        ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 64/21 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติขึ้น เรียกโดยย่อว่า กชย. 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีกรรมการ ซึ่งมีหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือทีป่ระสบภัยและหน่วยระวังภัย หน่วยส่งต่อสายการแพทย์  จ านวน 9 ท่าน ด ารงฐานะเป็น
กรรมการ และให้ผู้อ านวยการ กชย. (ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบ
ภัย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมาตรา 64/22 กชย. มี
หน้าที่และอ านาจ (2) เห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ และมาตรา 
64/23 แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ จ านวน 4 ข้อ   
ซึ่งตาม (1) ก าหนดให้มี แนวทางและมาตราการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยในการวางมาตรการดังกล่าว นั้น จะต้องมีการก าหนดหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานใน
ระบบรวมถึงการน าทรัพยากรและบริภัณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานในประเทศมาบริหารจัดการร่วมกัน  

  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการด าเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 
ก่อนที่แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติดังกล่าวแล้วเสร็จ กระทรวงคมนาคม           
โดยส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยได้น าแผนการค้นหา             
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา73 ความว่า การจัดท าแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยซึ่ง
ได้ด าเนินการไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติก าหนด นั้น มาเป็นแบบร่างในการจัดท าแผนการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยมีหนังสือถึง หน่วยค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัยและหน่วยระวังภัย ตามภาคผนวก ณ  เรื่อง หน่วยงานและหน้าที่ในระบบ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
บริภัณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย แบบ ขนาด 
จ านวน ตลอดจนอุปกรณ์และบริภัณฑ์ที่ติดตั้งในอากาศยานและเรือที่ใช้สนับสนุนในภารกิจการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย รวมทั้งที่ตั้งของหน่วยงานค้นหาและช่วยเหลือ พร้อมช่องทางการ
ติดต่อ และเวลาท าการ โดยให้กรอกแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดสาขาของหน่วยงาน บัญชีบริภัณฑ์ และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องส าหรับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยโดยบันทึกลงในฐานข้อมูลบัญชีบริภัณฑ์
ออนไลน์ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งมี
การก าหนดสิทธิ์ระดับผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลด้วยรหัสผ่าน ซึ่งหน่วยงานข้างต้นสามารถเข้าบันทึกข้อมูล
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