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จากการที่ประชาคมอาเซียนไดจ้ดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community; ASCC) เป็นความร่วมมือดา้น 1 ใน 3 ประชาคมเพื่อน าไปสู่
วิสัยทศัน์อาเซียน 2020 ทั้งน้ีเป้าหมายปีที่จะบรรลุวิสัยทศัน์น้ีไดเ้ลื่อนมาให้เร็วขึ้นจากเป้าหมาย
เดิมมาเป็นปี พ.ศ. 2015 ซ่ึงประชาคมดา้นการเมืองความมัน่คงน้ีไดก้  าหนดแผนที่เส้นทางไปสู่
จุดหมายชื่อ ASCC Blueprint เพื ่อตอ้งการให้ภูมิภาคน้ีของอาเซียนกา้วสู่การเป็นภูมิภาคที่มี
ความสุขสงบ มีเสถียรภาพ โดยแผนที่น้ีไดก้  าหนดการสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ
และตอบสนองต่อภยัพิบติัเป็นหัวขอ้หน่ึงที่มีความส าคญั 

ในการด าเนินงานเร่ืองภยัพิบตัิน้ีไดม้ีการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ภายใตค้วามตกลงระหว่าง
กนัที่ส าคญัในปี พ.ศ. 2004 คือASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 
Response หรือ AADMER ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัจากที่หลายประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้
ประสบภยัพิบตัิจากคลื่นยกัษสึ์นามิ หลกัการให้การช่วยเหลือระหว่างกนัในภาวะภยัพิบตัิไดมี้
การหารือกนัในหลายเวทีของสมาชิกอาเซียนกล่าวคือในที่ประชุม ASEAN Committee on 
Disaster Management (ACDM) ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหม ASEAN Defense Ministers Meeting 
(ADMM) และที่ประชุม ASEAN Regional Forumในแต่ละที่ประชุมมีการตกลงกนัในหลายส่วน
อาทิเช่นแผนยทุธศาสตร์ แผนการซ้อม แผนความร่วมมือ รวมไปถึงงานทางวิชาการอื่นๆที่
เกี ่ยวขอ้งกบัภยัพิบตัิดว้ย อยา่งไรก็ตามหลายหัวขอ้เป็นการหารือในเร่ืองเดียวกนั ท าให้ที่
ประชุมอาเซียนตกลงว่าจะใชก้รอบแนวทางการท างานตาม ACDM ซ่ึงได้จดัท าแนวปฏิบตัิ
มาตรฐานที่ชื่อ Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and 
Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations หรือ SASOP อยา่งไร
ก็ตามใน SASOP น้ียงัมีส่วนที่อยูร่ะหว่างการพฒันาที่ยงัคา้งอยูท่ี่ส าคญัคือในบทที่ 6 เร่ืองการ
ใชท้รัพยากรทางทหารเพื่อสนับสนุนปฏิบติัการช่วยเหลือกรณีภยัพิบติั 

จากการที่ไดห้ารือแลกเปลี่ยนกบัผูร้ับผิดชอบในดา้นทหาร พบว่าแนวปฏิบตัิในการใช้
ทรัพยากรทางทหารเพื่อสนับสนุนปฏิบตัิการช่วยเหลือกรณีภยัพิบตัิไดร้ับการพฒันาในเวทีการ
ประชุม Fifth Asia-Pacific Conference on Military Assistance to Disaster Relief Operation โดย



จ 

เรียกแนวทางดังกล่าวว่า APC-MADPRO และทางทหารมัน่ใจว่าจะสามารถน ามาใชแ้ทน
แนวทางที่อยูร่ะหว่างการพฒันาของ SASOP บทที่ 6 ได ้

นอกจาก SASOP แลว้ ACDM ยงัไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัิการ กิจกรรม 
เป้าหมาย ห้วงเวลาด าเนินการ รวมไปถึงประเทศที่รับเป็นเจา้ภาพในหัวขอ้ส าคญัต่างๆ เพื่อที่จะ
ขบัเคลื่อนตาม AADMER คือ Work Programme 2010 – 2015 ได ้และเน่ืองจากประเทศไทย
จะไดร้ับหน้าที ่ประธานของคณะกรรมการACDM น้ีในปี 2555 ต่อจากประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งทบทวนกระบวนการบริหารจดัการภยัพิบตัิระดบัชาติของประเทศเพื่อ
หาช่องทางที่จะท าให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาการเป็นประธานดงักล่าว ซ่ึงหากด าเนินการไดดี้
จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในเวทีประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งมาก 

การศึกษาน้ี คน้ควา้จากเอกสารที่เผยแพร่ของอาเซียน มาผนวกกบัทฤษฎี Disaster 
วงจรชีวิตของภยัพิบติั ซ่ึงมีแนวความคิดของการลดผลกระทบจากภยัพิบตัิที่ไม่สามารถป้องกนั
ไม่ให ้เกิดได ้แต่ลดความสูญเสียจากการเตรียมการที ่ด ีในปัจจยัต ่างๆ ที ่จะท าให้มีความ
เปราะบางท าให้ผลกระทบรุนแรง ดงันั้นนอกจากการเตรียมการเร่ืองการช่วยเหลือระหว่างกนั
ในประชาคมอาเซียนแลว้ แต่ละประเทศยงัมีภาระในการเตรียมความพร้อมภายในของแต่ละ
ประเทศอีกดว้ย 

เมื ่อไดท้  าการศึกษาและประมวลการบริหารจดัการภยัพิบตัิ ความพยายามในการ
ช่วยเหลือในระหว่างประเทศอาเซียนที่ผ่านมาแลว้ พบว่าความพยายามอนัยาวนานกว่า 10 ปีที่
ผ ่านมาของอาเซียนมีความซ ้ าซ ้อนที ่ไดร้ ับการปรับปรุงให ้ใชแ้นวทางเดียวกนัแลว้ค ือ 
AADMER และใช ้Work Programme 2010 – 2015 แลว้ การที่จะให้ประเทศไทยขบัเคลื่อนต่อ
จะท าไดห้ากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซ่ึงหน่วยงานที ่รับผิดชอบหลกัสามารถ
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานอื ่นๆได ้ซ่ึงในชั้นตน้ควรให้คณะรัฐมนตรีให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินการผ่านคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัชาติ (กปภ.ช.) และหากจะ
ไดผ้ลดีควรยกหน่วยงานน้ีเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รวมถึงการปรับปรุงงานการ
ซ้อมแผนร่วมกนัระหว่างพลเรือนและทหาร การประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจในวงกวา้ง
ดว้ย 
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กติติกรรมประกาศ 

 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการอบรมหลกัสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 ประจาํปี พ.ศ. 

2554 ซ่ึงจดัโดยสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานน้ี

สําเร็จไดด้ว้ยคาํแนะนําที ่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าจากคณาจารยท์ี ่ปรึกษาประกอบดว้ย       

ดร.สุรชยั ศิริไกร ดร.จิตริยา ป่ินทอง และ รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร แสงชยั ทาํให้สามารถ

คน้ควา้เพิ่มเติม จนมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้นและเรียบเรียงให้สาํเร็จไดจ้ึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ 

ที ่น้ี  นอกจากน้ียงัไดร้ับความอนุเคราะห์เอกสาร ขอ้มูล ขอ้คิดเห็นที ่สําคญัจาก คุณบุศรา 

กาญจนาลยั ผูอ้าํนวยการกองอาเซียน 4  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ คุณฉัตรป้อง 

ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย พล.ต.หญิง  

ศรีศรัณย ์ธีรธํารง ที ่ปรึกษา สําน ักนโยบายและแผนกลาโหม สําน ักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณเพื่อนผูเ้ขา้รับการอบรมทุกท่านที่ร่วมเป็นกาํลงัใจในการจดัทาํ 

บุคลากรของสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการทุกท่านที่มีส่วนทาํให้การอบรมเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ดีเยีย่ม และวิทยากรทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้ แง่คิด ที ่เป็น

ประโยชน์ 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณนางนิดดา เล็บนาค นายสุภชาติ เล็บนาค ที่ไดช้่วยให้ขอ้คิดเห็น

ตรวจทานสาํนวน และขอ้ผิดพลาดจนสามารถจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์น้ีได ้
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บทที ่1 
บทน า 

 
1)   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเร่ืองน้ีสืบเน่ืองจากการที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ได้
รวมตวักนัก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Nations) 
หรืออาเซียน (ASEAN) ตาม“ปฏิญญากรุงเทพฯ” เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 หลงัจากนั้นก็ไดมี้
การประชุมอีกหลายคร้ัง มีประเทศเขา้ร่วมเพิ่มเติมจากสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศจนกระทัง่ปัจจุบนั
อาเซียนมีประเทศสมาชิกรวมทั้ งส้ิน 10 ประเทศได้แก่ประเทศบรูไนดารุสสลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 
และไทยเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกนัในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ที่ประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ
ของผูน้ าอาเซียนไดใ้ห้ความเห็นชอบต่อวิสัยทศัน์ 2020 (ASEAN Vision 2020)โดยก าหนดให้
อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนใน
ส่ิงแวดลอ้มของประชาธิปไตยและอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน การพฒันาที่มีพลวตัร และการรวมตวั
ทางเศรษฐกิจที่ใกลชิ้ดและในสงัคมที่เอ้ืออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพนัธ์แน่นแฟ้นทางประวติัศาสตร์ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมที่มีร่วมกนัและเช่ือมโยงในอตัลกัษณ์ของภูมิภาค 

เพือ่ใหก้ารขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนเป็นไปตามวิสัยทศัน์ 2020 ในการประชุมสุดยอด
ผูน้ าอาเซียนคร้ังที่ 9ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการสนับสนุนความร่วมมือในการจดัตั้ ง
ประชาคมด้านต่างๆ 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านการเมืองให้จัดตั้ ง “ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียน” หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) 2) ด้านเศรษฐกิจให้จดัตั้ ง 
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และ 3) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมให้จัดตั้ ง “ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะโดยรอบของโลกมีความ
เคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว ดังนั้นในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังที่ 12 ที่เมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ไดเ้ห็นชอบร่วมกนัในการเล่ือนก าหนดเวลาการก่อตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นจาก
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เป้าหมายเดิมในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)1และในการประชุมสุดยอด
ผูน้ าอาเซียนคร้ังที่ 14 ที่ชะอ า ประเทศไทย ผูน้ าอาเซียนไดล้งนามแผนการจดัตั้งประชาคมอาเซียน 
พ.ศ. 2552-2558 ในช่ือว่า Cha-Am Hua Hin Declaration on the Roadmap for ASEAN Community 
ซ่ึงประกอบดว้ย Blueprint ในการจดัตั้งประชาคมทั้ง 3 ดา้น 

ASCC มี จุดมุ่ งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่ง เสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนและเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบติัการประชาสังคมและวฒันธรรมของอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาชา
เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยากเสพติด การพฒันาชนบท การขจัดความยากจน 
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา วฒันธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชนเป็นตน้ กลไกส าคญัเพื่อ
การบรรลุจุดมุ่งหมายและรองรับการเป็นประชาคม 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่
เอ้ืออาทร 2) การแกไ้ขผลกระทบต่อสังคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ 3) การส่งเสริม
ความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและการจดัการดูแลอยา่งถูกตอ้ง และ 4) ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่าง
ประชาชนในระดบัรากหญา้ การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม รวมถึงการรับรู้ข่าวสารซ่ึงเป็น
รากฐานที่จะน าไปสู่ประชาคมอาเซียน 

เพือ่ใหส้ามารถบรรลุวสิยัทศัน์ ประชาคมอาเซียนจึงจดัให้มีแผนปฏิบตัิการ ในการประชุม
สุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังที่ 10 ซ่ึงจดัที่เวยีงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และให้ช่ือแผนปฏิบติัการว่า Vientiane Action Programme (VAP) ซ่ึงถือเป็นเอกสารที่บรรจุ
หลกัการ ขอบเขตและทิศทางความร่วมมือและแนวทางเพื่อเร่งรัดการรวมตวัของประเทศสมาชิก 
โดยเนน้ในเร่ืองการลดช่องวา่งดา้นการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกเก่ากบัสมาชิกใหม่ นอกจากน้ี
ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังที่ 14 ซ่ึงจดัที่ชะอ า ประเทศไทย ได้มีการจดัท า ASCC 
Blueprint เป็นแผนที่เสน้ทางและเวลาที่ก  าหนดเพื่อให้แผนปฏิบติัการสามารถบรรลุเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2558 ได ้

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายตาม ASCC Blueprint ที่ก  าหนดขึ้น จะส่งเสริมให้ประชาคมการ
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียนมีลกัษณะที่พงึประสงค ์4 ประการ2คือ  

1) เป็นประชาคมภูมิภาคที่มีความยดืหยุน่ (A culture of regional resilience) 
2) ยดึมัน่ในหลกัการที่ตกลงกนัไว ้(Adherence to agreed principles) 

                                                             
1ไพศาล วสิาลาภรณ์และคณะ “การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558” :6 เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/book/other/ASEAN/ed-building-
ASEANcommunity.pdf 

2 ASCC Blueprint :1 ขอ้ 6 
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3) เป็นภูมิภาคมีจิตวญิญาณในการใหค้วามช่วยเหลือกนั (spirit of cooperation)  
4) ร่วมกนัรับผดิชอบ (collective responsibility) 
เพื่อก้าวสู่ลักษณะที่พึงประสงค ์การเป็นภูมิภาคที่มีความสุข สงบ มีเสถียรภาพฯ ASCC 

Blueprint ได้ก าหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือในการบริหารจดัการและ
ตอบสนองภาวะภยัพบิตัิเป็นหวัขอ้หน่ึง3โดยมีงานที่ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1) เสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือและการตอบสนองต่อภัยพิบติั ในการบริหาร
จดัการของกลุ่มประชาคม ASEAN ในการให้ความช่วยเหลือกบัประเทศที่ไดรั้บผลกระทบ ทั้งใน
ระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั ในกรณีที่เกิดภยัพบิติัขนาดใหญ่ 

2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพลเรือนและทหาร ในการให้ความช่วยเหลือที่ มี
ประสิทธิภาพและทนัต่อเวลา ในกรณีที่เกิดภยัพบิติัจากธรรมชาติขนาดใหญ่ 

3) จดัท าแนวปฏิบติัมาตรฐานเพื่อการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือร่วมกนัในการ
ปฏิบติัการตอบสนองภาวะเร่งด่วนและภยัพิบติั (Standard Operation Procedure for Regional 
Standby arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response 
Operation, SASOP)ให้เสร็จเพื่อใชใ้นการปฏิบติัการร่วมกนัของประเทศสมาชิก ต่อการช่วยเหลือ
ประเทศที่ประสบภยัพิบัติตามขอ้ตกลง ASEAN Agreement on Disaster Management and 
Emergency Response (AADMER) 

4) จัดให้มีการประสานงานที่ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติระหว่าง
หน่วยงานใน ASEAN เช่น ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three และ East Asia 
Summit (EAS) ในลกัษณะที่เสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการใหดี้ยิง่ขึ้น 

5) พฒันาแนวทางยทุธศาสตร์ (ARF strategic guidelines) เพื่อให้เกิดความร่วมมือความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 

ในการประชุมคณะมนตรีความมัน่คงอาเซียนคร้ังที่ 5 เม่ือวนัที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ในช่วงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 18 กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการ
พจิารณาก าหนดความส าคญั (Priority  Areas) ของ ASCC รวมถึงประเด็นคาบเก่ียว (Cross-cutting 
issues) ระหว่างกลไกต่างๆภายใตป้ระชาคมการสังคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยในหัวขอ้ “การ
สร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือในการบริหารจัดการและตอบสนองภาวะภัยพิบัติ” นั้ น 
ความส าคญัที่เน้นการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกต่อการลดผลของภยัพิบติั ขั้นแรกได้ตกลง
ร่วมกันในการมอบให้เลขาธิการอาเซียนมีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการจดัการความช่วยเหลือ
                                                             
3เอกสารจากการประชุมคณะกรรมการเพือ่จดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนคร้ังที่ 
2/2554 
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ระหว่างกันกรณีที่มีภัยพิบัติที่รุนแรงหรือเกิดโรคระบาดขึ้ นในภูมิภาคตามที่ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบร้องขอ 

ในส่วนของ Cross-Cutting Issue การบริหารจดัการดา้นภยัพิบตัิและการตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉินจะตอ้งพฒันา AADMER ให้สอดคลอ้งกับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและภยัพิบติั
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR) โดยด าเนินกิจกรรม 1) ขยายความ
ขอ้ก าหนด (TOR) ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผูป้ระสานงานการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
(Humanitarian assistance coordinator) 2) เร่ิมจดัการคลงัส ารองเพื่อการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมและการช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิ 3) สรุปแนวปฏิบตัิมาตรฐานเพื่อการเตรียมความพร้อม
และความร่วมมือร่วมกนัในการปฏิบติัการตอบสนองภาวะเร่งด่วนและภยัพิบติั (SASOP) บทที่ 6 
เร่ือง การสนบัสนุน การใชป้ระโยชน์ศกัยภาพและทรัพยากรทางทหาร 

จะเห็นได้ว่าความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านภยัพิบติัในกลุ่มประชาคมอาเซียนตาม 
ASCC Blueprint น้ีมีการด าเนินการที่กา้วหนา้มาเป็นล าดบัและสามารถเป็นส่วนส าคญัที่จะน ามาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์เพือ่น าไปสู่ความร่วมมืออ่ืนๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนได ้
  
2)   วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 พิจารณาบทบาทของความร่วมมือในการช่วยเหลือดา้นภยัพิบติั ในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยเนน้หนกับทบาทของประเทศไทย ตาม ASCC Blueprint 
 2.2 พจิารณาแนวปฏิบติัเพื่อการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือร่วมกนัในการปฏิบติัการ
ตอบสนองภาวะเร่งด่วนและภยัพบิติัเนน้ความร่วมมือการจดัการภยัพบิติัระหวา่งพลเรือนกบัทหาร 
 

 

3)   ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาการช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัเน้นหนักในการให้ความช่วยเหลือภยัจากธรรมชาติ โดย
ไม่รวมภยัพบิติัที่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงหรือภยัที่เกิดจากการระบาดของโรคระบาด อยา่งไรก็ตาม
รูปแบบความร่วมมือในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งการซ้อมความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและภยัพิบติั 
(HADR) ไม่วา่จะเป็นการซอ้มใน ARF หรือ Bilateral Cooperation ที่จดัโดยหน่วยงานทางทหารจะ



5 
 

 

ถูกน ามาศึกษาเป็นกรณีตวัอยา่ง นอกจากน้ียงัจะไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือเพื่อให้
ความช่วยเหลือดา้นภยัพบิติัในกลุ่มประชาคมอ่ืนๆ อาทิเช่น Caribbean Community 
 วธีิด าเนินการศึกษา ศึกษาจากเอกสาร สมัภาษณ์ ผูรั้บผดิชอบในกรมอาเซียน กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั และผูรั้บผิดชอบดา้นการช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมและการช่วยเหลือดา้นภยั
พบิตัิของกระทรวงกลาโหม 
 ระเบียบวิธีการศึกษา ศึกษาเชิงพรรณา 
 
4)   ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

แนวทางการขบัเคลื่อนดา้นการช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิของหน่วยงานในประเทศไทย ที่
อาจท าให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการผลกัดนั ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อประชาคม
อาเซียน 



 
 
 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

2.1) แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 ทฤษฎี Disaster Theory 

 เพื ่อให้การวางแผนการช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจธรรมชาติของลกัษณะของภยัพิบตัิ รวมถึงความเส่ียงต่อความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากภยัพิบตัิ ทั้งน้ีมีรูปแบบจ าลอง (Model) อยู ่2 รูปแบบคือ รูปแบบ Crunch Model 
ซ่ึงอธิบายว่าภยัพิบตัิคืออะไร และท าไมจึงเกิดขึ้น ส่วนอีกรูปแบบคือ Release Model เพื ่อ
อธิบายว่าจะสามารถลดผลกระทบหรือหลีกเล่ียงผลจากภยัพิบติัไดอ้ยา่งไร 

2.1.1.1Crunch Model1ตามรูปแบบจ าลองน้ี ภยัพิบตัิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อภยันั้นเกิด
ในสภาพแวดลอ้มที่มีความเปราะบางหรืออ่อนไหวต่อการเกิดความเสียหาย 

 

ELEMENTS at RISK 

แผนภูมิที่ 1 แบบจ าลอง Crunch Model 

                                                             
1 The Crunch and Release models adopted from Blaikie P, Canon T, Davis I and Wisner B (1994) 
At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters London Routledge  
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เพื่อให้เขา้ใจแนวคิดตามรูปแบบจ าลองน้ี เราอาจนึกถึงภยัที่เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศหรือเมืองแต่ละคร้ัง แมม้ีขนาดความรุนแรง (วดัเป็นหน่วยริกเตอร์) เท่าๆกนั 
แต่บางคร้ังไม่เกิดความสูญเสียจนเรียกว่าเป็นภยัพิบตัิ เน่ืองมาจากสภาพความแข็งแรงของตึกที่
ไม่เท่ากนั ความพร้อมของชุมชนในการฝึกเตรียมรับ หรืออาจเป็นเพราะมีผูพ้กัอาศยัในบริเวณที่
เกิดแผ่นดินไหวจ านวนไม่เท่ากนั ในกรณีสถานภาพของความพร้อมจะเสียหายที่แตกต่างกนั
เช่นน้ีจึงเรียกว่ามีความเปราะบางที่ไม่เท่ากนั ที่ใดมีความเปราะบางมาก หากเกิดภยัขึ้นก็จะเกิด
ความสูญเสียที่มากกว่า บริเวณที่มีความเปราะบางน้อย 

หากจะมองในส่วนของความเปราะบางของมนุษย ์ปัจจยัที่ท  าให้มีความสูญเสียเมื่อเกิด
ภยัขึ้นไดแ้ก่ การพยากรณ์การเกิดภยัอยา่งเหมาะสมล่วงหน้าในเวลาที่สมควรให้เตรียมพร้อม
หลบหลีกหรือหาทางป้องกนัได ้รวมไปถึงความสามารถในการมีชีวิตอยูใ่นช่วงที่เกิดภยัพิบติั
และการฟ้ืนฟูสภาพหลงัจากเกิดภยัพิบติัด้วย 

นอกจากภยัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษยโ์ดยตรงแลว้ ยงัมีปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งของ
ส่ิงต่างๆรอบๆมนุษยอ์ีกดว้ย (Elements at Risk) ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่บา้นเรือน น ้ า หมู่บา้น พืช
สวนไร่นา ปศุสัตว ์เงินทองของมีค่าต่างๆ งาน และธรรมชาติโดยรอบ หากปัจจยัเหล่าน้ีมีความ
เปราะบางยอ่มจะส่งผลให้ภยัพิบตัิที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบที่รุนแรงได ้

ไดม้ีการจดักลุ่มสภาพของความเปราะบาง (Vulnerability conditions) ออกเป็นดา้น
ต่างๆ เพื่อขยายความและอธิบายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภยัพิบตัิซ่ึงท าให้เห็นชดัเจนถึงปัจจยั
ต่างๆที่ส่งผลต่อความเปราะบางว่ามีเหตุจากปัจจยัสะสมเป็นรากฐานเช่นจากการเมืองการศึกษา 
เป็นตน้ 
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แผนภูมิที่ 2 แบบจ าลอง Crunch Model ปัจจยัที่มีผลต่อ Vulnerability 

เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ปัจจยัส่งผลเหล่าน้ีเป็นรากของความเสียหายที่อาจไม่ไดน้ึกถึงกนั
เท่าไรนักแต่ก็จะท าให้สามารถเขา้ใจถึงสภาพของแต่ละชุมชน สังคมเมื่อภยัพิบตัิส่งผลความ
เสียหายไดดี้ยิง่ขึ้น 

2.1.1.2 Release Model รูปแบบจ าลองน้ี จะแสดงให้เห็นถึงการลดความเส่ียง
จากการเกิดภยัพิบตัิ โดยการคน้หาปัจจยัที ่ท  าให้เกิดความเสี่ยง หรืออีกนัยหน่ึงคือการน า 
Crunch Model มาวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยง การด าเนินการเช่นน้ีอาจท าใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ หรือระดบันานาชาติก็ได ้
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แผนภูมิที่ 3 แบบจ าลอง Release Model 

 

ตวัอยา่งของการลดความเส่ียงต่อภยัพิบตัิเช่น การลดภยัที่เกิดขึ้น (Reduced hazards) 
ดว้ยการท าเขื่อนกั้นน ้ า ขุดลอกทางระบายน ้ า ปลูกพืชคลุมดินป้องกนัการถล่มของดินเมื่อฝนตก
หนัก ส่วนในระดบัชาติหรือนานาชาติก็ร่วมกนัลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate 
Change) เป็นตน้ 

กรณีการป้องกนัภยัพิบตัิเช่นการที่ชุมชนสร้างผนังกั้นน ้ าและสูบน ้ าออกในขณะที่มีน ้ า
ท่วมสูงเพื่อลดความสูญเสียต่อทรัพยสิ์นเป็นตน้ 

ส าหรับเงื่อนไขความปลอดภยั (Safe conditions) สามารถเกิดจากพลงัความสามารถใน
การรับต่อผลของภยัพิบติั พลงัความสามารถน้ีมิใช่เกิดจากปัจจยัภายนอก แต่เป็นความสามารถ
จากภายในหรืออาจกล่าวว่าเป็นภูมิปัญญาเพื่อผจญต่อภยัพิบตัิ โดยเฉพาะผูท้ี ่สูงอายหุรือผูท้ี ่มี
ประสบการณ์ จะมีภูมิปัญญาที่สะสมเพื่อรับมือกบัภยัพิบตัิไดด้ีกว่าผูท้ี่ไม่เคยมีประสบการณ์ 
ประสบการณ์เหล่าน้ีช่วยท าให้ลดความสูญเสียจากภยัพิบติัได ้
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กรณีการลดความเครียด (Pressure released) จากความสูญเสียของโครงสร้างหรือ
กระบวนการ ที่มีความเปราะบางซ่ึงท าให้เกิดความสูญเสียจากภยัพิบตัิ การที่สังคมที่มีผูน้  าที่
เขม้แข็งไม่ว่าจะเป็นนักบวช ผูน้ าชุมชน หรือนักการเมืองทอ้งถิ่นที่ไดร้ับความเคารพ จะช่วย
เป็นก าลงัที่จะท าให้สามารถฝ่าฟันผลร้ายจากภยัพิบตัิลงได้ 

ส่วนสุดทา้ยคือการคน้หาปัจจยั (Underlying causes addressed) ซ่ึงการลดปัจจยัเหล่าน้ี
ต่อโครงสร้างหรือกระบวนการ ดว้ยการใชก้ารเมือง เศรษฐกิจ มากระจายให้เกิดความเป็นธรรม
จะลดผลกระทบเชิงลบลงได้ 

 

2.1.2) Disaster Life Cycle 

หน่วยงานกลางเพื ่อจดัการภยัฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริการคือ Federal 
Emergency Management Agency (FEMA)  ไดอ้ธิบายวงจรของภยัพิบตัิเพื ่อแบ่งการจดัการ
ปัญหาและผลที่เกิดจากภยัพิบติัตามช่วงเวลาต่างๆ2ในลกัษณะวงจรตามช่วงเวลาต่างๆ 

 

 

ภาพที่ 1 วงจรชีวิต Disaster 

                                                             
2 Disaster Life Cycle เผยแพร่โดย FEMA เขา้ถึงไดจ้าก http://www.xenoveritas.org/node/66 
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โดยที่วงจรน้ีมิไดห้มายความว่าเม่ือเกิดภยัพิบตัิขึ้นแลว้จะตอ้งเกิดขึ้นอีกโดยไม่รู้จบ แต่
เป็นการแบ่งให้เห็นความส าคญัในกระบวนการประกอบดว้ย 

ก. การตอบสนองต่อภยัพิบตัิที่เกิดขึ้น (Response) คือการปฏิบตัิอยา่งทนัทีทนัใดเมื่อ
ภยัพิบติัเกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยชีวิต ป้องกนัอนัตรายและความสูญเสีย
ต่างๆเช่น การคน้หาช่วยชีวิต การกูภ้ยั การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหาร 
และยาการจดัท าที่พกัชัว่คราว การปฐมพยาบาลเบื้องตน้และการน าส่งโรงพยาบาล 
เป็นตน้ 

ข. การฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหาย (Recovery) เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการเมื่อเหตุการณ์
ภยัพิบตัิผ่านพน้ไปแลว้ เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที่ไดร้ับภยัพิบตัิกลบัคืนสู่สภาพที่ดี
ขึ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา 5-10 ปี มาตรการที่ส าคญั ไดแ้ก่ การ
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงก่อสร้าง ที่อยูอ่าศยั การจดัตั้งชุมชนใหม่ การให้
ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนที่ประสบภยัส าหรับมาตรการ
ฟ้ืนฟูบูรณะในระยะยาวจะน าไปสู่เร่ืองของการพฒันาต่อไป 

ค. การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือกิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงของภยัพิบติัที่ก่อให้เกิดอนัตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ 
เน่ืองจากการป้องกนัและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกลเ้คียงกนั ในหลาย
ประเทศจึงใชม้าตรการทั้ง 2 ดา้นควบคู่กนั การบรรเทาความสูญเสียจากภยัพิบติั
เป็นเรื่องกวา้งขวางและครอบคลุมการด า เนินงานหลายดา้น จึงตอ้งการการ
ประสานงานที่ดี มาตรการที่ส าคญั ไดแ้ก่การก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของ
กิจกรรมต่างๆ การปรับปรุงระบบแจง้เตือนภยัการวางแผนควบคุมการใชท้ี่ดิน การ
ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเส่ียง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ของ
สาธารณชนผ่านการให้การศึกษาและฝึกอบรมการวิเคราะห์ ประเมิน เรียนรู้การ
จดัการเพื ่อให้มีความพร้อมและลดความสูญเสียหากมีภยัพิบตัิเกิดขึ้นอีก (Risk 
Reduction)  

ง. การป้องกนั (Prevention) คือการด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือขดัขวางมิให้ภยัพิบตัิ
และความสูญเสียเกิดขึ้นแก่ชีว ิต ทรัพยสิ์นและชุมชน เช่น การสร้างเขื ่อนเพื ่อ
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ป้องกนัน ้ าท่วมการควบคุมไฟป่า การออกกฎหมายห้ามใชท้ี ่ดินในพื้นที่เส่ียงภยั 
และการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของส่ิงก่อสร้าง เป็นตน้ 

จ. การเตรียมความพร ้อม  ( Preparedness) การเตรียมการล ่วงหน ้า เพื ่อ เพิ ่มข ีด
ความสามารถให้กบัรัฐบาล องคก์รปฏิบติั ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกบั
ภาวการณ์เกิดภยัพิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการป้องกนัและบรรเทา
ตอ้งการการผลกัดนัในเชิงนโยบาย ขณะที่การเตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยปฏิบตัิจ  านวนมากที่ตอ้งประสานงานกนั มาตรการที่ส าคญั ไดแ้ก่ การจดัท า
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจง้เตือน 
และระบบการส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฝึกซ้อมและอบรมให้ความรู้แก่
สาธารณชนดว้ย เนื่องจากในกรณีที ่การเตรียมพร ้อมของร ัฐมีขอ้จ  ากดั การ
เตรียมพร้อมในระดบับุคคลและครัวเรือนจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพยสิ์น
ไวไ้ดเ้ช่นกนั 

นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มเติมการพฒันา (Development) คือขั้นตอนการพฒันาภายหลงั
เหตุการณ์ภยัพิบตัิเป็นเร่ืองที่มีขอบเขตกวา้งกว่าการพฒันาเฉพาะพื้นที่ที ่ไดร้ับความเสียหาย
เท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจดัการภยัพิบตัิที่เกิดขึ้น แลว้
ท าการปรับปรุงระบบการด าเนินงานต่างๆ ที่มีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสีย
ให้น้อยที่สุด โดยจะเห็นว่าระยะเวลาในการจดัการตามช่วงเวลา ช่วงเวลาที่นับว่าเป็นวิกฤติที่สุด
คือช่วงที่เกิดภยัพิบติั 
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แผนภูมิที่ 4 ความสัมพนัธ์ของเวลาในการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิ 

 

การให้ความช่วยเหลือช่วงที่เรียกว่า Golden Time อาจเป็นนาทีหรือชัว่โมง ซ่ึงหากมี
การเตรียมการไดด้ีทีมให้ความช่วยเหลือจะสามารถเขา้คน้หาและช่วยชีวิตผูป้ระสบภยัพิบตัิได ้
แต่หากเสียเวลาในการเขา้ช่วยเหลือนานไปเกินกว่า 14 วนัแลว้จะไม่ท  าให้เกิดประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บให้รอดชีวิตได ้งานช่วยเหลือภยัพิบตัิจึงจะมุ่งไปในส่วนของการฟ้ืนฟูสภาพ 
(Recovery) ของบา้นเรือน ทรัพยสิ์น 

 

2.2)วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 Hyogo Framework for Action (HFA) 

ปฏิญญา Hyogo และกรอบแผนปฏิบตัิการ Hyogo เป็นความตกลงของที่ประชุมโลกว่า
ดว้ยการลดภยัพิบตัิเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซ่ึงเน้นถึงความจ าเป็นในการ
พฒันาวิธีการในการประสานงานในภูมิภาค แผนงาน และระบบติดต่อส่ือสาร เพื่อเตรียมพร้อม 
และเพื่อให้สามารถตอบโตภ้ยัพิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ที่เกินขีด
ความสามารถของชาติที่จะสร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชนและประเทศต่างๆ ต่อการเกิดภยั
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พิบตัิ ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือลดความเส่ียงหรือผลกระทบของภยัพิบตัิ (Disaster Risk Reduction, 
DRR) มีเป้าหมายในการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม
ลงปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) หน่วยงานที ่รับผิดชอบในการขบัเคลื่อนคือ United Nation 
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 

กิจกรรมที่ส าคญัที่ใชใ้ห้ประเทศต่างๆ น าไปด าเนินการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 
 ท าให ้ DRR เป็นงานที ่ม ีความส าคญัทั้งในระดบัชาติและชุมชนบนพื ้นฐานการ

ด าเนินการที ่เป็นระบบไดแ้ก่การก าหนดนโยบาย กฎหมาย การจดัหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบ การมีแผนงาน/โครงการเพื่อประสานการท างาน DRR รวมถึงการจดัหรือ
สนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอดว้ย 

 เรียนรู้ คน้หา ปัจจยัเสี่ยงต่อภยัที ่อาจท าให้เกิดภยัพิบตัิในพื้นที ่ โดยเฝ้าติดตามและ
พฒันาระบบการเตือนภยัที่รวดเร็ว แม่นย  าที่จะสามารถเตือนให้ประชาชนทราบได้ 

 สร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม และความตระหนัก ที่เกี่ยวกบัภยัและการลดความเส่ียงของ
ภยัพิบติั แก่ประชาชน ชุมชนทุกระดบั 

 ลดปัจจยัที่ท  าให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดภยัหรือภยัพิบตัิเช่น การท าลายป่าไม ้การ
สร้างบา้นเรือนหรืออาคารสาธารณะ (โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ) ที่ไม่มัน่คงหรือ
สามารถทนต่อภยัที่เส่ียงไดท้ั้งน้ีรวมถึงการออมเงินของครัวเรือน สังคมที่จะเพียงพอใน
การให้ความมัน่คงกรณีเกิดภยัพิบตัิดว้ย 

 สร้างความเขม้แข็งต่อการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อการเกิดภยัพิบตัิในทุกระดบั
เช่น การจดัท าแผนฉุกเฉินรองรับภยัพิบตัิ การฝึกซ้อมตามแผนทั้งการสั่งการและซ้อม
ภาคสนาม การซ้อมอพยพ ที่มีหน่วยงาน องคก์ร และประชาชนมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

การด าเนินการตาม HFA รับผิดชอบขบัเคลื่อนโดยแต่ละประเทศ ภูมิภาค ในการร่วมมือ
ประสานกนัทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานองคก์รต่างๆที่ไม่จ  ากดัในเฉพาะทีมีที ่ต ั้งในประเทศ
เท่านั้นเพราะภยัพิบติัส่งผลกระทบไม่เพียงประเทศใดประเทศหน่ึงแต่ส่งผลโดยรวมกบัประเทศ 
ชุมชนต่างๆทัว่โลก 
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2.2.2 ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response 
(AADMER) 

เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัที่จดัท  าเนื่องมาจากปฏิญญาการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างการบรรเทา
เหตุฉุกเฉิน การฟ้ืนฟู การบูรณะ และการป้องกนัภยัอนัสืบเน่ืองมาจากแผ่นดินไหวและคลื่น 
สึนามิ เมื ่อวนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ซ่ึงไดร้ับการรับรองโดยที่ประชุมผูน้ า 
อาเซียนสมยัพิเศษว่าดว้ยผลกระทบจากแผ่นดินไหวและคลื่นยกัษสึ์นามิ ที ่กรุงจาการ์ตา เมื่อ
วนัที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มีหลกัการดงัน้ี 

ก. การเคารพซ่ึงอ านาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความเป็นปึกแผ่นของชาติภาคี 
ภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาติ และสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในการอนุวตัความตกลงฉบบัน้ี  ในการน้ี  แต ่ละภาค ีจะ เป็น
ผูร้ับผิดชอบหลกัในการตอบโตภ้ยัพิบตัิที ่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของตน และความ
ช่วยเหลือหรือการเสนอใหค้วามช่วยเหลือจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการร้องขอ หรือดว้ยความ
เห็นชอบของภาคีที่ประสบภยัพิบตัิ 

ข. ภาคีที่ขอหรือรับความช่วยเหลือ จะเป็นผูก้  าหนด ควบคุม ประสานงานและดูแลความ
ช่วยเหลือที่ไดรั้บภายในอาณาเขตของตน 

ค. ภายใตค้วามจ า เป็น ขีดความสามารถ และสถานการณ์ ภาคีทั้งหมดจะกระชบัความ
ร่วมมือและการประสานงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องความตกลงฉบบัน้ี ดว้ยน ้ า
ใจความเป็นหน่ึงเดียวกนั และความเป็นหุ้นส่วนกนั 

ง. ภาคีทั้งหมดจะให้ความส าคญักบัการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตัิ โดยจะมีมาตรการเพื่อ
ระมดัระวงั ป้องกนั ตรวจสอบ และบรรเทาภยัพิบตัิ 

จ. ภาคีจะเพียรพยายามลดความเส่ียงจากภยัพิบตัิ โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื แผนงาน และโครงการในทุกระดบัเท่าที่จะกระท าได ้

ฉ. ในการจดัการภยัพิบติั ภาคีทั้งหมดจะดึงผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งชุมชนทอ้งถิ่น องคก์ร
ที่มิใช่ภาครัฐ และบริษทัเอกชน เขา้มามีส่วนร่วม โดยอาศยัวิธีการสร้างฐานความพร้อม 
และการตอบโตอ้ยา่งรวดเร็วของชุมชน 

ทั้งน้ี AADMER ไดใ้ช้เป็นส่วนหน่ึงของการน ามาจดัท าแผน ASCC Blueprint 

2.2.3ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint  
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 14 ที่ชะอ า ประเทศไทย ไดม้ีการลงนามของผูน้ า

อาเซียนรับรองเอกสารแผนการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน หรือ ASCC 
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Blueprint โดยแผนดงักล่าว ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ (Key Characteristics) ที่ส าคญั 3 ประการ
คือ  

1) เป็นประชาคมภูมิภาคทีมี่ความยดืหยุน่ (A culture of regional resilience) 
2) ยดึมัน่ในหลกัการที่ตกลงกนัไว ้(Adherence to agreed principles) 
3) เป็นภูมิภาคมีจิตวญิญาณในการใหค้วามช่วยเหลือกนั (spirit of cooperation) 
4) ร่วมกนัรับผดิชอบ (collective responsibility) 

 

ในคุณลกัษณะประการที่ 3) ของ ASCC Blueprint นั้นมีกลไกในการด าเนินการ 6 กลไก 
ในกลไกที่ 5 การเสริมสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิ ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการ
บริหารจดัการและการตอบสนองต่อภยัพิบตัิ มีกิจกรรมที่จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 1) เสริมสร้าง
ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อภยัพิบตัิยา่งรวดเร็วทั้งในระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบตัิการ ในการบริหารจดัการให้มีการช่วยเหลือประเทศที่ไดร้ับผลจากภยัพิบตัิขนาด
ใหญ่ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือนในการให้การ
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ภยัพิบตัิขนาดใหญ่ 3) จดัท าแนวทางปฏิบติั
มาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ส าหรับภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาผล
จากภยัพิบตัิ ร่วมกนัให้สอดคลอ้งกบั AADMER 4) ท างานประสานระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนในโครงสร้างต่างๆ เช่น ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus 
Three และ East Asia Summit (EAS) เพื่อเก้ือหนุนที่เพิ่มความสามารถในการบริหารจดัการภยั
พิบตัิ 5) พฒันาแนวทางยทุธศาสตร์ ARF ในการท างานร่วมกนัส าหรับการให้ความช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรมและการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติั 

2.2.4 Standard Operating Procedurefor Regional StandbyArrangements and 
Coordinationof Joint Disaster Reliefand Emergency Response Operations (SASOP) 

เป็นแนวทางรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมพร้อม การร่วมมือให้ความช่วยเหลือ กรณีภยั
พิบตัิที่ด  าเนินการตาม AADMER มีสาระส าคญัดงัน้ี 1) จดัตั้งหน่วยงาน ASEAN Coordinating 
Center for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Center) ซ่ึงมีหน้าที่
ส่งเสริม เก้ือหนุนความร่วมมือทั้งในระหว่างประเทศภาคี และประเทศอื่นๆในระดบันานาชาติ
2) การเตรียมพร้อมรับภยัพิบตัิ โดยมอบหมายหน่วยงานหลกัของแต่ละประเทศ การจดัระบบ
ทรัพยากรในการตอบสนอง/คน้หา ช่วยเหลือ ทั้งในพลเรือนและกองทพั จดัคลงัส ารองเคร่ือง
อุปโภค บริโภค และจดัการเทคโนโลยทีี่เหมาะสม จดัเตรียมการและแจง้ช่องทางในการเขา้
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ช่วยเหลือ (สนามบิน ท่าเรือ) 3) จดัให้มีระบบการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั 4) จดัระบบการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัพิบตัิไดแ้ก่ การร้องขอความช่วยเหลือ การอ านวยความสะดวกแก่ทีมที่ให้
การช่วยเหลือ การสั่งการ การควบคุมทีมและการประสานงานระหว่างผูเ้ขา้ช่วยเหลือ การแจง้
ขอ้มูลข่าวสาร การรายงาน การประเมินผล ทบทวนปฏิบตัิการ 6) การเรียกและใชท้รัพยากร
และสรรพก าลงัทางทหารในการช่วยเหลือ (อยูร่ะหว่างการจดัท า) 

ทั้งน้ี SASOP มีรายละเอียดแผนผงั ขั้นตอนการปฏิบติั รวมถึงรูปแบบรายงานต่างๆ ที่คาด
ว่าจะใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในความร่วมมือในการช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
และเป็นการด าเนินการที่สอดคลอ้งกนัทั้งใน AADMER และที่ก  าหนดไวใ้น ASCC Blueprint
ดว้ย 

 

2.3) สรุปกรอบแนวคิด 

การช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิโดยเฉพาะภยัธรรมชาติเป็นเร่ืองที่มีความส าคญั เร่งด่วนที่
ตอ้งท างานแข่งกบัเวลาในขณะเกิดภยั ซ่ึงในหลายคร้ังภยัธรรมชาติที ่เกิดขึ้นเหล่าน้ีเกิดใน
บริเวณที ่กวา้งขวาง หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมกนัในหลายประเทศ ซ่ึงประเทศที ่ประสบภยั
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากประเทศอ่ืนๆ การเตรียมการที่ดีจะท าให้การช่วยเหลือท าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามความสนใจในเร่ืองความร่วมมือเกิดขึ้นโดยหลายหน่วยงาน 
หลายองคก์าร และในกรอบความร่วมมือต่างๆกนั การสรุปรวมให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบนัจะ
ท าให้การด าเนินการต่อไปในอนาคตมีความกา้วหน้าไปจนการให้ความช่วยเหลือระหว่างกนัมี
ประสิทธิภาพอยา่งเต็มที่หากประเทศไทยมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทจ้ะท าให้สามารถส่งเสริม
บทบาทต่อประชาคมอาเซียนในเร่ืองน้ีได ้



 
 

บทที ่3 
เร่ืองทีศึ่กษา 

 
 ในการด าเนินการใหเ้กิด “ความร่วมมือในการช่วยเหลือดา้นภยัพบิติัในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ตาม ASCC Blueprint” จ าเป็นต้องมีทบทวนความร่วมมือของประชาคมอาเซียนรวมถึงการ
ด าเนินการจดัการภยัพบิติัของประเทศไทยเพื่อให้เห็นถึงการด าเนินการที่จะส่งผลให้ความร่วมมือ
ประสบความส าเร็จดงัน้ี 

3.1) การด าเนินการความร่วมมือของประชาคมอาซียน 

3.1.1 การด าเนินการภายใต้ ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) 
เพื่อให้การช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัไปตาม AADMER สอดรับกบั ASCC Blueprint 

กลุ่มประชาคมอาเซียนได้จดัให้มีคณะกรรมการในการขบัเคล่ือนช่ือ ASEAN Committee on 
Disaster Management (ACDM) โดยมีการประชุมอยา่งต่อเน่ือง ผลการประชุมACDM คร้ังที่ 15 ที่
ประเทศสิงคโปร์ ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์ประชาคมอาเชียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั Disaster Life Cycle 
โดยส่วนประกอบของยทุธศาสตร์ (Strategic Components)1ที่ก  าหนดไดแ้ก่ 1) Risk Assessment, 
Early Warning and Monitoring 2) Prevention and Mitigation 3) Preparedness and Response และ 
4) Recovery ยทุธศาสตร์ที่ก  าหนดน้ีไดจ้ดัน ามาจดัท าเป็นแผนปฏิบตัิการ กิจกรรม โดยจดัแบ่ง
ระยะเวลาด าเนินการเป็นช่วงเวลาช่วงละ3 ปีตั้งแต่ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 และช่วงที่ 
2 ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2558 รวมถึงการก าหนดทรัพยากรที่ต้องการ นอกจากน้ีในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ยงัมีการให้มีประเทศสมาชิกรับผิดชอบที่จะขบัเคล่ือนแต่ละยทุธศาสตร์ และก าหนด
ผลลพัธท์ี่ตอ้งการดว้ย 

                                                             
1 AADMER Work Program for 2010 - 2015 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการจดัแบ่งงานเพือ่น าขอ้ตกลง AADMER ไปสู่การปฏิบติั 

 
 เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะของกิจกรรมที่ก  าหนด พบว่ามีงานที่ตอ้งด าเนินการจ านวน

มาก วธีิการขบัเคล่ือนที่ ACDM จดัท ามีแผนปฏิบติัการที่ชดัเจน ท าให้ประเทศต่างๆ สามารถน าไป
ด าเนินการและท าใหA้CDM สามารถก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของงานไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นในแง่
ของกระบวนการเชิงแผนยทุธศาสตร์ถือวา่ไดด้ าเนินการมาอยา่งถูกตอ้งและมีทิศทางที่ชดัเจน 

3.1.2 การด าเนินการภายใต้  ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) 
 ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM2 ไดมี้การประชุมมาอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 ทั้งน้ีเพื่อให้รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกได้หารือและ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นสถานการณ์ที่เก่ียวกบัความมัน่คงรวมถึงความทา้ทายที่ตอ้งเผชิญ นอกจากน้ี 
ADMM ยงัมีความมุ่งหวงัที่จะท าให้เกิดความเช่ือใจ เช่ือมัน่ต่อกนัดว้ย ที่ประชุมไดร่้วมกนัพฒันา
เอกสารกรอบแนวคิดในความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และรับมือภัยพิบัติ (Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief; HADR) ซ่ึงมีการเช่ือมโยงการท างานกบัประเทศอ่ืนๆนอกภูมิภาค 
และหน่วยงานพลเรือน ส่วนหน่ึงของเอกสารเป็นเร่ืองการใชท้รัพยากรและศกัยภาพทางทหารใน
กรอบ HADR อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                                             
2 “ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM)” เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.asean.org/18816.htm 
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 ในการประชุม ADMM Plus คร้ังที่ 13เม่ือวนัที่ 12 ตุลาคม 2553ที่ประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนและอีก 8 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี 
นิวซีแลนด์ สหภาพรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจดัที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม ไดก้ล่าวถึงความ
เส่ียงต่อภยัธรรมชาติและเห็นพอ้งตอ้งกนัถึงความส าคญัในการร่วมมือในกรอบ HADR และเพื่อให้
มีความกา้วหนา้ของขอ้ตกลง ที่ประชุมจึงไดเ้ห็นชอบใหมี้การประชุมของผูแ้ทนระดบัสูง (ASEAN 
Defence Senior Officials’ Meeting; ADSOM-Plus)รวมถึงให้มีการจดัตั้งคณะท างานผูเ้ช่ียวชาญ 
(Experts’ Working Groups; EWGs) เพื่อที่จะช่วยพิจารณากิจกรรม แผนงานต่างๆ ที่จะร่วมมือกนั 
ทั้งน้ีในส่วน EWGs on HADR ประเทศเวยีดนามและจีนจะเป็นประธานร่วม 

 ความเช่ือมโยงของการด าเนินงาน ADMM กับ ASCC ได้ปรากฏตามผลการ
ประชุม ADMM ที่จาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 25544 ซ่ึงไดก้ล่าวถึง
ความพยายามของประเทศไทยในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับพลเรือน 
(Workshop on ASEAN Defence Establishment and Civil Society Organisations on Non-
Traditional Security Disaster Management) ที่กรุงเทพ เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553รวมไปถึงการ
ที่ประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ร่วมกนัเป็นเจา้ภาพเพื่อฝึกซ้อม ASEAN HADR TTX ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ดว้ย 

3.1.3 การด าเนินการภายใต้ ASEAN Regional Forum (ARF) 

การจดัตั้ง ASEAN Regional Forum เร่ิมขึ้นภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรี 
ASEAN คร้ังที่ 26 โดยมีการประชุมคร้ังแรกที่กรุงเทพ ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 มี
กิจกรรมที่ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกลุ่มประเทศ ASEAN 10 ประเทศ และประเทศ
อ่ืนๆอีกคือ ออสเตรเลีย บงัคลาเทศ แคนนาดา จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่ น มองโกเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี สาธารณรัฐเกาหลี 
สหภาพรัสเซีย ศรีลงักา ติมอร์เลสเต สหรัฐอเมริกา  

ARF ไดมี้กิจกรรมมาจนถึงปัจจุบนัมากมาย หน่ึงในกิจกรรมส าคญัคือการด าเนิน
กิจกรรมที่เก่ียวกบัการคน้หา กูภ้ยั และรับมือภยัพิบติั (Search, Rescue, and Disaster Relief Related)

                                                             
3 Chairman Statement of 1st ADMM Plus เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.asean.org/25352.htm 

4 Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Strengthening of ASEAN in the Global 
community to face New Challenges เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.asean.org/26304.htm 
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ซ่ึงมีทั้งการประชุม การฝึกอบรม การซอ้มร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิก รวมถึงระหว่างทหารกบั
พลเรือน5 

3.2) การด าเนินการจัดการภยัพิบัติของประเทศไทย 
3.2.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ประเทศไทยไดมี้การจดัให้มีนโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ6 
โดยเช่ือมโยงกบัแผนฯอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมัน่คง
แห่งชาติ ซ่ึงภายใตแ้ผนและนโยบายต่างๆ มีความสัมพนัธ์ไปถึงแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัแห่งชาติตามแผนภูมิที่ 6 

 
แผนภูมิที่ 6 ความเช่ือมโยงของแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติกบัแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัอ่ืนๆ 
                                                             
5 LIST OF TRACK I ACTIVITIES ARF 1994 – 2010 เขา้ถีงไดจ้าก
http://www.aseanregionalforum.org/PublicLibrary/ARFActivities/ListofARFTrackIActivitiesByS
ubject/tabid/94/Default.aspx 

6แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2558 : 105 
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ในโครงสร้างการบริหารสาธารณภยั ตามพระราชบญัญติัป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั พ.ศ. 25507ไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ เรียก
โดยยอ่ว่า “กปภ.ช.” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรอง
ประธานคนที่ 1ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่ 2 ปลดักระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ผูอ้  านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ เป็นกรรมการ รวมถึงการให้ผู ้
บญัชาการทหารสูงสุด ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยมีการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ในเร่ืองการจดัท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพจิารณาอนุมตัิ บูรณาการพฒันาระบบการป้องกนัภยัและบรรเทาสาธารณภยัระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชน แนะน า ปรีกษา 
สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั วางระเบียบเก่ียวกบัค่าตอบแทน ค่า
ทดแทน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฯลฯ 

ในกรณีที่ เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ มีผลกระทบร้ายแรงยิ่ง8 กปภ.ช. โดย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายจะสั่งการ/บญัชาการผูบ้ญัชาการ
และ ผูอ้  านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การสั่งการของ กปภ.ช.จะสั่งลงไปที่หน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด ผ่าน 
ผูอ้  านวยการกลาง คืออธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไปถึงผูอ้  านวยการฯจงัหวดัคือผูว้่า
ราชการจงัหวดัหรือผูว้่ากรุงเทพมหานคร ต่อเน่ืองลงไปถึงหน่วยเผชิญเหตุในพื้นที่ที่เกิดภยัผ่าน
ผูอ้  านวยการอ าเภอคือนายอ าเภอหรือผูช่้วยผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครคือผูอ้  านวยการเขตของ
กรุงเทพมหานคร จนไปถึงหน่วยเผชิญเหตุและหน่วยสนบัสนุนอ่ืนๆ 

                                                             
7พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 6 : 3 

8แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557: 23, 30 
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แผนภูมิที่ 7 การบริหารจดัการสาธารณภยั ในประเทศไทย 

 
การปฏิบติัตามแผนภูมิน้ี กปภ.ช. จะมีการท างานเพื่อตอบสนองต่อภยัพิบติัที่เกิดขึ้น

ทั้งการสัง่การ การร้องขอ ซ่ึงรวมไปถึงการขอความช่วยเหลือไปยงัหน่วยงานระหวา่งประเทศดว้ย 

 
แผนภูมิที่ 8 แผนปฏิบติัการการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบูรณาการ 17 ดา้น 
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จะเห็นวา่เพือ่ใหก้ารด าเนินงานตามแผนภูมิที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัที่ก  าหนดขึ้นน้ีทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นแผนฯ และจะตอ้งมี
การประสานงานที่ดี จึงจะสามารถท าให้การตอบสนองในสถานการณ์ภยัพิบติัเป็นไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินการของประเทศไทยต่อการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติกับ
ต่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานหลักในเช่ือมโยงกิจกรรมตามที่
ก  าหนดใน AADMER9และในการประชุมแผนงานเพือ่ขบัเคล่ือนภายใต ้ACDM ประเทศไทยไดรั้บ
มอบหมายให้เป็นองค์กรน าในแผนงานPrevention and Mitigation (P&M) ในส่วนการจดัท า
แผนปฏิบติัการในการลดความเส่ียงต่อภยัพบิติัและการเสริมสร้างความเขม้แข็ง การให้ความรู้ การ
สร้างความตระหนัก และการสนับสนุนจากสาธารณะ โดยมีผลลพัธ์ที่ก  าหนด 2 ผลลพัธ์คือ การ
ปรับปรุงระเบียบ-กฏหมาย และโครงสร้างการบริหารจดัการภยัพิบตัิ และ การจดัท าและน าแผน
รองรับภยัพบิตัิที่มีประสิทธิภาพไปใชโ้ดยประเทศสมาชิก 

นอกจากยทุธศาสตร์P&M ที่ประเทศไทยไดรั้บมอบหมายแลว้ ACDM ยงัไดมี้การ
ก าหนดส่วนที่ เ ป็นพื้นฐานเช่ือมยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กันได้แก่ 1)  การจัดระบบ 
(Institutionalisation of AADMER) 2) กลยุทธ์ความร่วมมือ 3) การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุน 4)  แลกเปล่ียน เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร (Outreach and Mainstreaming) 5) การฝึกบรม
และจดัการความรู้ 6) การจัดการสารสนเทศและการส่ือสาร (Information management and 
Communication Technology) ในส่วนพื้นฐานน้ีมีส่วนที่ประเทศไทยไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ
คือ การสร้างและส่ือสารใหห้น่วยงาน องคก์รต่างๆ รวมถึงประชาชนมีความตระหนักรู้ในเร่ืองภยั
พบิตัิ 

3.2.2 ฝ่ายกลาโหม 
  บทบาทของฝ่ายกลาโหมหรือทหารในการด าเนินการเร่ืองภัยพิบัติ เป็นการ
สนับสนุนตามแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเ รือน ด้วยการจัดตั้ ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู ้อ  านวยการศูนย ์
ปลดักระทรวงกลาโหมและ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดเป็นรองผูอ้  านวยการ ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัเป็น
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

                                                             
9เอกสารประกอบการประชุม 2nd ASEAN Member States Workshop 28-29 June 2010 Bangkok, 
Thailand : 66-76 
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 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานทหารได้ใช้กลไกทั้งADMM และ ARF ในการ
เตรียมการและฝึกซ้อมร่วมกบัประเทศต่างๆ โดยการด าเนินการเหล่าน้ีมีทั้งที่ท  าก่อนและหลงัการ
จดัท า ASCC Blueprint ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพการประชุมและร่วมซ้อมแผนมาโดยตลอด
การประชุมที่ส าคญัหน่ึงคือการประชุม Fifth Asia-Pacific Conference on Military Assistance to 
Disaster Relief Operation (APC-MADPRO) ซ่ึงจดัในปี 2553 ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ได้มีการ
พฒันากระบวนการ ขั้นตอน (Procedure) เพือ่ใชท้รัพยากรของทหารในการให้ความช่วยเหลือกรณี
ภยัพบิติั และถือเป็นคู่มือที่น ามาใชใ้นการซอ้มร่วมกนัต่อๆมาอีกหลายคร้ัง 

3.3) การด าเนินการต่อไปของการช่วยเหลอืด้านภัยพิบัติ 
จากการทบทวนกิจกรรมที่ไดด้ าเนินการมาก่อน ASCC Blueprint ตั้งแต่ปฎิญญา Hyogo 

(Hyogo Framework for Action) จนมาถึงการจดัท าขอ้ตกลง AADMER รวมถึงการที่มีการแยก
ด าเนินการออกเป็น 2 สายคือด้านพลเรือนและด้านทหาร ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานด้านการ
ช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม (HADR) ท าให้เห็นว่าการด าเนินการให้เกิดความร่วมมือจะตอ้งมีการ
ประสานให้งานที่ไดท้  ามาแลว้ไปสู่การผสมผสาน บูรณาการอยา่งชดัเจน นอกเหนือไปจากความ
จ าเป็นในการพฒันาวิธีการประสานงานในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมและตอบโต้ภยัพิบติัอย่าง
รวดเร็ว 

การที่จะท าให้การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศไดป้ระโยชน์ แต่ละประเทศซ่ึงอาจ
เป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติเองนั้ นจะต้องเตรียมความพร้อมของตนเองในการพฒันาการ
ช่วยเหลือทั้งในระดบัชุมชน ระดับทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ โดยไม่เป็นเพียงแต่การด าเนินการใน
ระยะการตอบสนองต่อภยัพิบติัตาม Disaster Life Cycle เท่านั้นแต่ยงัมีกิจกรรมการป้องกนั การ
วิเคราะห์ ประเมิน เรียนรู้การจดัการทั้งระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน เพื่อเพิ่มความเขม้แข็ง 
ลดความเปราะบาง (Vulnerability) ต่อภยัพบิติัซ่ึงจะช่วยท าใหล้ดความสูญเสียจากภยัพิบติัไดก่้อนที่
ความช่วยเหลือจากประเทศอ่ืนๆจะมาถึง 

การพฒันาตนเองของแต่ละประเทศ เป็นไปตามช่วงเวลา (Phase) ต่างๆ ตาม Disaster Life 
Cycle มิติของประเภทหน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชน อาสาสมัคร มิติของประเทศภาคีทั้งสมาชิก 
ASEAN, ASEAN Plus หรือ ARF ฯลฯ ยอ่มท าใหมี้ความจ าเป็นในการจดัท ารายละเอียดการจดัแบ่ง
งานเพือ่น าขอ้ตกลง AADMER ไปสู่การปฏิบติัการเตรียมพร้อม ทั้งตามยทุธศาสตร์ งานพื้นฐานที่
ด าเนินการควบคู่กันไป รวมถึงการจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานและแบบ
รายงานใน SASOP (Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and 
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Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations)ส่วนในบทที่ 6 เร่ือง
การพฒันากระบวนการ ขั้นตอนการใช้ทรัพยากรทหาร ซ่ึงยงัอยู่ในระหว่างการพฒันานั้น อาจ
พจิารณาน า APC-MADPRO มาใชต่้อไปได ้

 

 
แผนภูมิที่ 9 ความสัมพนัธ์ของเวลาในการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัจากทหารและ

นานาชาติ 
 

ประเทศไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อยูใ่นระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อ
การด าเนินการตามแผนงานในยทุธศาสตร์ที่ ACDM มอบหมายมา รวมถึงการที่จะตอ้งรับหน้าที่
ประธานของคณะกรรมการ ACDM ต่อจากประเทศสิงคโปร์ดว้ยนอกนั้นในดา้นกลาโหมการจดัท า
การฝึกซอ้มร่วมในรูปแบบ Tabletop หรือ Filed Exercise ทั้งที่เป็นกิจกรรมร่วมกนัระหว่างประเทศ
ต่างๆในรูปแบบพหุภาคี ทวิภาคี โดยแต่ละคร้ังก็มีจุดหมายเพื่อให้การประสานการช่วยเหลือ
ระหวา่งที่เกิดภยัพบิติัเป็นไปไดอ้ยา่งดี รวดเร็ว ทนัต่อการช่วยเหลือชีวติและทรัพยสิ์น 

อยา่งไรก็ตามการด าเนินการของประเทศไทยโดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่อยู่
ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย ก็ถูกตั้งขอ้สงสัย10ในความสามารถในการประสานงาน การสั่งการให้

                                                             
10การจดัการภยัพบิติัและการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัการเกิดภยั กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษกิจและสงัคมแห่งชาติ. เมษายน 2554 : 89 – 96 
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หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐที่กระจายในหลายกระทรวง เอกชน อาสาสมคัรต่างๆ ที่ยงัไม่รวม
การท างานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆไดดี้แลว้ ในส่วนการประสานกบัต่างประเทศ กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัยงัไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัของประเทศไทยดว้ย การคาดหวงั
ว่าประเทศไทยจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการให้ความช่วยเหลือด้านภยัพิบติัในกลุ่มประชาคม
อาเซียน จะสามารถเป็นไปไดก้็ต่อเม่ือหน่วยงานน้ีมีความเขม้แข็งและยกระดบัขึ้นจากหน่วยงาน
ระดบักรม ในกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับชาติเช่นเดียวกับหน่วยงานดา้นความ
มัน่คง เพื่อความคล่องตวัในการบริหารจดัการและสั่งการโดยเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลภยัพิบตัิที่มีการ
เช่ือมโยงขอ้มูลจากทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงการก าหนดเช่นน้ีหากผนวกรวมกบัการ
ขบัเคล่ือนการช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัตาม AADMER ไปดว้ยยอ่มท าให้สามารถประสานหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่รองรับแผนปฏิบติัการ ACDM ไดร้วมถึงการบูรณาการกบัการด าเนินการช่วยเหลือดา้น
ทหารไม่วา่จะเป็น ADMM ARF หรือกรอบความร่วมมือกบัประเทศอ่ืนๆ ในเร่ืองการช่วยเหลือดา้น
ภยัพบิตัิอีกดว้ย 



 
 

บทที ่4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1) สรุปผลการศึกษา 

 การบริหารจดัการดา้นภยัพิบตัิไดร้ับความสนใจมานาน โดยเฉพาะแต่เดิมเป็นการ
ด าเนินการโดยประเทศที่ประสบภยัภิบตัิ การให้ความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆ เป็นไปอยา่ง
ไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนที่ตายตวั กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีภยัพิบตัิรุนแรงและมี
ประเทศที่ไดรั้บผลกระทบมากขึ้นเร่ือยๆโดยเฉพาะกรณีภยัพิบตัิคลื่นยกัษสึ์นามิในภูมิภาคต่างๆ 
รวมถึงเอเซียตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี พ.ศ. 2547 ท าให้ประชาคมโลกได้ให้ความส าคญักับการ
ช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัจนเกิดปฏิญญา Hyogo ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงก่อนหน้านั้นก็มีกิจกรรมภายใต้
ความร่วมมืออ่ืนๆเช่น ASEAN Regional Forum ที่ไดเ้ร่ิมประชุมหารือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 

 การด าเนินการโดยกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการจดัการเร่ืองภยั
พิบติั มีมาก่อนที่จะมีการก าหนดความร่วมมือคือ ASEAN Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response (AADMER) และเมื่อมีการจดัตั้งประชาคมการสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน (ASCC)  เร่ืองน้ีก็ยงัไดรั้บความส าคญัโดยถูกผนวกรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึง และใชก้ลไกเคร่ืองมือของ
ประชาคมอาเซียนคือคณะกรรมการ ASEAN Committee on Disaster Management  (ACDM) 
และที่ประชุม ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) ในการขบัเคล่ือนความร่วมมือ
ระหวา่งกนัของประชาคมอาเซียน และโดยที่เป็นการตกลงกนัว่ากลไกหลกัส าหรับการขบัเคล่ือนจะตอ้งมี
การประสานกนัระหวา่งพลเรือนและทหาร จึงมีการพฒันากระบวนการ ขั้นตอนการท างานร่วมกนั
ดว้ยการใช ้Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and 
Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations  (SASOP) จาก
การศึกษาน้ีพบว่าความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารน้ีอาจใช้แนวทางที่ก  าหนดไวใ้นการ
ประชุม Fifth Asia-Pacific Conference on Military Assistance to Disaster Relief Operation (APC-
MADPRO) เป็นส่วนความร่วมมือพลเรือนกบัทหารในการพฒันา SASOP ส่วนที่ยงัคา้งอยูไ่ด ้ทั้งน้ี
เน่ืองจากได้ด าเนินการใชใ้นการซ้อมร่วมกนัระหว่างพลเรือนกบัทหารแบบ Tabletop มาหลาย
คร้ังแลว้ 
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 บทบาทของประเทศไทยในการท าให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือดา้นภยัพิบตัิในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนตาม ASCC Blueprint สามารถด าเนินการไดโ้ดยการผลกัดนัการด าเนินงานที่
ไดร้ับมอบหมายในแผนงาน (Work Programme) ภายใต ้ACDM ทั้งในฐานะที ่เป็น Lead 
Shepherd ประเทศเดียวหรือร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงจะท า
ให้บทบาทของประเทศไทยโดดเด่นเช่นการผลกัดนัใช ้APC-MADPRO แทนการพฒันา SASOP 
ในเร่ืองความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารเป็นตน้ การด าเนินการน้ีควรใชโ้อกาสที่ประเทศ
ไทยจะเป็นประธาน ACDM ในช่วงปี พ.ศ.2555 ในการขบัเคลื่อนเพื่อให้มีบทบาทที่โดดเด่น ซ่ึง
ไม่เพียงแต่ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนจะไดร้ับประโยชน์เท่านั้นแต่จะท าให้ประชาคม
โลกไดเ้ห็นถึงความร่วมมือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของประชาคมอาเซียนอีกด้วย 

4.2) ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพื ่อที ่จะท าให ้การขบัเคลื ่อนการช่วยเหลือดา้นภยัพิบตั ิในกลุ ่มประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะในส่วนบทบาทของประเทศไทย จ าเป็นตอ้งสร้างให้มีความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ ปฏิบตัิการในช่วงก่อน ระหว่าง และหลงัจากที่เกิดภยัพิบติั
ทุกหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน ทหาร พลเรือน ประชาสังคมต่างๆ ในประเทศก่อน โดยหาก
พิจารณาขอ้เสนอเชิงโครงสร้างที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
พ.ศ. 2550 แลว้ การด าเนินการที่ควรท าคือ 

 ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้ คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัแห่งชาติ (กปภ.ช.) ดูแลเร่ืองการด าเนินการตาม AADMER โดย
เฉพาะที่คณะกรรมการ ACDM ไดก้ าหนดแผนงานไว ้รวมถึงให้มีการรายงาน
ความกา้วหน้าให้ คณะรัฐมนตรีทราบดว้ย 

 ให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเป้าหมาย 
ตวัช้ีวดัร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (Joint KPI) ในการด าเนินงานที่
สอดคลอ้งกนัตามแผนงาน (Work Programme) ที ่ก  าหนดไวโ้ดยACDM 
โดยเฉพาะส่วนที่ประเทศไทยดูแลรับผิดชอบ 

 

4.1.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
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เพื่อให้แผนงาน โครงการ กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที่ก  าหนดไวส้ามารถน าไปใชไ้ดใ้น
สถานการณ์จริง การซ ้อมแผนทั้งในรูปแบบ Tabletop และภาคสนาม (Field Exercise)
โดยเฉพาะพื้นที่เส่ียงภยัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ ในการซ้อมแต่ละคร้ัง
จะตอ้งน าแผนปฏิบตัิการที่ก  าหนด กระบวนการ ขั้นตอนมาจดัท าเหตุการณ์ (Scenario) เพื่อให้
สามารถทราบถึงจุดที่ตอ้งปรับปรุง เพิ่มเติม นอกจากน้ียงัท าให้ผูป้ฏิบตัิการทั้งระดบัผูบ้ญัชาการ
เหตุการณ์ ผูเ้ผชิญเหตุ ผูส้นับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ สามารถท าความรู้จกักนั ท าความเขา้ใจ
ขั้นตอน กระบวนการทั้งหมด นอกเหนือไปจากการซ้อมในระดบัประเทศของประเทศไทยเอง
คือ Crisis Management Exercise (C-MEx) ซ่ึงเป็นการซ้อมประจ าทุกปีร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานทหาร พลเรือน อาสาสมคัร รัฐ เอกชน  การซ้อมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ไดแ้ก่ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEx) หรือ
การซ้อม ASEAN Regional Forum Disaster Relief and Exercise (ARF DiREx) 

ทั้งน้ีเพื่อให้การซ้อมทั้งหมดเป็นประโยชน์สมกบังบประมาณที่ตอ้งใชไ้ปในการซ้อมแต่
ละคร้ังควรก าหนดให้มีการด าเนินการดังน้ี 

 ซ้อมร่วมระหว่างที่มีหน่วยงานพลเรือนทหาร อาสาสมัคร และประชาชน ตาม
กระบวนการ ขั้นตอนโดยใช้ SASOP และ APC-MADRO โดยจดัท าคู่มือการ
ประสานงานภาษาไทยที่สอดคล้องกัน และมีรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการ
ประสานภายในของประเทศไทย แยกกบัการประสานกบัหน่วยงานกลาง ASEAN 
Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster management (AHA 
Center) เพือ่ขอรับความช่วยเหลือและจดัส่งความช่วยเหลือดว้ย 

 ก าหนดสถานการณ์ในการซ้อม รวมถึงให้มีงบประมาณ ที่เพียงพอในการซ้อม
ร่วมกันทั้ งในประเทศ และระหว่างประเทศโดยเฉพาะในระหว่างที่ไทยเป็น
ประธานคณะกรรมการACDM 

เป็นที่ประจกัษว์่าหากประชาชนและชุมชน มีความรู้ ความเขา้ใจ ถึงการปฏิบตัิตวัเพื ่อ

เตรียมรับภยัพิบติัตามความเส่ียงของพื้นที่ การติดตามและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การเตือนภยั และ

การเตรียมเคร่ืองยงัชีพที่จ  าเป็น การอพยพ  (Evacuation) ไปยงับริเวณที่จดัเตรียมไวเ้พื่อพกัพิง

(Shelter) จะท าให้สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นได ้นอกจากน้ีในกรณีที่จะมี

การช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆตามกรอบอาเซียนหรือนานาชาติตามความตกลงร่วมมืออื่นๆ 
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การสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้ทราบถึงเร่ืองกระบวนการ วิธีการที่จะไดร้ับช่วยเหลือดา้นภยั

พิบติัก็จ  าเป็นตอ้งส่ือสารในวงกวา้งด้วย 

ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในภาครัฐ เอกชน จะตอ้งมีความเขา้ใจต่อความตกลง 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในฐานะผูป้ระสานงาน และผูป้ฏิบตัิการให้ความช่วยเหลือ 

ซ่ึงจะท าให้การให้ความช่วยเหลือตามที่คาดหวงัประสบความส าเร็จไดใ้นที่สุด 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

นายประจักษวิช เล็บนาค	
 

วุฒิการศึกษา	
– แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลยัมหิดล 	
– พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต(สถิติประยุกต)์ สถาบนับณัฑิตพฒัน‐ 

บริหารศาสตร์ 

 
ประสบการณ์การรับราชการ	

– เ ร่ิ ม รับราชการ  นายแพทย์  4 โรงพยาบาลสวรรคโลก  จ . สุ โขทัย  
(1 เมษายน 2528)	

– นายแพทย ์5 โรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี (1 เมษายน 2530)	

– ศ ึกษาและ ฝึกอบรมแพทยป์ระจําบ า้นสาขาก ุมาร เวชศาสตร์คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1 มิถุนายน 2531 –	 31 พฤษภาคม 
2534)	

– นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์5 สถาบนัวิจยัไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
(16 กุมภาพนัธ์ 2535)	

– นายแพทย  ์5 สถาบนัวิจยัไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์(18 สิงหาคม 
2535)	

– นายแพทย  ์6 สถาบนัวิจยัไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์(18 ตุลาคม 
2535)	

– นายแพทย  ์ 7  วช .  (ด า้นเวชกรรมป้องกนั )  สถาบนัว ิจ ยัไวร ัส  และ
ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
(1 ตุลาคม 2538)	
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– นายแพทย  ์7 วช .  (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) กองพยาธิวิทยาคลินิก  และ
ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
(18 ตุลาคม 2539)	

– นายแพทย  ์8 วช .  (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) กองพยาธิวิทยาคลินิก  และ
ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
(18 เมษายน 2541)	

– ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์และ 
รองผูอ้ ํานวยการสําน ักงานประกนัสุขภาพ  สําน ักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข (1 มีนาคม 2545)	

– ผูอ้าํนวยการสํานักบริหารการชดเชยค่าบริการ สํานักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (1 เมษายน 2546)	

– ผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารจดัการโรคเฉพาะ สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (1 พฤษภาคม 2551)	

– รองเลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (17 ธันวาคม 2551)	

ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองเลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 

สถานที่ทาํงาน	 สถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย ์
ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท  ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี 11000	
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