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...........................ร่าง/พิมพ์/ทาน........................... 

 
 

 
ค ำน ำ 

 

  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ (National Crisis Management Exercise 2021: C – MEX 21)            
เป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการด าเนินการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อมของไทย 
อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ ความพร้อมและศักยภาพ 
ของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๔ (National Crisis Management 
Exercise 2021: C – MEX 21) มีประเด็นการฝึกฯ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การฝึกบริหารจัดการสาธารณภัย 
รับผิดชอบโดย กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒) การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ ประจ าปี ๒๕๖๔ ประเด็น
การต่อต้านการก่อการร้าย รับผิดชอบโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ ๓) การฝึก
ปฏิบัติการร่วมศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจ าปี ๒๕๖๔ รับผิดชอบโดย  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) หรือการฝึก
ปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐเป็นหลัก เพ่ือสร้างความคุ้นเคย  
ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติได้            
ในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ รวมถึงเป็นการปรับตัวเข้าสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้อย่างยั่งยืน 
  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๔ (National Crisis Management 
Exercise 2021: C – MEX 21) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ โดยท าให้หน่วยงานมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยที่มีอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้รายงานผล 
การด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือรับทราบถึงจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกฯ รวมถึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาบรรจุไว้ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ 
เรียบร้อยแล้ว  
  ในโอกาสนี้  ส านักงานฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ มีส่วนร่วมในการฝึกฯ และมีส่วนส าคัญ 
ที่ท าให้หนังสือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ของท่านในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแนวทางส าหรับการจัดการฝึกครั้งถัดไป รวมถึงน าไปสู่การพัฒนา 
ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
           พลเอก 

                                                            (ณัฐพล นาคพาณิชย์) 

  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

หนงัสือผลการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ (C - MEX 21)

พิมพ์ครั้งที่ ๑	 มีนาคม	๒๕๖๕

จ�านวนพิมพ	์ ๓๐๐	เล่ม

เจ้าของ		 กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

	 	 	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	อาคารบี	ชั้น	๗

	 	 	 ๑๒๐	หมู่ที่	๓	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐

	 	 	 โทรศัพท์	๐-๒๑๔๓-๙๓๕๓	โทรสาร	๐-๒๑๔๓-๙๓๔๖

พิมพ์ที	่		 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

	 	 	 สี่แยกซังฮี้	ถนนสามเสน	แขวงวชิรพยาบาล	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐

	 	 	 โทรศัพท์	๐-๒๒๔๓-๐๖๑๓	โทรสาร	๐-๒๒๔๓-๑๘๒๐
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  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ (National Crisis Management Exercise 2021: C – MEX 21)            
เป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการด าเนินการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อมของไทย 
อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ ความพร้อมและศักยภาพ 
ของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๔ (National Crisis Management 
Exercise 2021: C – MEX 21) มีประเด็นการฝึกฯ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การฝึกบริหารจัดการสาธารณภัย 
รับผิดชอบโดย กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒) การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ ประจ าปี ๒๕๖๔ ประเด็น
การต่อต้านการก่อการร้าย รับผิดชอบโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ ๓) การฝึก
ปฏิบัติการร่วมศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจ าปี ๒๕๖๔ รับผิดชอบโดย  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) หรือการฝึก
ปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐเป็นหลัก เพ่ือสร้างความคุ้นเคย  
ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติได้            
ในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ รวมถึงเป็นการปรับตัวเข้าสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้อย่างยั่งยืน 
  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๔ (National Crisis Management 
Exercise 2021: C – MEX 21) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ โดยท าให้หน่วยงานมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยที่มีอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้รายงานผล 
การด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือรับทราบถึงจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกฯ รวมถึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาบรรจุไว้ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ 
เรียบร้อยแล้ว  
  ในโอกาสนี้  ส านักงานฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ มีส่วนร่วมในการฝึกฯ และมีส่วนส าคัญ 
ที่ท าให้หนังสือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ของท่านในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแนวทางส าหรับการจัดการฝึกครั้งถัดไป รวมถึงน าไปสู่การพัฒนา 
ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
           พลเอก 

                                                            (ณัฐพล นาคพาณิชย์) 

  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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๓๑

๐๑

๐๗
๑๒

๑๙

สารบัญ

บทท่ี ๑ พัฒนาการของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX) 
          และปัจจัยท่ีใชใ้นการวางแผนเพ่ือก�าหนดรายละเอียดการฝึก

บทน�า

บทท่ี ๒ แผนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ (C -  MEX 21)

พัฒนาการของการฝกึ C - MEX

๑.๑ ประเด็นการฝกึ

๑.๒ กลไกท่ีใชใ้นการฝกึ

ปัจจัยท่ีใชใ้นการวางแผน
เพ่ือก�าหนดรายละเอียด
การฝกึ

๑.๓ การประเมิน 
       สถานการณ์
       ภัยคุกคาม

๑.๔ บทเรียนจากการ
      บริหารจัดการภัย

๑.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่า
      จะได้รับจากการฝกึ

๓๓ ๒.๑ กรอบการฝกึ

๒.๒ สถานการณ์การฝกึ๓๕

๒.๓ แนวทางการน�าระบบฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
     กับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติมาใชใ้นการฝกึ๓๓

๒.๔ แนวทางการประชาสัมพันธก์ารฝกึ๖๙

๒.๕ แนวทาง
      การประเมินผลการฝกึ๗๐
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บทท่ี ๓ ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ (C - MEX 21)

บทท่ี ๑ พัฒนาการของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX) 
          และปัจจัยท่ีใชใ้นการวางแผนเพ่ือก�าหนดรายละเอียดการฝึก

บทน�ำ

บทท่ี ๔ ภาคผนวก

๓.๑ ผลกำรฝกึบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย๗๓
๓.๒ ผลกำรฝกึทดสอบแผนเผชญิเหตุ ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 
     ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย๗๕

๓.๓ ผลกำรฝกึปฏิบัติกำรร่วม
     ศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
     ทำงทะเล ประจ�ำปี ๒๕๖๔

๗๖

๔.๑ กฎหมำย ยุทธศำสตร์ นโยบำยและแผนแม่บทท่ีเก่ียวข้อง๘๓

๔.๒ นิยำมศัพท์๘๔

๔.๓ บัญชคี�ำย่อ๙๗
๒.๔ แนวทำงกำรประชำสัมพันธก์ำรฝกึ

๗๑

๘๑

๗๙ ๓.๔ ภำพรวม
    ผลกำรฝกึ
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บทน�ำ

เหตุผลและควำมเป็นมำ

	 ท่ามกลางสถานการณ์ภัยความมั่นคงที่เกิดข้ึนปัจจุบัน	ประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก 

ต่างได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามที่นับวันยิ่งมีความสลับซับซ้อน	ข้ามพรมแดนและทวีความรุนแรง 

มากยิ่งขึ้น	 อีกท้ังมีความเชื่อมโยงกันระหว่างปัญหาภัยความมั่นคงต่างๆ	 โดยมีสาเหตุมาจาก 

การเปลีย่นแปลงของปัจจยัสภาพแวดล้อมท้ังในระดบัโลก	ระดบัภมิูภาค	ประเทศเพือ่นบ้าน	และความม่ันคง 

ภายในประเทศ	เช่น	การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	(Climate	Change)	กระแสโลกาภิวัตน ์

(Globalization)	และปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ท�าให้ประเทศต่างๆ	มีความเสี่ยง 

ที่จะต้องเผชิญปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่ไม่คาดคิดและก่อให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์ของประเทศได ้

ทั้งในรูปแบบ	“วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลัน”	เช่น	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	และการก่อการร้าย 

“วิกฤตการณ์ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา”	เช่น	โรคระบาด	และอุทกภัย	รวมถึง	“วิกฤตการณ ์

ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง”	เช่น	สภาวะโลกร้อน	ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และความมั่นคงของแต่ละประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ประเดน็ปัญหาดงักล่าวเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	จึงก�าหนด 

หลักการส�าคัญของแผนระดับยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อม	อาท ิ

ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	ที่ให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาผนึกก�าลังร่วมกัน 

ในลักษณะประชารัฐโดยมีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕	เป็นกรอบการก�าหนด 

แนวทางและมาตรการเพื่อพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติให้การบริหารวิกฤตการณ์เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ในประเด็นยุทธศาสตร์ที	่๑	การพัฒนาศักยภาพระบบ

การเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเส่ียงอย่างบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่	๙	ได้ก�าหนดให้มีการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	เพ่ือทดสอบแผน 

และแนวทางปฏบัิตขิองระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที	่รวมถงึมกีารยกระดับการบรูณาการ 

แผนด้านความมั่นคงและสาธารณภัยอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม 

ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 1
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	 ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ	(สมช.)	มีภำรกิจส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนแผนเตรียมพร้อม 

แห่งชำตฯิ	ได้ร่วมกบัเครอืข่ำยหน่วยงำนควำมมัน่คงทีส่�ำคญั	จดักำรฝึกภำยใต้ชือ่	“กำรฝึกกำรบรหิำร 

วิกฤตกำรณ์ระดับชำติ”	(National	Crisis	Management	Exercise:	C	-	MEX)	ต้ังแต่	พ.ศ.	๒๕๕๐ 

เป็นต้นมำ	โดยได้มกีำรพฒันำประเดน็กำรฝึกมำอย่ำงต่อเนือ่งตำมปัจจยัและเงือ่นไขส�ำคญัทีใ่ช้ในกำรก�ำหนด 

รำยละเอียดกำรฝึกฯ	ได้แก่	ยุทธศำสตร์ชำติและข้อสั่งกำรของผู้บริหำรระดับสูงของรัฐบำล	บทเรียน 

และประสบกำรณ์ของประเทศไทยในกำรบรหิำรจัดกำรภยัคกุคำมควำมมัน่คงในลกัษณะต่ำงๆ	รวมถงึ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงและแนวโน้มภัยคุกคำมท่ีอำจเกิดขึ้น	และน�ำผลกำรฝึก	ที่ผ่ำนมำจัดท�ำเป็น 

บทสรุปและถอดบทเรียนเพื่อน�ำไปปรับปรุงกำรฝึกในอนำคตให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

	 ส�ำหรับกำรฝึก	C	-	MEX	21	ในครั้งนี้	ได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จจ�ำนวนทั้งสิ้น	๓	ประเด็นกำรฝึก 

ได้แก่	๑)	กำรฝึกบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย	รับผิดชอบโดย	กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

๒)	กำรฝึกต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	รับผิดชอบโดย	ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยสำกล 

และ	๓)	กำรฝึกกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล	รับผิดชอบโดย	ศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำ

ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล	ซึ่ง	สมช.	 ได ้รำยงำนผลกำรฝึกดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร 

เตรียมพร้อมแห่งชำติเพื่อทรำบแล้ว	เมื่อวันที่	๒๙	กันยำยน	๒๕๖๔	โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำ 

อุปสรรค	และข้อเสนอแนะด้ำนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ที่เก่ียวข้อง	ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ 

ที่อยู่ในเครือข่ำยกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติได้รับทรำบผลกำรฝึกและน�ำบทเรียนท่ีได้รับจำกกำรฝึก 

ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติมำกยิ่งขึ้น	สมช.	จึงได้น�ำผลกำรฝึกมำจัดท�ำเป็นหนังสือ 

ผลกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ	ประจ�ำปี	๒๕๖๔	 (C	-	MEX	21)	 โดยมีเนื้อหำ 

แบ่งออกเป็น	๔	ส่วน	ดังนี้

C - MEX 21 COMPLETED

 การฝึก
ต่อต้านการก่อการร้าย

การฝึก
บริหารจัดการสาธารณภัย

 การฝึก
การรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021)2
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หนังสือเล่มน้ีมีเร่ืองราวน�าเสนอเก่ียวกับ

 หนงัสือผลการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจ�าปี	๒๕๖๔	(C	-	MEX	21)	ประกอบไปด้วย 

เนื้อหา	๔	บทหลัก	ดังต่อไปนี้

 บทที่ ๔ ภาคผนวก	 หรือส่วนเสริมองค์ความรู้	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อกฎหมาย	 นโยบาย 

ยทุธศาสตร์	แผน	และนยิามศพัท์	 รวมถงึบญัชคี�าย่อคณะกรรมการหรอืหน่วยงาน	ตลอดจนบญัชคี�าย่อ 

ค�าศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการฝึก	

 บทที่ ๑ พัฒนาการของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX) และปัจจัย 

ทีใ่ช้ในการวางแผนเพือ่ก�าหนดรายละเอยีดการฝึก	 โดยกล่าวถึงรายละเอยีดของพัฒนาการฝึกในช่วง 

หลายทศวรรษทีผ่่านมา	 อกีทัง้ยงัได้สอดแทรกปัจจยัส�าคญัทีใ่ช้ในการวางแผนเพือ่ก�าหนดรายละเอยีด 

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๔	(C	-	MEX	21)	โดยคณะผู้จัดท�าได้กล่าวถึง 

ผลการประเมนิสถานการณ์ภยัคกุคาม	 ซึง่ประกอบด้วยสถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คงระหว่างประเทศ	 

สถานการณ์ภัยคกุคามความมัน่คงภายในประเทศและแนวโน้มสถานการณ์ภยัคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้	 รวมถงึ 

บทเรียนการบริหารจัดการภัยของประเทศไทยในอดีต	 และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อใช้ใน 

การก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกไว้ในบทนี้

๑

 บทที่ ๓ ผลการฝึกการบริหาร

วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔  

(C - MEX 21)	โดยคณะผู้จัดท�าได้สรุปผลลัพธ์

การด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง	 ซ่ึงมีรายละเอยีดเนือ้หา

ประกอบไปด้วยจุดแข็ง	ปัญหา/อุปสรรค	และ

ข ้อเสนอแนะที่สามารถน�าไปพัฒนาการฝึก 

ในปีต่อไป

 บทที่ ๒ แผนการฝึกการบริหาร

วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ 

(C - MEX 21) ได้ให้รายละเอียดเนื้อหาของ

กรอบการฝึก	สถานการณ์การฝึก	แนวทางการน�า 

ระบบฐานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารวิกฤตการณ์ 

ระดบัชาตมิาใช้ในการฝึก	แนวทางการประชาสมัพนัธ์ 

การฝึก	และแนวทางการประเมินผลการฝึก

๒ ๓

๔

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 3
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บทท่ี ๑
พัฒนาการของการฝกึ

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX)
และปัจจัยท่ีใชใ้นการวางแผนเพ่ือก�าหนดรายละเอียดการฝกึ
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National Crisis Management Exercise Timeline

• การฝึกประเดน็การบริหารจดัการภยัพบิติัจากสารเคมแีละวตัถุอนัตราย 
ที่มีผลกระทบรุนแรง จัดขึ้นโดย สมช. ร่วมกับ ปภ. มท. บก.ทท เหล่าทัพ 
สธ. ทก. และ คค. ระหว่างวนัที ่๒๕ - ๒๘ ส.ค. ๕๑ ณ พืน้ที ่ จ.ระยอง 

• การฝึกประเด็นการบริหารจัดการภัยสึนามิ จัดขึ้นโดย สมช. ร่วมกับ มท. ปภ. บก.ทท. 
และเหล่าทัพ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มี.ค. ๕๐ ณ พื้นที่ กทม. และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

• การฝึกประเด็นการบริหารจัดการสาธารณภัยจากพายุไต้ฝุ่น จัดขึ้นโดย สมช. ร่วมกับ 
มท. กห. สธ. ตร. บก.ทท. ทก. คค. ปภ. ทร. ทอ. และ กปส. ระหว่างวนัที ่๒๘ - ๓๐ ก.ค. ๕๓ 
ณ พื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

• การฝึกประเด็นการบริหารจัดการภัยจากการก่อวินาศกรรม 
ด้วยสารเคมีและวัตถุอันตราย จัดขึ้นโดย สมช. ร่วมกับ มท. ปภ. 
กห. ทก. สธ. คค. ตร. และ กปส. เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๒ ณ พื้นที่  
จ.เชียงใหม่
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๑.๑ ประเด็นการฝึก

พัฒนาการของการฝกึ (C - MEX)

บทท่ี ๑
พัฒนาการของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX) 

และปัจจัยท่ีใชใ้นการวางแผนเพ่ือก�าหนดรายละเอียดการฝึก

 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (National Crisis Management Exercise) เป็นผล 

สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้เห็นชอบนโยบายการเตรียมพร้อม 

แห่งชาติในการเป็นกรอบทิศทางหลักให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�าไปก�าหนดแผนปฏิบัติเพื่อเตรียม 

ความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ และเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรี 

(พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) ในขณะนั้นได้มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงนโยบายการเตรียมพร้อม 

แห่งชาติ โดยขอให้หน่วยงานได้มีการฝึกซ้อมแผนเป็นระยะๆ เพื่อทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ 

และทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน รวมถึงการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ภาคส่วนต่างๆ ซึง่หลังจากนัน้เป็นต้นมา สมช. ได้ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจดัการฝึก C - MEX มาแล้ว 

จ�านวน ๑๔ ครัง้ และครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่๑๕ โดยมพัีฒนาการของประเด็นการฝึกและกลไกทีใ่ช้ในการฝึก ดังนี้

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 7

65TP002_�������� �����1-2_SI-NT OK.indd   7 3/15/2565 BE   11:36 AM



• การฝึกประเด็นการบริหารจัดการภัยจากแผ่นดินไหว	 จัดขึ้นโดย	 
สมช.	ร่วมกับ	มท.	กห.	สธ.	ตร.	บก.ทท.	ทก.	คค.	ปภ.	ทร.	ทอ.	และ	กปส.	 
ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๔	ก.ย.	๕๕	ณ	พื้นที่	จ.เชียงราย

• การฝึกประเด็นการรับมือกับภัยจากการสู ้รบ 
ตามแนวชายแดน จดัข้ึนโดย	สมช.	ร่วมกับ	กห.	คค.	มท.	 
ปภ.	บก.ทท.	และ	กกส.กห.	ระหว่างวนัที	่๒๕	-	๒๗	ม.ิย.	๕๖	 
ณ	พื้นที่	จ.ระยอง

• การฝึกประเดน็การรบัมอืกบัภยัจากการสูร้บบรเิวณชายแดน	จดัขึน้โดย 
สมช.	 ร่วมกับ	 กห.	 มท.	 และ	 ปภ.	 ระหว่างวันที่	 ๑๔	 -	 ๑๖	 ก.ย.	 ๕๔	 
ณ	พื้นที่	จ.เพชรบุรี

• การฝึกประเด็นการบริหารจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางทะเลท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท�า 
อนัเป็นโจรสลดั รวมถงึการกระท�าอนัเป็นความผิดตามกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
จัดขึ้นโดย	 สมช.	 ร่วมกับ	 ศรชล.	 ระหว่างวันที่	 ๒๐	 -	 ๒๔	 ก.ค.	 ๕๘	 ณ	 พื้นที่	 จ.สุราษฎร์ธานี 
จ.นครศรีธรรมราช	และ	จ.สงขลา

• การฝึกประเดน็การรบัมอืกบัภยัจากการสูร้บและการบรหิารจดัการภยั 
ความมัน่คงทางทะเล	 จัดขึ้นโดย	 สมช.	 ร่วมกับ	 กกส.กห.	 และ	 ศรชล. 
ระหว่างวันที่	๙	 -	๑๒	มิ.ย.	๕๗	ณ	พื้นที่	 กทม.	จ.ราชบุรี	 จ.กาญจนบุรี	 
จ.สุรินทร์	จ.ศรีสะเกษ	และ	จ.ภูเก็ต
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• การฝึกประเดน็การบรหิารจดัการภยัความมัน่คงทีเ่กีย่วข้อง	จ�านวน	๖	ประเดน็	 
ประกอบด้วย	๑)	ภัยการก่อการร้าย	รับผิดชอบโดย	ศตก.	๒)	ภัยความมั่นคง 
ทางทะเล	รับผิดชอบโดย	ศรชล.	๓)	ภัยจากการสู้รบ	รับผิดชอบโดย	กกส.กห.	 
๔)	สาธารณภัย	รับผิดชอบโดย	ปภ.	๕)	ภัยจากนิวเคลียร์และรังสี	รับผิดชอบโดย	
ปส.	 และ	 ๖)	 ภยัความมัน่คงไซเบอร์	 รบัผิดชอบโดย	 ดศ.	 และ	 สพธอ.	 ในห้วงเดอืน	 
มิ.ย.	-	ก.ค.	๖๐	ณ	พื้นที่	กทม.	จ.ปราจีนบุรี	จ.ชลบุรี	และ	จ.ระยอง

• การฝึกประเดน็การบรหิารจดัการภยั 
ความมัน่คงท่ีเก่ียวข้อง จ�านวน	๗	ประเด็น	 
ประกอบด้วย	 ๑)	 ภัยการก่อการร้าย	 
รับผิดชอบโดย	ศตก.	๒)	ภยัจากนวิเคลียร์ 
และ รั ง สี 	 รั บ ผิ ด ช อบ โ ด ย 	 ปส .	 
๓)	ภยัความมัน่คงไซเบอร์	รบัผดิชอบโดย	 
ดศ	 และ	 สพธอ.	 ๔)	 ภัยที่เกิดข้ึน 
จากการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร ์
และรงัสตีามแนวชายแดน	 รบัผดิชอบโดย	 
กศก.	๕)	ภยัจากการสูร้บ	รบัผดิชอบโดย 
กกส.กห.	๖)	สาธารณภัย	รับผิดชอบโดย	 
ปภ.	 และ	 ๗)	 ภัยความมั่นคงทางทะเล	 
รับผิดชอบโดย	 ศรชล.	 ในห้วงเดือน 
ม.ิย	-	ส.ค	๖๑	ณ	พืน้ที	่กทม.	จ.นครราชสมีา	 
จ.นครปฐม	จ.หนองคาย	และ	จ.ชลบุรี

• การฝึกประเดน็การบรหิารจัดการภยัความมัน่คงทีเ่ก่ียวข้อง	 จ�านวน	๓	ประเด็น	ประกอบด้วย	 
๑)	ภัยการก่อการร้าย	รับผิดชอบโดย	ศตก.	๒)	ภัยความม่ันคงทางทะเล	รับผิดชอบโดย	ศรชล.	 
และ	๓)	สาธารณภัย	รับผิดชอบโดย	ปภ.	ในห้วงเดือน	มิ.ย.	-	ก.ค.	๕๙	ณ	พื้นที่	จ.ภูเก็ต
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• การฝึกประเด็นการบรหิารจดัการภัยความม่ันคง 
ที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 ๔	 ประเด็น	 ประกอบด้วย	 
๑)	 ภัยการก่อการร้าย	 รับผิดชอบโดย	ศตก.	 
๒)	 ภัยจากนิวเคลียร์และรังสี	 รับผิดชอบโดย	ปส.	 
๓)	 ภยัความมัน่คงไซเบอร์	 รบัผิดชอบโดย	 ดศ	 และ	 สพธอ.	 
๔)	 ภัยที่เกิดขึ้นจากการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร ์
และรังสีตามแนวชายแดน	 รับผิดชอบโดย	 กศก.	 
๕)	ภัยจากการสู ้รบ	รับผิดชอบโดย	กกส.กห.	 
๖)	 สาธารณภยั	 รบัผดิชอบโดย	 ปภ.	 และ	 ๗)	 ภยัความมัน่คง 
ทางทะเล	รบัผดิชอบโดย	ศรชล.	ในห้วงเดอืน	ม.ีค	-	ส.ค.	๖๒	 
ณ	พื้นที่	 กทม.	 จ.นครนายก	 จ.พิษณุโลก	 จ.ระยอง	
และ	จ.ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน

• การฝึกประเด็นการบริหารจัดการภัยความม่ันคง 
ทีเ่กีย่วข้อง	จ�านวน	๓	ประเดน็	ประกอบด้วย	๑)	ภยัจากปัญหา 
หมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ีภาคเหนือ	รบัผดิชอบโดย	สมช.	 
ร่วมกับ	จ.เชยีงใหม่	๒)	ภยัความมัน่คงทางทะเลรับผดิชอบโดย	 
ศรชล.	และ	๓)	ภยัการก่อการร้าย	รบัผดิชอบโดย	ศตก.	ในห้วง
เดอืน	ม.ค.	-	ส.ค.	๖๓	ณ	พื้นที่	จ.ชลบุรี	และ	จ.เชียงใหม่

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 9
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คณะกรรมการป้องกันภัย 
ฝา่ยพลเรือนแห่งชาติ

ผอ.ปพร.กทม.

กอ.ปพร.กทม.

เขต

ผอ.ปพร.จว.

กอ.ปพร.จว.

ผอ.ปพร.อ�าเภอ ผอ.ปพร.เทศบาล ผอ.ปพร.เมืองพัทยา

กอ.ปพร.เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนต�าบล ผอ.ปพร.เทศบาลต�าบล

กอ.ปพร.เทศบาลต�าบล

กอ.ปพร.เทศบาลกอ.ปพร.อ�าเภอ

ผอ.ปพร.รจ.

กองอ�านวยการป้องกันภัย
ฝา่ยพลเรือนแห่งราชอาณาจักร

ผอ.ปพร.ภาค/กอ.ปพร.ภาค

อธิบายค�าย่อ
ผอ.   หมายถึง   ผู้อ�านวยการ
ปพร. หมายถึง   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
รจ.   หมายถึง   ราชอาณาจักร
จว.   หมายถึง   จังหวัด

ที่มา : แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2548,
ส�านักเลขาธิการป้องกันภัยพลเรือน

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างกลไกการบรหิารจดัการสาธารณภยัภายใต้แผนป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนแห่งชาติ 
      พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๒ กลไกที่ใช้ในการฝึก

 ๑.๒.๑ กลไกที่ใช้ในการฝึกบริหารจัดการสาธารณภัย

  ๑) การฝึก C - MEX 07 ถึง C - MEX 13

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021)10
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นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)

ผูอ้�านวยการกลาง (อธบิดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ผูอ้�านวยการจังหวัด 
(ผูว่้าราชการจังหวัด) 

รองผูอ้�านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ผูอ้�านวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร)

รองผูอ้�านวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
(กอปภ.จ.) 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ 
(กอปภ.อ.)

ผูอ้�านวยการอ�าเภอ 
(นายอ�าเภอ) 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ�านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยส�านักงานเขต 
(กอปภ.สนข.)

ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอ้�านวยการเขต) 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช)

ผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

รองผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กองอ�านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

ผูอ้�านวยการท้องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการท้องถ่ิน
(ปลัดเมืองพัทยา)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผูอ้�านวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการท้องถ่ิน
(ปลัดเทศบาล)

กองอ�านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต�าบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอ้�านวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล)

ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล)

แผนภาพที่	๒	โครงสร้างกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้แผนการป้องกัน
	 	 				และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘

 ๒) การฝึก C - MEX 16 ถึง C - MEX 20

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 11
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ยุทธศาสตร์

นายกรัฐมนตรี
รมว.กห.

หน่วย
บัญชาการ

รวม

กองทัพ
ภาค

กองพล
กรมด�าเนินกลยุทธ
กองพัน
กองร้อย
หมวด

หน่วยบญัชาการรวมรอง 1, 2
กกล.ทบ.
กกล.ทร.
กกล.ทอ.

กกล.รพศ.ร่วม

ยุทธการ ยุทธวิธี

โครงสร้างบังคับบัญชา

บก.ทท.

ศบท.

เหล่าทัพ

ศปก.เหล่าทัพ

 ๑.๒.๒ กลไกทีใ่ช้ในการฝึกการผนกึก�าลงัและทรัพยากรเพือ่การป้องกนัประเทศ (การฝึก C - MEX 

11/13 - 14/17 - 20)

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021)12

65TP002_�������� �����1-2_SI-NT OK.indd   12 3/23/2565 BE   3:07 PM



เหล่าทัพ

เหล่าทัพ

ศปก.เหล่าทัพ

ศปก.เหล่าทัพ

ข้ันตอนการป้องกันประเทศ

จัดวางก�าลังป้องกันชายแดนต้ังแต่ภาวะปกติ 
เพ่ือป้องกันและสกัดก้ันการรุกล�าอธปิไตย

ของฝา่ยตรงข้าม

๑

๒

ข้ันปกติ

ข้ันตอบโต้

จัดต้ังกองก�าลังเฉพาะกิจร่วม (กกล.ฉก.ร่วม) 
และกองหนุน หากสถานการณ์ยกระดับ

กลายเป็นสงคราม (ประกาศวัน ร.)

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 13
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บก. ทท.

เหล่าทัพ เสนาธกิารทหาร

ศบท.

เสนอแนะ รมว.กห. 
เพ่ือประกาศวัน ป.

ศปก.เหล่าทัพ เสนาธกิาร ศบท.

ให้ ศบท. อ�านวยการยุทธต่อ ศปก.เหล่าทัพ กกล.ฉก.ร่วม และกองหนุนเพ่ือตอบโต้
ฝา่ยตรงข้ามตามระดับความรุนแรงของภัยคกุคาม ตลอดจนใหศ้นูย์ระดมสรรพก�าลัง  
(ศรส.) กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพท�าหน้าท่ีส่งก�าลังบ�ารุง ก�าลังกองหนุน 
และส่ิงอ�านวยความสะดวกในพ้ืนท่ีส่วนหลัง (Communication Zone) เพ่ือสนับสนุน 
หน่วยรบในพ้ืนท่ีส่วนหน้า(Combat Zone) ภายใต้แผนผนึกก�าลังและทรัพยากร
เพ่ือการป้องกันประเทศ

โครงสร้างการประสานงาน การรายงาน และการเสนอความต้องการทรัพยากรของ ศรส.

กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ

 
ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ

หน่วยทหารแต่ละเหล่าทัพ

ระดับพ้ืนท่ี/ระดับภูมิภาค

กรมการสรรพก�าลังกลาโหม
หน่วยประสานการระดมสรรพก�าลัง/ 

ศูนย์ระดมสรรพก�าลัง

หน่วยประสานงานหลัก
ในการเตรียมพร้อม
ทรัพยากรด้านต่างๆ

หน่วยเตรียมพร้อมระดับพ้ืนท่ี/
ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด

กรมก�าลังพล/ส่งก�าลังบ�ารุงทหาร

ฝา่ยก�าลังพล/ส่งก�าลังบ�ารุง

ศูนย์บัญชาการทางทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย 

หน่วยข้ึนตรง 
กระทรวงกลาโหมอ่ืนๆ

ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

กรณีเร่งด่วน

(กรณีเร่งด่วน)

การประสานงาน

การเสนอความต้องการทรัพยากรฯ

การรายงาน

๓ ข้ันป้องกันประเทศ

แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างกลไกการผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศภายใต ้
แผนป้องกันประเทศ แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาท ิพ.ร.บ. จดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ. กฎอยัการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021)14
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คณะกรรมการเตรียมการ

ด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

(อาศัยอ�านาจตามระเบียบส�านักนายรัฐมนตรี)

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

หน่วยงานก�ากับ 

หน่วยงานก�ากับ

หน่วยงาน
ในภาคธุรกิจ

หน่วยงาน
ในภาคธุรกิจ

หน่วยงาน
ในภาคธุรกิจ

หน่วยงาน
ในภาคธุรกิจ

หน่วยงาน
ในภาคธุรกิจ

สภาและ
สมาคม

หน่วยงาน
ก�ากับ

หน่วยงาน
ก�ากับ

หน่วยงาน
ก�ากับ

หน่วยงาน
ก�ากับ

หน่วยงานก�ากับ

หน่วยงานก�ากับ

ไทยเซิร์ต

หน่วยงานก�ากับ

หน่วยงานก�ากับ

ไทยเซิร์ต 

ไทยเซิร์ต 

ไทยเซิร์ต 

ไทยเซิร์ต 

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

ก�าหนดมาตรการป้องกัน
และรับมือการโจมตี

ทางโซเบอร์

รวบรวม Point of 
Contact ของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

เตรียมกลไกแลกเปล่ียน
ข้อมูล

ซ้อมรับมือ

ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ

หลังเกิดเหตุ

แลกเปล่ียนข้อมูลภัยคุกคาม

พิจารณาผลกระทบและส่ังการแก้ไขปัญหา

พิจารณาส่ือสารกับสาธารณะ

จัดเก็บพยานหลักฐานส�าหรับ
กระบวนการยุติธรรม

แก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์
ต่อระดับบริหาร

วิเคราะห์ Root cause 
ของภัยคุกคามไซเบอร์

จัดท�าแนวทางประชาสัมพันธเ์พ่ือให้เกิด
การรับรู้และเตรียมรับมือในอนาคต

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ด้านไซเบอร์ รวมถึงกระบวนการท�างาน

หน่วยงานในภาคธรุกิจ ไทยเซิร์ต สภาและสมาคม

หน้าท่ีอ�านาจ
๑. จัดท�านโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วย
การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

๒. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การด�าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ รวมท้ังเสนอมาตรการการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย
และแผนระดับชาติ ดังกล่าว

๓. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินการ รวมท้ังประสานความร่วมมอืกับ
คณะกรรมการระดับชาติหรือ
คณะกรรมการท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายอ่ืน

๔. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มี
หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง

๕. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประสาน 
ความร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน 
เอกชน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายหรือ
แผนปฏิบัติการเก่ียวกับการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์ หรือให้ด�าเนินการอ่ืนใด 
ท่ีจ�าเป็นต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

หมายเหตุ
ไทยเซิร์ต ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ Cyber Security Agency (CSA) โดยมีหน้าท่ีและอ�านาจเป็นผู้รับแจ้ง เฝ้าระวัง ตรวจสอบภัยคุกคามในภาวะปกติ 
รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Committee NCSC) (ซึ่งในคณะน้ัน
คือคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ) เมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่าภัยคกุคามมผีลกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาส่ังการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรักษากฎหมายและผู้ให้บริการ (ISP,THNIC,ไฟฟ้า,ประปา ฯลฯ)

 ๑.๒.๓ กลไกที่ใช้ในการฝึกบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์

    ๑) การฝึก C - MEX 17 - 18

แผนภาพที่	๔	โครงสร้างกลไกบรหิารจดัการภัยความมัน่คงไซเบอร์ภายใต้ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 15

65TP002_�������� �����1-2_SI-NT OK.indd   15 3/15/2565 BE   8:41 AM



แผนภาพที่	๕	โครงสร้างกลไกบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ภายใต้ร่าง	พ.ร.บ.	
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	….(ข้อมูล	ณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓)

๑ ๒ ๓

เมื่อพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ในหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญของประเทศ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับไม่ร้ายแรง

หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ
ทางสารสนเทศ (CII)

- ด้านความมั่นคงของรัฐ
- ด้านบริการภาครัฐท่ีส�าคัญ
- ด้านการเงนิการธนาคาร
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
   โทรคมนาคม
- ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
- ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านอ่ืนๆ 

เป็นหน้าท่ีและด�าเนินการ
โดยใชก้ลไกของสภา มช. 

อาศัยอ�านาจหน้าท่ี
ตาม พ.ร.บ.สภาความั่นคง

แห่งชาติ พ.ศ. 2559 
และกฎหมายอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

ในกรณท่ีเป็นเหตุจ�าเป็น
เร่งด่วน กมช. อาจให้

อ�านาจ เลขาธกิาร กมช.
ด�าเนินการป้องกัน

และเยียวยาความเสียหาย
ก่อนล่วงหน้าเท่าท่ีจ�าเป็น

โดยไม่ต้องยื่นค�าร้อง
ต่อศาล แต่หลังจาก
ด�าเนินการให้แจ้งผล

การด�าเนินการดังกล่าว
ต่อศาลทราบโดยเร็ว

กกม. (รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นประธาน) ยกระดับภัยคุกคาม 

ตามเงือ่นไขและกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด

กกม. มีอ�านาจ
ออกค�าส่ังเฉพาะ

เท่าท่ีจ�าเป็น 
เพ่ือให้หน่วยงานของ
รัฐ/เอกชนให้ข้อมูล/
สนับสนุนบุคลากร

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ตลอดจนสนับสนุน

ในการระงบัเหตุ

การด�าเนินการต่างๆ ของ CII/
National CERT/เลขาธกิาร กมช. 

รายงานให้ กกม. ทราบ

ประเมิน/ป้องกัน/ติดตาม/เฝ้าระวัง/ด�าเนินการ
แก้ไขจัดการและระงบัยับยั้ง

ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมหรือก�ากับ
ดูแลหน่วยงานตาม ม.50 และหน่วยงานตาม 

ม.60 วรรค 2 แลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงาน
เพ่ือท่ีเก่ียวข้อง

รายงานผลการด�าเนินงานต่อหน่วยงานก�ากับ
ดูแลในด้านน้ันๆ ของ CII/กบส.

เลขาธกิาร กมช. 
ออกค�าส่ัง/มาตรการ
การแก้ไขเท่าท่ีจ�าเป็น 

เพ่ือรับมือกับภัย

ยกระดับภัยคุกคามตามเงือ่นไข
และกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับร้ายแรง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับวิกฤติ

*หน่วยงานตาม ม.50
= Sectorial 

CERTหน่วยงานตาม ม.60 วรรค 
2 = National CERT 

หมายเหตุ ในกรณีร้ายแรงหรือวิกฤต
ให้เลขาธกิาร กมช. โดยความเห็นชอบ กกม. 

ด�าเนินการปราบปราม/ระงบัยับยั้ง/ร้องขอข้อมูล
จากผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้น้ัน

ต้องให้ความร่วมมอืแก่ กกม. เพ่ือแก้ไขปญัหาโดยเร็ว

  ๒) การฝึก C - MEX 19 - 20
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สภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (นอปท.) 
(รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน/เลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ภายใต้ค�าส่ัง สภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๖)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

(เสนาธกิารทหารเรือเป็น ผอ. ศรชล.
ภายใต้มติสภาความมั่นคงแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๔๐ 

ลงวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๒๕๔๐)

ศรชล. เขต ๑ – ๓ 
(ผบ.ทรภ. ๑ – ๓ เป็น ผอ.ศรชล. เขต) 

ศรชล.จังหวัด
(ผูว่้าราชการจังหวัด

เป็น ผอ.ศรชล.จังหวัด)

 ๑.๒.๔ กลไกที่ใช้ในการฝึกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

    ๑) การฝึก C - MEX 14 - 18

แผนภาพที	่๖	โครงสร้างกลไกการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเลภายใต้ค�าสัง่สภาความมัน่คงแห่งชาติ

กองทัพเรือ กองบังคับการ
ต�ารวจน�า

กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง
กรมทรัพยากร

ทางทะเล
และชายฝั่ ง
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หน่วยงานหลัก

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.)  
(นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน/เลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

เป็นกรรมการและเลขานุการ)

ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(นายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศรชล.)
(ผบ.ทร. เป็น รอง ผอ.ศรชล.) 

(เสนาธกิารทหารเรือ เป็น เลขาธกิาร ศรชล.) 

ศรชล. ภาค ๑ – ๓
(ผบ.ทรภ. ๑ - ๓ เป็น ผอ.ศรชล. ภาค) 

ศรชล.จังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.ศรชล.จังหวัด)

กองบังคับการ
ต�ารวจน�า

กรมเจ้าท่ากรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง

กองทัพเรือ กรมศุลกากร กรมประมง

แผนภาพที่	๗	โครงสร้างกลไกการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ภายใต้	พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๒

  ๒) การฝึก C - MEX 19 - 20
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กรณีการโจมตีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ
ทางสารสนเทศในปี ๖๔

แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่

สถานการณ์
ภัยคุกคามความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

สถานการณ์
ภัยคุกคามความมั่นคง
ภายในประเทศ

แนวโน้มสถานการณ์
ภัยคุกคามท่ีอาจเกิด
ข้ึน

กรณีเหตุไฟไหม้
โรงงานหมิงต้ีเคมีคัล จ�ากัด 

ปัญหาภาวะโลกร้อน 

ภัยจากการก่อการร้าย
และการก่อเหตุร้ายด้วยอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง 

แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคง
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านโดรน

เหตุการณ์อุทกภัยในปี ๖๔

C - MEX 21

ปัจจัยท่ีใชใ้นการวางแผนเพ่ือก�าหนดรายละเอียดการฝกึ

 ๑.๓ การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคาม

  ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	 ได้รวบรวมข้อมลูด้านการข่าวเพ่ือประเมินสถานการณ์ 

ภัยคุกคามในห้วงเวลาปัจจุบัน	และแนวโน้มภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น	ซึ่งผลจากการประเมินจะน�ามา 

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก�าหนดประเด็นการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	ประจ�าป ี

๒๕๖๔	 (C	-	MEX	 21)	 ให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น	 โดยแบ่งสถานการณ์ภัยคุกคามออกเป็น	 ๓	 ส่วน	

ดังนี้

กรณีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 19
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Alpha B.1.1.7 

Beta B.1.351 

Gamma P.1

Delta B.1.617.2

Omicron B.1.1.529

Public Health 
Emergency of 
International 

Concern

๑	World	Health	Organization.	(	11	January	2022).	WHO	Coronavirus	(COVID-19)	Dashboard.	https://covid19.who.int/

  ๑.๓.๑. สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงระหว่างประเทศ

  กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	พบการระบาดในวงกว้างครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๖๒	และได้ขยายไปยังทั่วทุกมุมโลกในลักษณะ 

การระบาดใหญ่	(Pandemic)	จนเมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๓	องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศ 

ให้โรคโควิด	-	19	เป็นภาวะฉุกเฉิน	“Public	Health	Emergency	of	International	Concern”	และ 

ให้ทกุประเทศมกีารเฝ้าระวงั	และป้องกนัควบคุมโรค	ซึง่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	-	19	ทัว่โลก 

ในปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยยืนยัน	๒๒๒	ประเทศ	และ	๒	เขตบริหารพิเศษ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	 

๑๒	มกราคม	๒๕๖๕)	จ�านวน	๓๐๘,๔๕๘,๕๐๙	ราย๑	เสียชีวิต	๕,๔๙๒,๕๙๕	ราย	ส่งผลให ้

ประเทศต่างๆ	ท่ัวโลกเร่งผลิตและกระจายวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	อย่างไรก็ตาม	ในห้วงเดือน 

พฤศจิกายน	๒๕๖๔	ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	-	19	กลายพันธุ์ชนิดใหม่	(นอกเหนือจาก 

สายพันธุ์อัลฟา	เบตา	แกมมา	และเดลตา)	หรือสายพันธุ์	B.1.1.529	ถูกพบครั้งแรกในทวีปแอฟริกาใต้ 

ประเทศบอตสวานา	ซึง่องค์กรอนามยัโลกได้ต้ังชือ่ว่า	“โอมคิรอน”	และยกระดับให้เป็นสายพันธุร์ะดับ 

ทีน่่ากงัวล	(Variants	of	Concern:	VOC)	โดยผูท้ีเ่คยตดิเชือ้โควดิ	-	19	อาจตดิเชือ้ซ�า้จากสายพนัธุด์งักล่าว 

ได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ	 ดังนั้น	 ประเทศต่างๆ	 ยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ต่อไป

  ๑.๓.๒. สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศ

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021)20
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Alpha B.1.1.7 

Beta B.1.351 

Gamma P.1

Delta B.1.617.2

Omicron B.1.1.529

Public Health 
Emergency of 
International 

Concern

   ๑) กรณีเหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคัล จ�ากัด เมื่อวันท่ี	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔ 

มีรายงานเหตุระเบิดและเพลิงไหม้	 บริษัท	 หมิงตี้เคมีคอล	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นโกดังเก็บสารเคมีภายในซอย 

กิ่งแก้ว	๒๑	ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	โดยผลของแรงระเบิดดังกล่าวก่อให้เกิดสารเคม ี

สไตรีนโมโนเมอร์รั่วไหลซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ	อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้บ้านเรือน 

และทรัพย์สนิในรศัมกีว่า	๕	กโิลเมตร	ซึง่ในภาพรวมมโีรงงานได้รบัผลกระทบเป็นจ�านวน	๑,๑๒๐	โรงงาน 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงเสียชีวิต	๑	ราย	และประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บกว่า	๓๐	ราย 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ได้จัดต้ังกองอ�านวยการเพื่อติดตามสถานการณ	์และประสานการปฏิบัติในการสนับสนุนการดับเพลิง 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ขณะเดียวกันจังหวัดสมุทรปราการได้ด�าเนินการแจ้งเตือนประชาชน 

ที่อยู่บริเวณรัศมีโดยรอบ	 ๕	 กิโลเมตร	 จากพื้นที่เกิดเหตุให้ด�าเนินการอพยพไปยังพื้นที่จุดอพยพ	 

ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้วเิคราะห์ถงึสาเหตทุีท่�าให้การเข้าควบคมุเหตกุารณ์เพลงิไหม้ในครัง้นีท้�าได้ยากมาก 

เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาที่ส�าคัญ	ได้แก่	๑)	ปัญหาผังเมืองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ใกล ้

พื้นที่ชุมชนมากเกินไป	 ๒)	 การขาดแคลนอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุอัคคีภัย 

ทีเ่หมาะสมและทนัสมยัและ	๓)	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประชาชนในพืน้ทีย่งัขาดข้อมลูบญัชรีายชือ่ 

สารเคมีอันตรายและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีซึ่งอยู่ในการครอบครองของโรงงานท่ีตั้งอยู่ใน 

พืน้ท่ีพกัอาศัย	ดงัน้ันหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจึงไม่สามารถวเิคราะห์อนัตรายของสารเคมท่ีีเกดิจากการฟุง้กระจาย 

และการปนเป้ือนในอากาศ	ดนิและแหล่งน�า้	รวมถึงไม่สามารถด�าเนนิการอพยพประชาชนบรเิวณโดยรอบ 

ได้อย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธภิาพ	ซึง่เหตุการณ์สารเคมร่ัีวไหลท่ีสร้างความเสียหายในลักษณะเช่นว่านี้ 

เคยเกดิขึน้ในประเทศไทยมาแล้ว	อาทิ	เหตกุารณ์ระเบดิของถงับรรจสุารเคมใีนโรงงานผลติเครือ่งประดบั 

เพชรพลอย	ณ	บริเวณพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	จ.พระนครศรีอยุธยา	 ในห้วงปี	๕๓	 

เหตุการณ์ถังบรรจุก๊าซระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติก	ณ	บริเวณพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	จ.ระยอง	

ในห้วงปี	๕๕	และเหตกุารณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรัว่	ณ	บรเิวณพืน้ที	่ อ.บางบ่อ	

จ.สมุทรปราการ	ในห้วงปี	๖๓
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๒	ศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย	(ส่วนปฏิบตักิาร)	(๑๙	ต.ค.	๖๔)	รายงานสถานการณ์สาธารณภยั	กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	

กระทรวงมหาดไทย.	[ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].

   ๒) เหตุการณ์อุทกภัยในปี ๖๔ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (ปภ.)	 

ได้วเิคราะห์ปัจจยัทีก่่อให้เกดิน�า้ท่วมฉบัพลนัและน�า้ป่าไหลหลากในหลายพ้ืนทีอ่อกเป็น	๔	ปัจจยั	ประกอบด้วย

๑) ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต�่าบริเวณ 

ประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวยีดนามตอนกลาง ประกอบกบัมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ก�าลงัปานกลาง 

พดัปกคลมุทะเลอันดามนั ภาคใต้ และอ่าวไทย	ตัง้แต่วนัที	่๑๗	-	๑๙	ต.ค.	๖๔	บรเิวณพืน้ที	่๑๐	จงัหวดั 

(จ.ขอนแก่น	 จ.ชัยภูมิ	 จ.นครราชสีมา	 จ.บุรีรัมย์	 จ.ศรีสะเกษ	 จ.สระแก้ว	 จ.ชลบุรี	 จ.สมุทรปราการ 

จ.นครปฐม	และจ.กาญจนบรีุ)	และมปีระชาชนได้รบัผลกระทบกว่า	๖๕,๐๘๘	ครวัเรอืน๒	๒)	อทิธิพลพายุ  

“คมปาซุ” ซึ่งได้อ่อนก�าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต�่า และร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก�าลังแรงพัดปกคลุมทะเล 

อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย	ตั้งแต่วันท่ี	๑๕	-	๑๗	ต.ค.	๖๔	บริเวณพื้นที่	๖	จังหวัด	(จ.ตาก 

จ.เพชรบูรณ์	จ.ชัยภูมิ	จ.ลพบุรี	จ.ปราจีนบุรี	และ	จ.นครนายก)	และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 

๓,๓๒๖	 ครวัเรอืน	 ๓)	 อทิธิพลพาย ุ “ไลออนรอ็ก” ซึง่ได้อ่อนก�าลงัลงเป็นหย่อมความกดอากาศต�า่ 

เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ท�าให้บริเวณภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก	มฝีนตกหนกัถงึหนกัมาก 

ตัง้แต่วนัที	่๘	-	๑๔	ต.ค.	๖๔	บรเิวณพืน้ที	่๙	จงัหวัด	(จ.เชยีงใหม่	จ.ล�าปาง	จ.เลย	จ.เพชรบรูณ์	จ.ปราจนีบรุี 

จ.จันทบุรี	 จ.ตราด	 จ.ชุมพร	 และจ.ระนอง)	 และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า	 ๗,๙๓๑	 ครัวเรือน 

และ	๔)	อิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและภาคกลาง ท�าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก 

ถึงหนักมากบางแห่ง	ตั้งแต่วันที่	๒๓	ก.ย.	-	๗	ต.ค.	๖๔	บริเวณพื้นที่	๓๓	จังหวัด	(จ.เชียงใหม่	จ.ล�าพูน 

จ.ล�าปาง	จ.ตาก	จ.สุโขทัย	จ.พิษณุโลก	จ.เพชรบูรณ์	จ.พิจิตร	จ.ก�าแพงเพชร	จ.เลย	จ.ขอนแก่น 

จ.มหาสารคาม	จ.ชัยภูมิ	จ.ยโสธร	จ.นครราชสีมา	จ.บุรีรัมย์	จ.สุรินทร์	จ.ศรีสะเกษ	จ.อุบลราชธาน ี

จ.ปราจีนบุรี	จ.สระแก้ว	จ.จันทบุรี	จ.นครสวรรค์	จ.อุทัยธานี	จ.ชัยนาท	จ.ลพบุรี	จ.สระบุรี	จ.สุพรรณบุร ี

จ.สงิห์บรุ	ีจ.อ่างทอง	จ.พระนครศรอียธุยา	จ.ปทมุธาน	ีและ	จ.นครปฐม)	และมปีระชาชนได้รบัผลกระทบ 

กว่า	๗๐,๘๒๖	ครวัเรอืน	โดย	ปภ.	ในฐานะกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง	(กอปภ.ก.) 

ได้ตดิตามสถานการณ์และประเมนิความเสีย่งของสถานการณ์น�า้จากแผนทีฝ่นคาดการณ์	(ONE	MAP)
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ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า	(องค์การมหาชน)	และพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง 

ดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน�้า	และกรมทรัพยากรธรณี	รวมถึงได้มีการรายงาน 

สถานการณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

แห่งชาตเิพือ่ให้มข้ีอสัง่การจงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ	ดังนี	้๑)	การเตรียมความพร้อม 

อาทิ	การจัดตั้งคณะท�างานติดตามสถานการณ์	การวางแผนระบายน�้าและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน�้า 

และการแจ้งเตอืนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เตรียมบคุลากรและทรพัยากรให้พร้อมเผชญิกบัสถานการณ์ 

ทีอ่าจเกดิขึน้	 รวมถงึก�าหนดช่องทางการแจ้งข้อมลูให้ประชาชนทราบผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	 วทิยชุมุชน 

และหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน	และ	๒)	การเผชิญเหตุ	อาทิ	การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ ์

ระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และท้องถิ่น	เพื่อควบคุมและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ส�าหรับจัดการอุทกภัยต่างๆ	และการจัดชุดปฏิบัติการ 

เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนผู้ประสบภยั	ทัง้นี	้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ถอดบทเรียนและจัดท�าข้อเสนอแนะ 

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในปีถัดไป	 ได้แก่	๑)	การพัฒนา 

และปรับปรุงมาตรการในการรับมือกับอุทกภัย	 อาทิ	 การทบทวนแผนการระบายน�้า	 

การจัดการฝึกซ้อมเพือ่ทดสอบการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข ้อง	และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	และ	๒)	การพัฒนาและทบทวน 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุม 

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน	แรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติ
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๓		ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(๑๗	ต.ค.	๖๔).	แถลงข่าวร่วม	ธปท.	และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย	ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติ

ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจ�านวนมาก.	[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์].	https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/ 

Activities/Pages/JointPress_17102021.aspx

   ๓) กรณีการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศในปี ๖๔

เมือ่วันที	่ ๗	 ก.ย.	 ๖๔	 กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงยนืยนัการถกูโจรกรรมข้อมลูคนไข้ใน	 จ.เพชรบูรณ์ 

กว่า	๑๖	ล้านรายชื่อ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยชื่อ	ที่อยู่	วันเดือนปีเกิด	รหัสประจ�าตัวประชาชน	

เบอร์โทรศัพท์	 ชื่อแพทย์เจ้าของ	 คนไข้	 และอ่ืนๆ	 โดยกลุ่มแฮกเกอร์ได้เรียกค่าไถ่ต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องประมาณ	๕๐๐	ดอลลาร์	ขณะเดียวกันจากผลส�ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	

พบว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารและบัตรเดบิต

เพื่อช�าระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	 

โดยคนร้ายมกัจะด�าเนนิการโดยการใช้บอทเข้ามาสุม่รหสัหน้าบตัรและวนัหมดอาย	ุซ่ึงต้ังแต่วนัท่ี	๑	-	๑๗	 

ต.ค.	๖๔	ธปท.	ได้ตรวจพบบัตรท่ีถูกโจรกรรมกว่า	๑๐,๗๐๐	บัตร	รวมมูลค่าความเสียหายกว่า	 

๑๓๐	ล้านบาท	๓	ทัง้นี	้จากเหตุการณ์การถกูโจรกรรมข้อมลูดงักล่าว	หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องท้ังภาครฐัและเอกชน 

ได้ให้ข้อเสนอแนะในการป้องกนัภยัคุกคามทีอ่าจเกดิข้ึน	ดงันี	้๑)	การน�ากรอบการด�าเนนิงานทีส่ามารถ

อ้างองิได้ในระดบัสากลมาปรบัใช้ในการรบัมอืกบัภยัคกุคามความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์จากหลกัการ	 

Cyber	Resilience	ท่ีเน้นให้องค์กรสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดภัยคุกคาม 

ทางไซเบอร์ขึ้น	 โดยมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมจากการประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจจับและ 

ตอบสนองต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างรวดเร็ว	 ตลอดจนมีการฝึกซ้อมรับมือกับภัยคุกคาม 

เพือ่สร้างความคุน้เคยและตระหนกัถงึผลกระทบของภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้	 ๒)	 การปกป้องข้อมูลส่วนบคุคล 

ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล	 (Encryption)	 ซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถถอดรหัส

ข้อมูลท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของข้อมูลส�าคัญส่วนบุคคลได้	และ	๓)	การใช้เทคโนโลยีที่สามารถ 

เรียนรู ้ด้วยตนเอง	 (Machine	 Learning)	 ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 

ในการเฝ้าระวังและคาดการณ์แนวโน้มภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ีจะเกิดข้ึน	ตลอดจนการวิเคราะห ์

ความผิดปกติของระบบและประมวลผลหาทางแก้ไขปัญหารับมือกับภัยคุกคามต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง
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๔		The	New	England	Journal	of	Medicine.	(2019).	The	Imperative	for	Climate	Action	to	Protect	Health.	https://www.

nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1807873	

  ๑.๓.๓ แนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

   ๑) ปัญหาภาวะโลกร้อน จากการท่ีมนษุย์มกีจิกรรมท่ีก่อให้เกิดการเผาไหม้เชือ้เพลิง 

ฟอสซิลเป็นจ�านวนมากซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ	 และปัญหา 

การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ	 โดยภาวะโลกร้อนจดัเป็นภยัคกุคามท่ีส่งผลต่อสขุภาพของประชากร 

ทั่วโลกในล�าดับต้นๆ	 ทั้งนี้	 จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าประชากรโลกกว่าร้อยละ	 ๙๐	 

ต้องสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายทุกๆ	วัน	ซึ่งในแต่ละปีจ�านวนประชากรทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิต 

ก่อนวัยอันควรกว่า	 ๗	 ล้านคน	 เนื่องจากอนุภาคที่เล็กมากของฝุ่นมลพิษสามารถเข้าไปท�าลายระบบ 

ทางเดินหายใจและกระแสเลือด	 ซึ่งมีผลต่อการท�างานของปอด	 หัวใจ	 และสมองอันเป็นสาเหตุของ 

การเกิดโรคมะเร็ง	โรคปอด	และโรคหลอดเลือดในสมอง	โดยจ�านวนผู้ป่วยกว่าร้อยละ	๙๐	ที่เสียชีวิต 

จากภาวะโลกร้อนนี้มักอยู่ในประเทศท่ีมีรายได้น้อยถึงปานกลาง	 เน่ืองจากเป็นประเทศที่มีระดับ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกค่อนข้างสงู	ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้คาดการณ์ว่าในระหว่างปี	ค.ศ.	๒๐๓๐	 -	๒๐๕๐	 

ภาวะโลกร้อนจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกกว่า	๒๕๐,๐๐๐	ต่อปี	๔		เนื่องจากภาวะ 

โรคร้อนได้ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมา	 เช่น	ปัญหาการขาดแคลนอาหาร	 โรคมาลาเรีย	 โรคท้องร่วง	

และภาวะเครียดอันเนื่องมาจากความร้อน
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๕	ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต.ิ	นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐.	

สถานการณ์และบริบทความม่ันคง	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๔).	[ข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์],	๓	–	๔.

   ๒) ภัยจากการก่อการร้ายและการก่อเหตุร้ายด้วยอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู 

จากเหตุการณ์ขยายอิทธิพลและการพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 

ของแต่ละประเทศในห้วงหลายปีท่ีผ่านมา	 เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองและ

ความหวาดระแวงระหว่างกัน	 น�ามาสู่ปัญหาการลักลอบขนถ่ายระบบเครื่องส่ง	 และวัสดุอุปกรณ ์

เพ่ือใช้ในผลิตอาวุธ	 รวมถึงน�าไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาอาวุธโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย	 ซ่ึงประชาคม

ระหว่างประเทศได้ให้ความส�าคัญกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าว	โดยทบวงการพลังงานปรมาณู 

ระหว่างประเทศ	(International	Atomic	Energy	Agency:	IAEA)	๕	ได้ผลักดันให้ประชาคมระหว่างประเทศ	 

ด�าเนินการ	 ดังนี้	 ๑)	 การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของประเด็นความมั่นคงทางนิวเคลียร ์

ในระดบัรฐับาล	๒)	มุง่เน้นให้ประเทศต่างๆ	มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารรองรบัภัยด้านนวิเคลยีร์และรังสี	

๓)	การผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน	โดยเฉพาะประเทศ

ที่มีชายแดนติดกัน	 และ	๔)	 การสนับสนุนให้เกิดการฝึกซ้อมการตรวจจับการลักลอบขนถ่ายวัสดุ

นิวเคลียร์และรังสี
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   ๓) แนวโน้มภัยคกุคามความมัน่คงท่ีเกดิขึน้จากการใช้งานโดรน	 ทีไ่ด้รวบรวมข้อมลู 

จากหน ่วยงานความมั่นคงท้ังในประเทศและต ่างประเทศพบว ่าสามารถแบ ่งภัยคุกคาม 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานโดรนได้ดังนี้

	 	 	 	 	 (๑)	ภัยจากการสู้รบ	 โดยโดรนสามารถถูกปรับใช้เป็นอาวุธพิสัยไกล 

ในการท�าสงครามจากการติดขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายที่ส�าคัญในหลายประเทศ

	 	 	 	 	 (๒)	ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย	 โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง 

มีแนวโน้มน�าโดรนมาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือก่อเหตุความไม่สงบและการก่อการร้ายเพ่ิมสูงขึ้น	

เนื่องจากมีราคาไม่แพง	มีความแม่นย�าสูง	และมีขนาดเล็กยากต่อการตรวจจับ

	 	 	 	 	 (๓)	ภัยคุกคามจากการจารกรรมข้อมูล	การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและ 

ความปลอดภัยด้านการบิน	 จากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทั้งในการผลิตโดรน	 และเทคโนโลยี

ทางด้านการบันทึกภาพ	ท�าให้ในอนาคตโดรนซ่ึงมีขนาดเล็ก	ยากต่อการตรวจพบ	แต่มีศักยภาพสูง	

อาจถูกใช้ในการสอดแนม	 บันทึกภาพถ่ายทางอากาศโดยเฉพาะกลุ่มก่อการร้าย	 ซึ่งอาจใช้ประโยชน์

ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมการก่อเหตุจารกรรมข้อมูลสถานที่ส�าคัญทางความมั่นคง	

รวมถึงใช้ในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	โดยเฉพาะบุคคลส�าคัญ	เพ่ือหวังผลในการขู่บังคับให้ท�าตาม	

(black-mail)	 นอกจากน้ียังอาจกระทบกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศของเครื่องบิน

พาณิชย์และกองทัพ	รวมถึงความปลอดภัยในงานราชพิธีส�าคัญต่างๆ	ของประเทศอีกด้วย
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๖	ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต.ิ	ผลการเข้าร่วมอบรมการป้องกนัความปลอดภัยข้อมลูคอมพิวเตอร์	คร้ังท่ี	๑๗	(CDIC	2018).	ระหว่าง

วนัที	่๒๗-๒๘	พ.ย.	๖๑	และ	๖-๘	ก.พ.	๖๒.	ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	ณ	กรุงเทพ

   ๔) แนวโน้มภยัคกุคามทางไซเบอร์	 จากการประเมนิแนวโน้มภยัคกุคามทางไซเบอร์ 

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในภาพรวม	พบว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจมีพฤติกรรมในการด�าเนินการดังนี้	 ๖	 

๑)	 การโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีหน่วยงานรัฐอยู่เบื้องหลังโดยเน้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ของประเทศเป้าหมายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 ซ่ึงหลายประเทศได้พัฒนาโปรแกรมเจาะระบบโดยการ 

ออกแบบมลัแวร์	 (Malware)	 ในรปูแบบม้าโทรจันในการเจาะระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญของรฐับาล 

ฝ่ายตรงข้ามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ซึ่งถือเป็นการเจาะระบบอย่างลับๆ	 เพื่อความมั่นคงของชาติ	 ส�าหรับ 

ประเทศไทยอาจไม่ตกเป็นเป้าโจมตีโดยตรง	 แต่ถกูใช้เป็นฐานส�าหรับสร้างความเสยีหายต่อประเทศอ่ืนๆ	 

๒)	การอาศยัช่องโหว่ของระบบความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์เพือ่โจรกรรมข้อมลูส่วนบคุคล	ส่วนใหญ่ 

เป็นการอาศัยช่องโหว่ของระบบความมัน่คงปลอดภยัทีย่งัไม่มกีารค้นพบมาก่อน	(Zero	Day)	ของผลิตภณัฑ์ 

ที่มีผู้ใช้งานจ�านวนมาก	เช่น	Internet	Browser	และ	Adobe	Acrobat	เพื่อโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล	 

ซึง่ทางผู้ผลิตยังไม่มีวิธีรับมือกับการโจรกรรมดังกล่าว	ตลอดจนการโจรกรรมข้อมูลโดยอาศัย	ช่องทาง 

ผ่านอเีมลส่วนบคุคล	 ๓)	 ปัญหาการโจมตอุีปกรณ์ทีส่ามารถเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ได้และระบบเทคโนโลยี 

ส่วนปฏบิตักิาร	(Internet	of	Things	and	Operational	Technology	Attack)	มแีนวโน้มทวคีวามรนุแรง 

มากขึ้น	 เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีการใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้	 (Internet	

of	 Things:	 IOT)	 เพิ่มสูงขึ้น	 เช่น	 กล้องวงจรปิด	 โทรทัศน์	 และรถยนต์	 โดยการโจมตีเพื่อยึดครอง 

การใช้งานหรอืเปลีย่นแปลงการท�างานของอปุกรณ์	 ทัง้การเจาะระบบโดยตรงหรือการฝังรหสัจากโรงงาน 

ผู้ผลิต	 รวมทั้งระบบเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ	 (Operational	 Technology:	 OT)	 ตกเป็นเป้าหมาย 

การโจมตีมากขึ้น	เนื่องจากเป็นระบบที่มีความส�าคัญยิ่งในภาคอุตสาหกรรม	เช่น	ระบบเครื่องจักรกล 

เพือ่การผลติในโรงงานอตุสาหกรรม	 ซึง่มกัเชือ่มต่อกบัเครอืข่ายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	 (Information	 

Technology:	 IT)	 ท�าให้ผู้ดูแลระบบต้องออกแบบระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์

ให้ครอบคลุมทั้งระบบ	IOT	OT	และ	IT	และ	๔)	การน�าอุปกรณ์	AI	(Artificial	Intelligence)	มาใช ้

แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบแม้อุปกรณ์	AI	จะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการเฝ้าระวังและรับมือกับ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 มีการน�า 

เทคโนโลย	ี AI	 มาใช้ในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของมนษุย์โดยทีบ่คุคลดังกล่าวไม่ทนัได้รู้ตัวผ่านทางส่ือ 

โซเชียลมีเดียและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน	 ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมการด�าเนนิชีวติ

ประจ�าวันของมนุษย์
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๗		ส�านกัโรคตดิต่ออุบตัใิหม่	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ.	(๒๕๕๙).	แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกนัและ	แก้ไขปัญหา

โรคตดิต่ออบุติัใหม่แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔.	[ข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์].		(ฉบบัที๑่)	,	๑-๓.

   ๕) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิต่ออบุตัใิหม่	 จากข้อมลูของกระทรวงสาธารณสขุ	 

(สธ.)	พบว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งเคยค้นพบ 

การระบาดในคน	 โรคตดิเชือ้ทีพ่บในพืน้ทีใ่หม่	 และโรคท่ีเพิง่เคยค้นพบการตดิเชือ้ในสตัว์แล้วมแีนวโน้ม 

ที่ติดต่อมายังคน	ซึ่งโรคติดต่ออุบัติใหม่เหล่านี้มักพบการแพร่ระบาดในทุกๆ	๑๐	ปี	ตั้งแต่การระบาด

ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์	H1N1	ในปี	ค.ศ.	๑๙๑๘	ต่อมากลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์	H3N2	และ	H1N1	

2009	ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๙	๗	ซึง่พบการแพร่ระบาดทัว่โลกกว่า	๑๘๐	ประเทศ	และโรคตดิต่ออบัุตใิหม่ใน

ปัจจุบัน	 คือ	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 –	 19	 ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดแบบฝอยละออง	 (Droplet	 

transmission)	 ร่วมกับการสัมผัส	 (Contact	 transmission)	 โดย	 สธ.	 ได้ประเมินความเสี่ยงและ 

แนวโน้มของการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ	 ได้แก่	

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร	การเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค	การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องท�าให้เกิดการดื้อยา

ปฏิชีวนะ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	การเปล่ียนแปลงด้านวิถีชีวิตและพฤติกรรมมนุษย์	

การเดินทางที่สะดวกเพื่อการติดต่อสื่อสาร	การขนส่งสินค้า	และการเดินทางเพื่อการแสวงบุญ	รวมถึง 

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือภูมิประเทศที่เป็นเขตร้อนชื้น	 ซ่ึงเหมาะสมต่อการแพร่กระจายและ 

การเจริญเติบโตของสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรค	 ท้ังนี้	 หากจ�าแนกโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยง 

จะเกิดขึน้ในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น	๓	กลุม่	๘	ได้แก่	๑)	โรคติดต่ออบุติัใหม่หรืออบุติัซ�า้ทีเ่กดิข้ึนแล้ว 

ในประเทศไทย	 เช่น	 โรคไข้หวัดนก	 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์	 H1N1	 (2009)	 โรคมือ	 เท้า	 ปาก	 

โรควัณโรค	 โรคเมอร์ส	 และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา	๒)	 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ	

เช่น	โรคไข้เหลือง	โรคลิชมาเนีย	โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา	โรคแอนแทรกซ	์โรคไข้ทรพิษ	และโรคกาฬโรค	

และ	 ๓)	 โรคตดิต่ออบุตัใิหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต	 เช่น	 โรคทีเ่กดิจากการกลายพันธุข์องเชือ้ไข้หวดัใหญ่ 

สายพนัธ์ุใหม่	โรคทีเ่กดิจากการกลายพันธุข์องเชือ้ไข้หวัดนก	และโรคทีเ่กดิจากเชือ้ด้ือยาชนดิใหม่	เป็นต้น
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๑.๔ บทเรียนจากการบริหารจัดการภัย	 โดย	 สมช.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้น�าปัญหา 

และอุปสรรค	รวมถึงแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภัยของประเทศท่ีผ่านมาเพ่ือน�ามาเป็นข้อมูล

ประกอบการก�าหนดรายละเอียดกรอบการฝึกฯ	อาทิ	กรณีบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด	-	19	และกรณีการรับมือกับอุทกภัยในปี	๖๔

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึก

	 	 ๑.๕.๑ ระบบการเตรียมพร้อมของประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบการด�าเนินการ 

ให้มีความสอดคล้องกับภัยคุกคามในยุคปัจจุบันและแนวโน้มภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

	 	 ๑.๕.๒ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมกีารปรบัปรงุและแก้ไขกลไกการด�าเนนิงาน	 รวมถึงมกีารบรูณาการ 

ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ

	 	 ๑.๕.๓ ประเทศไทยมีการยกระดับการฝ ึกเพื่อรับมือกับภัยคุกความความมั่นคง 

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทท่ี ๒
แผนการฝกึการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔

(C - MEX 21)

๘		ส�านกัโรคตดิต่ออุบตัใิหม่	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสขุ.	(๒๕๕๙).	แผนยทุธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกันและ	แก้ไขปัญหา

โรคตดิต่ออบุติัใหม่แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔.	[ข้อมูลอเิล็กทรอนกิส์].		(ฉบบัที๑่)	,	๑-๓.
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๓

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญทางสารสนเทศ

กฎหมายและกลไกท่ีใชใ้นการฝกึ
- พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.สภาความมั่นคงฯ

การฝึกบริหารจัดการภัย
ความมั่นคงไซเบอร์

ระดับความรุนแรงของภัยคุกคาม
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในระดับวิกฤติ 

๒

การรับมือกับอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (WMD) รวมถึง 
ระบบเคร่ืองส่ง และวัสดอุุปกรณ์

กฎหมายและกลไกท่ีใชใ้นการฝกึ
- พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 (พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

การฝึกต่อต้าน
การก่อการร้าย

ระดับความรุนแรงของภัย
ภัยคุกคามระดับเฝ้าระวังพิเศษ 

การก่อการร้ายด้วยระเบิด Dirty Bomb

	 ๒.๑ กรอบการฝึก 	จ�ำนวน	๕	ประเด็น

อุทกภัย/อัคคีภัย กฎหมายและกลไกท่ีใชใ้นการฝกึ
- พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
- กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
 (บกปภ.ช.)
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ศบก.จ.)

การฝึกบริหารจัดการ
สาธารณภัย

ระดับความรุนแรงของภัย
สาธารณภัยขนาดใหญ่

การแพร่ระบาดของโรค
ติดต่ออุบัติใหม่

๑

สารเคมีร่ัวไหล

บทท่ี ๒
แผนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔

(C - MEX 21)

	 จำกที่ได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของกำรจัดกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำต	ิ (C	 -	 MEX)	

ในบทที	่ ๑	 ต่อมำในบทที	่ ๒	 เป็นกำรอธบิำยถงึรำยละเอยีดแผนกำรฝึกกำรบรหิำรวกิฤตกำรณ์ระดบัชำติ	

ประจ�ำปี	๒๕๖๔	(C	-	MEX	21)	ซึ่งเป็นแผนที่ก�ำหนดขึ้นโดย	คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึก 

กำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๔	 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำน 

ให้หน่วยงำนหลกัในแต่ละประเดน็สำมำรถน�ำไปก�ำหนดรำยละเอียดกำรฝึกของตนเองได้อย่ำงเป็นเอกภำพ	 

โดยแผนกำรฝึกฯ	 แบ่งออกเป็น	 ๕	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 ๑)	 กรอบกำรฝึก	 ๒)	 สถำนกำรณ์กำรฝึก	 

๓)	 แนวทำงกำรน�ำระบบฐำนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติมำใช้ในกำรฝึก	 

๔)	แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรฝึก	และ	๕)	แนวทำงกำรประเมินผลกำรฝึกฯ
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๔

 ๒.๒ สถานการณ์การฝึก	 ก�ำหนดขึ้นจำกปัจจัยส�ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง	 อำทิ	 ยุทธศำสตร์ชำติ 

และข้อสัง่กำรของผูบ้รหิำรระดบัสงูของรฐับำล	บทเรยีนและประสบกำรณ์ของประเทศไทยในกำรบรหิำร 

จดักำรภยัคกุคำมควำมมัน่คงในลกัษณะต่ำงๆ	 กำรประเมนิควำมเสีย่งและแนวโน้มภยัคกุคำมทีอ่ำจเกิดขึน้ 

และส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศและประชำชนเป็นอย่ำงมำก	รวมถึงผลกำรฝึก	C	-	MEX	 

ที่ผ่ำนมำโดยแบ่งสถำนกำรณ์ฝึกออกเป็น	๒	รูปแบบ

๑ รายละเอียดสถานการณ์การฝึกหลัก 
ซึ่งเป็นกรอบให้หน่วยงานหลักน�าไปใชใ้นการก�าหนดสถานการณ์การฝึกฯ

๒ รายละเอียดสถานการณ์การฝึกย่อย
ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีหน่วยงานหลักจัดท�าขึ้นเพ่ือใชใ้นการฝึกของตนเอง

ภัยจากการสู้รบ
โดยมุ่งสถานการณ์

ความมั่นคงของประเทศ
ด้านตะวันตก

กฎหมายและกลไกท่ีใชใ้นการฝึก
- พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
- แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕/แผนผนึกก�าลัง
และทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ
- ศูนย์ระดมสรรพก�าลัง (ศรส.) และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทรัพยากร
ด้านต่างๆ ท้ัง ๑๐ ด้าน

การฝึกการผนึกก�าลัง
และทรัพยากรเพ่ือการ

ป้องกันประเทศ

ระดับความรุนแรง
ของภัยคุกคาม 
การสู้รบขนาดใหญ่
หรือสงคราม 
(ความรุนแรงระดับ ๔) 

๕

เรือโดนกันระหว่างเรือ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

น�ามันร่ัวไหลลงสู่ทะเล

การลักลอบขนอาวุธท่ีมอีานุภาพท�าลายล้างสูง
 รวมถึง ระบบเคร่ืองส่ง และวัสดุอุปกรณ์

การชว่ยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

กฎหมายและกลไกท่ีใชใ้นการฝกึ
- พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
- คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.)
- ศรชล.

การฝึกการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล

ระดับความรุนแรง
ของภัยคุกคาม 
ภาวะไม่ปกติ 

การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
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 ๒.๒.๑ สถานการณ์การฝึกการบรหิารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ ( C - MEX 21 )

	 	 	 ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ระดับนานาชาติ	 ซึ่งมีก�าหนดจัดข้ึนในปี	 ๒๕๖๕	 โดยจะมีผู ้แทนจากประเทศสมาชิกต่างๆ	 

เข้าร่วมการประชุมท่ีเกีย่วข้องท้ังในระดับรฐัมนตร	ี เจ้าหน้าทีอ่าวุโส	 คณะกรรมการ	 และคณะท�างานในพืน้ที่ 

ทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศ	อาท	ิกรงุเทพมหานคร	จงัหวดัชลบรุ	ี 

และจงัหวดัภเูกต็	 เพือ่หารอืการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจผ่านแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ	 เศรษฐกจิหมนุเวยีน	 

และเศรษฐกจิสีเขยีว	(Bio-Circular-Green	Economy)	ทีส่อดคล้องกบับรบิทโลกในช่วงการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด	-	19

	 	 	 ตลอดทัง้ปี	 ๒๕๖๔	 ประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	-	19 

ได้เป็นอย่างด	ี โดยประชาชนภายในประเทศบางส่วนได้รับการฉดีวคัซนีและมภีมูคิุม้กนัจากโรคดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขเปิดเผยว่ายังคงพบการแพร่ระบาดภายในประเทศ	

แต่เพ่ือการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	 ตัง้แต่เดอืนมกราคม	๒๕๖๕	 เป็นต้นมา	 รฐับาลจงึตดัสินใจ 

ผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางบก	 ทางน�้า	 และทางอากาศ	 ส�าหรับนักธุรกิจ 

และนกัท่องเทีย่วท่ีประสงค์เดนิทางเข้ามาในพ้ืนทีท่ีท่างราชการก�าหนดเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกจิการท่องเท่ียว	 

และส่งเสรมิให้เกดิการลงทนุภายในประเทศ

	 	 	 ห้วงเดอืนมนีาคม	 ๒๕๖๕	 หน่วยงานฝ่ายความมัน่คงได้รบัการแจ้งเตอืนจากหน่วยงาน 

ด้านการข่าวเพื่อให้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการลักลอบขนส่งอาวุธ 

ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ระบบเครื่องส่ง	 และวัสดุอุปกรณ์	 โดยมีเป้าหมายที่จะลักลอบขนวัสดุ 

ดังกล่าวผ่านทางทะเลเข้าสู่จังหวัดชลบุรี	และภูเก็ต

	 	 	 ต่อมาส�านกังานศลุกากรท่าเรอืแหลมฉบงั	ได้รายงานไปยงั	สถานตี�ารวจภูธรแหลมฉบงั 

ส�านักงานปรมาณูเพือ่สันติ	และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องว่ามีกลุ่มบุคคลได้ลักลอบขน 

วสัดกุมัมนัตรงัสซีเีซยีม	-	137	 ระบบเครือ่งส่ง	 และวสัดอุปุกรณ์	 ผ่านทางท่าเรอืแหลมฉบงั	 จงัหวดัชลบรุ	ี 

โดยผู้ลักลอบได้ท�าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรฯ	 ก่อนหลบหนีไปได้	 ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที ่

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้รับการประสานจากส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังว่าพบ 

รถบรรทุกคอนเทรนเนอร์ต้องสงสัย	 จ�านวน	 ๒	 คัน	 ขณะท�าการตรวจสอบด้วยเครื่องวัดทางรังสี 

แบบรถว่ิงผ่าน	(Radiation	Portal	Monitor:	RPM)	พบว่ามีการแผ่รังสีของซีเซียม	-	137	จากรถ 

บรรทกุคอนเทรนเนอร์	 ๑	 คนั	 และพบว่ามกีารปลอมแปลงใบอนญุาตทางนวิเคลียร์และรงัสี	 ซึง่ส�านกังาน 

ศุลกากรฯ	 ห่วงกังวลว่าจะมีการน�าไปใช้ประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง	 (Dirty	 Bomb)	 จึงได้กักรถ 

บรรทุกคันดังกล่าวไว้ในพื้นที่ปลอดภัยและประสานเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป	 

ส่วนรถบรรทุกคอนเทรนเนอร์อีกคันหนึ่งไม่พบการแผ่รังสีจากตัวรถ	 จึงท�าให้ผ่านการตรวจสอบ 
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และน�ารถออกจากจุดตรวจสอบออกไปได้	 ทั้งนี้	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้รับแจ้งเบาะแสว่าหนึ่งในบุคคล 

ต้องสงสัยชื่อนาย	 A	 เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม	 x	 จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งได้รับ 

แนวความคดิความรนุแรงของกลุม่ก่อการร้ายในภมูภิาคตะวนัออกกลางผ่านทางดาร์กเว็บ	 (Dark	 Web) 

	แห่งหนึง่	โดยมกัมพีฤตกิรรมชอบใช้ความรนุแรงกบัลกูจ้างอยูเ่ป็นประจ�า	ซึง่สาเหตทุีล่งมอืก่อเหตคุาดว่า 

น่าจะมาจากความไม่พอใจที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลอันเป็นเหตุให้โรงงานของตน 

ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักและจ�าเป็นต้องปิดตัวลง	 ทั้งนี้	 คาดว่าหลบหนีไปยังโกดังร้างแห่งหนึ่ง 

ในกรุงเทพมหานคร

	 	 	 ห้วงเดือน	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๕	 สถานีต�ารวจภูธรเมืองชลบุรีได้รับแจ้งจากประชาชน 

ว่ามีชายคุ ้มคลั่งคล้ายคนเสพยาเสพติดไล่ยิงกราดประชาชนในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในพ้ืนที ่

จงัหวดัชลบรุ	ี โดยได้จบัประชาชนและเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของห้างสรรพสินค้าไว้เป็นตวัประกนั	 

ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจต้องเร่งปิดล้อมพื้นที่	 และระดมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อม 

แต่ไม่ส�าเร็จ	จึงจ�าเป็นต้องวิสามัญชายดังกล่าว	โดยสืบทราบภายหลังว่าผู้กระท�าความผิดชื่อนาย	B	 

เป็นอดีตพนักงานโรงงานของ	 นาย	 A	 โดยมีอาการเครียดสะสมเนื่องจากถูกนาย	 A	 ท�าร้ายร่างกาย 

อยู่บ่อยครั้งและพึ่งถูกไล่ออกจากงาน	รวมทั้ง	ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการ	 

“เราชนะ”	เฟสสองส�าหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด	-	19	ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนในช่วง 

เดือนเมษายน	 ๒๕๖๕	 ท้ังนี้	 ส�านักข่าวหลายส�านักต่างรายงานข่าวทั้งในขณะที่นาย	 B	 ก�าลังลงมือ 

ก่อเหตุ	และภายหลังการเสียชีวิต	ท�าให้ข่าวดงักล่าวก�าลงัเป็นทีส่นใจของประชาชนทัว่ประเทศ

	 	 	 ในเวลาต่อมา	 หน่วยงานด้านการข่าว	 ได้ตรวจพบร่องรอยการเคลื่อนไหวของกลุ่ม 

นาย	 A	 บนสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม	 โดยได้มีการใช้ถ้อยค�ารุนแรงด่าทอการท�างานของรัฐบาล 

ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด	-	19	 พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

จากนโยบายการเยียวยาของรัฐบาลมาเข้าร่วมขบวนการกับกลุ่มตน	 โดยได้มีการเผยแพร่คลิปวีดิโอ 

ที่มีการท�าร้ายร่างกายลูกจ้าง	 และการจับเด็กผู้หญิงเพื่อเรียกค่าไถ	 พร้อมทั้งแสดงวัตถุระเบิดที่เก็บไว้ 

อยู่ในโกดังเป็นจ�านวนมาก

	 	 	 ห้วงเดือน	 มิถุนายน	 ๒๕๖๕	 พลเมืองดีได้แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจของสถานี 

ต�ารวจนครบาลบางซื่อท่ีก�าลังตรวจตราสวนสาธารณะชื่อดังแห่งหนึ่งย่านหมอชิตว่าพบเด็กผู้หญิง 

มีอาการสั่นกลัวได้ทิ้งกระเป๋าสะพายสีด�าขนาดใหญ่จ�านวน	 ๒	 ใบไว้ที่เก้าอี้นั่งเล่นของสวนสาธารณะฯ	 

และได้หายตัวไป	 ซึ่งเกรงว่าภายในจะมีวัตถุอันตราย	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงรีบลงไปในพื้นที่เพื่อกั้นพื้นที่ 

เกดิเหต	ุ พร้อมประสานเจ้าหน้าทีห่น่วยเกบ็กู้และตรวจพิสจูน์วตัถุระเบดิ	 จากการตรวจสอบพบว่าภายใน 

กระเป๋ามีวัตถุระเบิดแสวงเครื่องท่ีมีสารกัมมันตรังสีพร้อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ห่อด้วยกระดาษ 

จึงเร่งเก็บกู ้เพื่อน�าของกลางท้ังหมดไปด�าเนินการสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ทราบ 
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ถึงเจ้าของวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว	ต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชื่อนาย	C	ซึ่งเป็นเจ้าของ 

ร้านอาหารในตลาดนัดแห่งหนึ่งย่านหมอชิต	 โดยให้การสารภาพว่าน�าวัตถุระเบิดมาจากชายนิรนาม 

คนหนึ่ง	 และได้ติดตามชายดังกล่าวผ่านดาร์กเว็บที่มีเนื้อหาแสดงกลวิธีในการก่อการร้าย	 ซึ่งตนเอง 

มคีวามสนใจจงึได้ตดิต่อกบัชายดงักล่าวผ่านอเีมลส่วนตวั	โดยใช้นามแฝงและมกีารเข้ารหสัในการสนทนา 

รายละเอียดรูปแบบปฏิบัติการต่างๆ	ซึ่งนาย	C	จะลบอีเมลทุกฉบับทันทีที่การสนทนาดังกล่าวสิ้นสุดลง 

	 	 	 นอกจากนี้	 นาย	 C	 ยังให้การเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดเหตุได้มีการพบปะกับชายนิรนาม 

ดังกล่าวเพื่อส�ารวจพื้นที่ที่ ใช ้ในการก่อเหตุโดยเลือกจากพื้นที่ที่ ไม ่มีการแลกบัตรแสดงตน 

ก่อนเข้าพืน้ที	่รวมทัง้มสีถานทีจ่อดรถทีป่ราศจากกล้องวงจรปิด	ท้ายทีส่ดุจงึได้ตกลงใจร่วมกนัในการก่อเหต ุ

ที่สวนสาธารณะดังกล่าว	 โดยชายนิรนามได้มอบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

ระหว่างกัน	 รวมท้ังใช้ทัมบ์ไดรฟ์	 (Thumb	 Drive)	 ซ่ึงมีการเข้ารหัส	 โดยภายในบรรจุข้อมูล 

แผนการก่อเหตุโดยละเอียด	ขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบควันไฟขนาดใหญ่ 

และมีเสยีงระเบดิดงัออกมาจากอาคารหน่วยงานเศรษฐกจิแห่งหนึง่ของประเทศไทย	ส่งผลให้มผีูไ้ด้รบั 

บาดเจ็บและเสยีชีวติเป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี	้สบืทราบภายหลงัได้ว่าผลของแรงระเบดิท�าให้เกดิฝุน่ผง 

ของวัสดุกัมมันตรังสีกระจายตัวอยู่ในอากาศ	 เจ้าหน้าที่กู ้ภัย	 ต�ารวจ	 บุคลากรทางการแพทย์ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงได้ลงไปในพื้นที่และรับทราบภายหลังว่าเป็นการระเบิดฆ่าตัวตาย 

โดยนาย	A	ซึ่งพบว่าติดเชื้อโควิด	-	19	ชนิดกลายพันธุ์ที่สามารถติดเชื้อได้ง่ายและเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ 

โดยติดต่อผ่านสัตว์สู่คนและคนสู่คน	อย่างไรก็ตาม	มีข่าวลวง	 (Fake	News)	 ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า 

เจ้าหน้าที่ท้ังหมดท่ีอยู่ใกล้กับศพนาย	 A	 ติดเชื้อโควิด	-	19	 ซ่ึงเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน 

ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชน
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	 	 	 ห้วงเดือน	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๕	 หน่วยงานด้านสาธารณสุขพบผู้เจ็บป่วยด้วยอาการ 

อาหารเป็นพิษเป็นจ�านวน	 ๕๕๐	 ราย	 ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	 Salmonella	 typhimurium	 

โดยพบว่าผู ้ติดเชื้อดังกล่าวได้เข้าไปรับประทานอาหารหรือท�างานอยู ่ในร้านอาหารหลายแห่ง 

ในย่านหมอชติ	 รวมถงึร้านของนาย	 C	 เจ้าหน้าทีจ่งึต้องตรวจสอบว่าการแพร่ระบาดทีม่าจากการปนเป้ือน 

สารแบคทีเรียดังกล่าวเป็นการปนเปื้อนโดยเจตนาหรือไม่	 และในห้วงเวลาเดียวกัน	 กลุ่มแฮกเกอร์	 

Red_Axe	 ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าเป็นผู้โจมตีเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าเว็บไซต ์

ของรัฐบาลไทย	(thaigov.go.th)	เกีย่วกบัข้อมลูรายงานสถานการณ์โควิด	-	19	ในประเทศไทย	เพือ่หวงั 

ท�าลายความน่าเช่ือถอืของรฐับาล	 โดยมสีาเหตมุาจากความไม่พอใจทีร่ฐับาลไทยจ�ากดัสทิธิในการแสดง 

ความคิดเห็นในการประท้วงการท�างานของรัฐบาล	 และมีการจับกุมผู้เห็นต่างทางการเมืองนอกจากนี้	 

กลุ่มแฮกเกอร์	 Red_Axe	 ยังได้ขู่ว่าจะมีการโจมตีหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ	

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเพิ่มเติมอีกด้วย

	 	 	 ห้วงเดือน	 สิงหาคม	 ๒๕๖๕	 ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ระบบคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ (National	 CERT)	 ตรวจพบความเคลือ่นไหวของกลุม่แฮกเกอร์	 Red_Axe 

ในการสร้างความร่วมมอืกับกลุม่แฮกเกอร์	Blue_Eagle	ซึง่ถือว่าเป็นกลุม่แฮกเกอร์ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุ

โดยรัฐ	(State-Sponsor	Hackers)	มีขีดความสามารถในการโจมตีทางไซเบอร์ในลักษณะ	Advanced	

Persistent	Threat	(APT)	และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน	รวมถึง

เคยมีประวัติในการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 โดยมุ่งโจมตีต่อโครงสร้าง 

พืน้ฐานส�าคญัทางสารสนเทศของประเทศดงักล่าว	 จนส่งผลกระทบรนุแรงเป็นวงกว้าง	ท�าให้การท�างาน

หรือบริการต่างๆ	 ล้มเหลวทั้งระบบ	 รัฐไม่สามารถควบคุมการท�างานจากส่วนกลางได้	 และยังลุกลาม 

ไปยงัโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัทางสารสนเทศอืน่ๆ	ของประเทศ	จนมผีลท�าให้บคุคลจ�านวนมากเสียชวีติ 

อีกด้วย	จากรายงานความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อ

ระบบไฟฟ้าของประเทศ	รวมถึงการโจมตีโรงพยาบาลโดยใช้	Ransomware	ร่วมด้วย

	 	 	 ช่วง	กรกฎาคม	และ	สิงหาคม	๒๕๖๕	ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน	

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน	 ภาคใต้	 และอ่าวไทยมีก�าลังแรง 

ตลอดจน	ผลของปรากฏการณ์ลานญีา	ท�าให้มพีายฝุนฟ้าคะนองกระจายตวัส่งผลให้เกิดน�า้ท่วมฉบัพลนั 

น�้าป่าไหลหลาก	 ดินสไลด์	 และวาตภัยในหลายพื้นที่	 และได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบ

สาธารณภยั	และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณฉุีกเฉินแล้ว	๕	จังหวดัภาคใต้	 

ได้แก่	 ชุมพร	 ระนอง	 ภูเก็ต	 พังงา	 และกระบี่	 ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

จึงตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่	 (ระดับ	 ๓)	 และจัดตั้งกองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(ส่วนหน้า)	ณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	๑๘	ภูเก็ต
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	 	 	 จากสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวส่งผลให้ทัศนวิสัยในการเดินเรือจ�ากัด	 อีกทั้ง 

การควบคมุเรอืยงัเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 เรอืบรรทกุน�า้มนัล�าหน่ึงซึง่บรรทกุน�า้มันขนาด	 ๑๐๐,๐๐๐	 ลติร	 

ก�าลังมุ่งหน้าน�าน�้ามันออกจากท่าเรือน�้าลึกภูเก็ตไปส่งให้โรงแรมบนเกาะราชาใหญ่	 จังหวัดภูเก็ต	 

เกิดข้อขัดข้องกับระบบเดินเรือ	 ท�าให้เรือบรรทุกน�้ามันล�าดังกล่าวเสียการทรงตัวพุ่งชนกับเรือบรรทุก 

ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมุ่งหน้าเข้าสู้ท่าเรือน�้าลึกภูเก็ต	 ส่งผลให้ส่วนเรือบรรทุกน�้ามันเกิดความเสียหาย 

อย่างหนกั	 เกดิน�า้มนัรัว่ไหลอย่างต่อเน่ือง	 คราบน�า้มนัขยายเป็นบรเิวณกว้าง	 กระจายตัวไปตามแนวชายฝ่ัง 

ของเกาะภูเก็ต	 ส่วนเรือบรรทุกตู ้คอนเทนเนอร์ได้รับเสียหายอย่างหนักจมตัวลงอย่างรวดเร็ว 

ตู้คอนเทนเนอร์จ�านวนมากลอยตามกระแสน�้าเข้ากีดขวางการจราจรทางน�้าบริเวณทางเรือน�้าลึกและ

บริเวณใกล้เคียง

	 	 	 ในเวลาไล่เลียงกันด้วยสภาพคลื่นลมท่ีรุนแรงท�าให้เรือเฟอร์รี่ซ่ึงบรรทุกนักท่องเที่ยว 

ประมาณ	 ๘๐๐	คน	เดนิทางจากอ่าวฉลองมุง่หน้าไปเกาะพพี	ีเกดิการอบัปางลงบรเิวณ	๑๐	ไมล์ทะเล 

จากท่าเรือน�้าลึกภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติถูกคลื่นซัดและจมน�้าเป็นจ�านวนมาก

	 	 	 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นมีแนวโน้มสูงท่ีจะท�าให้เกิดภาวะวิกฤติต่อการรักษา 

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งในระยะยาวและ 

ระยะสัน้ต่อภาคส่วนต่างๆ	 เช่น	 การคมนาคมทางน�า้	 การประมง	 การท่องเทีย่ว	 อตุสาหกรรมทีต่่อเนือ่ง 

จากทะเล	 สิง่แวดล้อมในทะเลและชายฝ่ัง	 อกีทัง้ภาพลกัษณ์และความเชือ่มัน่ในการจดัการกจิการทาง

ทะเลของประเทศไทยจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

  ๒.๒.๒ สถานการณ์การฝึกประเด็นการบริหารจัดการสาธารณภัย

   ๑) วัตถุประสงค์การฝึก

	 	 	 	 	 (๑)	เพื่อทดสอบแผนการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห ่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	และแผนเผชิญเหตุในการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ

	 	 	 	 	 (๒)	เพื่อทดสอบกลไกการประสานงาน	และการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติทั้งในระดับชาติ	ภูมิภาค	ท้องถิ่น	และจิตอาสา
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   ๒) ล�าดับสถานการณ์การฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX)

	 	 	 	 	 ๒.๑)	ภารกิจของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(ส่วนหน้า)

ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
(สถานการณ์)

ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

๑ 	 เนือ่งด้วยพืน้ทีใ่นเขตความรบัผดิชอบของศนูย์	ปภ.	เขต 
ทั้งหมดเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมสูง	ส่งผลให้เส้นทาง 
คมนาคมถูกตัดขาดหลายแห่ง	 สิ่งสาธารณูปโภค 
สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายหลายแห่ง 
และมีประชาชนได้รับผลกระทบจ�านวนมาก
	 	กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ	(บกปภ.ช.)	จึงมีค�าสั่งยกระดับสถานการณ ์
เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่	 (ระดับ	๓)	และส่ังการ 
ให้กระทรวงมหาดไทย	โดย	กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย	 (ปภ.)	จัดตั้งกองบัญชาการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต	ิ(ส่วนหน้า)	ขึน้ทีศ่นูย์ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ที่ก�าหนด 
และมอบหมายรองปลดักระทรวงมหาดไทย	เป็นผูก้�ากบั 
ควบคุมพื้นท่ี	พร้อมท้ังแต่งตั้งบุคลากรจากส่วนกลาง 
ลงไปปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที ่
และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ	(ส่วนหน้า)
	 ทั้งนี้	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด	- 	19	ท�าให ้หน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องจ�า เป ็น 
ต ้องพิจารณาก�าหนดมาตรการความปลอดภัย 
ในการปฏบิตังิานภายในกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ	(ส่วนหน้า)	อย่างรัดกุม

	 ท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใด 
จงึเลอืกศนูย์ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัเขตของท่านให้เป็น 
สถานที่ตั้งของกองบัญชาการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ	 (ส่วนหน้า)	และศูนย์
ป้องกนัและบรรเทสาธารณภัยเขต	 
จ ะ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก า ร ร อ ง รั บ 
การเป็นศูนย์บัญชาการเหตกุารณ์ 
(EOC)	เมื่อใด
	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็น
ต้องเตรยีมการสนบัสนนุภารกจิ
ใดบ้าง
	 การวางแผนก�าหนดการจัด
พื้นที่	ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อ
ร อ ง รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แห่งชาต	ิ(ส่วนหน้า)	มอีะไรบ้าง
	 ผู ้จัดการศูนย ์บัญชาการ 
เ ห ตุ ก า รณ ์ 	 ( E O C ) 	 ข อ ง 
กองบัญชาการป ้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
(ส่วนหน้า)	ในศูนย์ป้องกันและ 
บ ร ร เ ท า ส า ธ า รณ ภั ย เข ต	 
คอืท่านใดและมหีน้าทีอ่ะไรบ้าง
	 	 มีการก�าหนดฝ่ายอะไรบ้าง
ในกองบัญชาการป ้ อ งกั น 
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
(ส ่วนหน้า)	 และแต่ละฝ ่าย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านใด
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ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
(สถานการณ์)

ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
(สถานการณ์)

ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

๒

๑

	 เมื่อสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย	ประกอบกับ 
ประชาชนชนในศูนย์พักพิงเริ่มทยอยกลับบ้านเรือน 
ของตนเองได้บางส่วนแล้ว	จังหวัดจึงเริ่มด�าเนินการ 
ซ่อมแซมและฟื้นฟูสาธารณูปโภคเป็นการเร่งด่วน
	 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาต	ิ (ส่วนหน้า)	 เสนอมาตรการลดระดบัการปฏบิตั ิ
และแผนถอนก�าลังต่อ	บกปภ.ช.	
	 บกปภ.ช	 จึงได้สั่งการให้	 ปภ.	 ติดตามสถานการณ ์
ของทุกจังหวัดและรายงานให้	 บกปภ.ช.	 ทราบจนกว่า 
สถานการณ์จะคลี่คลายและยุติ

	 ช่วง	กรกฎาคม	และ	สิงหาคม	๒๕๖๔	มีแนวโน้ม 
สูงที่พายุจะเข้าสู่พื้นที่บริเวณภาค	X	
	 ช่วงเวลา	๐๕.๐๐	น.	ของวันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๔	 
เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมฉับพลันและน�้าป่าไหลหลาก 
ในหลายพื้นที่ 	 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตเริม่มรีะดบัน�า้ 
สูงขึ้นในหลายสถานี	 ส่งผลให้จังหวัดจ�าเป็นต้องอพยพ 
ประชาชนในอ�าเภอ	X	และอ�าเภอ	X	เป็นการด่วน
	 ส�าหรับสถานการณ์โควิด	 –	 19	 แนวโน้มผู้ติดเชื้อ 
ในทกุจงัหวดัเริม่เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลา	 
๑๐	วนัตดิต่อกนั	อย่างไรกต็าม	หลายจังหวดัไม่สามารถ 
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยเพ่ิมเติมได	้
เน่ืองจากโรงพยาบาลหลายแห่งเป็นพื้นที่ประสบภัย 
น�้าท่วม	

	 กองบัญชาการป ้ อ งกั น 
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	 
(ส่วนหน้า)	จะมกีารบรหิารจดัการ 
ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์	(EOC)	 
ในเรื่องใดบ้างเมื่อสถานการณ ์
อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย

	 จากสถานการณ์ป ัจจุบัน	
ศูนย ์ป ้ อ งกั นและบรร เทา
สาธารณภัยเขต	 ได้ด�าเนินการ
ตดิตามสถานการณ์อย่างไรบ้าง
	 ศูนย์ป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต	 มีหน้าที่และ 
อ�านาจในการแจ ้งเตือนภัย 
หรือไม่อย่างไร

     ๒.๒) ภารกิจของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
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ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
(สถานการณ์)

ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

๒

๓

	 พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขตทัง้หมดเกดิเหตุการณ์น�า้ท่วมสงู	
สิง่สาธารณปูโภคและเส้นทางคมนาคมได้รบัความเสยีหาย 
หลายแห่ง	ดงันัน้	ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขต
จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลศักยภาพสูงจาก
ส่วนกลางเพื่อปฏิบัติภารกิจระบายน�้า
	 บกปภ.ช	 สัง่การให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ	
ดงันี	้๑)	ให้จงัหวดัตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ	และ
ให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ	 ๑๒	 ชั่วโมง	 และ	 ๒)	 ให้
ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรยีมความพร้อม 
รองรับการเป็นสถานท่ีจัดตั้งกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(ส่วนหน้า)

	 กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิ
(บกปภ.ช.)	 มคี�าสัง่ยกระดับสถานการณ์เป็นสาธารณภยั
ขนาดใหญ่	 (ระดับ	 ๓)	 และสั่งให้กระทรวงมหาดไทย	
โดย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (ปภ.)	จัดตั้ง
กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิ
(ส่วนหน้า)	ข้ึนทีศู่นย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
ในพื้นท่ีที่ก�าหนด	 และมอบหมายรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย	 เป็นผู้ก�ากับควบคุมพื้นที่	 พร้อมทั้งแต่งตั้ง
บุคลากรจากส่วนกลางลงไปปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
หน่วยงานหลักในพื้นที่	และกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(ส่วนหน้า)
	 จากสถานการณ์อุทกภัย	 น�้าป่าไหลหลาก	 และ 
ดินโคลนถล่มในปัจจุบัน	 มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
เป็นจ�านวน	๓๐	จังหวัด	ได้แก่	………	รวม	๑๙๕	อ�าเภอ	
๕๖๐	ต�าบล	๑,๗๐๐	หมูบ้่าน	ประชาชนได้รบัผลกระทบ 
๒๕,๐๐๐	 ครัวเรือน	 ๗๐,๐๐๐	 คน	 รวมถึงพบร่าง 
ผูเ้สยีชีวติกว่า	๒๐	คน
	 นอกจากนี้ยังมีภาคส่วนอื่นๆ	 ได้รับผลกระทบ 
อีกเป็นจ�านวนมาก	 อาทิ	 พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า	 
๑๕๐,๐๐๐	 ไร่	 เส้นทางสัญจรทางถนนถูกตัดขาดกว่า	
๒๐๐	 แห่ง	 สะพานเสียหาย	 ๕๐	 แห่ง	 และแหล่งผลิต

	 ศูนย์ป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต	 มีเจ้าหน้าที่
ประสานงานหลกัในชดุปฏบิตักิาร
หรือไม่	 และมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ 
ของจังหวัดเพื่อประสานงาน 
ในการให้ข้อมูลหรือไม่อย่างไร
	 ศูนย์ป ้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต	 ได้ด�าเนินการ
ประสานติดตามข ้อมูลจาก
จังหวัดหรือไม่อย่างไร	 และจะ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน�าเสนอ 
เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ
ของผู ้บริหารระดับ สูงของ
รัฐบาลหรือไม่อย่างไร

	 จากสถานการณ์ข ้างต ้น 
ศูนย ์ ป ้ อ งกั นและบรร เทา
สาธารณภัยเขตมีภารกิจส�าคัญ
อะไรบ้างที่ต้องด�าเนินการ
	 ศูนย์ป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตจะด�าเนินการ
อย่างไรเมือ่พบสถานการณ์ต่างๆ	
ดังต่อไปนี้	
	 •	 ผู ้ ติ ดตามของ ผู ้ ก� า กั บ
ควบคุมพื้นที่ประสานมายัง 
ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตเพื่อจะ
เข้าพื้นที่ในวันพรุ ่งนี้	 และจะ
ท�าการประชุมร่วมกับทีมงาน 
เจ ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข ้อง	 เวลา	
๑๐.๐๐	น.
	 •	 เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่จาก 
หน่วยงานส่วนกลางทีร่่วมปฏิบัตงิาน 
ในกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิ
(ส่วนหน้า)	 ติดเชื้อโควิด	 –	 19	
เป็นจ�านวน	๑	ราย
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ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
(สถานการณ์)

ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

ไฟฟ้าและประปาเสียหายเป็นจ�านวนมาก	
	 หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานจึงเร่งระดมพล
ไปช ่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยเป ็นจ�านวนมาก	
อย่างไรก็ตาม	พบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานในกอง
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	
(ส่วนหน้า)	ติดเชื้อโควิด	–	19	เป็นจ�านวน	๑	ราย

	 •	 กองบญัชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิ
(ส่วนหน้า)	ประสงค์ทราบข้อมลู
จากพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย	เช่น	
ความเสียหายและความต้องการ 
ความช่วยเหลือต่างๆ	 โดยขอ
ให้มีการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ	(Video	Conference)
เป ็ นประจ� าทุ กวั นจนกว ่ า
สถานการณ์จะคลี่คลาย
	 •	 กองบัญชาการป ้องกัน
และบร ร เ ท าส า ธ า รณภั ย 
แห่งชาติ	 (บกปภ.ช.)	สั่งการให้ 
กองบัญชาการป ้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
(ส ่ วนหน ้ า ) 	 ประสานงาน 
ด้านทรัพยากรจากหน่วยงาน 
ต่าง 	ๆทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่เตรยีมพร้อม 
เ ครื่ อ งจั ก รกลสาธารณภัย	 
และอุปกรณ์ส�าหรับจั ดการ
อุทกภัยต่างๆ	 ตามที่จังหวัด
ร้องขอ
ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ป ้ อ ง กั น 

และบร ร เ ท าส า ธ า รณภั ย 
แห่งชาติ	 (บกปภ.ช.)	 ส่ังการให้ 
กองบัญชา	 - 	 การป ้องกัน
แ ล ะบ ร ร เ ท า ส า ธ า รณภั ย 
แห่งชาต	ิ (ส่วนหน้า)	 ท�าหน้าท่ี 
สนับสนุนและประสานให ้ 
ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 
ของแต ่ละจังหวัดเป ็นหลัก 
โ ด ย ใ ห ้ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
รวบรวมการประกาศ เขต 
การ ให ้ ความช ่ วย เห ลือ 	ฯ	 
ของแต่ละจังหวัด	และติดตาม 
ให้ผูป้ระสบภยัได้รบัการช่วยเหลอื 
โดยเร็ว
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ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
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ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

มูลนิธิ	 สมาคม	 อาสาสมัคร	 
จากนอกพื้นที่ประสานเข้าร่วม 
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
กับกองบัญชาการป ้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	 
(ส่วนหน้า)	 ซึ่งมีมูลนิธิบางแห่ง 
ลงไปปฏบิตังิานในพืน้ทีจั่งหวดั	X 
โดยประสานกับ	ศบก.จังหวัด	X 
แต ่ยังพบว ่ามูลนิธิบางแห ่ง 
เหล่านั้นลงไปปฏิบัติงานโดย 
ไม่มีการประสานงานระหว่าง 
กันให้ชัดเจน
	 •	 ประชาชนจ� านวนมาก 
ระดมทุนผ ่ านช ่ องทาง ส่ือ	 
Social	 Media	 เพื่อบริจาค 
ทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู ้ประสบ 
อทุกภยัในจงัหวดั	X	และจงัหวดั	 
X	 ตลอดจนต้องการสนับสนุน 
ภารกจิต่างๆ	ของกองบญัชาการ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แห่งชาต	ิ(ส่วนหน้า)	ด้วย	
	 •	 จากกรณีส�านักข่าวอิสระ 
ไ ด ้ เ พ ย แพ ร ่ ภ าพน�้ า ท ่ ว ม 
โรงพยาบาลสนามทีก่กัตวัผูป่้วย 
โควดิของจงัหวดั	X	กองบญัชา- 
กา รป ้ อ ง กั น และบร ร เท า 
สาธารณภยัแห่งชาต	ิ(บกปภ.ช.)	 
จึงต้องการให้กองบัญชาการ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ	(ส่วนหน้า)	ตรวจสอบ 
เหตกุารณ์ดงักล่าวและด�าเนนิการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • บกปภ.ช.	 ส่งผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการข้อมูลมาร่วม 
ปฏิบัติ งานในกองบัญชาการ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
(สถานการณ์)

ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

แห่งชาต	ิ(ส่วนหน้า)	เป็นจ�านวน	 
๑๐	คน
	 •	 กองบัญชาการป ้องกัน 
และบ ร ร เ ท า ส า ธ า รณภั ย 
แห่งชาติ	(ส่วนหน้า)	ได้รับแจ้ง 
จากประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั	X	 
ว ่ามีประชาชนติดค้างอยู ่ใน 
หมูบ้่าน	๒๐	หลังคาเรอืน	ซึง่เป็น 
พื้นที่ที่มีน�้าหลากสูงถึง	๒	เมตร 
	 •	 เส้นทางถนนหมายเลข	 X	 
และ	ถนน	X	เกิดความเสียหาย	 
จงึท�าให้เจ้าหน้าทีแ่ละประชาชน 
ไม ่สามารถใช ้ เป ็นเส ้นทาง 
สัญจรได้
	 •	 ร ะ ดั บ น�้ า ใ น ตั ว เ มื อ ง 
หลายจงัหวดัท่วมสูง	กองบญัชาการ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แห่งชาติ	 (ส่วนหน้า)	จึงร้องขอ 
การสนับสนุนเรือผลักดันน�้า 
จากกองบัญชาการป ้องกัน 
และบ ร ร เ ท า ส า ธ า รณภั ย 
แห่งชาต	ิ(บกปภ.ช.)	เป็นจ�านวน 
๑๐	ตวัในพ้ืนทีจ่งัหวดั	X	และจ�านวน 
๑๕ 	ตั ว ใ นพื้ น ท่ี จั ง ห วั ด 	X	 
ซึ่ง	 บกปภ.ช.	 ได้ประสานไปยงั 
กองทพัเรอืและกรมชลประทาน 
แล้วสามารถสนับสนุนได้ก่อน	 
๑๐ 	 ตั ว 	 แ ล ะอี ก 	 ๑๕ 	 วั น 
จะสามารถส ่งไปสนับสนุน 
เพิ่ ม เติม ในส ่ วนที่ เห ลือได 	้ 
และขอให้	บกปภ.ช.	(ส่วนหน้า) 
ชี้พื้น ท่ี เป ้าหมายที่ต ้องการ 
ให้ไปติดตั้งด้วย
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ล�าดับ
หัวข้อข่าวสาร
(สถานการณ์)

ประเด็นค�าถาม
(บ่งการ)

ค�าตอบ
ท่ีคาดหวัง
(การกระท�า
ท่ีคาดหวัง)

๔ 	 เมื่อสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย	 ประกอบกับ 
ประชาชนชนในศูนย์พักพิงเริ่มทยอยกลับบ้านเรือน 
ของตนเองได้บางส่วนแล้ว	 จังหวัดจึงเริ่มด�าเนินการ 
ซ่อมแซมและฟื้นฟูสาธารณูปโภคเป็นการเร่งด่วน
	 อย่างไรกต็าม	นายกรัฐมนตรไีด้ประกาศสถานการณ์ 
ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร	 โดยอาศัยอ�านาจตาม	 พ.ร.ก. 
การบริหารราชการใสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย	
ส่วนงานของศูนย์ป้องกันและ
บรร เท าส า ธ า รณ ภั ย เข ต	 
ซึ่งปฏิบัติงานในกองบัญชาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาต	ิ(บกปภ.ช.)	ส่วนงานใดบ้าง 
ที่สามารถยกเลิกภารกิจได  ้
และส่วนงานใดยังไม่สามารถ 
ยกเลิกภารกิจได้เพราะเหตุใด
	 ศูนย์ป ้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต	 จะด�าเนินการ 
อย่างไร	 เม่ือเรือผลักดันน�้า 
ของกองทัพเรือ	 ปฏิบัติภารกิจ 
แล้วเสร็จและแจ้งขอถอนก�าลัง	 
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 
ส่วนกลางมีค�าสั่งให้กลับคืน 
สู่ต้นสังกัด

  ๒.๒.๓ สถานการณ์การฝึกประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย

   ๑) ภาพรวมสถานการณ์การฝึก

	 	 	 กำรเข้ำยึดครองดินแดนอิรักและซีเรียของ	 ISIS	 ในปี	 ๕๗	 ซ่ึงมีเป้ำหมำย 

ในกำรจดัตัง้รฐัอสิลำม	ท่ีปกครองแบบ	รฐัเคำะลฟีะฮ์โดยใช้กฎหมำยชะรอีะฮ์	ได้รบัอทิธพิลมำจำก	Al-Qaeda	 

ในอรัิกภำยใต้กำรน�ำของนำยอำบู	มซูำบ	 อัลซำร์กำว	ีนอกจำกนัน้	 ISIS	ยงัใช้สือ่สงัคมออนไลน์เผยแพร่ลทัธ ิ

ควำมเช่ือและกำรคัดเลือกสมำชิก	 โดยมีเป้ำหมำยในกำรขยำยดินแดนไปยังภูมิภำคต่ำงๆ	 รวมถึง 

ภูมิภำคเอเชียใต้	(ประเทศบังกลำเทศ	และอินเดีย)	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ประเทศมำเลเซีย	 

อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์และไทย)

	 	 	 	 ช่วงกลำงเดอืนมนีำคม	 ๖๒	 สหรฐัอเมรกิำประกำศว่ำ	 ISIS	 ได้สญูเสยีอ�ำนำจ 

ควบคุมส่วนสุดท้ำยของดินแดนในซีเรีย	 และน�ำมำซึ่งจุดจบอย่ำงเป็นทำงกำรของ	 ISIS	 ในดินแดน 

ตะวนัออกกลำง	อย่ำงไรกต็ำม	หลกักำรและแนวคิดกำรก่อกำรร้ำยของกลุม่	ISIS	ได้ถ่ำยทอดสูก่ลุม่อสิลำม 

หัวรุนแรงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดยนำยอำมำน	อับดุลเรำะห์มำน	ผู้สอนศำสนำหัวรุนแรง 
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ของกลุ่ม	 ISIS	 ได้วิพำกษ์วิจำรณ์นักเขียนชำวต่ำงชำติที่มีแนวคิด	 Secularism	 โดยเน้นย�้ำว่ำ	 ISIS	 

ได้ก�ำหนดประเทศบังกลำเทศไว้ในค�ำประกำศเจตนำ	 “กำรฟื้นคืนญิฮำดในเบงกอล”	และเตือนว่ำ 

จะใช้ประเทศบงักลำเทศเป็นฐำนในกำรขยำยพืน้ทีเ่ข้ำสูเ่มยีนมำและอนิเดีย	โดยใช้ประโยชน์จำกควำมแตกแยก 

ภำยในประเทศ

	 	 	 	 รฐับำลบงักลำเทศไม่ยอมรบัว่ำมกีลุม่	ISIS	อยูภ่ำยในเขตแดนของตนและกล่ำวว่ำ 

สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงทีต่่ำงๆ	 เกดิข้ึนจำกกลุม่ผูก่้อกำรร้ำยในพ้ืนทีช่นบทของประเทศ	ซึง่มีควำมเสีย่ง 

ที่อำจถูกใช้เป็นฐำนให้กับกลุ่ม	ISIS	และค่ำยผู้อพยพชำวโรฮีนจำ	โดยเฉพำะพ้ืนที่คอกส์บำร์ซำร์	 

ซึง่ขึน้ชือ่เรือ่งสถำนทีผ่ลติและล�ำเลยีงอำวธุขนำดเล็กผดิกฎหมำย	 เนือ่งจำกอยูใ่กล้กบัพืน้ทีส่ำมเหลีย่มทองค�ำ 

ของเมียนมำ	ลำว	และไทย

	 	 	 	 ช่วงปลำยปี	๖๔	สหรัฐฯ	และบังกลำเทศออกแถลงกำรณ์ร่วมกันโดยระบุถึง 

ภัยคุกคำมท่ีมำจำกกลุ่มก่อกำรร้ำย	 ISIS	 และ	 Al-Qaeda	 เนื่องจำกสหรัฐฯ	 ได้ถอนก�ำลังออกจำก 

อัฟกำนิสถำน	ท�ำให้กลุ่มตำลีบันได้เข้ำยึดครองอ�ำนำจและมีกำรปล่อยตัวนักโทษที่เป็นอดีตสมำชิก 

กลุม่ก่อกำรร้ำยในพืน้ทีใ่นอัฟกำนสิถำนและปำกีสถำน	ทัง้นี	้กลุ่ม	ISIS-K	(Korashan)		ได้ประกำศต่อต้ำน 

รัฐบำลตำลีบันในอัฟกำนิสถำน	 พร้อมทั้งเชิญชวนนักรบมุจำญิดีน	 และชำวมุสลิมในประเทศ 

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มำท�ำสงครำมญิฮำด	อันเป็นสงครำมศักดิสิทธิ์ร่วมกับกลุ่มของตน

   ๒) วัตถุประสงค์การฝึก

	 	 	 (๑)	 	เพือ่ทบทวนนโยบำย	ยทุธศำสตร์	แผน	และระเบยีบปฏบัิตปิระจ�ำ	รวมถึงกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

	 	 	 (๒)	 เพื่อทดสอบกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนระดับนโยบำย 

กับหน่วยงำนในพื้นที่ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

	 	 	 (๓)	 เพื่อทดสอบกำรควบคุมและกำรสั่งกำรของผู ้ บัญชำกำรเหตุกำรณ  ์

ในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยด้วยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงผ่ำนระบบเทคโนโลยี 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 	 	 (๔)	 เพ่ือทดสอบควำมพร้อมของหน่วยงำนเผชญิเหตเุบือ้งต้น	(First	Responder)	 

ในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยตำมระเบียบปฏิบัติประจ�ำที่เกี่ยวข้อง
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ปัญหาการฝกึ
การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน (Prevention)

	 หน่วยงานด้านการข่าวได้แจ้งเตือนหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้มีการเฝ้าระวัง 

และตดิตามการเคลือ่นไหวของกลุม่ก่อการร้ายจากตะวนัออกกลาง	ซึง่พบข้อมลูการลกัลอบเดนิทางเข้า 

ประเทศไทยของชาวตะวันออกกลางเป็นจ�านวนมาก	ในห้วงเดือน	ส.ค.	๖๔	โดยส่วนใหญ่เข้ามา 

สมคัรเป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึง่ในพืน้ท่ีจงัหวัดชลบรุ	ีและเช่าบ้านพกัอยูใ่นพืน้ที	่ 

อ.แหลมฉบัง	จังหวัดชลบุรี	จากการตรวจสอบพบว่ามักมีพฤติกรรมการใช้ดาร์กเว็บ	(Dark	Web)	 

และชอบเดินทางไปสถานที่ต่างๆ	ที่เป็นแหล่งผลประโยชน์ของชาวมุสลิมเพ่ือเผยแพร่อุดมการณ์ 

และลัทธิของตนเองอยู่บ่อยครั้ง

	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	กลุ่มก่อการร้าย	CHITA	ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์อุยกูร์	และชนกลุ่มน้อย 

ของประเทศ	C	 (ประเทศมหาอ�านาจในเอเชียและใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอาเซียน)	 ได้ร่วมมือกับ 

กลุม่	 Sierra	 (ISIS)	 และกลุม่ก่อการร้าย	 ISKP	 (กลุม่ก่อการร้ายในเอเชยีใต้)	 ในการขยายเครอืข่ายกบั 

กลุ่มอาชญากรรมตามท้องถ่ินต่างๆ	 ของประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเทศไทย 

ในการเป็นฐานระดมทุนและการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ 

มณฑลเกียงซิน	ของประเทศ	C	ซึ่งในอดีตกลุ่มก่อการร้าย	CHITA	เคยก่อเหตุวินาศกรรมบริเวณ 

แยกปทุมวันในกรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	๑๗	ส.ค.	๕๘	 เนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลไทยได้ส่งตัว 

ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มตนกลับไปยังประเทศ	C

	 เมือ่วนัที	่๑๑	ก.ย.	๖๔	กลุม่ก่อการร้าย	JI	JAD	และ	ISIS	ได้ประกาศสนบัสนนุกลุม่ก่อการร้าย 

ในตะวนัออกกลาง	 และได้มกีารก่อเหตรุ้ายในประเทศมาเลเซยี	 อนิโดนเีซยี	 และฟิลปิปินส์	 ซึง่ในเวลา 

ใกล้เคียงกันหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ	 ได้แจ้งเตือนหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของไทยเพ่ือเฝ้าระวัง 

การลกัลอบน�าสารกมัมนัตรงัสขีองกลุ่มก่อการร้าย	 CHITA	 จากประเทศบงักลาเทศมายงัประเทศไทย 

สถานการณ์ล�าดับท่ี ๑

 ๓) ล�าดับสถานการณ์การฝึก
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	 นายกรัฐมนตรี	 จึงได้สั่งการส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดการประชุมสภา 

ความม่ันคงแห่งชาติเพื่อก�าหนดมาตรการในการป้องกัน	 และขัดขวาง	 และเตรียมการตอบโต้ 

การก่อเหตขุองกลุม่ก่อการร้ายดงักล่าว	และต่อมาสภาความม่ันคงแห่งชาติได้มีการประกาศสถานการณ์ 

อนัเป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คงแห่งชาตใินด้านการก่อการร้าย	โดยมรีะดับความร้ายแรงของภยัคกุคาม 

ระดบัเฝ้าระวงัพเิศษ	อาศยัอ�านาจตาม	พ.ร.บ.	สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	โดยมอบหมาย 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการดังนี้	๑)	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	รับผิดชอบงานด้านการข่าว 

และการตอบโต้สถานการณ์	 ๒)	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 โดย	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การก่อการร้ายสากล	 (ศตก.)	 ท�าหน้าที่สนับสนุนในการจัดก�าลังเข้าป้องกัน	 และขัดขวาง	 

และเตรียมการเผชิญสถานการณ์	ซึ่งในเวลาต่อมา	ศตก.	 ได้จัดต้ัง	“กองอ�านวยการติดตาม 

สถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คงด้านการก่อการร้าย”	เพือ่ตดิตามข้อมลู	ประสานงาน	และอ�านวยการ 

การแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ดังกล่าว

	 วันที่	๑๖	ก.ย.	๖๔	ตม.แหลมฉบัง	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ 

ต้องสงสัย	ณ	บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	 ซ่ึงพบว่ามีร่องรอยปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี	 จึงได ้

ท�าการปิดล้อมพื้นที่และติดป้ายทางรังสีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

	 วันที่	๑๘	ก.ย.	๖๔	ศรภ.	ตรวจพบ	Facebook	ของกลุ่มผู้ก่อการร้าย	CHITA	ซึ่งมีข้อความ 

ข่มขู ่หน่วยงานความมั่นคงของไทยว่าจะโจมตีแหล่งผลประโยชน์ของชาติตะวันตกในไทย 

โดยใช้สารกมัมนัตรงัส	ีเนือ่งจากไม่พอใจทีท่างการไทยได้ควบคมุตัวสมาชกิในของตนจ�านวน	๑๐	คน	 

ประกอบกับ	สขช.	ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ	ยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้าย 

ที่ลักลอบขนส่งสารกัมมันตรังสีมายังประเทศไทย	 คือ	 กลุ่ม	 CHITA	 ซึ่งสารกัมมันตรังสีที่ลักลอบ 

เข้ามาคาดว่าเป็นชนิด	ซีเซียม-137
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หน่วยงานหลัก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ค�าถาม

	 จากเหตกุารณ์ดงักล่าวเมือ่มกีารแจ้งเตอืนข้อมลูข่าวสารจากหน่วยงานด้านการข่าว	รวมถงึ	

สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ 

ในด้านการก่อการร้าย	 โดยมรีะดบัความร้ายแรงของภยัคกุคามระดับเฝ้าระวงัพเิศษ	 หน่วยงานของท่าน 

จะด�าเนินการอย่างไร	จงอธิบายล�าดับขั้นตอนโดยมีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

	 ๑)	 บทบาท	 หน้าท่ีและอ�านาจดังกล่าวอ้างอิงตามหลักกฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศ	 

และค�าสั่งใดบ้าง

	 ๒)	 การปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง	 ๆ	 จ�าเป็นต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานใดบ้าง	 

และด�าเนินการอย่างไร

	 ๓)	 เมื่อสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบหมายให้	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติรับผิดชอบ 

งานด้านการข่าวและการตอบโต้สถานการณ์	 และกองบญัชาการกองทพัไทย	 โดย	 ศนูย์ปฏิบตักิาร 

ต่อต้านการก่อการร้ายสากล	 (ศตก.)	 ท�าหน้าทีส่นบัสนนุในการจดัก�าลงั	 เข้าป้องกนั	 และขดัขวาง	

และเตรียมการเผชิญสถานการณ์	ซึ่งในเวลาต่อมา	ศตก.	 ได้จัดต้ัง	“กองอ�านวยการติดตาม 

สถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คงด้านการก่อการร้าย”	เพือ่ตดิตามข้อมลู	ประสานงาน	และอ�านวยการ 

การแก้ไขปัญหาวกิฤตกิารณ์ดงักล่าวนัน้	หน่วยงานของท่านจะร่วมด�าเนนิการกบักองอ�านวยการฯ	 

อย่างไรได้บ้าง

-	สขช.
-	กต.
-	มท.
-	ตร.
-	สมช.
-	ดศ.
-	ปภ.จังหวัดชลบุรี

-	ศตก.
-	บช.ส.
-	ขกท.
-	ศรภ.
-	ขว.ทหาร
-	ขว.เหล่าทัพ
-	ตม.
-	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-	การท่าเรือแห่งประเทศไทย
-	บก.ปอท.
-	ศซบ.ทหาร
-	ปส.

หน่วยงานสนับสนุน
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สถานการณ์ล�าดับท่ี ๒

	 วันที่	 ๑๙	 ก.ย.	 ๖๔	 เวลาประมาณ	 ๐๘.๐๐	 น.	 เกิดเหตุกราดยิงบริเวณอาคารชั้น	 ๑	 

สถานกีลางบางซือ่	ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นการจ�าหน่ายตัว๋	ศนูย์อาหาร	ส�านกังาน	และร้านค้า	รวมไปถงึพืน้ที ่

พักคอยผู้โดยสาร	 โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�านวน	 ๘	 คน	 และหนึ่งในจ�านวนนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

สาหสัจ�านวน	๑	คน	จากการถกูยงิหลายนดั	เข้าท่ีท้องและขาทัง้	๒	ข้าง	ซึง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจสามารถ 

จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วจ�านวน	 ๑	 คน	 โดยตรวจพบซองยาและบุหรี่น�าเข้าจากตะวันออกกลาง 

ในพื้นท่ีก่อเหตุ	ซึ่งมีรอยน้ิวมือตรงกันกับของผู้ติดสงสัยดังกล่าว	รวมท้ังพบปืน	๒	กระบอก 

และปลอกกระสนุกระจายเกลือ่นในทีเ่กดิเหตุ	จ�านวน	๑๘	นดั	แต่ยงัไม่ทราบประวติัของผู้ต้องสงสัย 

และยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ	 นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีผู้ต้องสงสัย 

คนอื่นๆ	อีกหรือไม่

	 จากการขยายผลของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 พบว่ากรณีเหตุกราดยิงในสถานีกลางบางซ่ือ 

ผู้ต้องสงสัยได้ให้การสารภาพว่าติดต่อซ้ืออาวุธสงครามผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จากนายหยี่ปอ	

และนายหยี่เถาชาวจีน	 ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 ดังนั้น	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 จึงได้ 

สัง่การให้ต�ารวจภธูรภาค	 ๒	 น�าก�าลงัเข้าตรวจค้นแหล่งเกบ็อาวธุของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ 

จากตะวันออกกลาง	 ณ	 พื้นท่ีอ�าเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 โดยสามารถจับผู้ต้องหาชาวจีน 

ทั้ง	๒	คน	พร้อมอาวุธสงครามจ�านวน	๕๐	กระบอก	กระสุนและวัตถุระเบิดอีกเป็นจ�านวนมาก

	 วันท่ี	 ๒๐	 ก.ย.	 ๖๔	 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	 ซ่ึงพยานในที่เกิดเหตุ 

เล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่คลังสินค้า	โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ท่าเรือเสียชีวิต 

จ�านวน	๓	ราย	และผู้บาดเจ็บจ�านวน	๒๐	คน	โดยส่วนใหญ่มีอาการแสบร้อนบริเวณใบหน้า 

และมแีผลพพุองตามล�าตวั	ทัง้น้ี	เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของโกดงัสนิค้าได้ให้การกบัเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจว่าในวันเกิดเหตุพบรถบรรทุกสารเคมีไม่ทราบทะเบียนวิ่งออกจากที่เกิดเหตุเพื่อมุ่งหน้า 

ไปจังหวัดระยอง

	 วันท่ี	๒๑	ก.ย.	๖๔	ศรภ.	ตรวจพบความเคล่ือนไหวบนบัญชี	 Facebook	ของกลุ่ม 

ผูก่้อการร้ายในตะวนัออกกลาง	 ซึง่มข้ีอความขมขู่ว่าจะก่อเหตุร้ายในการประชมุนานาชาติว่าด้วย 

โรคติดเชื้อ	ครั้งที่	๑๕	ระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๓	ก.ย.	๖๔	ณ	พื้นที่จังหวัดชลบุรี
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ค�าถาม

	 จากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อมีการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานด้านการข่าว	

หน่วยงานของท่านจะด�าเนนิการอย่างไร	จงอธิบายล�าดับขั้นตอนโดยมีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

	 ๑)	 บทบาท	หน้าที่และอ�านาจดังกล่าวอ้างอิงตามหลักกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	และ

ค�าสั่งใดบ้าง

	 ๒)	 การปฏบิตัติามขัน้ตอนต่าง	ๆ	จ�าเป็นต้องมกีารประสานงานกบัหน่วยงานใดบ้าง	และ

ด�าเนินการอย่างไร

	 ๓)	 จากสถานการณ์กลุ่มก่อการร้ายได้ท�าการจัดหาและลักลอบน�าเข้าอาวุธกัมมันตรังส ี

มายงัพืน้ท่ีจังหวดัชลบรุ	ี หน่วยงานของท่านมกีารด�าเนินการเพ่ือป้องกนัและยบัยัง้มใิห้เกิดเหตุการณ์ 

ก่อการร้ายขึ้นอย่างไร

	 ๔)	 ในกรณี	 สภา	มช.	 ไม่ได้แต่งตั้งให้	 ผบ.ศตก.	 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์	ท่านคิดว่า

มีหน่วยงานใดบ้างทีเ่หมาะสมต่อการได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ในครัง้นี	้ และหน่วยงาน

ของท่านจะประสานการด�าเนินการกับหน่วยงานเหล่านั้นอย่างไร

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานสนับสนุน

-	ตร.

-	สพฉ.

-	ดศ.

-	ตร.ภ.๒

-	ปภ.จังหวัดชลบุรี

-	ปส.

-	วศ.ทบ.

-	ตม.

-	การท่าเรือแห่งประเทศไทย

-	กรมควบคุมมลพิษ

-	บก.ปอท.

-	ศูนย์ไซเบอร์ทหาร

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021)52

65TP002_�������� �����1-2_SI-NT OK.indd   52 3/7/2565 BE   10:28 AM



สถานการณ์

	 วันท่ี	๒๑	ก.ย.	๖๔	กลุ่มผู้ก่อการร้ายประมาณ	๕	-	๑๐	คน	บุกเข้ายึดโรงแรมท่ีใช้ 

เป็นพิธีเปิดประชุมนานาชาติว่าด้วยโรคติดเชื้อ	ครั้งที่	๑๕	ณ	พื้นที่จังหวัดชลบุรี	ซึ่งมีผู้อยู่ภายใน 

ห้องประชุมเป็นจ�านวนกว่า	 ๕๐๐	 คน	 โดยผู้ก่อการร้ายได้กราดยิงไปทั่วบริเวณห้องประชุม	 

ต่อมาไม่นานเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	สภ.บ้านฉาง	ได้เข้าควบคุมสถานการณ์	โดย	ศปก.ตร.	ได้แต่งตั้ง 

ให้	ผบช.ภ.๒	เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

	 ผบช.ภ.๒	แถลงข่าวสรุปสถานการณ์คาดมีผู้ติดอยู่ในห้องประชุมประมาณ	๑๐๐	คน	 

โดยในเวลาเดียวกันกลุ ่มผู ้ก ่อการร้ายได้ออกแถลงการณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้อง 

ไม่ให้ประเทศมหาอ�านาจเข้าไปแทรกแซงทางการเมอืงของประเทศอฟักานสิถาน	 และประเทศอืน่ๆ	 

ในตะวันออกกลาง	 รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศไทยปล่อยตัวนักโทษชาวตะวันออกกลางจ�านวน 

๑๐	คน	ภายในสองวัน

	 เวลา	๑๓.๐๐	น.	ระหว่างเจ้าหน้าท่ีก�าลังปิดล้อมพ้ืนที่เกิดเหตุ	มีรายงานอุบัติเหตุ 

รถบรรทุกสารเคม	ี๑	คนัพลกิคว�า่อยู่ข้างทางบรเิวณ	กม.๑๐	อ�าเภอสตัหบี	จังหวดัชลบรุ	ีซ่ึงระยะทาง 

ไม่ไกลจากสถานท่ีจัดการประชุมฯ	 โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจสันนิษฐานว่าจะเป็นรถคันเดียวกัน 

กับที่ถูกขโมยมาจากท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่	 ๒๐	 ก.ย.	 ๖๔	 ที่ผ่านมา	 จึงได้ท�าการกั้นพื้นที่ 

และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์ทราบต่อไป

	 นายกรฐัมนตรใีนฐานะประธานสภาความมัน่คงแห่งชาตแิต่งต้ังให้	 ผบ.ศตก.	 เป็นผูบ้ญัชาการ 

เหตกุารณ์	 และสัง่การให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสนบัสนนุการแก้ไขสถานการณ์วกิฤติให้ยติุโดยเร็ว	 

ซึ่งในห้วงเวลาเดียวกันกลุ่มผู้ก่อการร้ายมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย	 ดังนี้	 ๑)	 ให้ไทยแถลงข่าว 

ประกาศยกเลิกความร่วมมือกับประเทศมหาอ�านาจตะวันตกอย่างเป็นทางการผ่านสื่อต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 ๒)	 ปล่อยนักโทษชาวตะวันออกกลางที่ถูกจับกุมตัวไว้ทั้งหมด	 จ�านวน	 ๑๐	 คน	 

และ	 ๓)	 ด�าเนินการตามข้อเสนอที่เรียกร้องทั้งหมดภายใน	 ๑๘.๐๐	 น.	 มิฉะนั้นจะสังหารตัว 

ประกันทีละคน

ปัญหาการฝกึ
การตอบโต้ (Countering)
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	 จากเหตุการณ์ดังกล่าว	 หน่วยงานของท่านจะด�าเนินการอย่างไร	 จงอธิบายล�าดับขั้นตอน 

โดยมีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

	 ๑)	 บทบาท	หน้าที่และอ�านาจดังกล่าวอ้างอิงตามหลักกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	 

และค�าสั่งใดบ้าง

	 ๒)	 การปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ	 จ�าเป็นต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานใดบ้าง	 

และด�าเนินการอย่างไร

	 ๓)	 เมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งให้	 ผบ.ศตก.	 

เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์	หน่วยงานของท่านจะร่วมด�าเนินการประสานการปฏิบัติอย่างไร	

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานสนับสนุน

-	กต.
-	ยธ.
-	ตร.
-	สมช.
-	ศตก.
-	ศบท.(ฝยก.ฯ)
-	ตม.
-	สพฉ.
-	ตร.ภ.๒
-	ปภ.จังหวัดชลบุรี

-	สธ.
-	ปภ.
-	กรมควบคุมมลพิษ
-	ศรภ.
-	บช.ส.
-	วศ.เหล่าทัพ

ค�าถาม
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  ๒.๒.๔ สถานการณ์การฝึกประเด็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

   ๑) ภาพรวมสถานการณ์การฝึก

    ในห้วงต้นเดอืนสงิหาคม	๒๕๖๔	ศรชล.	ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศพันธมติร 

ผ่านระบบติดตำมภำพสถำนกำรณ์ทำงทะเล	 Sea	 Vision	 ว่ำพบกำรระบำดของเชื้อโควิด	-	19	 

ชนดิกลำยพนัธุใ์นเรอืสนิค้ำหลำยล�ำทีไ่ด้เข้ำจอดท่ำเรือต่ำงๆ	ในภมูภิำคเอเชยีใต้	อกีทัง้ยงัมกีำรแจ้งเตอืนถงึ 

ควำมพยำยำมในกำรขนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม	-	137	 ระบบเครื่องส่ง	 และวัสดุอุปกรณ์ผ่ำนทำงเรือ 

สินค้ำที่มีเส้นทำงเข้ำสู ้ประเทศไทย	 โดย	 ๑	 สัปดำห์หลังจำกกำรแจ้งเตือนเรื่องโรคระบำด 

และกำรลักลอบขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี	ศรชล.	ได้ตรวจพบเรือสินค้ำต้องสงสัยล�ำเลียงวัสดุอันตรำย 

ซึ่งเดินทำงออกจำกท่ำเรือในประเทศหนึ่งในภูมิภำคเอเซียใต้	และมีควำมพยำยำมที่จะเข้ำจอดบริเวณ 

ท่ำเรือน�้ำลึกสงขลำ

	 	 	 	 จำกสภำพอำกำศแปรปรวนในห้วง	 กรกฎำคม	 และ	 สิงหำคม	 ส่งผลให้ 

ทัศนวิสัยในกำรเดินเรือจ�ำกัด	 อีกทั้งกำรควบคุมเรือยังเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก	 เรือบรรทุกน�้ำมัน 

ล�ำหนึ่งซึ่งบรรทุกน�้ำมันขนำด	 ๑๐๐,๐๐๐	 ลิตร	 ซ่ึงก�ำลังมุ่งหน้ำน�ำน�้ำมันเข้ำสู่ท่ำเรือน�้ำลึกสงขลำ

เกิดควำมข้อขัดข้องกับระบบเดินเรือ	ท�ำให้เรือบรรทุกน�้ำมันล�ำดังกล่ำวเสียกำรทรงตัวพุ่งชนกับเรือ 

บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ทีมุ่ง่หน้ำออกจำกท่ำเรอืน�ำ้ลึกสงขลำ	ส่งผลให้เรอืบรรทกุน�ำ้มันเกดิควำมเสยีหำย 

อย่ำงหนัก	 เกิดน�้ำมันรั่วไหลอย่ำงต่อเนื่อง	 ครำบน�้ำมันขยำยเป็นบริเวณกว้ำง	 และกระจำยตัวไป 

ตำมแนวชำยฝั่งของจังหวัดสงขลำ	 ส่วนเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้รับเสียหำยอย่ำงหนักจมตัวลง 

อย่ำงรวดเร็ว	ตู ้คอนเทนเนอร์จ�ำนวนมำกลอยตำมกระแสน�้ำเข้ำกีดขวำงกำรจรำจรทำงน�้ำ 

บรเิวณท่ำเรอืน�้ำลึกและบริเวณใกล้เคียง

	 	 	 	 ในเวลำไล่เลียงกันด้วยสภำพคลื่นลมที่รุนแรงท�ำให้เรือเฟอร์รี่ซ่ึงบรรทุก 

นกัท่องเทีย่วประมำณ	๘๐๐	 คน	 เกดิไฟ้ไหมและเครือ่งยนต์ขดัข้อง	 ๑๐	 ไมล์ทะเลจำกท่ำเรอืน�ำ้ลกึสงขลำ	 

ท�ำให้นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติถูกคลื่นซัดและจมน�้ำเป็นจ�ำนวนมำก

	 	 	 	 สถำนกำรณ์ท่ีเกดิขึน้ข้ำงต้นมแีนวโน้มสงูทีจ่ะท�ำให้เกดิภำวะวกิฤติต่อกำรรกัษำ 

ผลประโยชน์แห่งชำตทิำงทะเล	ซึง่จะส่งผลให้เกดิควำมเสียหำยอย่ำงมหำศำลทัง้ในระยะยำวและระยะส้ัน 

ต่อภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรคมนำคมทำงน�้ำ	 กำรประมง	 กำรท่องเที่ยว	 อุตสำหกรรมที่ต่อเนื่อง 

จำกทะเล	 สิง่แวดล้อมในทะเลและชำยฝ่ัง	 อกีทัง้ภำพลกัษณ์และควำมเชือ่ม่ันในกำรจัดกำรกจิกำรทำงทะเล 

ของประเทศไทย
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   ๒) วัตถุประสงค์การฝึก

	 	 		 	 (๑)	เพื่อเตรียมกำรรับมือกับภัยคุกคำมในกรณีภำวะไม่ปกติตำมมำตรำ	 ๒๗	 (๓)	

แห่ง	พ.ร.บ.	กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 	 	 (๒)	เพื่อฝึกทดสอบกำรประสำนกำรปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอก	ศรชล.	ภำยใต้กลไกทีเ่กีย่วข้องตำม	พ.ร.บ.	กำรรกัษำผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 	 	 (๓)	เพือ่ทดสอบแผนเผชญิเหตใุนกำรรบัมอืภยัคกุคำมด้ำนต่ำงๆ	ท่ีได้จดัท�ำขึน้

   ๓) ล�าดับสถานการณ์การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจ�าปี ๒๕๖๔ ในส่วน 

การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ของ ศรชล. ส่วนกลาง

	 กรมอุตินิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝน

ตกหนักและคลื่นลมแรง	 เนื่องจากมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ก�าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

และอ่าวไทยของประเทศไทย	 ประกอบกับมีหย่อม

ความกดอากาศต�่าปกคลุมประเทศพม่าตอนบน

และประเทศเวียดนามตอนเหนือ	ลักษณะเช่นนี ้

ท�าให้หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยมีฝนกระจาย

ประมาณร้อยละ	 ๖๐	 ของพื้นที่	 และมีฝนตกหนัก

บางแห่ง	ซึง่ส่วนมากเป็นภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกในบรเิวณ 

ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ	 ๒	 เมตร	 

ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 

ประมาณร้อยละ	๔๐	ของพืน้ที	่ซึง่คาดว่าในช่วงวนัที	่ 

๒๓	 -	 ๒๗	 ส.ค.	 ๖๔	 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด

ปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยจะมีก�าลัง

แรงขึ้น

	 ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ก�าลังพัด

ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคตะวันออก	 

การประสานการปฏบิตัิ -	ศรชล.	

ส่วนกลาง

-	ศรชล.	

ภาค	๑

-	ศรชล.	

ภาค	๒

-	ศรชล.	

ภาค	๓

๑.

ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
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การฝึกการป้องกนัการท�า 

ประมงผิดกฎหมาย	

ขาดการรายงาน	 

และไร้การควบคุม	

( I U U 	 F i s h i n g )	

และการแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกการป้องกัน 

การท�าประมง 

ผิดกฎหมาย

-	ศรชล.	

ส่วนกลาง

-	ศรชล.	

ภาค	๓

-	ศรชล.	

ส่วนกลาง

-	ศรชล.	

ภาค	๑

-	ศรชล.	

ภาค	๒

๒.

๓.

ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

และบริเวณทะเลอ่าวไทยของประเทศไทย	 ลกัษณะเช่นนี้	 

ท�าให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง 

และมฝีนตกหนกัในบางพืน้ท่ี	 ซึง่ส่วนมากอยูใ่นบรเิวณ 

จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ	์

ชุมพร	 สงขลา	 ปัตตานี	 พังงา	 ภูเก็ต	 และระนอง	 

ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ	 ๑	 เมตร	 

ห่างฝ่ังคลืน่สงู	๑-๒	เมตร	และทะเลอนัดามนัมคีลืน่สงู 

ประมาณ	๑.๕	เมตร	ห่างฝั่งคลื่นสูง	๒-๓	เมตร

	 กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอความร่วมมือให้

ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง	 และเรือเล็ก

ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

	 วันที่	๒๓	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	เรือสินค้า

ชื่อ	 Delta	 สัญชาติฟ้าขาว	 ซึ่งเป็นเรือสินค้าเทกอง	

เดินทางมาจากท่าเรือในประเทศสิงคโปร์	 เพ่ือมา 

ส่งสินค้าที่ท่าเรือน�้าลึกจังหวัดภูเก็ต	 โดยในเรือมี 

ลูกเรือทั้งหมด	 ๒๐	 คน	 ซึ่งในจ�านวนนั้นมีคนไทย

ทั้งหมด	๓	คน	และต้องการกลับไปเยี่ยมภูมิล�าเนา

	 ในเวลาต่อมาเรือล�าดงักล่าวแจ้งว่า	๑	ใน	๓	

คนไทย	มีอาการไอ	และไข้สูงเกินกว่า	๓๗.๔	องศา

	 วันที่	 ๒๔	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล.	 

ได้รบัแจ้งจากกรมประมงดังนี	้ ด้วยห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	 

อาทิตย์	แอนต์	ซัน	ตัวแทนสายเรือ	ยื่นแบบค�าร้อง

ขอน�าเรือประมงต่างประเทศเข้าท่าผ่านระบบ 

การออกหนงัสอืการแปรรูปสตัว์น�า้	(PSE)	และระบบ 

การตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า	(PSM)	 

ภายใต้การเชือ่มโยงค�าขอกลาง	(FSW)	ซึง่เรอืดงักล่าว 

เป็นเรือสัญชาติจิบูติ	 โดยมีก�าหนดเข้าเทียบท่า 
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ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

เพื่อเข้ารับการซ่อมแซม	 ณ	 ท่าเทียบเรือท่าจีน	 

ยูเนี่ยน	พอร์ทจ�ากัด	จังหวัดสมุทรสาคร

	 กรมประมงตรวจสอบแล้วพบว่า	 เป็นเรือ

ที่อยู่ใน	 IUU	 List	 ประกาศโดยคณะกรรมาธิการ

ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย	 (Indian	 Ocean	

Tuna	 Commission	 -	 IOTC)	 จึงปฏิเสธการเข้า

เทียบท่า	และแจ้งให้	ศรชล.	เฝ้าติดตาม

	 ต่อมาเรือดังกล่าวปิดระบบติดตามต�าบล

ท่ีเรือ	 โดยพิกัดต�าบลที่สุดท้าย	 อยู่ไม่ห่างจากเขต

ราชอาณาจักรไทย	 และมีทิศทางมุ่งเข้าสู่จังหวัด

สมุทรสาคร	 โดยในเวลาต่อมาด่านตรวจประมง

จงัหวดัสงขลา	 และส�านกังานเจ้าท่าส่วนภมูภิาคสาขา

สงขลาพบเรอืสญัชาตจิบิติูดงักล่าว	 เข้าเทยีบท่าเรือ

น�้าลึกจังหวัดสงขลา

	 วนัท่ี	๒๔	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	กลุม่ประมง

พื้นบ้านหลายสิบล�า	พร้อมลูกเรือกว่า	๑๐๐	คน	ซึ่ง 

ประกอบกจิกรรมคาดลกูหอยแครง	อวนรนุ	ลอบพบั 

จากพื้นที่	คลองต�าหรุ	จังหวัดชลบุรี	พื้นที่แสมขาว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	พืน้ทีป่ากน�า้	จงัหวดัสมทุรปราการ	

พืน้ทีม่หาชยัจงัหวดัสมทุรสาคร	 และพืน้ทีค่ลองโคลน	

จังหวัดสมุทรสงคราม	 ได้ขัดขวางการตรวจค้นและ

จับกุมของเจ้าหน้าที่	 ศรชล.	 โดยการใช้ก�าลังล้อม

เรือและพุ่งชนเรือเจ้าหน้าที่	 ศรชล.	 จนเรือได้รับ

ความเสียหาย	 และเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจ�านวน	

๓	คน

-	ศรชล.	

ภาค	๑

๔. การฝึกการขจัดคราบ

น�้ามันรั่วไหลในทะเล

	 วันที่	 ๒๕	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล.	

ได้รับแจ้งจากท่าเรือสงขลาว่าเกิดเหตุเรือบรรทุก

คอนเทนเนอร์สัญชาติปามาทา	 ซึ่งบรรทุกน�้ามัน
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เก่ียวข้อง

-	ศรชล.	

ส่วนกลาง

-	ศรชล.	

ภาค	๒

-	ศรชล.	

ส่วนกลาง

-	ศรชล.	

ภาค	๑

-	ศรชล.	

ภาค	๒

๕. การฝ ึกการสกัดกั้ น 

การลกัลอบขนอาวธุท่ีม ี

อานุภาพท�าลายล้างสูง	

และการปราบปราม

การกระท�าความผิด 

เ กี่ ย ว กั บย า เ สพติ ด 

ในทะเล

ขนาด	 ๑๐๐,๐๐๐	 ลิตร	 ได้ชนกับเรือขนสินค้า 

ล�าหนึ่งบริเวณใกล้กับท่าเรือน�้าลึกสงขลา	 ส่งผลให ้

เรือบรรทุกน�้ามันเกิดความเสียหายอย่างหนัก	 

โดยมีน�้ามันรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง	 และคราบน�้ามัน 

กระจายตัวไปตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสงขลา	

ขณะที่เรือขนส่งสินค้าจมตัวลงอย่างรวดเร็ว	 และ

มีตู้คอนเทนเนอร์จ�านวนมากลอยตามกระแสน�้า

เข้ากีดขวางการจราจรทางน�้าบริเวณทางเรือน�้าลึก

และบริเวณใกล้เคียง

	 วันที่	 ๒๖	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล.	

ได้รับแจ้งจากหน่วยงานด้านการข่าวของประเทศ	 

XXX	ว่าเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ช่ือ	Honolulu 

XXX	สัญชาติปามาทา	ได้เดินทางจากประเทศโรตี	 

เพือ่มาส่งและรบัสนิค้าทีท่่าเรอืแหลมฉบงั	 หรอืท่าเรอื 

น�้าลึก	 โดยมีข้อสงสัยว่าบนเรือล�าดังกล่าวอาจม ี

การลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มคนประเทศ	 NNN	 

พร ้ อมด ้ วยวั สดุ กั มมั นตรั ง สี ซี เ ซี ยม 	- 	137	 

ระบบเครือ่งส่ง	 และวัสดอุปุกรณ์	 โดยเรอืดงักล่าวแจ้งว่า 

มีลูกเรือ	 จ�านวน	๑๗	คน	ประกอบด้วย	 ลูกเรือ 

สัญชาติหมีขาวจ�านวน	 ๓	 คน	 สัญชาติตากาโล	

จ�านวน	 ๔	 คน	 สัญชาติแพนด้า	 จ�านวน	 ๓	 คน	

สัญชาติไทย	 จ�านวน	 ๓	 คน	 สัญชาติเสือเหลือง	

จ�านวน	 ๒	 คน	 สัญชาติโรตี	 จ�านวน	 ๒	 คน	 และ

กัปตันเรือสัญชาติหมีขาวอีก	 ๑	 คน	 ขณะที่เรือ 

ล�าดังกล่าวก�าลังเข้ามาในน่านน�้าไทยได้	เกิดระบบ 

ไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้หางเสือของเรือค้าง
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ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

	 วันที่	๒๖	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	เรือ	Coast	 

Guard	ประเทศ	NNN	ได้ไล่ตามติดพันเรือสัญชาติ 

SSS	 ชื่อ	 มุกตาฮิติ	 มาทางทะเลอันดามัน	 โดยเรือ 

ดังกล่าวได้ขนอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 

ดังนั้นประเทศ	 NNN	 จึงได้ร้องขอให้ประเทศไทย 

สกดักัน้เรอืต้องสงสยั	ซึง่ล่าสดุทราบว่า	 เรอือยูบ่รเิวณ 

ละติจูด	 8°05’42.6”N	 ลองติจูด	 96°08’03.1”E	 

และก�าลังแล่นความเร็ว	 ๘	 นอต	 มุ่งไปยังช่องแคบ 

มะละกา

  

	 วันที่	๒๓	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	ส�านักงาน 
เจ้าท่าภมูภิาคสาขาพทัยา	 มปีระกาศไม่ให้ชาวประมง	 
ประชาชนและผู ้ที่ เกี่ยวข้องออกเรือเนื่องจาก 
มคีลืน่ลมแรง	ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เรอืล่มได้	อย่างไรกต็าม 
มีกลุ ่มนักท่องเท่ียวจ�านวนหน่ึงได้น�าเสนอภาพ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ขณะก�าลังแล่นเรือสปีดโบ็ต 
ชื่อ	Speedy	เพ่ือไปท่องเท่ียวบริเวณเกาะล้าน	 
จังหวัดชลบุรี	 ในช่วงเวลาที่มีการประกาศห้ามของ
ทางการไทย

	 วันที่	๒๓	ส.ค.	๖๔	 เวลา	XXXX		ศรชล.	 

ภาค	๑	ได้รบัแจ้งจากชมรมวทิยมุดด�าว่า	เรอืประมง 

พิชัยสมุทร	๖	ขอเข้าจอดเทียบท่าเรือแหลมงอบ 

เนือ่งจากลกูเรอืแรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูา	 จ�านวน 

๓	นาย	มไีข้อุณภมูสิงูว่า	๓๗.๕	องศา	มอีาการอาเจียน 

-	ศรชล.	

ส่วนกลาง

-	ศรชล.	

ภาค	๓

ศรชล.	

ภาค	๑

ศรชล.	

ภาค	๑

	 	 	 ๔)	 ล�ำดับสถำนกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติกำรร่วม	ศรชล.	ประจ�ำปี	๒๕๖๔	ในส่วนกำรฝึก

ปัญหำที่บังคับกำร	(CPX)	ของ	ศรชล.	ภำค	๑

การประสานการปฏิบัติ

การฝึกการป้องกนัการท�า 

ประมงผิ ดกฎหมาย	

ขาดการรายงาน	 และ 

ไร้การควบคมุ	(IUU	Fishing)	 

และการแพร ่ระบาด

๑.

๒.
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๓.

ของโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกการป้องกนัการท�า 

ประมงผิดกฎหมาย

และไม่สามารถท�างานต่อได้ภายหลังจากออกเรือ 

มาได้	๕	วัน

	 วันที่	 ๒๔	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล. 

ได้รบัแจ้งจากกรมประมงดงันี	้ด้วยห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 

อาทิตย์	แอนต์	ซัน	ตัวแทนสายเรือ	ยื่นแบบค�าร้อง 

ขอน�าเรือประมงต่างประเทศเข้าท่าผ่านระบบ 

การออกหนงัสอืการแปรรูปสตัว์น�า้	(PSE)	และระบบ 

การตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า	 (PSM)	 

ภายใต้การเชือ่มโยงค�าขอกลาง	(FSW)	ซึง่เรอืดงักล่าว 

เป็นเรือสัญชาติจิบูติ	 โดยมีก�าหนดเข้าเทียบท่า 

เพือ่เข้ารบัการซ่อมแซม	ณ	ท่าเทยีบเรอื	ท่าจนี	ยเูนีย่น	 

พอร์ทจ�ากัด	จังหวัดสมุทรสาคร

	 กรมประมงตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรือ 

ที่อยู่ใน	 IUU	 List	 ประกาศโดยคณะกรรมาธิการ 

ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย	 (Indian	Ocean	 

Tuna	Commission	-	IOTC)	จงึปฏิเสธการเข้าเทยีบท่า	 

และแจ้งให้	ศรชล.	เฝ้าติดตาม

	 ต่อมาเรือดังกล่าวปิดระบบติดตามต�าบล 

ท่ีเรือ	 โดยพิกัดต�าบลที่สุดท้ายอยู่ไม่ห่างจากเขต 

ราชอาณาจักรไทย	และมีทิศทางมุ่งเข้าสู่จังหวัด 

สมุทรสาคร	 โดยในเวลาต่อมา	 ด่านตรวจประมง 

จงัหวดัสงขลา	 และส�านกังานเจ้าท่าส่วนภมูภิาคสาขา 

สงขลาพบเรอืสญัชาตจิบิติูดงักล่าว	 เข้าเทยีบท่าเรือ 

น�้าลึกจังหวัดสงขลา

	 วนัท่ี	๒๔	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	กลุม่ประมง 

พื้นบ้าน	พร้อมลูกเรือกว่า	๑๐๐	คน	ซ่ึงประกอบ 

กิจกรรมคาดลูกหอยแครง	 อวนรุนและลอบพับ 

จากพื้นที่คลองต�าหรุ	 จังหวัดชลบุรี	 พื้นที่แสมขาว 
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หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	พืน้ทีป่ากน�า้	จังหวดัสมทุรปราการ	 

พืน้ทีม่หาชยั	จงัหวดัสมทุรสาคร	และพืน้ทีค่ลองโคลน	 

จังหวัดสมุทรสงคราม	 ได้ขัดขวางการตรวจค้น 

และการจับกุมของเจ้าหน้าที่	ศรชล.	โดยการใช้ก�าลัง 

ล้อมเรือและพุ่งชนเรือเจ้าหน้าที่	 ศรชล.	 จนเรือได้รับ

ความเสียหาย	และเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจ�านวน	

๓	คน

	 วันที่	๒๕	ส.ค.	๖๔	ศูนย์ควบคุมการจราจร 

และความปลอดภัยทางทะเล	 (ศรีราชา)	 ได้รับแจ้ง 

จากกลุ่มไลน์	SOS	ทางทะเล	ว่าเกิดเหตุเรือบรรทุก 

คอนเทนเนอร์ชื่อ	 Sea	 Transport	 3	 สัญชาติ 

ปามาทา	 ได้ชนกับเรือเฟอรี่ชื่อ	 Ferry	 บริเวณแลต	

๑๒	องศา	๒๘	ลิปดา	๒๐.๑๕	ฟิลิปดา	เหนือ	ลอง	

๑๐๐	องศา	๓๙	ลิปดา	๒๒.๑๗	ฟิลิปดา	ตะวันออก	 

ส่งผลให้เรือเฟอรี่รั่วมีน�้าเข้าเรือเป็นจ�านวนมาก	 

ลูกเรือและผู้โดยสารจึงต้องสละเรือใหญ่	 ในขณะที ่

เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์มีการร่ัวไหลของน�้ามัน	 

รวมท้ังมตู้ีคอนเทนเนอร์จ�านวน	๑๐	ตู้	จมลงสูใ่ต้ทะเล

	 วันที่	 ๒๖	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล. 

ได้รับแจ้งจากหน่วยงานด้านการข่าวของประเทศ	 

XXX	ว่าเรอืบรรทกุคอนเทนเนอร์ชือ่	Honolulu	XXX	 

สัญชาติปามาทา	 ได ้เดินทางจากประเทศโรตี	 

เพื่อมาส ่งและรับสินค ้ าที่ ท ่ า เรื อแหลมฉบั ง	 

หรอืท่าเรือน�า้ลึก	 โดยมข้ีอสงสัยว่าบนเรือล�าดังกล่าว 

อาจมีการลักลอบเข้าเมืองของกลุ ่มคนประเทศ	

NNN	พร้อมด้วยวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม	-	137	 

ระบบเครื่องส่ง	และวัสดุอุปกรณ์	โดยเรือดังกล่าว 

การฝึกการขจัดคราบ

น�้ามันรั่วไหลในทะเล

การฝึกการสกัดกั้นการ

ลักลอบขนอาวุธ ท่ี มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง	

และการปราบปราม

การกระท�าความผิด 

เ กี่ ย ว กั บย า เ สพติ ด 

ในทะเล

ศรชล.	

ภาค	๑

๔.

๕.

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021)62

65TP002_�������� �����1-2_SI-NT OK.indd   62 3/7/2565 BE   10:28 AM



ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ศรชล.	

ภาค	๑

๑.

แจ้งว่ามีลูกเรือ	 จ�านวน	๑๗	คน	ประกอบด้วย	 

ลกูเรือสญัชาติหมขีาวจ�านวน	 ๓	 คน	 สญัชาติตากาโล	 

จ�านวน	 ๔	 คน	 สัญชาติแพนด้า	 จ�านวน	 ๓	 คน 

สัญชาติไทย	 จ�านวน	๓	คน	 สัญชาติเสือเหลือง 

จ�านวน	๒	คน	สัญชาติโรตี	จ�านวน	๒	คน	และกปัตันเรือ 

สัญชาติหมีขาวอีก	 ๑	 คน	 ขณะที่เรือล�าดังกล่าว 

ก�าลังเข้ามาในน่านน�้าไทย	เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

ส่งผลให้หางเสือของเรือค้าง

	 วันที่	 ๒๖	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล.	 

ภาค	 ๑	 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่	 ปปส.	 ว่าจะมีเรือ 

ประมงล�าเลียงสารต้ังต้นอีเฟดรีน	 EPHEDRINE	 

ทีใ่ช้ผลติผลติยาบ้า	(Methamphetamine)	ในพืน้ที ่

จังหวัดสมุทรปราการ

	 วันที่	๒๓	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	ส�านักงาน 

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย	 มีประกาศไม่ให ้

ชาวประมง	 ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องออกเรือ 

เนื่องจากมีคลื่นลมแรง	 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เรือล่มได้	 

อย่างไรก็ตาม	 มีกลุ ่มนักท่องเท่ียวจ�านวนหนึ่ง 

ได้น�าเสนอภาพบนสือ่สังคมออนไลน์ขณะก�าลังแล่น 

เรือสป ีดโบ็ตชื่อ	 Speedy	 เพื่อไปท ่องเ ท่ียว 

บริเวณเกาะแตน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ในช่วงเวลา 

ที่มีการประกาศห้ามของทางการ		

	 	 	 ๕)	 ล�ำดับสถำนกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติกำรร่วม	ศรชล.	ประจ�ำปี	๒๕๖๔	ในส่วนกำรฝึก

ปัญหำที่บังคับกำร	(CPX)	ของ	ศรชล.	ภำค	๒

การประสานการปฏิบัติ
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ศรชล.	

ภาค	๑

ศรชล.	

ภาค	๑

๒.

๓.

	 วนัท่ี	๒๓	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	ศรชล.	ภาค	๒	 

ได้รับแจ้งจากเรือสินค้าชื่อ	 ศรีคีรีชาด	 ว่าลูกเรือ 

สัญชาติไทย	จ�านวน	๒	นาย	ซึ่งมีไข้อุณหภูมิสูงกว่า	 

๓๗.๕	องศา	ขออนญุาตกลบัเข้าประเทศไทยทางทะเล	 

โดยเดนิทางมาจากท่าเรอืกฤษณา	ปัทนมั	ของประเทศ 

อนิเดยีมายงัท่าเรอืระนอง	ของประเทศไทย	ในช่วงทีม่ ี

การแพร่ระบาดของโรคโควิด	-	19

 วันที่	 ๒๔	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล.	 
ได้รบัแจ้งจากกรมประมงดงันี	้ด้วยห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	 
อาทิตย์	แอนต์	ซัน	ตัวแทนสายเรือ	ยื่นแบบค�าร้อง 
ขอน�าเรือประมงต่างประเทศเข้าท่าผ่านระบบ 
การออกหนงัสอืการแปรรูปสตัว์น�า้	(PSE)	และระบบ 
การตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า	 (PSM)	 
ภายใต้การเชือ่มโยงค�าขอกลาง	(FSW)	ซึง่เรอืดงักล่าว 
เป็นเรือสัญชาติจิบูติ	 โดยมีก�าหนดเข้าเทียบท่า 
เพือ่เข้ารบัการซ่อมแซม	ณ	ท่าเทยีบเรอื	 ท่าจนี	ยเูนีย่น	 
พอร์ท	จ�ากัด	จังหวัดสมุทรสาคร
	 กรมประมงตรวจสอบแล้วพบว่า	เป็นเรือ 
ที่อยู่ใน	 IUU	 List	 ประกาศโดยคณะกรรมาธิการ 
ปลาทูน่าแห่งมหาสมทุรอนิเดีย	(Indian	Ocean	Tuna	 
Commission	 -	 IOTC)	 จึงปฏิเสธการเข้าเทียบท่า	 
และแจ้งให้	ศรชล.	เฝ้าติดตาม
	 ต่อมาเรือดังกล่าวปิดระบบติดตามต�าบล 
ท่ีเรือ	 โดยพิกัดต�าบลที่สุดท้ายอยู่ไม่ห่างจากเขต 
ราชอาณาจักรไทยและมีทิศทางมุ ่งเข้าสู ่จังหวัด 
สมุทรสาคร	 โดยในเวลาต่อมาด่านตรวจประมง 
จังหวัดสงขลาและส�านักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค 
สาขาสงขลาพบเรือสัญชาติจิบูติ	ดังกล่าว	เข้าเทียบ 
ท่าเรือน�้าลึกจังหวัดสงขลา

การฝึกการป้องกันการท�า 

ประมงผิดกฎหมาย	

ขาดการรายงาน	และ

ไร้การควบคุม	(IUU	

Fishing)	และการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ

อุบัติใหม่

การฝึกการป้องกันการท�า 

ประมงผิดกฎหมาย	

ขาดการรายงาน	และ

ไร้การควบคุม	(IUU	

Fishing)	และการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ

อุบัติใหม่
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ศรชล.	

ภาค	๒

ศรชล.	

ภาค	๒

๔.

๕.

	 วัน ท่ี 	 ๒๕	 ส.ค. 	 ๖๔	 ศรชล.	 ภาค	 ๒	 

ได้รับแจ้งจากท่าเรือสงขลาว่าเกิดเหตุเรือบรรทุก 

คอนเทนเนอร์ชือ่	Tamata	สญัชาตปิามาทา	บรรทุก 

น�้ามันขนาด	๑๐๐,๐๐๐	ลิตร	ได้ชนกับเรือขนสินค้า 

ล�าหนึ่งบริเวณใกล้กับท่าเรือน�้าลึกสงขลา	 ส่งผลให ้

เรือบรรทุกน�้ามันเกิดความเสียหายอย่างหนัก	 

โดยมีน�้ามันรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง	และคราบน�้ามัน 

กระจายตัวไปตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสงขลา	 

ขณะที่ เรือขนส ่งสินค ้าจมตัวลงอย ่างรวดเร็ว	 

และมตีูค้อนเทนเนอร์จ�านวนมากลอยตามกระแสน�า้ 

เข้ากีดขวางการจราจรทางน�้าบริเวณทางเรือน�้าลึก 

และบริเวณใกล้เคียง

	 ในวนัที	่ ๒๖	ส.ค.	๖๔	 เวลา	XXXX	ศรชล.	 
ได้รับแจ้งจากหน่วยงานด้านการข่าวของประเทศ	 
XXX	 ว่าเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ชื่อ	 Honolulu 
XXX	 สัญชาติปามาทา	 ได้เดินทางจากประเทศโรตี	 
เพื่ อมาส ่ งและรับสินค ้ าที่ท ่ า เรือแหลมฉบั ง	 
หรอืท่าเรอืน�า้ลึก	โดยมข้ีอสงสยัว่าบนเรอืล�าดังกล่าว 
อาจมีการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มคนประเทศ	 
NNN	 พร้อมด้วยวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม	-	137	 
ระบบเครื่องส่ง	 และวัสดุอุปกรณ์	 โดยเรือดังกล่าว 
แจ้งว่ามีลูกเรือ	 จ�านวน	 ๑๗	 คน	 ประกอบด้วย	 
ลูกเรือสัญชาติหมีขาวจ�านวน	๓	คน	สัญชาติตากาโล	 
จ�านวน	 ๔	 คน	 สัญชาติแพนด้า	 จ�านวน	 ๓	 คน	 
สัญชาติไทย	 จ�านวน	๓	คน	 สัญชาติเสือเหลือง	 
จ�านวน	๒	คน	สัญชาติโรตี	จ�านวน	๒	คน	และกปัตันเรือ 
สัญชาติหมีขาวอีก	๑	คน	ขณะที่เรือล�าดังกล่าว 
ก�าลงัเข้ามาในน่านน�า้ไทยได้	 เกดิระบบไฟฟ้าขดัข้อง 

ส่งผลให้หางเสือของเรือค้าง

การฝึกการขจัดคราบ

น�้ามันรั่วไหลในทะเล

การฝึกการสกัดกั้น 

การลักลอบขนอาวุธ 

ทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู	 

และการปราบปราม

การกระท�าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด 

ในทะเล
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ล�ำดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถำนกำรณ์
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง

ล�ำดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถำนกำรณ์
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง

	 วันที่	 ๒๖	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 ศรชล.	 

ภาค	๒	ได้รบัแจ้งจากเจ้าหน้าท่ี	ปปส.	ว่าจะมเีรอืประมง 

ล�าเลยีงสารต้ังต้นอเีฟดรนี	EPHEDRINE	ทีใ่ช้ผลติยาบ้า	

(Methamphetamine)	ในพ้ืนทีจ่งัหวดัสงขลา

	 วันที่	๒๓	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	ส�านักงาน 

เจ้าท่าภมูภิาคสาขาภเูก็ต	 มปีระกาศไม่ให้ชาวประมง 

ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องออกเรือเนื่องจากมีคลื่น 

ลมแรง	 ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เรือล่มได้	 อย่างไรก็ตาม	 

มีกลุ ่มนักท่องเท่ียวจ�านวนหน่ึงได้น�าเสนอภาพ 

บนสื่อสังคมออนไลน์ขณะก�าลังแล่นเรือสปีดโบ็ต 

ชื่อ	Speedy	เพื่อไปท่องเที่ยวบริเวณเกาะไข่	 

จังหวัดภูเก็ต	ในช่วงเวลาท่ีมีการประกาศห้าม 

ของทางการ		

	 วนัท่ี	 ๒๓	 ส.ค.	 ๖๔	 เวลา	 XXXX	 เรอืสินค้า 
ช่ือ	 Delta	 สัญชาติฟ้าขาว	 เป็นเรือสินค้าเทกอง	 
เดินทางจากท่าเรือในประเทศสิงคหา	 ขออนุญาต 
กรมเจ้าท่าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาส่งสินค้า 
ที่ท่าเรือน�้าลึก	 จังหวัดภูเก็ต	 ซ่ึงในเรือมีลูกเรือ 
ทั้งหมด	 ๒๐	 คน	 ในจ�านวนนั้นเป็นคนไทย	 ๓	 คน	 
โดยทั้งหมดต้องการขอกลับไปเยี่ยมภูมิล�าเนา	 
อย่างไรก็ตาม	 ในเวลาต่อมาเรือล�าดังกล่าวแจ้งว่า	 
๑	 ใน	 ๓	 คนไทย	 มีอาการไอ	 และไข้สูงเกินกว่า	 
๓๗.๔	องศา

	 	 	 ๖)	 ล�ำดับสถำนกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติกำรร่วม	ศรชล.	ประจ�ำปี	๒๕๖๔	ในส่วนกำรฝึก

ปัญหำที่บังคับกำร	(CPX)	ของ	ศรชล.ภำค	๓

การประสานการปฏิบัติ

การฝึกการป้องกันการท�า 

ประมงผิดกฎหมาย	

ขาดการรายงาน	และ

ไร้การควบคุม	(IUU	

Fishing)	และการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ

อุบัติใหม่

๑.

๒.

ศรชล.	

ภาค	๓

-ศรชล.

ส่วนกลาง

-ศรชล.	

ภาค	๓
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ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

	 วันที่	๒๔	ส.ค.	๖๔	 เวลา	XXXX	ศรชล.	 

ภาค	๓	 ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มเรือโดยสารว่าม ี

โป๊ะ	 โพงพางกีดขวางเส้นทางการเดินเรือในพื้นที่	

อ.เมือง	จังหวัดพังงา	ท�าให้เรือไม่สามารถเดินทาง

เข้าจอดรับส่งก�าลังบ�ารุงได้	และเมื่อมีการเฉ่ียวชน 

กับโพงพางที่กีดขวางร่องน�้า	 ท�าให้ผู้ที่อ้างว่าเป็น 

เจ้าของได้	 เรียกร้องค่าเสียหายและขอให้	 ศรชล. 

ภาค	 ๓	 กรมประมง	 และกรมเจ้าท่า	 บังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวด

	 วันที่	๒๕	ส.ค.	๖๔	เรือส�าราญขนาดใหญ่	 
ชือ่	Cruise	สญัชาตสิงิคปา	เดนิทางออกจากประเทศ 
เสอืเหลอืง	เพือ่น�านกัท่องเทีย่วมาท่องเทีย่วท่ีจงัหวดั
ภูเก็ต	 ซ่ึงเรือส�าราญดังกล่าว	 ประกอบด้วยลูกเรือ 
จ�านวน	 ๘๐๐	 คน	 สัญชาติตากาโล	 ๒๐๐	 คน	
สญัชาตไิทย	 ๕๐	 คน	 สญัชาตเิสอืเหลอืง	 ๒๐๐	 คน 
สัญชาติแพนด้า	 ๒๕๐	 คน	 และสัญชาติโรตี	
๑๐๐	 คน	 และนักท่องเที่ยวจ�านวน	 ๒,๐๐๐	 คน	 
ประกอบด้วย	นกัท่องเทีย่วสญัชาตแิพนด้า	๕๐๐	คน	
สญัชาตสิงิคปา	 ๒๐๐	 คน	 สญัชาตโิคล่า	 ๒๐๐	 คน	
สัญชาติอินทรี	 ๒๐๐	 คน	 สัญชาติโรตี	 ๔๐๐	 คน	
สญัชาตอิารเบยี	๒๐๐	คน	สญัชาตบ้ิาแซม	๓๐๐	คน
	 ระหว่างท่ีเรือส�าราญขนาดใหญ่ก�าลังเดินทาง 
มาบริเวณน่านน�้าไทย	ได้เกิดคลื่นลมแรงเนื่องจาก 
อทิธพิลของพายดีุเปรสช่ัน	 มะละกอ	 ทีม่จุีดศนูย์กลาง
ของพายุทะเลอันดามัน	(ด้านทิศตะวันตกของเมือง
มะริด	 ประเทศเมียนมา	 บริเวณแลต	 ๑๒	 องศา	
๒๕	ลิปดา	๓๔	ฟิลิปดา	เหนือ	ลอง	๙๕	องศา	๓๔	
ลิปดา	๕๘	ฟิลิปดา	ตะวันออก	ประมาณ	๑๘๐	ไมล์)	
ท�าให้มีฝนตกหนัก	 และทัศนวิสัยต�่ากว่า	 ๑๐	 ไมล์	 

การฝึกการป้องกันการท�า 

ประมงผิดกฎหมาย

การฝึกการขจัดคราบ

น�้ามันรั่วไหลในทะเล

๓.

๔. ศรชล.	

ภาค	๓

-	ศรชล.	

ภาค	๓

-	กรม

ประมง

-	กรมเจ้าท่า
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ล�าดับท่ี หัวข้อเร่ือง สถานการณ์
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

ขณะเดยีวกนัเกดิเคร่ืองยนต์ขัดข้อง	และเคร่ืองไฟฟ้า 
ไม่สามารถใช้งานได้	ตวัแทนบรษิทัของเรอืส�าราญดังกล่าว	 
ซึ่งมีผู้แทนบริษัทอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต	 ได้แจ้งขอความ
ช่วยเหลือมายังหมายเลข	๑๖๙๖

	 ในเวลาต่อมาเรอืได้เกยหนิบรเิวณใกล้บรเิวณ
เกาะแก้วน้อย	 ส่งผลให้มีน�้ามันจ�านวนมากรั่วไหล 
ลงทะเล	 และมทิีศทางเข้าสู่ชายฝ่ังของเกาะแก้วน้อย	 
อย่างไรกต็ามในห้วงเวลาดงักล่าวยงัคงมกีารแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด	-	19	เจ้าหน้าที่จึงจ�าเป็นต้องช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง
ผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศตามที่ทางราชการ
ก�าหนด

	 วันที่	๒๖	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	เรือ	Coast	
Guard	 ประเทศ	 NNN	 ได้ไล่ตามติดพันเรือสัญชาติ	
SSS	 ชื่อ	 มุกตาฮิติ	 มาทางทะเลอันดามัน	 โดยเรือ 
ดงักล่าวได้ขนอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู	 ดงันัน้ 
ประเทศ	NNN	จงึได้ร้องขอให้ประเทศไทยสกดัก้ันเรือ
ต้องสงสัย	 ซึ่งล่าสุดทราบว่า	 เรืออยู่บริเวณ	 ละติจูด	 
๘°๐๕’๔๒.๖”N	ลองติจูด	๙๖°๐๘’๐๓.๑”E	และก�าลงั 
แล่นความเร็ว	๘	นอต	มุ่งไปยังช่องแคบมะละกา

	 วนัที	่๒๖	ส.ค.	๖๔	เวลา	XXXX	ศรชล.	ภาค	๓	 
ได้รับแจ้งจากหน่วยงานด้านการข่าวว่าในวันที่	 ๒๗	
ส.ค.	๖๔	เวลา	๑๓.๐๐	น.	จะมีเรือบรรทุกสินค้า 
แอบลักลอบล�าเลียงยาเสพติดประเภทเฮโรอีน 
มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน	ซึง่ซกุซ่อนอยูใ่นถงุใบชาและ 
สนิค้าทางเกษตร	 เพือ่ตบตาเจ้าหน้าทีโ่ดยส�าแดงสนิค้า 
ว่าเป็นสินค้า	FTA	เพื่อขายต่อไปยังประเทศที่สาม	 
โดยใช้เส้นทางทะเลประเทศไทยเป็นทางผ่าน

การฝึกการสกัดกัน้ 
การลกัลอบขนอาวธุท่ีม ี
อานภุาพท�าลายล้างสงู	 
และการปราบปราม
การกระท�าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด 
ในทะเล

๕. -ศรชล.	
ภาค	๓
-หน่วย
งานที่
เกี่ยวข้อง
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 ๒.๓. แนวทางการน�าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติมาใช ้

ในการฝึก

การน�าระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 (iMAP Platform) 
ของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
มาประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์การฝกึ
ท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค
ติดต่ออุบัติใหม่

การบูรณาการระบบฐานข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ภายใต้บนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืต่างๆ ท่ีส�านักงาน
สภาความมัน่คงแหง่ชาติ ได้ด�าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาใช้
ในการฝกึฯ

 ๒.๔ แนวทางการประชาสัมพันธ์การฝึก โดยมี กรมประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบด�าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์และจัดท�าวีดิทัศน์ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔

(C - MEX 21) เพื่อใช้เป็นสื่อในการน�าเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้รับทราบ รวมถึง 

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กลไก 

การบริหารจัดการภัยและสามารถน�าผลลัพธ์ท่ีได้ไปพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถ

ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขั้นตอน 

การด�าเนินงาน ดังนี้

การบันทึกภาพและเสียงกิจกรรมในแต่ละประเด็นการฝกึ ต้ังแต่ 
ข้ันเตรียมการ การด�าเนินการฝกึ และการประเมินผลหลังการฝกึ

การจัดท�าวีดิทัศน์ผลการฝกึ ฉบับย่อความยาวไม่เกิน ๔ นาที
และฉบับเต็มความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที

การประชาสัมพันธก์ารฝกึ ผา่นชอ่งทางต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ ์อาทิ  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (National Broadcasting Services of 
Thailand: NBT) และส่ือโซเชยีลมีเดียรวมถึงชอ่งทางของหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการฝกึ

๑ ๒

๑

๒

๓
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 ๒.๕ แนวทางการประเมินผลการฝึก

 ได้มีการก�าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เพ่ือให้หน่วยหลักน�าไปประยุกต์ใชใ้ห้สอดคล้องกับแนวทางการฝึกของตนเอง โดยปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ

ประเมนิผลจากการฝึก C - MEX ท่ีผ่านมา บนพ้ืนฐานแนวคิดทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบง่แบบฟอร์มการประเมิน 

ออกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี

วัตถปุระสงค์การฝึกฯ

สมรรถนะหลัก (Core Capability) กิจกรรม 
(Activities)

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Standard Operating 
Procedure: SOP)

ส่ิงท่ีสังเกตได้และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมนิผลการฝึก

ขอ้มูลสถานภาพท่ัวไป

ขอ้มูลการประเมินผลการฝึกด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านปจัจัยด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ขอ้มูลการประเมินผลการฝึกด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการฝึก และส่ิงท่ีควรมีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

เหตผุลและความเปน็มา

ภาพรวมการจัดการฝึก อาทิ วัตถุประสงค์การฝึก 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ การฝึกหน่วยงานท่ีเข้ารับการฝึก 
กฎหมายและกลไกท่ีใชใ้นการฝึก

จุดแขง็ ปญัหาและอุปสรรค

ขอ้เสนอแนะ

แบบฟอร์มการรายงานผลการฝึก

แบบฟอร์มการประเมนิของผู้เขา้รับการฝึกแบบฟอร์มการประเมนิของผู้ประเมนิผล

๑

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

๕

คิวอาร์โค้ด
รูปแบบเอกสาร
การประเมนิ
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บทท่ี ๓
ผลการฝกึการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔

(C - MEX 21)
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บทท่ี ๓
ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ 

(C - MEX 21)

	 ๓.๑	ผลการฝึกบริหารจัดการสาธารณภยั รบัผดิชอบโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.)  

จดัขึน้ในห้วงเดอืน พฤษภาคม - กนัยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ผ่านระบบ

ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แบ่งการฝึกออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การฝึกกองบัญชาการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒) การฝึก 

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเป็นการทดสอบ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนเผชิญเหตุในการตอบโต้

สถานการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงกลไกการประสานงาน และการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และจิตอาสา  

โดยมีประเด็นการฝึกย่อยเกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัย อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล

  ๓.๑.๑	จุดแข็ง

   ๑) ผูเ้ข้ารบัการฝึกมกีารแลกเปล่ียนข้อมลูเกีย่วกบัภารกจิ และแนวทางการปฏบิติั 

ตามแผนเผชิญเหตุในการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ ซ่ึงท�าให้ทราบถึงขีดความสามารถ ข้อจ�ากัด 

และเงื่อนไขการใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ

   ๒) หน่วยงานระดบัภาค และจังหวัดมคีวามรู้ความเข้าใจในบทบาทและกระบวนการ 

ท�างานเพ่ือสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (ส่วนหน้า)  

เป็นอย่างด ี รวมถึงสามารถน�าบทเรยีนทีไ่ด้รบัจากการฝึกมาพฒันาและปรับปรุงแผนปฏบิติัการสนบัสนนุ 

กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ได้อย่างเหมาะสม

   ๓) หน่วยงานมกีารพฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบัระบบบญัชาการเหตุการณ์ในการรบัมอื 

กับอุทกภัย อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล รวมถึงสามารถพัฒนาช่องทางการประสานงานระหว่าง 

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  ๓.๑.๒ ปัญหา/อุปสรรค

   ๑) ผู้เข้ารับการฝึกยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดสรรพื้นที่ส�าหรับใช้เป็น 

จดุระดมทรพัยากร (Staging Area) หรอืจดุทีใ่ช้พกัคอยระหว่างรอค�าสัง่เข้าปฏบิติัหน้าที ่รวมถงึการแต่งต้ัง 

ผู้จัดการประจ�าจุดดังกล่าว และการบริหารจัดการด้านคมนาคมในการก�าหนดช่องทางเข้าออก 

ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุและจุดระดมทรัพยากร (Staging Area)

   ๒) ผู้เข้ารับการฝึกยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้คลื่นความถี่กลางส�าหรับ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกหน่วยงาน

   ๓) ผู้เข้ารับการฝึกยังไม่มีแผนเชิญเหตุรองรับการบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น

หลายภัยในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นกรณีการเกิดโรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรงในขณะเกิด

อัคคีภัย รวมถึงแผนการถอนก�าลังและคืนพื้นที่ในกรณีที่ภัยคุกคามสิ้นสุดลง

  ๓.๑.๓	ข้อเสนอแนะ

   ๑) ควรก�ำหนดสถำนกำรณ์กำรฝึกเพือ่ทดสอบกำรบรูณำกำรร่วมกนัของทกุภำคส่วน 

ในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยท่ีมีลักษณะซับซ้อนและเกิดขึ้นหลำยพื้นที่ในช่วงเวลำเดียวกัน  

อำทิ ภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัย และกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

   ๒) ควรมกีารหารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดให้มช่ีองความถีก่ลาง 

ในการประสานงานและสือ่สารระหว่างหน่วยงานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบติังาน อาท ิช่องความถ่ีกลาง 

ส�าหรับภารกจิภาคพืน้ (Ground - Ground) และช่องความถ่ีกลางส�าหรบัภารกิจปฏบิติัการทางอากาศ  

(Ground - Air)

   ๓) ควรมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ

แก่หน่วยงานในพ้ืนที ่อาท ิการก�าหนดสญัลกัษณ์แสดงทีต้ั่งของศนูย์บัญชาการ ณ จดุเกดิเหต ุ(Incident  

Command Post: ICP) การรายงานตัวต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ของหน่วยปฏบิติัร่วมและการก�าหนด 

ผู้ประสานงานในศูนย์บัญชาการฯ รวมถึงการก�าหนดพื้นที่จุดระดมทรัพยากร (Staging Area)

   ๔) ควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนเชิญเหตุรองรับ

การบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้นหลายภัยในเวลาเดียวกัน และแผนการถอนก�าลังและคืนพ้ืนที่ในกรณ ี

ที่ภัยคุกคามสิ้นสุดลงให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
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	 ๓.๒ ผลการฝึกทดสอบแผนเผชญิเหตุ	ประจ�าปี	๒๕๖๔	ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย 

รบัผดิชอบโดย ศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) จัดขึน้เมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๔  

ในรปูแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ผ่านระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ โดยเป็นการทดสอบ

ความพร้อมและกลไกของหน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการตอบโต้สถานการณ ์

การก่อการร้าย ซึ่งมีประเด็นการฝึกย่อยเกี่ยวกับการรับมือกับอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง รวมถึง 

ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ และการก่อการร้ายด้วยระเบิด Dirty Bomb

  ๓.๒.๑ จุดแข็ง

   ๑) ผู้เข้ารับการฝึกรับทราบและมีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้อย่างครบถ้วน ได้แก่  

การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน (Prevention) การตอบโต้ (Countering) และการฟื้นตัวกลับสู ่

สภาพปกติ (Resilience)

   ๒) การฝึกมีการทดสอบใช้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติในการป้องกันและ

ปราบปรามการก่อการร้าย รวมถึงการบรหิารจดัการภยัความม่ันคงไซเบอร์ทีเ่กดิขึน้ในห้วงเวลาเดยีวกนั  

โดยมกีารบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

กฎหมายว่าด้วยการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ และกฎหมายด้านความมัน่คงอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

  ๓.๒.๒ ปัญหา/อุปสรรค

   ๑) ศนูย์ปฏบิตักิำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยสำกล มข้ีอกงัวลเก่ียวกบักำรปฏบิติักำร 

ด้ำนกำรข่ำวเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนและข้อมูลส�ำหรับกำรพิสูจน์ทรำบข้อเท็จจริงค่อนข้ำงล่ำช้ำ 

เนือ่งจำกต้องอำศยักำรรวบรวมข้อมลูจำกหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวทัง้ในระดับส่วนกลำงและระดับพ้ืนที ่

ซึ่งแต่ละหน่วยงำนมีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่ำงกันจึงอำจส่งผลให้ไม่สำมำรถรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

และแจ้งเตือนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงทันท่วงที

   ๒) กำรฝึกมีกำรก�ำหนดสถำนกำรณ์กำรฝึกที่เกี่ยวข้องกำรลักลอบขนอำวุธที่มี

อำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงทำงทะเล แต่ผู้เข้ำรับกำรฝึกยังขำดกำรถกแถลงเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

ในกำรตรวจค้นสินค้ำ รวมถึงกำรสกัดกั้นเรือต้องสงสัยท�ำกำรลักลอบขนส่งสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับอำวุธ

ที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงให้ครอบคลุมระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกไม่ได้เชิญ 

ผูแ้ทนจำกศนูย์อ�ำนวยกำรรกัษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ซ่ึงเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบรูณำกำร 

กำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเลในภำพรวม เข้ำมำร่วมกำรฝึก  

ในประเด็นดังกล่ำว
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  ๓.๒.๓ ข้อเสนอแนะ

   ๑) ควรน�ำปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรฝึกไปทบทวนและ

ปรบัปรงุยทุธศำสตร์กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยแห่งชำติ 

(ตช. ๔๖๑) แผนต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยของกองทัพไทย (ยก.๑๔๖) และแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

   ๒) ควรมีกำรหำรือและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องถึง 

แนวควำมคดิในกำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์อนัเป็นภยัคกุคำมต่อควำมมัน่คงแห่งชำติในด้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถประเมินสถำนกำรณ์และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดระดับ

ควำมร้ำยแรงของภัยคุกคำมในระดับนโยบำยได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย�ำและรวดเร็ว รวมถึงด�ำเนินกำร

แจ้งเตือนให้ส่วนรำชกำร ประชำชน และประชำคมระหว่ำงประเทศ มีควำมเข้ำใจสถำนกำรณ ์

ที่เกิดขึ้นและสำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง

   ๓) ควรมีกำรหำรือและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องถึง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรควบคุมและสั่งกำร รวมถึงกำรก�ำหนดโครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ ์

และกำรมอบหมำยหรือแต่งตั้งผู ้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ในกรณีที่ต ้องมีกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ 

กำรก่อกำรร้ำยที่เกิดขึ้นหลำยพื้นที่ในห้วงเวลำใกล้เคียงกัน

   ๔) ควรมกีำรบรูณำกำรกำรฝึกร่วมกบัศนูย์อ�ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำต ิ

ทำงทะเล ในกรณีกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำย เนื่องจำกผู้ก่อกำรร้ำยอำจก่อเหตุ 

หรือปฏิบัติกำรในหลำยพื้นที่ทั้งทำงบกและทำงน�้ำในห้วงเวลำเดียวกัน

 ๓.๓	 ผลการฝึกปฏบัิตกิารร่วมศูนย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔ 

รับผิดชอบโดย ศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.) จัดข้ึนระหว่ำง 

วนัที ่๒๓ - ๒๗ สงิหำคม ๒๕๖๔ ในรปูแบบกำรฝึกปัญหำท่ีบงัคบักำร (CPX) ผ่ำนระบบประชมุทำงไกล 

ผ่ำนจอภำพ โดยเป็นกำรทดสอบกำรประสำนกำรปฏบัิตริะหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ศรชล. 

ภำยใต้กลไกที่เกี่ยวข้องตำม พ.ร.บ. กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึง

แผนเผชิญเหตุในกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนต่ำงๆ ที่ได้จัดท�ำขึ้น โดยมีประเด็นกำรฝึกย่อยเกี่ยวกับ

กำรแก้ไขปัญหำเรือโดนกันระหว่ำงเรอืขนส่งสนิค้ำขนำดใหญ่ น�ำ้มนัรัว่ไหลลงสูท่ะเล กำรลกัลอบขนอำวธุ 

ที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง รวมถึง ระบบเคร่ืองส่ง และวัสดุอุปกรณ์ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ทำงทะเล และกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ทำงทะเล
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 	 ๓.๓.๑	จุดแข็ง

   ๑) กำรฝึกปรำบปรำมกำรลักลอบขนส่งอำวธุทีม่อีำนภุำพท�ำลำยล้ำงสูงทำงทะเล 

มีกำรทดสอบกำรด�ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติเชิงนโยบำยเพื่อสกัดก้ันกำรลักลอบขนส่งอำวุธ 

ที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทำงทะเล ทำงอำกำศ และทำงบก)  

โดยมุ่งเน้นข้ันตอนก่อนกำรสกัดกั้นท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติกำรข่ำวกรองเพื่อระบุพำหนะต้องสงสัย 

ในกำรป้องกนัและกำรเฝ้ำระวงั รวมถงึเตรียมกำรประสำนเพ่ือสกดักัน้พำหนะต้องสงสัย ซ่ึงหน่วยงำน

ที่เข้ำรับกำรฝึกมีกลไก และระบบกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวกรองเพื่อตรวจสอบ 

ข้อมลูพำหนะต้องสงสยั รวมถึงมกีำรประสำนงำนในกำรเตรียมกำรต่ำงๆ เพ่ือกำรสกดักัน้ได้สอดคล้อง

กบัแนวปฏบิตัเิชงินโยบำยฯ

   ๒) หน่วยงำนภำยใน ศรชล. และ ศรชล.ภำค ๑ - ๓ มีกำรรำยงำนผล 

กำรปฏิบัติตำมแผนเผชิญเหตุได้อย่ำงครบถ้วน รวมถึงสำมำรถน�ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน

ในสถำนกำรณ์จริงได้ อำทิ แผนเผชิญเหตุรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อร้ำยแรง 

แผนเผชิญเหตกุรณกีำรลกัลอบขนส่งอำวธุทีม่อีำนภุำพท�ำลำยล้ำงสงู แผนเผชญิเหตรุองรบัสถำนกำรณ์ 

เมื่อตรวจพบเรือ IUU List แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดมลพิษและภัยพิบัติทำงทะเลที่เป็นภัยต่อทรัพยำกร

ทำงทะเล แผนเผชิญเหตุป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบขนยำเสพติดทำงทะเล และแผนเผชิญ

เหตุรองรับสถำนกำรณ์มลพิษทำงน�้ำ

  ๓.๓.๒ ปัญหา/อุปสรรค

   ๑) เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ท�ำให้กจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กับกำรฝึกไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้เต็มรูปแบบ รวมถึงไม่สำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสือ่สำรในกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิแนวโน้มภยัคกุคำมควำมมัน่คงในแต่ละสถำนกำรณ์

กำรฝึกได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

   ๒) กำรฝึกในครั้งนี้ ยังไม่ครอบคลุมกำรทดสอบขั้นตอนประกำศเขตกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภยั (ทำงทะเล) เนือ่งจำกมรีะยะเวลำกำรจัดกำรฝึกค่อนข้ำงจ�ำกดั ผู้ควบคมุกำรฝึก 

จึงปรบัรปูแบบกำรด�ำเนนิกำรโดยให้หน่วยงำนทีเ่ข้ำรบักำรฝึกมกีำรรำยงำนแนวควำมคดิในกำรปฏบิตั ิ

และกำรควบคมุสัง่กำรของหน่วยงำนภำยใน ศรชล. เกีย่วกบัเร่ืองดังกล่ำว
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	 	 	 ๓)	 การฝึกยงัขาดการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานอืน่ท่ีรบัผดิชอบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

หรอืมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	อาทิ	ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ	กระทรวงพาณชิย์	ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ	 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ	 อาจไม่ได้รับข้อมูล 

ทีเ่กีย่วข้องและองค์ความรูเ้ฉพาะด้านทีค่รบถ้วน

  ๓.๓.๓ ข้อเสนอแนะ

	 	 	 ๑)	 ควรมีการฝึกรับมือกับภัยคุกคามในกรณีภาวะไม่ปกติตามมาตรา	๒๗	 (๓)	

แห่ง	 พ.ร.บ.	 การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เช่น	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 

การบริหารจัดการมลพิษทางน�้า	 และการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	

โดยอาจพจิารณาบรูณาการการฝึกร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

	 	 	 ๒)	 ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภายใน	 ศรชล.	 รวมถึง

ประชาสมัพนัธ์ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รับทราบถึงขัน้ตอนการปฏบิตัติามแผนเผชญิเหตุท่ี	 ศรชล.	

ได้จดัท�าขึน้	ตลอดจน	อาจพจิารณาปรบัปรุงและทบทวนแผนเผชญิเหตุดังกล่าวให้มคีวามเหมาะสมกบั

บรบิทความมัน่คงทีเ่ปลีย่นแปลงไป

	 	 	 ๓)	ควรมีการฝึกการประกาศเขตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องอาศัย

การบูรณาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	การขจัด

คราบน�้ามันในทะเลบริเวณชายฝั่งและบนชายฝั่ง

	 	 	 ๔)	 ควรเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว	 และการก�ากับดูแล

สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงเข้าร่วมการฝึกในคร้ังต่อไป	

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน	 รวมทั้งข้อที่พึงระมัดระวัง	 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

มีการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีการป้องกันตัวเองในการปฏิบัติจริง

	 	 	 ๕) ควรน�าบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกกรณีท่ีมีการร้องขอจากมิตรประเทศ 

ให้สกัดกั้นเรือต้องสงสัยท�าการลักลอบขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 

ซึ่งได้แล่นผ่านทะเลอาณาเขตของประเทศไทยหรืออยู่นอกเหนือการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ	

มาทบทวนและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการต่างๆ	 

ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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 ๓.๔ ภาพรวมผลการฝึกสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ทุกประการ ท�าให้

หน่วยงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยท่ีมีอยู่มากยิ่งข้ึน  

รวมถงึสามารถน�าบทเรยีนทีไ่ด้รบัจากการฝึกมาปรับปรงุแนวทางการด�าเนนิงานเพ่ือเตรียมความพร้อม 

รับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดย สมช. จะน�าปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้รับ 

จากการฝึกมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับใหม่ อาทิ การปรับปรุง 

โครงสร้างและกลไกการบริหารวกิฤตการณ์ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค และระดบัท้องถิน่ให้สามารถรบัมอื 

กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหลายภัยในเวลาเดียวกัน การยกระดับการบูรณาการการฝึกระหว่างหน่วยงาน

ที่มีกลไกการบริหารจัดการภัยและระดับความรุนแรงของภัยคุกคามที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการพัฒนา

กระบวนการข่าวกรองเพื่อให้หน่วยงานด้านการข่าวสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือท�าการแจ้งเตือน 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที
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บทท่ี ๔
ภาคผนวก
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บทท่ี ๔
ภาคผนวก

๔.๑ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง

	 ๔.๑.๑	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๔.๑.๒ พระราชบญัญตักิารควบคุมสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสงู

	 พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ๔.๑.๓	พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 ๔.๑.๔	พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทยพระพุทธศักราช	๒๔๕๖

	 ๔.๑.๕	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ๔.๑.๖	พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๔.๑.๗	พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๔.๑.๘	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ๔.๑.๙	พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ๔.๑.๑๐	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ๔.๑.๑๑	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที	่๒)	

	 	 พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๔.๑.๑๒	พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ๔.๑.๑๓	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๔.๑.๑๔	พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔.๑.๑๕	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	๓)	

	 	 พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๔.๑.๑๖	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๔.๑.๑๗	พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช	๒๔๕๗

	 ๔.๑.๑๘	พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 ๔.๑.๑๙	ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการป้องกันและขจดัมลพิษทางน�า้เนือ่งจากน�า้มนั

	 	 พ.ศ.	๒๕๔๗
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	 ๔.๑.๒๐	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)

	 ๔.๑.๒๑	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)

	 ๔.๑.๒๒	ประกาศสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไขเกีย่วกบัการประกาศ

	 	 สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ	ในด้านการก่อการร้าย

	 ๔.๑.๒๓	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)

	 ๔.๑.๒๔	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)

	 ๔.๑.๒๕	แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๔.๑.๒๖	แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

๔.๒ นิยามศัพท์

 กากกัมมันตรังสี (Radioactive waste)	หมายถึง	วัสดุท่ีอยู่ในสถานะของแข็ง	ของเหลว	 

หรอื	แก๊ส	ทีเ่ป็นหรอืประกอบด้วย	หรอืปนเป้ือนด้วยสารกมัมันตรงัสท่ีีมค่ีากมัมันตภาพรงัสสีงูกว่าเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ซ่ึงผู้ครอบครองวัสดุนั้นไม่ประสงค์จะใช้งาน 

อกีต่อไป	 และให้หมายความรวมถงึวสัดอุืน่ใดท่ีคณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพ่ือสันติก�าหนดให้เป็น 

กากกัมมันตรังสีด้วย

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙)

 การก่อวินาศกรรม หมายถึง	การกระท�าใดๆ	อันเป็นการมุ่งเน้นท�าลายทรัพย์สินของประชาชน 

หรอืของรฐั	หรอืสิง่อนัเป็นสาธารณปูโภค	หรอืการรบกวนขดัขวางหน่วงเหน่ียวระบบการปฏบิตังิานใดๆ	 

ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคล	อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง	 การเศรษฐกิจ 

และสังคม	โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	๒๕๕๐)

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง	การจัดระบบและ 

การบริหารจัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ

(อ้างองิจาก	คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต.ิ	กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั.	 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ	๒๕๕๘)
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 การเปื้อนสารกัมมันตรังสี (Radioactive Contamination; contamination)	 หมายถึง	 

สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง	ของเหลว	และแก๊สที่ปนเปื้อนในอาหาร	น�้า	อากาศ	หรือเปรอะเปื้อน 

ที่พื้นผิววัสดุ	 อุปกรณ์	 ร่างกาย	 และ/หรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน	 ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาเพราะอาจ 

ก่อให้เกิดอันตรายได้

(อ้างอิงจาก	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.	ศัพทานุกรมนิวเคลียร์	พ.ศ.	๒๕๕๒)

 การเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิ หมายถึง	 การเตรียมการด้านต่างๆ	 ของหน่วยงานรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	

ภาคเอกชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรชุมชน	 และภาคประชาชน	 ตั้งแต่ 

ในภาวะปกติ	 เพื่อให้มีนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 แนวทางด�าเนินการ	 มาตรการ	 และกิจกรรม 

เพื่อป้องกันลดผลกระทบบรรเทาและระงับสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ

(อ้างองิจาก	 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ	 นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕).

 การเฝ้าระวัง	หมายถึง	การสังเกต	การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล	ตลอดจน	 

การรายงาน	 และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ	 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์ หมายถึง	 มาตรการหรือการด�าเนินการที่ก�าหนดขึ้น

เพื่อป้องกันรับมือ	 และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์	 ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 ความมั่นคงทางทหาร	 และความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	๒๕๖๒)

 การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	หมายถึง	การด�าเนนิการเพือ่ป้องกัน	ควบคุม	แก้ไข	 

และฟื้นฟูสถานการณ์ใดท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลที่ก่อให้เกิด 

ความไม่สงบสขุ	ท�าลาย	หรอืท�าความเสยีหายต่อชวีติ	ร่างกาย	หรือทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ	 

รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั	ให้กลบัสูส่ภาวะปกตเิพือ่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน	หรือความมัน่คงของรัฐ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑)
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 กักกัน	 หมายถึง	 การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ	 เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรค 

แพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้นๆ	ได้	จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค	

หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 เขตทางทะเล	หมายถึง	ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีอ�านาจอธิปไตย 

หรือสิทธิอธิปไตย	หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้หรือจะใช้	 หรือมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย 

ระหว่างประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือด้วยประการใดๆ	 ได้แก่	 น่านน�้าภายใน	 ทะเลอาณาเขต	 

เขตต่อเนื่อง	 เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 ไหล่ทวีป	 และทะเลหลวง	และให้หมายความรวมถึงเกาะเทียม	 

สิ่งติดตั้ง	และสิ่งปลูกสร้างในทะเล	รวมทั้งห้วงอากาศเหนือทะเล	พื้นดินท้องทะเล	ใต้พื้นดินท้องทะเล	

และพื้นที่ทางทะเลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดในราชกิจจาบุเบกษา

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๒)

 ข้อมลูส่วนบคุคล	หมายถงึ	 ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท�าให้สามารถระบตัุวบคุคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อม	แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐)

 ความมั่นคงแห่งชาติ	 หมายถึง	 ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราชอธิปไตย	

บูรณภาพแห่งอาณาเขต	 สถาบันศาสนา	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 ความปลอดภัยของประชาชน 

การด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน	หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ	 รวมทัง้ความพร้อมของประเทศทีจ่ะเผชิญ 

สถานการณ์ต่าง	ๆ	อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙)

 คุมไว้สังเกต	หมายถึง	การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน	และอาจจะอนุญาต 

ให้ผ่านไปในที่ใดๆ	ก็ได้	โดยมีเงื่อนไขว่าเม่ือไปถึงท้องที่ใดที่ก�าหนดไว้	ผู ้นั้นต้องแสดงตัว 

ต่อเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อประจ�าท้องทีน่ัน้เพ่ือรับการตรวจในทางแพทย์	 เพ่ือป้องกนัมใิห้เชือ้โรค 

แพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้นๆ	ได้

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘)
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 โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ	หมายถึง	คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร ์

ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของรฐั	ความปลอดภยัสาธารณะ	ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ	หรอืโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อันเป็นประโยชน์สาธารณะ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	๒๕๖๒)

 ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT)	หมายถึง	 

หน่วยปฏิบัติการกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงทุกประเภท	รวมถึงสามารถสนธิก�าลัง

ปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ทันทีท่ีเกดิเหตุฉุกเฉิน	ได้รับการจัดต้ังข้ึนโดยกรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ปัจจุบันมี	ชุด	ERT	ปฏิบัติงานประจ�าอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลาง	

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	 ๑	 -	 ๑๘	 และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยขนาดใหญ่ของประเทศ

(อ้างองิจาก	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ. 

(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)

 ช่องทางเข้าออก	 หมายถึง	 ช่องทางหรือสถานที่ใดๆ	 ที่ใช้ส�าหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ	 

ของผู้เดินทางพาหนะ	และสิ่งของต่างๆ	ทั้งนี้	 ให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพ่ือให้

บริการดังกล่าว

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 เชือ้โรค	หมายถึง	(๑)	เชือ้จลุนิทรย์ี	(๒)	สารชวีภาพ	(๓)	เชือ้อืน่ตามประกาศทีอ่อกตามมาตรา	๖	 

กรณตีาม	(๑)	(๒)	และ	(๓)	ต้องเป็นกรณเีฉพาะท่ีท�าให้เกดิโรคในคน	ปศสัุตว์	สัตว์พาหนะ	หรือสัตว์อืน่ 

ตามประกาศที่ออกตามมาตรา	๖	(๓)	ของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 เชื้อจุลินทรีย	์	หมายถึง		แบคทีเรีย	รา	ไวรัส	และปรสิต

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 ไซเบอร	์ หมายถึง	 ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์	 ระบบอินเทอร์เน็ต	 หรือโครงข่ายโทรคมนาคม	 รวมทั้ง	 การให้บริการโดยปกติของ

ดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน	ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	๒๕๖๒)
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 เดอร์ตบีอมบ์ (Dirty Bomb)	หมายถึง	ระเบดินวิเคลียร์ท่ีมฝุ่ีนกมัมนัตรังสีเกดิข้ึนค่อนข้างมาก	

ปัจจุบนัค�านีห้มายรวมถงึระเบดิทีม่สีารกมัมันตรงัสรีวมอยูด้่วย	เพือ่ให้มกีารกระจายของกมัมนัตภาพรงัสี

(อ้างอิงจาก	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.	ศัพทานุกรมนิวเคลียร์	พ.ศ	๒๕๕๒)

 ทะเล	หมายถึง	ทะเลชายฝ่ัง	ทะเลนอกชายฝ่ัง	ทะเลนอกน่านน�า้ไทย	และทะเลทีอ่ยูใ่นเขตของรฐั

ชายฝ่ังอืน่

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 หมายถึง	 สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเล	

และชายฝั่งรวมถึงพรุชายฝั่ง		พื้นที่ชุ่มน�้าชายฝั่ง	คลอง	คูแพรก	ทะเลสาบ	และบริเวณพื้นที่ปากแม่น�้า

ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน�้าทะเลเข้าถึง	เช่น	ป่าชายเลน	ป่าชายหาด	หาด	ที่ชายทะเล	

เกาะ	หญ้าทะเล	ปะการงั	ดอนหอย	พชืและสตัว์ทะเล	หรอืสิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้เพือ่ประโยชน์แก่ระบบนเิวศ	 

ทางทะเลและชายฝั่ง	เช่น	ปะการังเทียม	แนวลดแรงคลื่น	และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 น่านน�้าไทย	หมายถึง	น่านน�้าภายใน	ทะเลชายฝั่ง	และทะเลนอกชายฝั่ง

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 น่านน�้าภายใน	หมายถึง	ที่จับสัตว์น�้าภายในราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 ทะเลชายฝ่ัง	หมายถงึ	ทะเลทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรนบัจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปสามไมล์ทะเล	 

เว ้นแต่ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าจะออก 

กฎกระทรวง	 ก�าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ

มากกว่าสามไมล์ทะเล	 แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล	 โดยให้มี

แผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก�าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 แนวชายฝั่งทะเล	 หมายถึง	 แนวที่น�้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง	 ชายเกาะ	 ตามที่ระบ ุ

ในแผนทีเ่ดนิเรอืของกรมอทุกศาสตร์ว่ามคีวามลกึน�า้ศนูย์เมตร	หรอืแนวขอบนอกของพืน้ทีท่ีม่กีารถมทะเล

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

65TP002_�����4 �������_p81-102-NT OK.indd   88 3/7/2565 BE   10:33 AM



การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C - MEX 2021) 89

 ทะเลนอกชายฝั่ง	หมายความว่า	ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่งจนสุด	

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของราชอาณาจักรไทยหรือสุดเขตไหล่ทวีป 

ที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศสุดแต่เขตใดจะไกลกว่า

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 ทะเลนอกน่านน�า้ไทย	หมายความว่า	ทะเลหลวงทีอ่ยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝ่ังและหมายความ	รวมถึง

ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 ทะเลทีอ่ยูใ่นเขตของรฐัชายฝ่ัง	 หมายถึง	 ทะเลท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจของรัฐชายฝ่ังหรือท่ีรัฐชายฝ่ัง 

มีสิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

(อ้างอิงจาก	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 น�า้มนั	 หมายถึง	 ปิโตรเลยีมไม่ว่าจะอยูใ่นรปูใด	 และน�า้มนัอืน่ทีไ่ม่สลายตวัง่ายและให้หมายความรวมถงึ

สิ่งปนเปื้อนน�้ามันด้วย

(อ้างอิงจาก	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	

พ.ศ.	๒๕๔๗)

 ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	หมายถึง	ผลประโยชน์ของประเทศไทยอนัพงึได้รับจากกิจกรรม 

ทางทะเล	หรอืประโยชน์อ่ืนใดในเขตทางทะเล	ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ในทกุ	ๆ	ด้าน	 

เช่น	 ด้านความมั่นคง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ด้านทรัพยากร	 

หรือด้านสิ่งแวดล้อม

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 พลงังานนวิเคลยีร์	หมายถงึ	พลงังานท่ีปลดปล่อยออกมาจากการแยกรวม	หรือแปลงนวิเคลียส

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙)

 แพลตฟอรม์ (Platform)	 หมายถึง	 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ีส่ามารถขยายขดีความสามารถ 

อย่างไม่จ�ากัด	 มีการพัฒนาฟังก์ชันหรือโมดูลใหม่ๆ	 มาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา	 เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	

เสมอ	และสามารถน�าไปต่อเชื่อมกับระบบอื่นได้	แพลตฟอร์มไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ซอฟต์แวร์แต่ยังรวมไป

ถึงเว็บไซต์	หรือบริการที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมาต่อเชื่อมหรือดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

(อ้างอิงจาก	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.	แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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 ภยัคกุคาม	หมายถงึ	ภาวะหรอืสถานการณ์ทีก่่อให้เกดิความไม่มัน่คง	ซึง่เป็นปัญหาทีม่คีวามรนุแรง	 

สลับซับซ้อน	หากไม่ด�าเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙)

 ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 หมายถึง	 การกระท�าหรือการด�าเนินการใดๆ	 โดยมิชอบโดยใช้

คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้าย

ต่อระบบคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง 

ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท�างานของคอมพิวเตอร์	 ระบบคอมพิวเตอร์	

หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	๒๕๖๒)

 ภัยด้านความมั่นคง	 หมายถึง	 ภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 เช่น	 ภัยจากการก่อ

วินาศกรรม	 ภัยจากการก่อการร้าย	 ภัยจากทุ่นระเบิด/กับระเบิด	 ภัยทางอากาศ	 การก่อการจลาจล	

ภัยจากการสู้รบ	และภัยจากการสงคราม	 เป็นต้น	ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและ

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย

(อ้างอิงจาก	กรมการสรรพก�าลังกลาโหม	และส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.แผนผนึกก�าลังและ

ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ)

 ภาวะไม่ปกติ	 หมายถึง	 สถานการณ์ระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยความมั่นคง	 สาธารณภัย	

สถานการณ์ฉุกเฉิน	 และสถานการณ์วิกฤตจนถึงขั้นต้องมีการระดมสรรพก�าลังของทุกฝ่ายในชาติ	

เพื่อผนึกก�าลังในการแก้ปัญหาดังกล่าว

(อ้างองิจาก	ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต.ิ	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต.ิ	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)

 มลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	หมายถึง	มลพิษที่เกิดจากการเททิ้งหรือการรั่วไหลของน�้ามัน	

หรือการทิ้งสิ่งปนเปื้อนน�้ามันลงสู่ทะเลหรือแหล่งน�้าในการผลิต	การขุดเจาะ	การขนส่ง	การขนถ่าย	

หรือการเก็บรักษาน�้ามัน

(อ้างอิงจาก	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 

พ.ศ.	๒๕๔๗)
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 แยกกัก		หมายถึง	การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ	เพื่อป้องกัน

มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซ่ึงอาจได้รับเชื้อโรคนั้นๆ	ได้จนกว่าจะพ้นระยะ

ติดต่อของโรค

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘)

 รงัส	ีหมายถงึ	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าหรอือนภุาคใดๆ	ท่ีมคีวามเร็ว	ซ่ึงสามารถก่อให้เกดิการแตกตัว

เป็นไอออนได้ในตัวกลางที่ผ่านไป

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙)

 รังสี, การแผ่รังสี (Radiation)	หมายถึง	พลังงานที่แผ่จากต้นก�าเนิดรังสีผ่านอากาศหรือสสาร	

ในรปูของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	เช่น	ความร้อน	แสงสว่าง	คล่ืนวทิยรัุงสีเอกซ์	รังสีแกมมา	หรือเป็นกระแส 

ของอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็ว	เช่น	รังสีคอสมิก	รังสีแอลฟา	รังสีบีตา	อนุภาคนิวตรอน	อนุภาคโปรตอน

(อ้างอิงจาก	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.	ศัพทานุกรมนิวเคลียร์	พ.ศ.	๒๕๕๒)

 วัสดุกัมมันตรังสี	 หมายถึง	 ธาตุหรือสารประกอบใดๆ	 ที่องค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้าง

ภายในอะตอมไม่คงตัวและสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสีออกมาทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเกิดจาก 

การผลิต	หรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์	การผลิตจากเครื่องก�าเนิดรังสี	หรือกรรมวิธีอื่นใด	ทั้งนี้	 ไม่รวมถึง

วัสดุกัมมันตรังสีที่มีลักษณะเป็นวัสดุนิวเคลียร์

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙)

 วัสดุนิวเคลียร	์หมายถึง	(๑)	วัสดุต้นก�าลัง	ได้แก่	(ก)	ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ	ยูเรเนียม 

ด้อยสมรรถนะ	 ทอเรยีม	 หรอืวสัดอุืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 ทัง้นี	้ รวมถงึสารประกอบหรือสารผสม 

ของธาตุหรือวัสดุดังกล่าวตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	 (ข)	 แร่หรือสินแร่ซ่ึงประกอบด้วยวัสดุ 

ตาม	(ก)	อย่างหนึง่หรอืหลายอย่างโดยมอีตัรา	ความเข้มข้นตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	(๒)	วสัดนุวิเคลยีร์พิเศษ 

ได้แก่	(ก)	พลูโทเนียม	ยูเรเนียม	233	ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม	233	หรือยูเรเนียม	235	

หรือสารประกอบของธาตุดังกล่าว	(ข)	วัสดุใดๆ	ที่มีวัสดุตาม	(ก)	อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมเข้าไป	

(ค)	วัสดุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	(๓)	วัสดุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙)
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 โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง หรือ

ทางอ้อมมาสู่คน

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หมายถึง โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูล

อย่างต่อเนื่อง

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 โรคติดต่ออันตราย หมายถึง โรคติดต่อท่ีมีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู ้อื่นได้  

อย่างรวดเร็ว

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 โรคตดิต่ออบุตัใิหม่ หมายถงึ โรคตดิต่อท่ีเกดิจากเชือ้ใหม่ (New infection disease) โรคติดต่อ 

ที่พบในพื้นที่ใหม่ (New geographical areas) โรคอุบัติซ�้า (Reemerging infection disease)  

เชื้อก่อโรคท่ีดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) และเหตุการณ์จงใจกระท�า 

ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ

(อ้างอิงจาก ส�านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร ์

เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 โรคระบาด หมายถงึ โรคตดิต่อหรอืโรคท่ียงัไม่ทราบสาเหตุของการเกดิโรคแน่ชัด ซึง่อาจแพร่ไปสู ่

ผู้อื่น ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 เรือ หมายถึง ยานพาหนะทางน�้า ทุกชนิดไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกล�าเลียง โดยสาร ลากจูง ดัน 

ยก ขุด หรือ ลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน�้าได้ท�านองเดียวกัน

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖)

 เรือบรรทุกสินค้า หมายถึง เรือที่ไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดล�า เดินด้วยกรรเชียง แจว หรือ 

พาย หรือบางทีใช้ใบ และใช้ส�าหรับบรรทุกสินค้า

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทยพระพุทธศักราช ๒๔๕๖)
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 เรือโดนกัน	 หมายถึง	 การปะทะกันระหว่างเรือเดินทะเล	 หรือการที่เรือเดินทะเลปะทะกับ 

เรือล�าอื่น	ท�าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ	ทรัพย์สินหรือบุคคลบนเรือที่ปะทะกันล�าหนึ่งล�าใดหรือทุกล�า	

และให้หมายความรวมถึงการที่เรือเดินทะเลได้ก่อหรือได้รับความเสียหายดังกล่าว	 โดยมีสาเหตุจาก

การปฏบิตักิารหรอืงดเว้นปฏบิตักิารเก่ียวกบัการบงัคบัหรือการควบคมุเรือ	 หรือการฝ่าฝืนกฎข้อบงัคบั 

เกี่ยวกับการเดินเรือแม้ว่าเรือจะมิได้มีการปะทะกัน	ทั้งนี้	ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในน่านน�้าใดก็ตาม

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน	พ.ศ.	๒๕๔๘)

 เรือโดยสาร	หมายถึง	เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	พระพุทธศักราช	๒๔๕๖)

 เรือประมง หมายถึง	เรือที่ใช้ส�าหรับการจับสัตว์น�้า	หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่นๆ	ที่อยู่ในทะเล

(อ้างอิงจาก	พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	พระพุทธศักราช	๒๔๕๖)

 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)	 หมายถึง	 แนวทาง 

ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพื้นท่ีเกิดเหตุ	 ตั้งแต่

เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน	โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่าง	ๆ	

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์	 

(Unified	 Command)	 โดยปกติมีการจัดโครงสร้างระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน	๕	 สายงานหลัก	 คือ	

ส่วนบัญชาการ	(Command)	ส่วนปฏิบัติการ	(Operation)	ส่วนแผนงาน	(Planning)	ส่วนสนับสนุน

ก�าลงับ�ารงุหรือโลจสิตกิส์	 (Logistics)	และส่วนการเงนิ/การบรหิารจดัการ	(Finance/Administration)	

ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานที่อาจจ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็นต้องใช้งาน	ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ

(อ้างองิจาก	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)

 วสัดกุมัมนัตรงัส ี(Radioactive Material)	หมายถงึ	วสัดทุีม่นีวิไคลด์กมัมนัตรงัสเีป็นองค์ประกอบ	 

ท�าให้มีการแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา

(อ้างอิงจาก	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.	ศัพทานุกรมนิวเคลียร์	พ.ศ	๒๕๕๒)
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 วสัดนุวิเคลยีร์พิเศษ (Special Nuclear Material) หมายถึง วสัดฟิุสไซล์ และยเูรเนียมเสรมิ

สมรรถนะ

(อ้างอิงจาก ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ พ.ศ ๒๕๕๒)

 สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนหรือเป็นภยัต่อความม่ันคงของรัฐ หรืออาจท�าให้ประเทศหรอืส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศ 

ตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

การรบหรอืสงคราม ซึง่จ�าเป็นต้องมมีาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราช และบูรณภาพ

แห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาต ิการปฏบิตัติามกฎหมาย ความปลอดภยัของประชาชน การด�ารงชวีติ 

โดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือ

การป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง

(อ้างอิงจาก พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘)

 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ 

โรคระบาดสัตว์น�้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิด

จากธรรมชาติ มีผู้ท�าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย 

ของประชาชน หรอืความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของประชาชนหรือของรฐั และให้หมายความรวมถงึภัยทางอากาศ 

และการก่อวินาศกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(อ้างองิจาก คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 สารชีวภาพ  หมายถึง (๑) ผลิตผลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงจากพิษจาก

สัตว์เชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้ออื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๓) และ(๒) อนุภาคโปรตีนก่อโรค

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 สินค้าที่ใช้ได้สองทาง หมายถึง สินค้าที่น�าไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหาร  

โดยสามารถน�าไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดดัแปลง จดัเก็บ หรอืล�าเลยีงอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลาย

ล้างสงู หรือน�าไปกระท�าด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญตักิารควบคมุสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู  

พ.ศ. ๒๕๖๒)
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 สนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสงู หมายถงึ อาวธุ ทีม่อีานุภาพ 

ท�าลายล้างสูง  อาวุธยุทธภัณฑ์  และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลาย

ล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒)

 เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ หมายถงึ เหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการกระท�าหรอื 

การด�าเนินการใดๆ ท่ีมิชอบ ซึ่งกระท�าการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจ 

เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ

คอมพิวเตอร์

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

 หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชน ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

 อาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู หมายถงึ อาวธุนวิเคลยีร์ อาวธุชวีภาพ อาวธุเคมีหรอือาวธุอืน่ใด 

ซึ่งมีอานุภาพท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชจ�านวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อม 

อย่างร้ายแรงท�านองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของอาวุธนั้นด้วย

(อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลาย

ล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒)

 อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่ด�าเนินกิจกรรม

ทางนวิเคลียร์และรงัสโีดยไม่เจตนา รวมถงึความผิดพลาดทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิกิจกรรมทางนวิเคลียร์ 

และรังสี หรือสิ่งของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ท�าให้มีการปลดปล่อย หรือเกือบ 

มีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม

(อ้างองิจาก ส�านักงานปรมาณเูพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี แผนฉกุเฉนิทางนวิเคลยีร์ 

และรังสีแห่งชาติ. พ.ศ. ๒๕๕๖)
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 CERT (Computer Emergency Response Team) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ของ CERT Coordination Center (CERT/CC)	หมายถึง	หน่วยงานรบัมอืเหตภุยัคกุคามทีอ่ยู่ภายใต้

สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 (Software	Engineering	 Institute:	SEI)	แห่งมหาวิทยาลัย	Carnegie	

Mellon	 ในสหรัฐอเมริกา	 และเนื่องจาก	 CERT	 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน	 ดังนั้น	 ศูนย ์

ที่ท�าหน้าที่ประสานและรับมือเหตุภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่และต้องการ 

ใช้ชื่อที่มีค�าว่า	 CERT	 จะต้องยื่นขอใบอนุญาตเสียก่อนทั้งนี้	 CERT	 แห่งแรกจัดต้ังข้ึนเพ่ือรับมือ 

และแก้ไขเหตุการณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้องที่มีผลกระทบในวงกว้างซึ่งเกิดจาก	 worm	 

ชื่อ	Morris	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๑

(อ้างอิงจาก	ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย.	ส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน).	คู่มือการจัดตั้งซีเซิร์ต	(Establishing	a	CSIRT).	

พ.ศ	๒๕๖๑)

 Malware ย่อมาจาก Malicious Software	หมายถึง	ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์	เป็นโปรแกรม

ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อท�าอันตรายกับระบบ	เช่น	ท�าให้คอมพิวเตอร์ท�างานผิดปกติ	ขโมย/ท�าลายข้อมูล	

หรอืเปิดช่องทางให้ผูไ้ม่หวงัดเีข้ามาควบคมุเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	 ในการแบ่งประเภทของมลัแวร์	

โดยปกติจะแบ่งตามพฤติกรรมการท�างาน	 เช่น	 ๑)	 Virus	 แพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องอื่นๆ	 

ผ่านไฟล์	๒)	Worm	แพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องอื่น	ๆ	ผ่านระบบเครือข่าย	(เช่น	อีเมล	หรือระบบ

แชร์ไฟล์)	๓)	Trojan	หลอกว่าเป็นโปรแกรมที่ปลอดภัยแล้วให้ผู้ใช้หลงเชื่อน�าไปติดตั้ง	๔)	Backdoor	

เปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาควบคุมเครื่อง	๕)	 Rootkit	 เปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาควบคุม

เคร่ือง	พร้อมได้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ	และ	๖)	Spyware	แอบดูพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้	และ 

อาจขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วย

(อ้างอิงจาก	นายเสฏฐวุฒิ	แสนนาม.	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน).	 

การวิเคราะห์มัลแวร์เบื้องต้น	ตอนที่	๑.	พ.ศ.	๒๕๕๖)
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๔.๓ บัญชีค�ำย่อ

 บัญชีค�ำย่อคณะกรรมกำร/หน่วยงำน

	 	 กกม.	หมายถึง	คณะกรรมการก�ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 	 กต.	หมายถึง	กระทรวงการต่างประเทศ

	 	 กทท.	หมายถึง	การท่าเรือแห่งประเทศไทย

	 	 กปน.	หมายถึง	คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้า	เนื่องจากน�้ามัน

	 	 กปม.	หมายถึง	กรมประมง	

	 	 กปส.	หมายถึง	กรมประชาสัมพันธ์

	 	 กมช.	หมายถึง	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

	 	 กรอ.	หมายถึง	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 กศก.	หมายถึง	กรมศุลกากร

	 	 กษ.	หมายถึง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 	 กสพ.	หมายถึง	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 	 กห.	หมายถึง	กระทรวงกลาโหม

	 	 กอ.รมน.	หมายถึง	กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

	 	 ขกท.	หมายถึง	หน่วยข่าวกรองทางทหาร

	 	 ขว.ทหาร	หมายถึง	กรมข่าวทหาร

	 	 คกก.ตพ.	หมายถึง	คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

	 	 คกก.เตรียมการไซเบอร์	 หมายถึง	 คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคง 

     ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

	 	 คค.	หมายถึง	กระทรวงคมนาคม
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	 	 คพ.	หมายถึง	กรมควบคุมมลพิษ

	 	 จท.	หมายถึง	กรมเจ้าท่า

	 	 ดศ.	หมายถึง	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 	 ตม.	หมายถึง	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

	 	 ตร.	หมายถึง	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

	 	 ทช.	หมายถึง	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

	 	 ทบ.	หมายถึง	กองทัพบก

	 	 ทร.	หมายถึง	กองทัพเรือ

	 	 ทส.	หมายถึง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ทอ.	หมายถึง	กองทัพอากาศ

	 	 นปท.	หมายถึง	คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

	 	 บก.ทท.	หมายถึง	กองบัญชาการกองทัพไทย

	 	 บก.ปอท.	หมายถึง	กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 

	 	 ทางเทคโนโลยี

	 	 บช.ส.	หมายถึง	กองบัญชาการต�ารวจสันติบาล

	 	 บก.รน.	หมายถึง	กองบังคับการต�ารวจน�้า

	 	 บมจ.	กสท.	โทรคมนาคม	หมายถึง	บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บมจ.	ทีโอที	หมายถึง	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ปค.	หมายถึง	กรมการปกครอง

	 	 ปภ.	หมายถึง	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 	 ปส.	หมายถึง	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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	 	 พน.	หมายถึง	กระทรวงพลังงาน

	 	 มท.	หมายถึง	กระทรวงมหาดไทย

	 	 ยธ.	หมายถึง	กระทรวงยุติธรรม

	 	 ศซบ.ทหาร	หมายถึง	ศูนย์ไซเบอร์ทหาร

	 	 ศตก.	หมายถึง	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

	 	 ศบท.	หมายถึง	ศูนย์บัญชาการทางทหาร

	 	 ศรภ.	หมายถึง	ศูนย์รักษาความปลอดภัย

	 	 ศรชล.	หมายถึง	ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

	 	 สขช.	หมายถึง	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

	 	 สธ.	หมายถึง	กระทรวงสาธารณสุข

	 	 สทอภ.	หมายถึง	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

	 	 สพธอ.	หมายถึง	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)

	 	 สภา	มช.	หมายถึง	สภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 	 สมช.	หมายถึง	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 	 อว.	หมายถึง	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

  บัญชีค�าย่อค�าศัพท์

  กฝร.	หมายถึง	การฝึกร่วมกองทัพไทย

	 	 กรส.	หมายถึง	การฝึกระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร

	 	 ทลร.	หมายถึง	หน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิด

	 	 สปฉ.	หมายถึง	แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
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  บัญชีค�าย่อภาษาอังกฤษ

	 	 APEC	หมายถงึ	Asia-Pacific	Economic	Cooperation	กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 

	 	 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

	 	 APT	หมายถงึ	Advanced	Persistent	Threat	อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	ทีม่เีป้าหมาย 

	 	 เพื่อโจมตีหน่วยงานที่มีข้อมูลส�าคัญ

	 	 CERT	หมายถึง	Computer	Emergency	Response	Team	หน่วยงานดูแล	 

	 	 ความปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละประเทศ

	 	 C	-	MEX	หมายถึง	National	Crisis	Management	Exercise	การฝึกการบริหาร 

	 	 วิกฤตการณ์ระดับชาติ

	 	 EOD	หมายถึง	Explosive	Ordance	Disposal	หน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิด

	 	 ERT	หมายถึง	Emergency	Response	Team	ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน

	 	 FTX	หมายถึง	Field	Training	Exercise	การฝึกภาคสนาม

	 	 IESG	หมายถึง	 Oil	 Industry	 Environmental	 Safety	 Group	 Association	 สมาคม 

	 	 อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน

	 	 JIC	หมายถึง	Joint	Information	Center	ศูนย์ข้อมูลร่วม

  NCSC	 หมายถึง	 National	 Cyber	 Security	 Committee	 คณะกรรมการการรักษาความมัน่คง 

	 	 ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

	 	 RPM	หมายถึง	Radiation	Portal	Monitor	เครื่องส�ารวจรังสี

	 	 SOP	หมายถึง	Standard	Operating	Procedure	มาตรฐานการปฏิบัติงาน

	 	 TTX	หมายถึง	Tabletop	Exercise	การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ
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