
การพัฒนาการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ

	 ยศกร	ยืนยง	
4

 4 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ กองความมัน่คงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกนัประเทศ ส�านกังาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ, รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 5 สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์, ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล : ระบบการเตรียมพร้อม 
ของไทย” ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) , และ สินชัย คารวุตม์ และยศกร ยืนยง, 
“ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงของไทย” ใน วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)

1. ความส�าคัญของการเตรียมพร้อมของไทย

 ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงหรือความเสี่ยงที่ท�าให้เกิด
สถานการณ์ดงักล่าวได้หลากหลายรปูแบบ รวมถงึภยัความมัน่คงเดิมท่ีมลัีกษณะเปล่ียนแปลงไป 
มีความสลับซับซ้อน ข้ามพรมแดนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกัน 
ระหว่างปัญหาภัยความมัน่คงต่าง ๆ  โดยมีสาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน และความมั่นคงภายในประเทศ อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
รวมถึงปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดท�าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะต้อง
เผชิญปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่ไม่คาดคิดและก่อให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์ของประเทศได ้
ทัง้ “วกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ฉบัพลนั” เช่น ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและการก่อการร้าย “วกิฤตการณ์
ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา” เช่น โรคระบาด และอุทกภัย และ “วิกฤตการณ์ที่ทวีความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง” เช่น สภาวะโลกร้อน เป็นต้น 
 ประเด็นดังกล่าวมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก และหากศึกษาหลักการส�าคัญของแผนระดับ
ยุทธศาสตร์และแผนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อม อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 
– 2580) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ให้ความส�าคัญกับ 
การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาตเิพือ่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาผนกึก�าลงัร่วมกนัในลกัษณะ 
ประชารฐั โดยมแีผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 – 2565 เป็นกรอบการก�าหนดแนวทางและ
มาตรการเพือ่พฒันาระบบเตรยีมพร้อมแห่งชาตใิห้การบรหิารวกิฤตการณ์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 5
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 นอกจากนี้ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ ในประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความ
เสี่ยงอย่างบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 9 ได้ก�าหนดให้มีการจัดการ
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ เพื่อทดสอบแผนและ 
แนวทางปฏบิติัของระบบบญัชาการเหตุการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
รวมถึงมีการยกระดับการบูรณาการแผนด้านความมั่นคง 
และสาธารณภยัอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ภัยคุกคามความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป

 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีภารกิจ
ส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานความมั่นคงที่ส�าคัญ 
จดัการฝึกภายใต้ชือ่ “การฝึกการบริหารวกิฤตการณ์ระดับชาต”ิ (National Crisis Management Exercise: 
C - MEX) ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยได้มีการพัฒนาประเด็นการฝึกมาอย่างต่อเนื่องตามปัจจัย 
และเงื่อนไขส�าคัญที่ใช้ในการก�าหนดรายละเอียดการฝึกฯ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติและข้อสั่งการของผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาล บทเรียนและประสบการณ์ของประเทศไทยในการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคง 
ในลักษณะต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึน และน�าผลการฝึกฯ 
ที่ผ่านมาจัดท�าเป็นบทสรุปและถอดบทเรียนเพื่อน�าไปปรับปรุงการฝึกในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการจัดการฝึกมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี แต่ยังพบปัญหา
อุปสรรคและข้อจ�ากัดในการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการฝึกหลากหลายประเด็นภัย
คุกคามความมัน่คงในเวลาเดยีวกนั ท�าให้ไม่สามารถทดสอบกลไกการบรหิารจดัการภยัในรายละเอยีดเชงิลกึได้ 
เนื่องจากมีเวลาหารือเพื่อตกลงใจในแต่ละสถานการณ์การฝึกค่อนข้างจ�ากัด 2) การน�าผู้เชี่ยวชาญในด้าน 
การบริหารจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่มาเข้าร่วมการฝึกท�าได้ยาก เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีความรู้ความสามารถให้ครอบคลุมประเด็นการฝึก มีจ�านวนจ�ากัดและมีภารกิจค่อนข้างมาก 3) ผู้เข้ารับ 
การฝึกฯ ยังคุน้เคยกับการบรหิารจดัการภัยในรปูแบบเดิม รวมถงึไม่คุน้เคยกบัการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบริหารสถานการณ์ ท�าให้การบริหารจัดการภัยในแต่ละ
สถานการณ์การฝึกเป็นไปอย่างล่าช้าและมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ต่อการตกลงใจ และ 4) ผลที่ได้รับจากการฝึกฯ ยังไม่สามารถ
สร้างผลลัพธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบตัตินเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการภยัร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐเมื่อเกิดวิกฤตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงมีการพัฒนาการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาแนวทาง
การประเมินผลการฝึกฯ ตั้งแต่การให้หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกฯ 
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ประเมนิตนเอง ไปจนถงึการใช้ข้อมลูทางสถติ ิและผูเ้ชีย่วชาญด้านการบริหารวกิฤตการณ์มาก�าหนดเคร่ืองมอื 
การประเมินผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลเชิงลึกในแต่ละประเด็น 
การฝึกฯ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของต่างประเทศ 
เพือ่ให้เหน็ถงึจดุแขง็ ปัญหาและอปุสรรค ซึง่สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการก�าหนดแผนการด�าเนนิการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการฝึกฯ ต่อไป

2. แนวคิดการพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 หลักการส�าคัญการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ คือ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้สามารถเผชญิกบัภยัคกุคามตัง้แต่ในสภาวะปกต ิ รวมถึงมุง่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Capabilities)  
ของหน่วยงานให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไม่ให้หน่วยงานเกิดการ 
หยุดชะงัก (Disruption) ในภาวะวิกฤตด้วยการปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติสามารถพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในการรับมือกับภัยคุกคามให้ได ้
อย่างเตม็ศกัยภาพ และสามารถปรบัตวัต่อภยัคกุคามรปูแบบใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต รวมถงึท�าให้ประชาชน 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัภัยคกุคามท่ีอาจเกดิข้ึน จึงควรด�าเนนิการพัฒนา 
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีส่วนส�าคัญในการ
พัฒนาการฝึกฯ ดังนี้

 2.1 ปัจจัยภายใน

  2.1.1 การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน 
การออกแบบการฝึกจ�าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให ้
การจัดการฝึกสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่หน่วยงานต้องการแก้ไข 
และปรับปรุง ซึ่งควรเริ่มต้นจากการประเมินขีดความสามารถของ 
หน่วยงานในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ขีดความสามารถด้านทรัพยากร เช่น บุคลากรที่มีทักษะและ 
ความช�านาญงบประมาณ และสิง่อ�านวยความสะดวกทางกายภาพท่ีใช้ในการบริหารจัดการ 
ภัยรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) ขีดความสามารถของ
แผนเผชิญเหตุ โดยหน่วยงานอาจพิจารณาทบทวนแผนเผชิญเหตุของตนว่ามีลักษณะ
ของภัยคุกคาม พ้ืนที่เสี่ยง และภารกิจใดบ้างท่ีควรให้ความส�าคัญ ซ่ึงหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกสามารถ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่านเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่หน่วยงาน
ก�าลงัเผชญิอยู ่ เช่น SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ของหน่วยงาน

  2.1.2 การประเมินผลการฝึกฯ จากหลักวิชาการและข้อมูลทางสถิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที ่
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มากที่สุด รวมถงึการก�าหนดแผนการด�าเนนิการทีส่ามารถท�าให้ผลการประเมนิ
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแนวทางการประเมินผลการฝึกฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ดังนี้
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    3) ช่วงปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ด�าเนินการโดย คณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึก 
การบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต ิ ร่วมกบัคณะทีป่รกึษาเพ่ือประเมินผลการฝึกการบริหารวกิฤตการณ์ระดับชาติ 
ซึ่งเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน้าที่และอ�านาจในการ
ก�าหนดแนวทางและการควบคุมการประเมินผลการฝึกฯ ซึ่งได้น�าแนวคิดการพัฒนาการฝึกซ้อมการบริหาร 
วกิฤตการณ์ของกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิ(Homeland Security Exercise and Evaluation Program: 
HSEEP) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการฝึก C – MEX โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
    (1) ข้ันตอนการวางแผนและเตรียมพร้อม โดย คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ จะน�า
วัตถุประสงค์การฝึกฯ ตามที่ส่วนออกแบบการฝึกฯ ได้ก�าหนดไว้ มาก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เพื่อวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก (core capabilities) รวมถึงการก�าหนดเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมินผล เช่น บุคลากร แบบฟอร์ม เอกสารและคู่มือที่จ�าเป็น
    (2) ขัน้ตอนการเก็บข้อมลูและร่วมสงัเกตการณ์ โดยการเก็บรวมรวบข้อมลูจากการประชุม 
ภายหลังการฝึกซ้อมทันที (Debrief Meeting) ร่วมกับผู้ออกแบบการฝึกฯ และผู้ควบคุมการฝึกฯ รวมถึง 
การประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมการฝึก (Player Hot Wash) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ได้แสดงความคิดเห็น 
ถึงสิ่งที่เป็นจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์การฝึกฯ

    1) ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 ด�าเนินการโดย คณะท�างานประเมินผลการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติภายใต้กองอ�านวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ซ่ึงก�าหนดให้หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการฝึกประเมินตนเอง โดยมิได้มีการก�าหนดเครื่องมือการประเมินในแต่ละประเด็นการฝึกให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีลักษณะเป็นการสังเกตการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกฯ
    2) ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 ด�าเนินการโดย คณะท�างานประเมินผลการฝึกการบรหิาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติภายใต้กองอ�านวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติเช่นเดิม แต่มีการก�าหนด
เครือ่งมอืการประเมนิผลการฝึกโดยการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิติเป็นหลัก ได้แก่ การประเมนิ
ขั้นตอนการเตรียมการฝึกฯ การประเมินการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์การฝึกฯ และการประเมิน 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีใช้ในการสนับสนุนการฝึกฯ นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลการประเมินผลเชิงคุณภาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละประเดน็การฝึกฯ ดงัน้ัน การด�าเนนิการดังกล่าวจึงท�าให้ผลประเมนิการฝึกฯ มข้ีอเสนอ
แนะทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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    (3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการถอดบทเรียน 
ทีไ่ด้รบัจากการฝึกฯ ซึง่การวเิคราะห์ข้อมลูดงักล่าวต้องเกดิจากการวเิคราะห์
ถงึต้นเหต ุ(Root Cause) เพือ่ให้สามารถก�าหนดแผนการพัฒนาการฝึกฯ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
    (4) ขั้นตอนการจัดท�ารายงานการประเมินผลการฝึกฯ
(After Action Report: AAR) โดยเป็นการจัดท�าข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็น
ถงึประโยชน์และบทเรยีนทีไ่ด้รบัจากการฝึกฯ จดุแขง็และสิง่ทีค่วรมกีารพฒันา 
รวมถึงข้อเสนอแนะส�าคัญในการพัฒนาการฝึกฯ ระยะต่อไป

 2.2 ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การน�าแบบอย่างทีด่ ี (Good Practice) 
ของประเทศต่างๆ มาเป็นต้นแบบหรือประยุกต์ปรับใช้ในการพัฒนาการ
ฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาตขิองประเทศไทย อาท ิการฝึกการบรหิาร
วิกฤตการณ์ของส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency 
Management Agency: FEMA) กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมิู สหรัฐอเมรกิา 
(United States Department of Homeland Security) โดยมีแนวคิดการจัดการฝึก ประเด็นการฝึก 
และขั้นตอนการฝึก ดังนี้

  2.2.1 แนวคิดการจัดการฝึก โดย ส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง กระทรวงความมั่นคง 
แห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2489) ในการฝึกซ้อมทาง 
การทหารเพื่อปกป้องความม่ันคงของประเทศและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมือง 
อย่างไรก็ตามในสมัยสงครามเย็น (พ.ศ. 2488 - 2534) นอกจากการฝึกซ้อมที่เกี่ยวกับการทหาร ยังมีการฝึก 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า และ 
การก่อการร้าย เป็นต้น โดยมีวงรอบการฝึกภายในสองปีและมีคุณลักษณะของการฝึก ประกอบไปด้วย 
1) การฝึกในระดับตัวแทนหน่วยงานระดับสหพันธรัฐ 2) การฝึกในระดับมลรัฐ ท้องถิ่น รวมถึงการฝึก 
ในภาคเอกชน ภาคส่วน NGOs เนื่องจากรูปแบบรัฐของสหรัฐอเมริกาเป็นแบบสหพันธรัฐหรือรัฐรวม 
การปกครองจึงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลางของสหพันธรัฐและรัฐท้องถิ่นของแต่ละมลรัฐ

  2.2.2 ประเด็นการฝึก โดยด�าเนินการบูรณาการการฝึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงาน (Intelligence and Information 
Sharing) คือ การทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างสหพันธรัฐ มลรัฐ ท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
     ตัวอย่างการฝึกซ้อม ได้แก่ การฝึกร่วมกับ The Off  ice of Intelligence and  
Analysis (I&A) สังกดักระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมิูขึน้ ซึง่มที�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์บรูณาการข้อมูลข่าวสารและ
ก�าหนดผู้บังคับใช้กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง โดยที่ผ่านมาได้มีการฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดภัยคุกคามต่อความม่ันคงของรัฐ เช่น การขู่วางระเบิด การก่อความไม่สงบของ 
ผู้มีความคิดสุดโต่งทางการเมือง และการลักลอบค้ายาเสพติดขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ซึ่งการฝึกดังกล่าวเรียกว่า The Fusion Center Program
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    2) การทดสอบเหตุการณ์ที่ต้องมีการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน (Non-Stafford Act 
Incidents) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดสอบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในขั้นตอนปฏิบัต ิ
เช่น การวางแผน และการแจ้งเตือนภัย เป็นต้น
     ตัวอย่างการฝึกซ้อม ได้แก่ การฝึกซ้อมรับมือกับการรั่วไหลของวัตถุอันตรายและ
น�้ามัน หรือ Inland Spill of National Significance (SONS) ร่วมกับส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ
(Environmental Protection Agency: EPA) โดยทดสอบให้ฝ่ายบริหารออกนโยบายและกระบวนการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และประเมินประสิทธิภาพของการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วน
    3) การต่อต้านการก่อการร้าย (Counter Terrorism) กล่าวคอื การทดสอบขดีความสามารถ 
ของสหพันธรัฐ มลรัฐ และท้องถ่ิน ในการรับมือกับการก่อการร้ายที่มีความซับซ้อน โดยเน้นการรับมือ 
อย่างบูรณาการ ตั้งแต่การวางแผน การบังคับใช้กฎหมาย การให้บริการทางการแพทย์และการบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการก่อการร้ายที่มีความซับซ้อน คือ การก่อเหตุในหลายพื้นที่และมีความเชื่อมโยงกัน 
รวมท้ังมีการใช้อาวุธอันตรายในการก่อเหตุ เช่น เหตุการณ์การก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์ 
เป็นต้น
     ตัวอย่างการฝึก ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกัน โดยร่วมมือกับ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ สังกัด
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) โดยออกแบบการฝึก
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย การแพทย์ฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสารและความพร้อม
ของภาคเอกชนในการรับมือกับภัยการก่อการร้าย
    4) การบรหิารจดัการภยัความมัน่คงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) คอื เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความลับของประเทศ 
เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีถูกควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
     ตวัอย่างการฝึก ได้แก่ การน�านโยบายเกีย่วกบัไซเบอร์แห่งชาติมาทดสอบใช้ให้เกดิผล
ในทางปฏิบัติ เช่น การฝึกไซเบอร์แห่งชาติ หรอื National Cyber Exercise and Planning Program  
(NCEPP) ร่วมกับ ศูนย์บูรณาการการสื่อสารและความมั่นคงทางไซเบอร์ (the National Cybersecurity 
and Communications Integration Center) สังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภมู ิ โดยการจ�าลอง
สถานการณ์ความพร้อมในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงต่างประเทศ 
หรือท่ีเรียกว่าการฝึก Cyber Storm Exercise

CYBER STORMEXERCISE
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    5) การบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทดสอบการฟื ้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงแวดล้อม 
และชุมชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น การฝึก Silver Phoenix ในปี พ.ศ. 2557 เป็นการฝึกการแจ้งเตือนภัย 
และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีตามกรอบการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
(National Disaster Recovery Framework: NDRF) ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
    6) การบริหารจัดการโรคระบาด (Infectious Disease) เพ่ือทดสอบขีดความสามารถ
ของสหพันธรัฐ มลรัฐ และท้องถ่ิน ในการรับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ได้แก่ การทดสอบการรับมือกับ 
โรคมือเท้าปาก จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับส�านักงานกิจการสาธารณสุข (The Off ice of Health Affairs: 
OHA) กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิ เพือ่ทดสอบการปนเป้ือนของอาหาร ผลผลติทางการเกษตร และปศสุตัว์ 
และการวางแผนการเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ
    7) การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Catastrophic Incidents) เพื่อทดสอบขีดความสามารถ
ในการกู้ภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 
เช่น การทดสอบคาสคาเดีย ไรซิง (Cascadia Rising) ของหน่วยกู้ภัยระหว่างมลรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 
โดยการจ�าลองสถานการณ์การเกิดแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่บริเวณเขตมดุตัวของเปลือกโลกแคสเคเดีย (Cascadia 
Subduction Zone) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ�านวนมาก เป็นต้น

3. ข้อเสนอ การพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรน�า 
บทเรยีนทีไ่ด้รบัจากการฝึกฯ มาปรบัปรงุให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การฝึกฯ ท่ีก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงถอดบทเรียนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึง 
โอกาส ปัญหา หรือ Driving Force การพิจารณาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ควรมีการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง โดยด�าเนินการ ดังนี้

 3.1 การถอดบทเรียนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง 

สหรัฐอเมริกา (FEMA) เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของไทย 

   3.1.1 การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงที่จะใช้ในการฝึกฯ โดยการ
วเิคราะห์และประเมนิภยัคกุคามแบบ THIRA (Threat and Hazard Identification and Risk Assessment) 
ซึ่งมักถูกใช้อยู่บ่อยครั้งในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ของ FEMA มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
    1) การก�าหนดประเภทภัยคุกคามที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมการบริหารวิกฤตการณ์ 
โดยพิจารณาจากการจัดล�าดับความรุนแรงของภัยคุกคามท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) ต้ังแต ่
ในระดับท้องถิ่น ระดับมลรัฐ และระดับสหพันธรัฐ รวมถึง ผลกระทบ (Impact) ของภัยคุกคามดังกล่าว
    2) การก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและรองในการรับมือกับภัยคุกคาม รวมถึง
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ภัยคุกคามมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ ฤดูกาล และความพร้อม
ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
    3) การก�าหนดสมรรถนะหลกัของแต่ละหน่วยงาน (Core Capabilities) เช่น การก�าหนด 
หน่วยงานด้านคมนาคมท�าหน้าท่ีดูแลการอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บและการขนส่ง เป็นต้น
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RESCUE
RESCUE

RESCUE

RESCUE
RESCUE

    อย่างไรก็ตาม หากน�าการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงดังกล่าว 
มาใช้ในการฝึกของประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่าควรน�าการประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามจากหน่วยงาน 
ด้านการข่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินการ รวมถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจาก 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการภยั และการให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการในระยะเร่งด่วน
ทีร่ะบุไว้ในยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง อาท ิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภัยความมัน่คงทางไซเบอร์ 
การก่อการร้าย ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหายาเสพติด นอกจากนี ้
อาจให้ความส�าคญักบัภยัคกุคามทีไ่ม่ค่อยเกดิข้ึนบ่อยคร้ังในประเทศไทยแต่ส่งผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจ�าเป็นต้อง 
เร่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะเฉพาะในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว อาทิ ภัยจากสารเคมี วัตถุ
อันตราย อาวุธชีวภาพ นิวเคลียร์และรังสี (HAZMAT Materials) 

   3.1.2 การจดัท�าคูม่อืการเตรยีมพร้อมในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพือ่รบัมอืกับภยัคุกคาม 
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฯ ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการ 
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในพื้นท่ีของตนเอง รวมถึง 
ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถปฏิบตังิาน 
ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ รวมถึงการมีระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติประจ�า (Standard of Procedure : SOP) โดยมีเนื้อหา 
ดังนี้
    1) การประมาณการขีดความสามารถทีจ่�าเป็น 
ต่อการบริหารจัดการภัย (Estimate Capability Requirement) 
กล่าวคือ การวางแผน (Planning) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของทุกภาคส่วน ตลอดจน 
การวิเคราะห์ช่องโหว่ (Gaps) ของทรัพยากรในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถ 
ของหน่วยงานให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ
    2) การสร้างและรักษาไว้ซึ่งขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม (Building and 
Sustaining Capabilities) กล่าวคือ การจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารวิกฤตการณ์ รวมถึงการจัดท�า
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และท้องถิ่น
    3) การวางแผนการส่งต่อขีดความสามารถเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในแต่ละพื้นที่ 
(Planning to Deliver Capabilities) โดยเฉพาะภัยคุกคามที่เกินก�าลังกว่าหน่วยใดหน่วยหนึ่งจะรับมือได ้
อาทิ ภัยการก่อการร้าย และภัยจากโรคระบาด จึงต้องอาศัยกรอบแนวคิดในการก�าหนดและวิเคราะห์
ความเส่ียงที่ตรงกัน ต้ังแต่ข้ันตอนการป้องกัน (Prevent) การปกป้อง (Protect) การบรรเทา (Mitigate) 
การตอบโต้ (Respond) และการฟื้นฟู (Respond)
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    4) การท�าให้ขดีความสามารถมผีลในทางปฏบิตั ิ (Validating Capabilities) ผ่านกจิกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความช�านาญในการรับมือกับ
ภัยคุกคาม รวมถึงด�าเนินการถอดบทเรียนท่ีได้รับจากฝึกเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และส่ิงที่ต้อง
มีการพัฒนาขีดความสามารถ (Capabilities) อย่างต่อเนื่อง
    5) การทบทวนระบบการความเตรียมความพร้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
(Reviewing and Updating) เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผน และขีดความสามารถให้สอดคล้องกับรูปแบบ 
ภัยคุกคามความม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป

 3.2 การถอดบทเรยีนการฝึกการบรหิารวิกฤตการณ์ระดับชาตขิองส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

โดยการวิเคราะห์จากการประเมินผลการฝึกฯ ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกฯ ดังนี้

   3.2.1 การออกแบบและวางแผนการจัดการฝึกระยะยาว (Long – Term Year Training and 
Exercise Plan) โดยการก�าหนดวงจรการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติระยะยาว ซ่ึงแผนดังกล่าว 
จะมีการยกระดับการบูรณาการการฝึกฯ ระหว่างหน่วยงาน โดยการก�าหนดประเด็นการฝึกหลักในการฝึก
ระดับชาติสลับหมุนเวียนกันแต่ละปี ซึ่งพิจารณาจากการน�าผลการประเมินภัยคุกคาม และการวิเคราะห์
ช่องโหว่ศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน (Capacity Gaps) มาจัดล�าดับความส�าคัญในกรณีที่มีความจ�าเป็น 
ต้องมีการจัดการฝึกฯ เช่น การฝึกฯ ในปีแรกมุ่งเน้น 
การฝึกซ้อมรบัมอืกับเหตุการณ์แผ่นดนิไหว และปีถดัมา 
จัดการฝึกการป้องกันภัยจากโรคระบาด การโจมตี 
ทางไซเบอร์ การก่อการร้าย และสาธารณภยั ตามล�าดบั 
อย่างไรก็ตาม ยังคงก�าหนดให้มีการฝึกซ้อมระดับ 
ผู้ปฏิบัติที่มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 
(Capabilities Based) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการจัดการฝึกภายในของตนเองได้ตามความ 
เหมาะสม ทัง้นี ้หากการออกแบบแผนการจัดการฝึกฯ 
ระยะยาว ดงักล่าวบรรลผุลจะท�าให้การก�าหนดระยะเวลาการจัดการฝึกของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
และสามารถลดความทับซ้อนของทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานลงได้ นอกจากนี้ กรณีที่มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือรัฐบาลก็สามารถน�าแผนการจัดการฝึกฯ ดังกล่าวมาเสนอต่อ 
ผู้บริหารระดับสูงทราบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระดับนโยบายต่อไป

   3.2.2 การน�าระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติมาใช้ในการฝึกฯ 
โดยบูรณาการการด�าเนินการเพื่อน�าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการฝึกฯ ดังนี้
    1) การน�าระบบบรูณาการข้อมูลเพือ่บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
(iMAP Platform) ของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)  
มาประยุกต์ใช้ในการฝึกที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ให้เหมาะสมกับการฝึกประเด็นอื่น ๆ 

ฉบ
ับที่

 10
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

มิถ
ุนำ

ยน
 - 

กัน
ยำ

ยน
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

45



    2) การบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) ได้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยความ
ร่วมมือระหว่าง สมช. กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวง
มหาดไทย (มท.) กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) 
และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยเป็นกรอบในการเตรียมพร้อม 
ข้อมูลทรัพยากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้ในการอ�านวยการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ได้แก่ ข้อมูลด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข และข้อมูลด้านการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร 
    3) ฐานข้อมูลท่ีได้จากการฝึก C-MEX ที่ผ่านมา ซ่ึงครอบคลุมประเด็นสาธารณภัย 
ภัยที่เกิดจากการสู้รบ และวิกฤตการณ์ความมั่นคงหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่
เกิดเหตุและโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการภัยความมั่นคงต่าง ๆ (Work Flow) 
และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวข้อง

   3.2.3 การส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกบริหารจัดการภัยของหน่วยงานอาสาสมัคร
และภาคประชาสังคม เนื่องจากเป็นภาคส่วนท่ีมีความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของพื้นที่และมีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการภัยให้บรรลุผล รวมถึง 
สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีได้ดี ดังน้ัน การน�าภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการฝึกฯ จะท�าให้การบริหารวิกฤตการณ์อยู่บนพื้นฐานของความต้องการและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ 
รวมถึงภาคส่วนดังกล่าวสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐได้ดีมากย่ิงขึ้น โดยตัวอย่างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชาสังคมที่เป็นรูปธรรม คือ การฝึกการ 
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2560 (C - MEX 20) ได้เริ่มน�าจิตอาสา อาสาสมัคร และหน่วยงาน
ภาคประชาชนเข้าร่วมการฝึกอย่างจริงจังผ่านการฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควัน 
และไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลลัพธ์ภายหลังการฝึกฯ เช่น การขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่าด้วยพลังของประชาชนจิตอาสาพระราชทานและความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีการมอบ
แนวทางการด�าเนินงานของโครงการและมอบ “คู่มือปฏิบัติการควบคุมไฟป่าระดับจังหวัด” ให้แก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที ่
โดยเน้นการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัดที่มีการบูรณาการ 
การท�างานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน รวมถึงการฝึกซ้อมระดับภาคเพื่อฝึกแก้ไขปัญหาที่ประสบร่วมกัน 
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   3.2.4 การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกฯ ให้แก ่
ผู้เข้ารับการฝึกฯ ทุกภาคส่วนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพือ่สนบัสนนุการบรหิารวิกฤตการณ์ 2) กระบวนการข่าวกรองเพ่ือการป้องกนัและการเฝ้าระวงัมใิห้ภยัคกุคาม
ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 3) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ 4) การจัดการ 
และการส่ือสารในภาวะวิกฤต และ 5) ประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฯ เนื่องจากผลประเมินการฝึกฯ 
ที่ผ่านมา ได้สะท้อนปัญหาของความไม่พร้อมของผู้เข้ารับการฝึกฯ เป็นประจ�าทุกปี

          3.2.5  การส่งเสริมความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างประเทศในการ 
จัดการอบรมและการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ร่วมกัน สอดคล้อง 

กบัการขบัเคลือ่นแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติในประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 3 
การเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 
กบัต่างประเทศ โดยส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมอืด้านการฝึก 
การบรหิารวกิฤตการณ์กบัต่างประเทศท้ังในระดับทวภิาค ีพหภุาคี 
และกรอบความร่วมมอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
เฉพาะทางในการรับมือกับภัยคุกคามระหว่างกัน ได้แก่ 

       1) กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี เช่น กลไกการหารือ 
ทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงด้านสาธารณสุขแบบ 2+2 ระหว่าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยเป็นการหารือ 

 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
เป็นช่องทางริเร่ิมการจัดการฝึกการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศต่อไป
    2) กรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี เช่น ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
และการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ ประจ�าปี 2564 – 2568 (ASEAN Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response: AADMER) โดยเป็นกรอบความร่วมมือในการจัดตั้งกลไกด้านการจัดการ 
ภัยพิบัติของอาเซียนในลักษณะครบวงจรท้ังก่อนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ 
ซึ่งสามารถน�าประสบการณ์และความช�านาญด้านการรับมือกับภัยพิบัติของแต่ละประเทศ อาทิ การบริหาร
จัดการอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง และโรคระบาด มาเป็นกรอบในการฝึกกลไกด้านการจัดการภัยพิบัติ
ในระดับภูมิภาค 
    3) กรอบความร่วมมืออื่น ๆ  เช่น กรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย 
ที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism: GICNT) ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการจัดหา การครอบครอง การพัฒนา และการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีเพื่อใช้ในการก่อการร้าย 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยการใช้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิ
สัญญา อนุสัญญา และความตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงทางนิวเคลียร์ รวมถึงน�าองค์ความรู ้
ที่ได้มาพัฒนาการฝึกการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไป
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 3.3 การก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลความส�าเร็จ

  3.3.1 ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามและมีการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคามร่วมกนั โดยมคีวามรูค้วามเข้าใจถงึลักษณะของภัยคกุคามท่ีเกดิข้ึนในพืน้ที ่และมกีารเตรยีมความพร้อม
ในการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟื้นฟูภายหลังเกิดภัยได้ทุกรูปแบบ

  3.3.2 หน่วยงานมกีารยกระดบัการบรูณาการการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต ิ ในประเดน็ 
ภัยความม่ันคงที่หลากหลาย ซึ่งท�าให้หน่วยงานมีองค์ความรู้และความช�านาญในการรับมือกับภัยคุกคาม 
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

  3.3.3 หน่วยงานมีเครือข่ายการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการการปฏิบัต ิ
ในการบริหารวิกฤตการณ์ได้อย่างประสานสอดคล้อง

  3.3.4 หน่วยงานมีการยกระดับการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมในระดับ
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและระดับประเทศ โดยมีแนวทางการประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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