รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง ความร่ วมมือในการช่ วยเหลือด้ านภัยพิบัติ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนตาม ASCC Blueprint
จัดทาโดย นาย ประจักษวิช เล็บนาค
รหัส 3043
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 3 ปี 2554
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ลิขสิ ทธิ์ของกระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ความร่ วมมือในการช่ วยเหลือด้านภัยพิบัติ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนตาม ASCC Blueprint

จัดทาโดย นาย ประจักษวิช เล็บนาค
รหัส 3043

หลักสู ตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 3 ปี 2554
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
รายงานนีเ้ ป็ นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
จากการที่ประชาคมอาเซี ยนได้จดั ตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN
Socio-Cultural Community; ASCC) เป็ นความร่ ว มมือ ด้า น 1 ใน 3 ประชาคมเพื่อ นาไปสู่
วิสัยทัศน์อาเซี ยน 2020 ทั้งนี้ เป้ าหมายปี ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์น้ ี ไ ด้เลื่อ นมาให้เร็ วขึ้นจากเป้ าหมาย
เดิมมาเป็ นปี พ.ศ. 2015 ซึ่ งประชาคมด้านการเมือ งความมัน่ คงนี้ ไ ด้กาหนดแผนที่เส้นทางไปสู่
จุด หมายชื่อ ASCC Blueprint เพื่อ ต้อ งการให้ภูมิภ าคนี้ ข องอาเซี ยนก้า วสู่ ก ารเป็ นภูมิภ าคที่มี
ความสุ ขสงบ มีเสถียรภาพ โดยแผนที่น้ ี ไ ด้กาหนดการสร้างความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ
และตอบสนองต่อภัยพิบตั ิเป็ นหัวข้อหนึ่ งที่มีความสาคัญ
ในการดาเนิ นงานเรื่ อ งภัยพิบ ตั ิน้ ี ไ ด้มีการใช้เครื่ อ งมือ ต่างๆ ภายใต้ความตกลงระหว่า ง
กันที่สาคัญในปี พ.ศ. 2004 คือ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response หรื อ AADMER ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาหลังจากที่หลายประเทศในเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ประสบภัยพิบตั ิจากคลื่น ยักษ์สึนามิ หลักการให้การช่วยเหลือ ระหว่างกันในภาวะภัยพิบตั ิไ ด้มี
การหารื อ กัน ในหลายเวทีข องสมาชิก อาเซี ย นกล่า วคือ ในที่ป ระชุม ASEAN Committee on
Disaster Management (ACDM) ที่ประชุม รัฐมนตรี กลาโหม ASEAN Defense Ministers Meeting
(ADMM) และที่ประชุม ASEAN Regional Forumในแต่ละที่ประชุมมีการตกลงกันในหลายส่ วน
อาทิเ ช่น แผนยุท ธศาสตร์ แผนการซ้อ ม แผนความร่ ว มมือ รวมไปถึ ง งานทางวิช าการอื่น ๆที่
เกี ่ย วข้อ งกับ ภัย พิบ ตั ิด ว้ ย อย่า งไรก็ต ามหลายหัว ข้อ เป็ นการหารื อ ในเรื ่ อ งเดีย วกัน ท าให้ที่
ประชุม อาเซี ย นตกลงว่า จะใช้ก รอบแนวทางการทางานตาม ACDM ซึ่ งได้จดั ทาแนวปฏิบ ตั ิ
มาตรฐานที่ชื่อ Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and
Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations หรื อ SASOP อย่างไร
ก็ตามใน SASOP นี้ ยงั มีส่วนที่อ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาที่ยงั ค้างอยูท่ ี่สาคัญคือ ในบทที่ 6 เรื่ อ งการ
ใช้ทรัพยากรทางทหารเพื่อสนับสนุ นปฏิบตั ิการช่วยเหลือกรณี ภยั พิบตั ิ
จากการที่ได้หารื อ แลกเปลี่ยนกับผูร้ ับผิดชอบในด้านทหาร พบว่าแนวปฏิบตั ิในการใช้
ทรัพยากรทางทหารเพื่อสนับสนุ นปฏิบตั ิการช่วยเหลือ กรณี ภยั พิบตั ิไ ด้รับการพัฒนาในเวทีการ
ประชุม Fifth Asia-Pacific Conference on Military Assistance to Disaster Relief Operation โดย

จ
เรี ย กแนวทางดัง กล่ า วว่ า APC-MADPRO และทางทหารมั น่ ใจว่า จะสามารถน ามาใช้แ ทน
แนวทางที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาของ SASOP บทที่ 6 ได้
นอกจาก SASOP แล้ว ACDM ยัง ได้จ ดั ทาแผนยุท ธศาสตร์ แผนปฏิบ ตั ิก าร กิจ กรรม
เป้ าหมาย ห้วงเวลาดาเนิ นการ รวมไปถึงประเทศที่รับเป็ นเจ้าภาพในหัวข้อ สาคัญ ต่างๆ เพื่อ ที่จะ
ขับเคลื่อนตาม AADMER คือ Work Programme 2010 – 2015 ได้ และเนื่ อ งจากประเทศไทย
จะได้รับ หน้า ที ่ป ระธานของคณะกรรมการACDM นี้ ใ นปี 2555 ต่อ จากประเทศสิ ง คโปร์
ประเทศไทยจาเป็ นต้องทบทวนกระบวนการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิระดับ ชาติของประเทศเพื่อ
หาช่องทางที่จะทาให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาการเป็ นประธานดังกล่าว ซึ่ งหากดาเนิ นการได้ดี
จะช่วยส่ งเสริ มให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในเวทีประชาคมอาเซี ยนเป็ นอย่างมาก
การศึก ษานี้ ค้น คว้า จากเอกสารที่เ ผยแพร่ ข องอาเซี ย น มาผนวกกับ ทฤษฎี Disaster
วงจรชีวิตของภัยพิบตั ิ ซึ่ งมีแนวความคิดของการลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิที่ไ ม่สามารถป้ องกัน
ไม่ใ ห้เ กิด ได้ แต่ล ดความสู ญ เสี ย จากการเตรี ย มการที ่ด ีใ นปั จ จัย ต่า งๆ ที ่จ ะท าให้ม ีค วาม
เปราะบางทาให้ผลกระทบรุ นแรง ดังนั้นนอกจากการเตรี ยมการเรื่ อ งการช่วยเหลือ ระหว่างกัน
ในประชาคมอาเซี ยนแล้ว แต่ล ะประเทศยัง มีภ าระในการเตรี ยมความพร้อ มภายในของแต่ล ะ
ประเทศอีกด้วย
เมื ่อ ได้ท าการศึก ษาและประมวลการบริ ห ารจัด การภัย พิบ ตั ิ ความพยายามในการ
ช่วยเหลือ ในระหว่างประเทศอาเซี ยนที่ผ่านมาแล้ว พบว่าความพยายามอันยาวนานกว่า 10 ปี ที่
ผ่า นมาของอาเซี ย นมีค วามซ้ าซ้อ นที ่ไ ด้ร ับ การปรับ ปรุ ง ให้ใ ช้แ นวทางเดีย วกัน แล้ว คือ
AADMER และใช้ Work Programme 2010 – 2015 แล้ว การที่จะให้ประเทศไทยขับเคลื่อ นต่อ
จะท าได้ห ากกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ ง หน่ ว ยงานที ่ร ับ ผิด ชอบหลัก สามารถ
เชื ่อ มโยงกับ หน่ ว ยงานอื ่น ๆได้ ซึ่ ง ในชั้ น ต้น ควรให้ค ณะรัฐ มนตรี ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การ
ดาเนิ นการผ่านคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ (กปภ.ช.) และหากจะ
ได้ผลดีควรยกหน่ วยงานนี้ เป็ นหน่ วยงานขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี รวมถึงการปรับปรุ งงานการ
ซ้อ มแผนร่ วมกันระหว่า งพลเรื อ นและทหาร การประชาสัม พันธ์ส ร้างความเข้า ใจในวงกว้า ง
ด้วย

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการอบรมหลักสู ตรนักบริ หารการทูต รุ่ นที่ 3 ประจําปี พ.ศ.
2554 ซึ่ งจัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานนี้
สํา เร็ จ ได้ด ว้ ยคํา แนะนํา ที ่เ ป็ นประโยชน์แ ละมีคุณ ค่า จากคณาจารย์ที ่ป รึ ก ษาประกอบด้ว ย
ดร.สุ รชัย ศิริ ไ กร ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย ทําให้สามารถ
ค้นคว้าเพิ่มเติม จนมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นและเรี ยบเรี ยงให้สาํ เร็ จได้จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ
ที ่น้ี นอกจากนี้ ย งั ได้ร ับ ความอนุ เ คราะห์เ อกสาร ข้อ มูล ข้อ คิด เห็น ที ่สํา คัญ จาก คุณ บุศ รา
กาญจนาลัย ผูอ้ าํ นวยการกองอาเซี ยน 4 กรมอาเซี ยน กระทรวงการต่า งประเทศ คุณฉัต รป้ อง
ฉัต รภูต ิ รองอธิบ ดีก รมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พล.ต.หญิง
ศรี ศ รัณ ย์ ธีร ธํา รง ที ่ป รึ ก ษา สํา นัก นโยบายและแผนกลาโหม สํา นัก งานปลัด กระทรวง
กระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณเพื่อ นผูเ้ ข้ารับการอบรมทุก ท่านที่ร่วมเป็ นกํา ลังใจในการจัดทํา
บุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่านที่มีส่วนทําให้การอบรมเป็ นไป
ด้ว ยความเรี ย บร้อ ย ดีเ ยีย่ ม และวิท ยากรทุก ท่า นที่ก รุ ณ าสละเวลามาให้ค วามรู ้ แง่คิด ที่เ ป็ น
ประโยชน์
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุณนางนิ ด ดา เล็บนาค นายสุ ภ ชาติ เล็บ นาค ที่ไ ด้ช่วยให้ขอ้ คิด เห็น
ตรวจทานสํานวน และข้อผิดพลาดจนสามารถจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์น้ ี ได้

ช

สารบัญ
บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร

ง

กิตติกรรมประกาศ

ฉ

สารบัญ

ช

คาย่อ

ญ

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1

Disaster Life Cycle

10

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1 แบบจาลอง Crunch Model

6

แผนภูมิที่ 2 แบบจาลอง Crunch Model ปั จจัยที่มีผลกับ

8

Vulnerability
แผนภูมิที่ 3 แบบจาลอง Release Model
แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธ์ของเวลาในการให้ความช่วยเหลือ

9
13

ด้านภัยพิบตั ิ
แผนภูมิที่ 5 การจัดแบ่งงานเพือ่ นาข้อตกลง AADMER ไปสู่

19

การปฏิบตั ิ
แผนภูมิที่ 6 ความเชื่อมโยงของแผนการป้ องกันและบรรเทา

21

สาธารณภัยแห่ งชาติกบั แผนการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
แผนภูมิที่ 7 การบริ หารจัดการสาธารณภัย ในประเทศไทย

23

แผนภูมิที่ 8 แผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ

23

ภัยแบบบูรณาการ 17 ด้าน
แผนภูมิที่ 9 ความสัมพันธ์ของเวลาในการให้ความช่วยเหลือ

26

ด้านภัยพิบตั ิ จากทหารและนานาชาติ
บทที่ 1

1

บทนา
1.1

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา

1

1.2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

4

ซ

1.3

ขอบเขตการศึกษาวิธีการดาเนินการ และระเบียบวิธี
การศึกษา

1.4
บทที่ 2

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา

5
5

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

6

2.1

แนวคิดทฤษฎี

6

2.1.1

ทฤษฎี Disaster Theory

6

2.1.2

Disaster Life Cycle

2.2

10

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

13

2.2.1

Hyogo Framework for Action (HFA)

13

2.2.2

ASEAN Agreement on Disaster

15

Management and Emergency Response
(AADMER)
2.2.3

ASEAN Socio-Cultural Community

15

Blueprint (ASCC Blueprint)
2.2.4

Standard Operating Procedure for Regional

16

Standby Agreement and Coordination of
Joint Disaster Relief and Emergency
Response Operations (SASOP)
2.3
บทที่ 3

สรุ ปกรอบแนวคิด

17

เรื่องที่ศึกษา

18

3.1

การดาเนินความร่ วมมือของประชาคมอาเซียน

18

3.1.1

18

การดาเนินการภายใต้ ASEAN Committee on
Disaster Management (ACDM)

3.1.2

การดาเนินการภายใต้ ASEAN Defense
Ministers Meeting (ADMM)

19

ฌ

3.1.3

การดาเนินภายใต้ ASEAN Regional Forum

20

(ARF)
3.2

การดาเนินการจัดการภัยพิบตั ิของประเทศไทย

21

3.2.1

21

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

3.2.2
3.3
บทที่ 4

ฝ่ ายกลาโหม

การดาเนินการต่อไปของการช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิ

24
25

สรุปและข้ อเสนอแนะ

28

4.1

สรุ ปผลการศึกษา

28

4.2

ข้อเสนอแนะ

29

4.2.1

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

29

4.2.2

ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ

30

บรรณานุกรม

32

ประวัติผเู ้ ขียน
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บทที่ 1
บทนา
1) ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเรื่ อ งนี้ สืบเนื่ องจากการที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้
รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of Southeast Nations)
หรื ออาเซียน (ASEAN) ตาม“ปฏิญญากรุ งเทพฯ” เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ.2510 หลังจากนั้นก็ได้มี
การประชุมอีกหลายครั้ง มีประเทศเข้าร่ วมเพิ่มเติมจากสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศจนกระทัง่ ปั จจุบนั
อาเซี ย นมี ป ระเทศสมาชิ ก รวมทั้ง สิ้ น 10 ประเทศได้แ ก่ ป ระเทศบรู ไ นดารุ ส สลาม กัม พู ช า
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม
และไทยเพื่อกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2540 ที่ประชุมอย่างไม่เป็ นทางการ
ของผูน้ าอาเซี ยนได้ให้ความเห็ นชอบต่อ วิสัยทัศน์ 2020 (ASEAN Vision 2020)โดยกาหนดให้
อาเซี ยนมี วิสัยทัศน์สู่ ภายนอก มี สัน ติสุข และมี การเชื่ อ มโยงเข้าด้วยกันในการเป็ นหุ ้นส่ วนใน
สิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยูร่ ่ วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตร และการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและในสังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์แน่ นแฟ้ นทางประวัติศาสตร์
ตระหนักถึงความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและเชื่อมโยงในอัตลักษณ์ของภูมิภาค
เพือ่ ให้การขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ 2020 ในการประชุมสุ ดยอด
ผูน้ าอาเซี ยนครั้งที่ 9ที่บาหลี ประเทศอิ นโดนี เซี ย ได้มีการสนับสนุ นความร่ วมมื อ ในการจัดตั้ง
ประชาคมด้า นต่ างๆ 3 ด้า นได้แก่ 1) ด้า นการเมื อ งให้จ ัด ตั้ง “ประชาคมการเมื อ งความมั่น คง
อาเซี ยน” หรื อ ASEAN Political Security Community (APSC) 2) ด้านเศรษฐกิ จ ให้จดั ตั้ง
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน”หรื อ ASEAN Economic Community (AEC) และ 3) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมให้จ ัดตั้ง “ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน” หรื อ ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC) อย่างไรก็ตามเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโดยรอบของโลกมีความ
เคลื่อ นไหวอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น ในการประชุ มสุ ดยอดผูน้ าอาเซี ยนครั้งที่ 12 ที่เมือ งเซบู ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ได้เห็นชอบร่ วมกันในการเลื่อนกาหนดเวลาการก่อตั้งประชาคมอาเซี ยนให้เร็ วขึ้นจาก
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เป้ าหมายเดิมในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็ นพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)1และในการประชุมสุ ดยอด
ผูน้ าอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอา ประเทศไทย ผูน้ าอาเซี ยนได้ลงนามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยน
พ.ศ. 2552-2558 ในชื่อว่า Cha-Am Hua Hin Declaration on the Roadmap for ASEAN Community
ซึ่งประกอบด้วย Blueprint ในการจัดตั้งประชาคมทั้ง 3 ด้าน
ASCC มี จุ ด มุ่ ง หมายในการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ส่ ง เสริ มการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งยัง่ ยืน และเสริ ม สร้ า งอัต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของอาเซี ย น โดยมี
แผนปฏิบตั ิการประชาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซี ยนซึ่ งครอบคลุมความร่ วมมือในหลายสาชา
เช่ น ความร่ ว มมื อ ด้า นการปราบปรามยากเสพติ ด การพัฒ นาชนบท การขจัด ความยากจน
สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชนเป็ นต้น กลไกสาคัญเพื่อ
การบรรลุจุดมุ่งหมายและรองรับการเป็ นประชาคม 4 ด้านได้แก่ 1) การสร้างประชาคมแห่ งสังคมที่
เอื้ออาทร 2) การแก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่ องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 3) การส่ งเสริ ม
ความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อ มและการจัดการดูแลอย่างถูกต้อง และ 4) ส่ งเสริ มความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในระดับรากหญ้า การเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงการรับรู ้ข่าวสารซึ่ งเป็ น
รากฐานที่จะนาไปสู่ประชาคมอาเซียน
เพือ่ ให้สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ประชาคมอาเซี ยนจึงจัดให้มีแผนปฏิบตั ิการ ในการประชุม
สุดยอดผูน้ าอาเซียน ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดที่เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และให้ชื่อ แผนปฏิบตั ิการว่า Vientiane Action Programme (VAP) ซึ่ งถื อ เป็ นเอกสารที่บรรจุ
หลักการ ขอบเขตและทิศทางความร่ วมมือและแนวทางเพื่อเร่ งรัดการรวมตัวของประเทศสมาชิก
โดยเน้นในเรื่ องการลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่ นอกจากนี้
ในการประชุมสุ ดยอดผูน้ าอาเซี ยน ครั้งที่ 14 ซึ่ งจัดที่ชะอ า ประเทศไทย ได้มี การจัดทา ASCC
Blueprint เป็ นแผนที่เส้นทางและเวลาที่กาหนดเพื่อให้แผนปฏิบตั ิการสามารถบรรลุเป้ าหมายในปี
พ.ศ. 2558 ได้
เพื่อ บรรลุ จุดมุ่ งหมายตาม ASCC Blueprint ที่กาหนดขึ้น จะส่ งเสริ มให้ประชาคมการ
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ 4 ประการ2คือ
1) เป็ นประชาคมภูมิภาคที่มีความยืดหยุน่ (A culture of regional resilience)
2) ยึดมัน่ ในหลักการที่ตกลงกันไว้ (Adherence to agreed principles)
1

ไพศาล วิสาลาภรณ์และคณะ “การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558” :6 เข้าถึงได้จาก
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/book/other/ASEAN/ed-buildingASEANcommunity.pdf
2
ASCC Blueprint :1 ข้อ 6
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3) เป็ นภูมิภาคมีจิตวิญญาณในการให้ความช่วยเหลือกัน (spirit of cooperation)
4) ร่ วมกันรับผิดชอบ (collective responsibility)
เพื่อก้าวสู่ ล ักษณะที่พึงประสงค์ การเป็ นภูมิภาคที่มีความสุ ข สงบ มี เสถี ยรภาพฯ ASCC
Blueprint ได้ก าหนดให้มี ก ารสร้า งความเข้ม แข็ง ของความร่ วมมื อ ในการบริ ห ารจัด การและ
ตอบสนองภาวะภัยพิบตั ิเป็ นหัวข้อหนึ่ง3โดยมีงานที่ตอ้ งดาเนินการดังนี้
1) เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพความร่ วมมื อ และการตอบสนองต่อ ภัยพิบตั ิ ในการบริ หาร
จัดการของกลุ่มประชาคม ASEAN ในการให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่ได้รับผลกระทบ ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิขนาดใหญ่
2) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่า งพลเรื อ นและทหาร ในการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเวลา ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิจากธรรมชาติขนาดใหญ่
3) จัดทาแนวปฏิบตั ิมาตรฐานเพื่อ การเตรี ยมความพร้อมและความร่ วมมือ ร่ วมกันในการ
ปฏิบตั ิการตอบสนองภาวะเร่ งด่ วนและภัยพิบตั ิ (Standard Operation Procedure for Regional
Standby arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response
Operation, SASOP)ให้เสร็ จเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิการร่ วมกันของประเทศสมาชิก ต่อการช่วยเหลือ
ประเทศที่ป ระสบภัยพิบ ัติตามข้อตกลง ASEAN Agreement on Disaster Management and
Emergency Response (AADMER)
4) จัด ให้มี ก ารประสานงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การภัย พิ บ ัติ ร ะหว่ า ง
หน่ วยงานใน ASEAN เช่น ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three และ East Asia
Summit (EAS) ในลักษณะที่เสริ มสร้างศักยภาพในการบริ หารจัดการให้ดียงิ่ ขึ้น
5) พัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ (ARF strategic guidelines) เพื่อให้เกิดความร่ วมมือความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ในการประชุม คณะมนตรี ความมัน่ คงอาเซี ยนครั้งที่ 5 เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ในช่ วงก่ อ นการประชุ มสุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ 18 กรุ ง จาการ์ ต ้า ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได้ มี ก าร
พิจารณากาหนดความสาคัญ (Priority Areas) ของ ASCC รวมถึงประเด็นคาบเกี่ยว (Cross-cutting
issues) ระหว่างกลไกต่างๆภายใต้ประชาคมการสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน โดยในหัวข้อ “การ
สร้ า งความเข้ม แข็ง ของความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจัด การและตอบสนองภาวะภัย พิบ ัติ ” นั้น
ความสาคัญที่เน้นการมี ส่วนร่ วมของประเทศสมาชิกต่อการลดผลของภัยพิบตั ิ ขั้นแรกได้ตกลง
ร่ วมกันในการมอบให้เลขาธิ การอาเซี ยนมี บทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดการความช่ วยเหลื อ
3

เอกสารจากการประชุมคณะกรรมการเพือ่ จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียนครั้งที่
2/2554
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ระหว่า งกัน กรณี ที่ มีภ ัย พิบ ัติ ที่รุ น แรงหรื อ เกิ ด โรคระบาดขึ้ น ในภูมิ ภ าคตามที่ ป ระเทศที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบร้องขอ
ในส่ วนของ Cross-Cutting Issue การบริ หารจัดการด้านภัยพิบตั ิและการตอบสนองภาวะ
ฉุ กเฉิ น จะต้องพัฒนา AADMER ให้สอดคล้อ งกับความช่ วยเหลื อ ทางมนุ ษยธรรมและภัยพิบตั ิ
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR) โดยดาเนิ นกิ จกรรม 1) ขยายความ
ข้อกาหนด (TOR) ให้เลขาธิการอาเซี ยนเป็ นผูป้ ระสานงานการให้ความช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรม
(Humanitarian assistance coordinator) 2) เริ่ มจัดการคลังสารองเพื่อ การให้ความช่วยเหลื อทาง
มนุษยธรรมและการช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิ 3) สรุ ปแนวปฏิบตั ิมาตรฐานเพื่อการเตรี ยมความพร้อม
และความร่ วมมือร่ วมกันในการปฏิบตั ิการตอบสนองภาวะเร่ งด่วนและภัยพิบตั ิ (SASOP) บทที่ 6
เรื่ อง การสนับสนุน การใช้ประโยชน์ศกั ยภาพและทรัพยากรทางทหาร
จะเห็ น ได้ว่าความร่ วมมื อ ในการช่ วยเหลื อ ด้านภัย พิบตั ิ ในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ยนตาม
ASCC Blueprint นี้มีการดาเนินการที่กา้ วหน้ามาเป็ นลาดับและสามารถเป็ นส่วนสาคัญที่จะนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์เพือ่ นาไปสู่ความร่ วมมืออื่นๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้
2) วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 พิจารณาบทบาทของความร่ วมมือในการช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิ ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
โดยเน้นหนักบทบาทของประเทศไทย ตาม ASCC Blueprint
2.2 พิจารณาแนวปฏิบตั ิเพื่อการเตรี ยมความพร้อมและความร่ วมมือร่ วมกันในการปฏิบตั ิการ
ตอบสนองภาวะเร่ งด่วนและภัยพิบตั ิเน้นความร่ วมมือการจัดการภัยพิบตั ิระหว่างพลเรื อนกับทหาร

3) ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาการช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิเน้นหนักในการให้ความช่วยเหลือภัยจากธรรมชาติ โดย
ไม่รวมภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงหรื อภัยที่เกิดจากการระบาดของโรคระบาด อย่างไรก็ตาม
รู ปแบบความร่ วมมือในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งการซ้อมความช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรมและภัยพิบตั ิ
(HADR) ไม่วา่ จะเป็ นการซ้อมใน ARF หรื อ Bilateral Cooperation ที่จดั โดยหน่ วยงานทางทหารจะ
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ถูกนามาศึกษาเป็ นกรณี ตวั อย่าง นอกจากนี้ ยงั จะได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความร่ วมมือเพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิในกลุ่มประชาคมอื่นๆ อาทิเช่น Caribbean Community
วิธีดาเนินการศึกษา ศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์ ผูร้ ับผิดชอบในกรมอาเซี ยน กรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และผูร้ ับผิดชอบด้านการช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมและการช่วยเหลือด้านภัย
พิบตั ิของกระทรวงกลาโหม
ระเบียบวิธีการศึกษา ศึกษาเชิงพรรณา
4) ประโยชน์ ที่จะได้ รับ จากการศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อ นด้านการช่วยเหลือ ด้านภัยพิบตั ิของหน่ วยงานในประเทศไทย ที่
อาจทาให้ประเทศไทยมีบทบาทนาในการผลักดัน ความร่ วมมือ ที่มีประสิ ทธิภาพต่อ ประชาคม
อาเซี ยน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
2.1) แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎี Disaster Theory
เพื ่อ ให้ก ารวางแผนการช่ว ยเหลือ ด้า นภัย พิบ ตั ิเ ป็ นไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ
จาเป็ นต้องทาความเข้าใจธรรมชาติของลักษณะของภัยพิบตั ิ รวมถึงความเสี่ ยงต่อ ความเสี ยหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิ ทั้งนี้ มีรูปแบบจาลอง (Model) อยู่ 2 รู ปแบบคือ รู ปแบบ Crunch Model
ซึ่ ง อธิบ ายว่า ภัย พิบ ตั ิคือ อะไร และทาไมจึง เกิด ขึ้ น ส่ ว นอีก รู ป แบบคือ Release Model เพื่อ
อธิบายว่าจะสามารถลดผลกระทบหรื อหลีกเลี่ยงผลจากภัยพิบตั ิได้อย่างไร
2.1.1.1Crunch Model 1ตามรู ปแบบจาลองนี้ ภัยพิบตั ิจะเกิดขึ้นต่อ เมื่อ ภัยนั้นเกิด
ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปราะบางหรื ออ่อนไหวต่อการเกิ ดความเสี ยหาย

ELEMENTS at RISK
แผนภูมิที่ 1 แบบจาลอง 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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เพื่อ ให้เ ข้าใจแนวคิด ตามรู ป แบบจาลองนี้ เราอาจนึ กถึง ภัยที่เกิดขึ้น เช่น แผ่น ดินไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศหรื อเมืองแต่ล ะครั้ง แม้มีขนาดความรุ นแรง (วัดเป็ นหน่ วยริ กเตอร์) เท่าๆกัน
แต่บางครั้งไม่เกิดความสู ญเสี ยจนเรี ยกว่าเป็ นภัยพิบตั ิ เนื่ อ งมาจากสภาพความแข็งแรงของตึกที่
ไม่เท่ากัน ความพร้อมของชุมชนในการฝึ กเตรี ยมรับ หรื ออาจเป็ นเพราะมีผูพ้ กั อาศัยในบริ เวณที่
เกิด แผ่นดินไหวจานวนไม่เท่า กัน ในกรณี ส ถานภาพของความพร้อ มจะเสี ย หายที่แ ตกต่า งกัน
เช่นนี้ จึงเรี ยกว่ามีความเปราะบางที่ไ ม่เท่ากัน ที่ใดมีความเปราะบางมาก หากเกิดภัยขึ้นก็จะเกิด
ความสู ญเสี ยที่มากกว่า บริ เวณที่มีความเปราะบางน้อย
หากจะมองในส่ วนของความเปราะบางของมนุ ษย์ ปั จจัยที่ทาให้มีความสู ญเสี ยเมื่อ เกิด
ภัยขึ้ นได้แก่ การพยากรณ์ก ารเกิด ภัย อย่า งเหมาะสมล่ว งหน้าในเวลาที่สมควรให้เ ตรี ยมพร้อ ม
หลบหลีกหรื อ หาทางป้ องกันได้ รวมไปถึงความสามารถในการมีชีวิต อยูใ่ นช่วงที่เกิดภัยพิบ ตั ิ
และการฟื้ นฟูสภาพหลังจากเกิดภัยพิบตั ิด้วย
นอกจากภัยจะก่อ ให้เกิดความเสี ย หายต่อ มนุ ษย์โดยตรงแล้ว ยังมีปัจ จัยที่เกี่ยวข้อ งของ
สิ่ งต่างๆรอบๆมนุ ษย์อีกด้วย (Elements at Risk) ปั จจัยเหล่านี้ ไ ด้แก่บา้ นเรื อ น น้ า หมู่บา้ น พืช
สวนไร่ นา ปศุสัตว์ เงินทองของมีค่าต่างๆ งาน และธรรมชาติโดยรอบ หากปั จจัยเหล่านี้ มีความ
เปราะบางย่อมจะส่ งผลให้ภยั พิบตั ิที่เกิดขึ้นส่ งผลกระทบที่รุนแรงได้
ได้มีก ารจัด กลุ่ม สภาพของความเปราะบาง (Vulnerability conditions) ออกเป็ นด้า น
ต่างๆ เพื่อขยายความและอธิบายความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิซ่ึ งทาให้เห็นชัดเจนถึ งปั จจัย
ต่างๆที่ส่งผลต่อความเปราะบางว่ามีเหตุจากปั จจัยสะสมเป็ นรากฐานเช่นจากการเมือ งการศึกษา
เป็ นต้น
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แผนภูมิที่ 2 แบบจาลอง Crunch Model ปั จจัยที่มีผลต่อ Vulnerability
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ปั จ จัย ส่ ง ผลเหล่า นี้ เป็ นรากของความเสี ย หายที่อ าจไม่ไ ด้นึ ก ถึง กัน
เท่าไรนักแต่ก็จะทาให้สามารถเข้าใจถึงสภาพของแต่ล ะชุมชน สัง คมเมื่อ ภัยพิบตั ิส่ง ผลความ
เสี ยหายได้ดียงิ่ ขึ้น
2.1.1.2 Release Model รู ปแบบจาลองนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการลดความเสี่ ย ง
จากการเกิด ภัย พิบ ตั ิ โดยการค้น หาปั จ จัย ที ่ท าให้เ กิด ความเสี ่ ย ง หรื อ อีก นัย หนึ่ ง คือ การน า
Crunch Model มาวิเคราะห์อ งค์ประกอบเพื่อ ลดหรื อ หลีกเลี่ยง การดาเนิ นการเช่นนี้ อ าจทาใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรื อระดับนานาชาติก็ได้
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แผนภูมิที่ 3 แบบจาลอง Release Model

ตัว อย่า งของการลดความเสี่ ยงต่อ ภัยพิบตั ิเ ช่น การลดภัย ที่เ กิดขึ้ น (Reduced hazards)
ด้วยการทาเขื่อนกั้นน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ปลูกพืชคลุมดินป้ องกันการถล่ม ของดินเมื่อ ฝนตก
หนัก ส่ วนในระดับชาติหรื อนานาชาติก็ร่วมกันลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate
Change) เป็ นต้น
กรณี การป้ องกันภัยพิบตั ิเช่นการที่ชุมชนสร้างผนังกั้นน้ าและสู บน้ าออกในขณะที่มีน้ า
ท่วมสู งเพื่อลดความสู ญเสี ยต่อทรัพย์สินเป็ นต้น
สาหรับเงื่อนไขความปลอดภัย (Safe conditions) สามารถเกิดจากพลังความสามารถใน
การรับต่อผลของภัยพิบตั ิ พลังความสามารถนี้ มิใช่เกิดจากปั จจัยภายนอก แต่เป็ นความสามารถ
จากภายในหรื อ อาจกล่าวว่า เป็ นภูมิปัญ ญาเพื่อ ผจญต่อ ภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะผูท้ ี่สูง อายุห รื อ ผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ จะมีภูมิปั ญ ญาที่ส ะสมเพื่อ รับมือ กับ ภัย พิบ ตั ิไ ด้ดีก ว่า ผูท้ ี่ไ ม่เ คยมีประสบการณ์
ประสบการณ์เหล่านี้ ช่วยทาให้ลดความสู ญเสี ยจากภัยพิบตั ิได้
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กรณี ก ารลดความเครี ย ด (Pressure released) จากความสู ญ เสี ย ของโครงสร้า งหรื อ
กระบวนการ ที่มีความเปราะบางซึ่ งทาให้เกิด ความสู ญเสี ย จากภัยพิบตั ิ การที่ส ังคมที่มีผูน้ าที่
เข้ม แข็งไม่ว ่าจะเป็ นนักบวช ผูน้ าชุม ชน หรื อ นักการเมือ งท้อ งถิ่น ที่ไ ด้รับความเคารพ จะช่ว ย
เป็ นกาลังที่จะทาให้สามารถฝ่ าฟั นผลร้ายจากภัยพิบตั ิลงได้
ส่ วนสุ ดท้ายคือ การค้นหาปั จจัย (Underlying causes addressed) ซึ่ งการลดปั จจัยเหล่านี้
ต่อโครงสร้างหรื อกระบวนการ ด้วยการใช้การเมือง เศรษฐกิจ มากระจายให้เกิดความเป็ นธรรม
จะลดผลกระทบเชิงลบลงได้

2.1.2) Disaster Life Cycle
หน่ ว ยงานกลางเพื ่อ จัด การภัย ฉุ ก เฉิ น ของประเทศสหรัฐ อเมริ ก ารคือ Federal
Emergency Management Agency (FEMA) ได้อ ธิบ ายวงจรของภัย พิบตั ิเ พื่อ แบ่ง การจัด การ
ปั ญหาและผลที่เกิดจากภัยพิบตั ิตามช่ วงเวลาต่างๆ2ในลักษณะวงจรตามช่ วงเวลาต่างๆ

ภาพที่ 1 วงจรชีวิต Disaster

2

Disaster Life Cycle เผยแพร่ โดย FEMA เข้าถึงได้จาก http://www.xenoveritas.org/node/66
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โดยที่วงจรนี้ มิได้หมายความว่าเมื่อเกิดภัยพิบตั ิข้ ึนแล้วจะต้อ งเกิดขึ้นอีกโดยไม่รู้จบ แต่
เป็ นการแบ่งให้เห็นความสาคัญในกระบวนการประกอบด้วย
ก. การตอบสนองต่อ ภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น (Response) คือ การปฏิบตั ิอ ย่า งทัน ทีทนั ใดเมื่อ

ภัยพิบตั ิเกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยชีวิต ป้ องกันอันตรายและความสู ญเสี ย
ต่างๆเช่น การค้นหาช่วยชีวิต การกูภ้ ยั การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหาร
และยาการจัดทาที่พกั ชัว่ คราว การปฐมพยาบาลเบื้อ งต้นและการนาส่ งโรงพยาบาล
เป็ นต้น
ข. การฟื้ นฟูบูร ณะความเสี ยหาย (Recovery) เป็ นขั้น ตอนที่ดาเนิ น การเมื่อ เหตุก ารณ์

ภัยพิบตั ิผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อ ให้พื้นที่หรื อ ชุมชนที่ไ ด้รับภัยพิบตั ิกลับคืนสู่ สภาพที่ดี
ขึ้ น ระดับ หนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะต้อ งใช้ร ะยะเวลา 5-10 ปี มาตรการที่ส าคัญ ได้แ ก่ การ
ซ่ อ มแซมโครงสร้างพื้น ฐาน สิ่ งก่อ สร้า ง ที่อ ยูอ่ าศัย การจัด ตั้งชุ ม ชนใหม่ การให้
ความช่วยเหลือ ฟื้ นฟูชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่ประสบภัยสาหรับมาตรการ
ฟื้ นฟูบูรณะในระยะยาวจะนาไปสู่ เรื่ องของการพัฒนาต่อไป
ค. การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือกิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความ

รุ นแรงของภัยพิบตั ิที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสู ญเสี ยแก่ชุมชนและประเทศชาติ
เนื่ องจากการป้ องกันและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกัน ในหลาย
ประเทศจึง ใช้ม าตรการทั้ง 2 ด้า นควบคู่ก นั การบรรเทาความสู ญ เสี ย จากภัยพิบ ตั ิ
เป็ นเรื ่ อ งกว้า งขวางและครอบคลุม การด าเนิ น งานหลายด้า น จึง ต้อ งการการ
ประสานงานที่ดี มาตรการที่สาคัญ ได้แก่การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
กิจกรรมต่างๆ การปรับปรุ งระบบแจ้งเตือ นภัยการวางแผนควบคุมการใช้ที่ดิน การ
ปรับแผนการเกษตรเพื่อ กระจายความเสี่ ย ง รวมถึง การสร้า งความตระหนัก รู ้ข อง
สาธารณชนผ่า นการให้การศึก ษาและฝึ กอบรมการวิเ คราะห์ ประเมิน เรี ย นรู ้ก าร
จัด การเพื ่อ ให้มีค วามพร้อ มและลดความสู ญ เสี ย หากมีภ ยั พิบ ตั ิเ กิด ขึ้ น อีก (Risk
Reduction)
ง. การป้ องกัน (Prevention) คือการดาเนิ น การเพื่อ หลีก เลี่ยงหรื อ ขัดขวางมิให้ภยั พิบตั ิ

และความสู ญ เสี ย เกิด ขึ้ น แก่ชีว ิต ทรัพ ย์สิ น และชุม ชน เช่น การสร้า งเขื ่อ นเพื ่อ
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ป้ องกัน น้ า ท่ว มการควบคุม ไฟป่ า การออกกฎหมายห้า มใช้ที่ดิน ในพื้น ที่เ สี่ ย งภัย
และการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่ งก่อสร้าง เป็ นต้น
จ. การเตรี ย มความพร้อ ม ( Preparedness) การเตรี ย มการล่ว งหน้า เพื ่อ เพิ ่ม ขีด

ความสามารถให้กบั รัฐบาล องค์กรปฏิบตั ิ ชุมชน และปั จเจกบุคคล ในการเผชิญกับ
ภาวการณ์เกิดภัยพิบตั ิไ ด้อ ย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยการป้ องกันและบรรเทา
ต้องการการผลักดันในเชิงนโยบาย ขณะที่การเตรี ยมพร้อ มเป็ นบทบาทหน้าที่ของ
หน่ วยปฏิบตั ิจานวนมากที่ตอ้ งประสานงานกัน มาตรการที่สาคัญ ได้แก่ การจัดทา
แผนรองรับ ภาวะฉุ ก เฉิ น การเตรี ย มการอพยพประชากร การวางระบบแจ้งเตือ น
และระบบการสื่ อ สารในภาวะฉุ ก เฉิ น รวมถึงการฝึ กซ้อ มและอบรมให้ความรู ้แ ก่
สาธารณชนด้ว ย เนื ่ อ งจากในกรณี ที ่ก ารเตรี ย มพร้อ มของรัฐ มีข อ้ จ ากัด การ
เตรี ยมพร้อ มในระดับบุคคลและครัวเรื อ นจะสามารถช่วยรัก ษาชีว ิตและทรัพย์สิ น
ไว้ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่ม เติมการพัฒนา (Development) คือ ขั้น ตอนการพัฒนาภายหลัง
เหตุก ารณ์ภ ยั พิบ ตั ิเ ป็ นเรื่ อ งที่มีข อบเขตกว้า งกว่า การพัฒ นาเฉพาะพื้น ที่ที่ไ ด้รับ ความเสี ย หาย
เท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น แล้ว
ทาการปรับปรุ งระบบการดาเนิ นงานต่างๆ ที่มีอ ยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นเพื่อ ลดความสู ญเสี ย
ให้น้อยที่สุด โดยจะเห็นว่าระยะเวลาในการจัดการตามช่วงเวลา ช่วงเวลาที่นับว่าเป็ นวิกฤติที่สุด
คือช่วงที่เกิดภัยพิบตั ิ
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แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธ์ของเวลาในการให้ความช่ วยเหลือด้านภัยพิบตั ิ

การให้ค วามช่วยเหลือ ช่วงที่เรี ย กว่า Golden Time อาจเป็ นนาทีหรื อ ชัว่ โมง ซึ่ งหากมี
การเตรี ยมการได้ดีทีม ให้ความช่วยเหลือ จะสามารถเข้าค้นหาและช่วยชีวิตผูป้ ระสบภัยพิบตั ิไ ด้
แต่หากเสี ยเวลาในการเข้าช่วยเหลือนานไปเกินกว่า 14 วันแล้วจะไม่ทาให้เกิดประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บให้รอดชีวิตได้ งานช่วยเหลือ ภัยพิบตั ิจึงจะมุ่งไปในส่ วนของการฟื้ นฟูสภาพ
(Recovery) ของบ้านเรื อน ทรัพย์สิน
2.2)วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 Hyogo Framework for Action (HFA)
ปฏิญญา Hyogo และกรอบแผนปฏิบตั ิการ Hyogo เป็ นความตกลงของที่ประชุมโลกว่า
ด้ว ยการลดภัย พิบ ตั ิเ มื่อ เดือ นมกราคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซึ่ ง เน้น ถึง ความจาเป็ นในการ
พัฒนาวิธีการในการประสานงานในภูมิภาค แผนงาน และระบบติดต่อ สื่ อ สาร เพื่อ เตรี ยมพร้อ ม
และเพื่อให้สามารถตอบโต้ภยั พิบตั ิได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ ในสถานการณ์ที่เกินขีด
ความสามารถของชาติ ที่จะสร้างเสริ มความเข้มแข็งของชุม ชนและประเทศต่างๆ ต่อ การเกิดภัย
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พิบตั ิ ด้วยการใช้เครื่ องมือลดความเสี่ ยงหรื อ ผลกระทบของภัยพิบตั ิ (Disaster Risk Reduction,
DRR) มีเป้ าหมายในการลดความสู ญเสี ยต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อ ม
ลงปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) หน่ ว ยงานที ่รับ ผิด ชอบในการขับ เคลื ่อ นคือ United Nation
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)
กิจกรรมที่สาคัญที่ใช้ให้ประเทศต่างๆ นาไปดาเนิ นการแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนคือ
 ท าให้ DRR เป็ นงานที ่ม ีค วามส าคัญ ทั้ง ในระดับ ชาติแ ละชุม ชนบนพื ้น ฐานการ
ดาเนิ น การที ่เ ป็ นระบบได้แ ก่ก ารก าหนดนโยบาย กฎหมาย การจัด หน่ ว ยงานดูแ ล
รับผิดชอบ การมีแผนงาน/โครงการเพื่อ ประสานการทางาน DRR รวมถึง การจัดหรื อ
สนับสนุ นทรัพยากรให้เพียงพอด้วย
 เรี ย นรู ้ ค้น หา ปั จ จัย เสี ่ ย งต่อ ภัย ที ่อ าจท าให้เ กิด ภัย พิบ ตั ิใ นพื้น ที ่ โดยเฝ้ าติด ตามและ
พัฒนาระบบการเตือนภัยที่รวดเร็ ว แม่นยาที่จะสามารถเตือนให้ประชาชนทราบได้
 สร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม และความตระหนัก ที่เกี่ยวกับภัยและการลดความเสี่ ยงของ
ภัยพิบตั ิ แก่ประชาชน ชุมชนทุกระดับ
 ลดปั จ จัย ที่ทาให้เ กิด ความเสี่ ย งต่อ การเกิด ภัย หรื อ ภัย พิบ ตั ิเ ช่น การท าลายป่ าไม้ การ
สร้า งบ้า นเรื อ นหรื อ อาคารสาธารณะ (โรงเรี ย น โรงพยาบาล ฯลฯ) ที่ไ ม่มัน่ คงหรื อ
สามารถทนต่อภัยที่เสี่ ยงได้ท้ งั นี้ รวมถึงการออมเงินของครัวเรื อ น สังคมที่จะเพียงพอใน
การให้ความมัน่ คงกรณี เกิดภัยพิบตั ิดว้ ย
 สร้างความเข้มแข็งต่อ การเตรี ยมพร้อ มที่จะตอบสนองต่อ การเกิดภัยพิบตั ิในทุก ระดับ
เช่น การจัดทาแผนฉุ กเฉิ นรองรับภัยพิบตั ิ การฝึ กซ้อ มตามแผนทั้งการสั่งการและซ้อ ม
ภาคสนาม การซ้อมอพยพ ที่มีหน่ วยงาน องค์กร และประชาชนมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
การดาเนิ น การตาม HFA รับผิดชอบขับ เคลื่อ นโดยแต่ล ะประเทศ ภูมิภาค ในการร่ ว มมือ
ประสานกัน ทั้ง ภาครัฐ เอกชน หน่ วยงานองค์ก รต่างๆที่ไ ม่จากัด ในเฉพาะทีมีที่ต้ งั ในประเทศ
เท่านั้นเพราะภัยพิบตั ิส่งผลกระทบไม่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่ งแต่ส่งผลโดยรวมกับประเทศ
ชุมชนต่างๆทัว่ โลก
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2.2.2 ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response
(AADMER)
เป็ นข้อ ตกลงร่ วมกันที่จดั ทาเนื่ อ งมาจากปฏิญญาการดาเนิ นการเพื่อ เสริ มสร้างการบรรเทา
เหตุฉุ กเฉิ น การฟื้ นฟู การบูรณะ และการป้ องกัน ภัยอันสื บเนื่ อ งมาจากแผ่น ดินไหวและคลื่น
สึ น ามิ เมื ่อ วัน ที่ 26 ธัน วาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ซึ่ ง ได้รับ การรับ รองโดยที่ป ระชุม ผูน้ า
อาเซี ยนสมัย พิเ ศษว่าด้วยผลกระทบจากแผ่นดิน ไหวและคลื่น ยัก ษ์สึน ามิ ที่ก รุ ง จาการ์ตา เมื่อ
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มีหลักการดังนี้
ก. การเคารพซึ่ งอานาจอธิปไตย บูรณภาพแห่ งดินแดน และความเป็ นปึ กแผ่นของชาติภาคี
ภายใต้ก ฎบัต รสหประชาชาติ และสนธิส ัญ ญามิต รภาพและความร่ ว มมือ ในเอเชีย
ตะว นั ออกเฉี ย งใต้ ในการอนุ ว ตั ความตกลงฉบ บั นี้ ในการนี้ แต่ล ะภาคีจ ะเป็ น
ผูร้ ับ ผิด ชอบหลัก ในการตอบโต้ภ ยั พิบ ตั ิที่เ กิด ขึ้ น ภายในอาณาเขตของตน และความ
ช่วยเหลือหรื อการเสนอให้ความช่วยเหลือ จะเกิดขึ้นต่อ เมื่อ มีการร้อ งขอ หรื อ ด้วยความ
เห็นชอบของภาคีที่ประสบภัยพิบตั ิ
ข. ภาคีที่ขอหรื อ รับความช่วยเหลือ จะเป็ นผูก้ าหนด ควบคุม ประสานงานและดูแลความ
ช่วยเหลือที่ได้รับภายในอาณาเขตของตน
ค. ภายใต้ค วามจาเป็ น ขีด ความสามารถ และสถานการณ์ ภาคีท้ งั หมดจะกระชับ ความ
ร่ วมมือและการประสานงาน เพื่อ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ ด้วยน้ า
ใจความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน และความเป็ นหุ ้นส่ วนกัน
ง. ภาคีท้ งั หมดจะให้ความสาคัญกับการป้ องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ โดยจะมีมาตรการเพื่อ
ระมัดระวัง ป้ องกัน ตรวจสอบ และบรรเทาภัยพิบตั ิ
จ. ภาคีจ ะเพีย รพยายามลดความเสี่ ย งจากภัย พิบ ตั ิ โดยกาหนดไว้ใ นนโยบายการพัฒ นา
อย่างยัง่ ยืน แผนงาน และโครงการในทุกระดับเท่าที่จะกระทาได้
ฉ. ในการจัดการภัยพิบตั ิ ภาคีท้ งั หมดจะดึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อ ง รวมทั้งชุมชนท้อ งถิ่น องค์กร
ที่มิใช่ภาครัฐ และบริ ษทั เอกชน เข้ามามีส่วนร่ วม โดยอาศัยวิธีการสร้างฐานความพร้อ ม
และการตอบโต้อย่างรวดเร็ วของชุม ชน
ทั้งนี้ AADMER ได้ใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการนามาจัดทาแผน ASCC Blueprint
2.2.3ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint
ในการประชุมสุ ดยอดอาเซี ยนครั้งที่ 14 ที่ช ะอา ประเทศไทย ได้มีการลงนามของผูน้ า
อาเซี ย นรับ รองเอกสารแผนการจัด ตั้ง ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น หรื อ ASCC
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Blueprint โดยแผนดังกล่าว ประกอบด้วยคุณลักษณะ (Key Characteristics) ที่สาคัญ 3 ประการ
คือ
1) เป็ นประชาคมภูมิภาคทีม่ ีความยืดหยุน่ (A culture of regional resilience)
2) ยึดมัน่ ในหลักการที่ตกลงกันไว้ (Adherence to agreed principles)
3) เป็ นภูมิภาคมีจิตวิญญาณในการให้ความช่วยเหลือกัน (spirit of cooperation)
4) ร่ วมกันรับผิดชอบ (collective responsibility)
ในคุณลักษณะประการที่ 3) ของ ASCC Blueprint นั้นมีกลไกในการดาเนิ นการ 6 กลไก
ในกลไกที่ 5 การเสริ มสร้างความร่ วมมือในการช่วยเหลือ ด้านภัยพิบตั ิ ซึ่ งประกอบด้วยด้านการ
บริ หารจัดการและการตอบสนองต่อ ภัยพิบตั ิ มีกิจกรรมที่จะต้อ งดาเนิ นการดังนี้ 1) เสริ มสร้า ง
ความร่ ว มมือ ที่มีป ระสิ ท ธิภ าพและตอบสนองต่อ ภัย พิบ ตั ิย า่ งรวดเร็ ว ทั้ง ในระดับ นโยบายและ
ระดับปฏิบตั ิการ ในการบริ หารจัดการให้มีการช่วยเหลือ ประเทศที่ไ ด้รับผลจากภัยพิบตั ิขนาด
ใหญ่ไ ด้อ ย่า งทัน ท่ว งที 2) เสริ ม สร้า งความร่ ว มมือ ระหว่า งทหารและพลเรื อ นในการให้ก าร
ช่ว ยเหลือ ที่มีป ระสิ ท ธิภ าพและทัน ต่อ เหตุก ารณ์ภ ยั พิบ ตั ิข นาดใหญ่ 3) จัด ทาแนวทางปฏิบ ตั ิ
มาตรฐาน (Standard Operating Procedure) สาหรับภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาผล
จากภัย พิบ ตั ิ ร่ ว มกันให้ส อดคล้อ งกับ AADMER 4) ทางานประสานระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ย นในโครงสร้างต่างๆ เช่น ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus
Three และ East Asia Summit (EAS) เพื่อ เกื้ อ หนุ นที่เพิ่มความสามารถในการบริ หารจัดการภัย
พิบตั ิ 5) พัฒนาแนวทางยุท ธศาสตร์ ARF ในการทางานร่ วมกันสาหรับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุ ษยธรรมและการให้ความช่ วยเหลือด้านภัยพิบตั ิ
2.2.4 Standard Operating Procedurefor Regional StandbyArrangements and
Coordinationof Joint Disaster Reliefand Emergency Response Operations (SASOP)
เป็ นแนวทางรายละเอียดขั้นตอนการเตรี ยมพร้อ ม การร่ วมมือ ให้ความช่วยเหลือ กรณี ภยั
พิบตั ิที่ดาเนิ นการตาม AADMER มีสาระสาคัญดังนี้ 1) จัดตั้งหน่ วยงาน ASEAN Coordinating
Center for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Center) ซึ่ งมีหน้า ที่
ส่ งเสริ ม เกื้อหนุ นความร่ วมมือ ทั้งในระหว่างประเทศภาคี และประเทศอื่นๆในระดับนานาชาติ
2) การเตรี ยมพร้อ มรับ ภัยพิบตั ิ โดยมอบหมายหน่ วยงานหลักของแต่ล ะประเทศ การจัดระบบ
ทรัพยากรในการตอบสนอง/ค้นหา ช่วยเหลือ ทั้งในพลเรื อ นและกองทัพ จัดคลังสารองเครื่ อ ง
อุป โภค บริ โ ภค และจัด การเทคโนโลยีที่เ หมาะสม จัด เตรี ยมการและแจ้ง ช่อ งทางในการเข้า
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ช่ว ยเหลือ (สนามบิน ท่า เรื อ ) 3) จัด ให้มีระบบการเฝ้ าระวัง และแจ้งเตือ นภัย 4) จัด ระบบการ
ช่วยเหลือ เมื่อ เกิดภัยพิบตั ิไ ด้แก่ การร้อ งขอความช่วยเหลือ การอานวยความสะดวกแก่ทีม ที่ให้
การช่วยเหลือ การสั่งการ การควบคุมทีมและการประสานงานระหว่างผูเ้ ข้าช่วยเหลือ การแจ้ง
ข้อ มูล ข่า วสาร การรายงาน การประเมินผล ทบทวนปฏิบ ตั ิการ 6) การเรี ยกและใช้ท รัพ ยากร
และสรรพกาลังทางทหารในการช่ วยเหลือ (อยูร่ ะหว่างการจัดทา)
ทั้งนี้ SASOP มีรายละเอียดแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบตั ิ รวมถึงรู ปแบบรายงานต่างๆ ที่คาด
ว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในความร่ วมมือในการช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิในกลุ่ม ประชาคมอาเซี ยน
และเป็ นการดาเนิ นการที่สอดคล้อ งกันทั้งใน AADMER และที่กาหนดไว้ใน ASCC Blueprint
ด้วย
2.3) สรุ ปกรอบแนวคิด
การช่ว ยเหลือ ด้านภัยพิบ ตั ิโ ดยเฉพาะภัย ธรรมชาติเป็ นเรื่ อ งที่มีความสาคัญ เร่ ง ด่ว นที่
ต้อ งท างานแข่ง กับ เวลาในขณะเกิด ภัย ซึ่ ง ในหลายครั้ ง ภัย ธรรมชาติที ่เ กิด ขึ้ น เหล่า นี้ เ กิด ใน
บริ เ วณที ่ก ว้า งขวาง หรื อ อาจเกิด ขึ้ น พร้อ มกัน ในหลายประเทศ ซึ่ ง ประเทศที ่ป ระสบภัย
จาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆ การเตรี ยมการที่ดีจะทาให้การช่วยเหลือ ทาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตามความสนใจในเรื่ อ งความร่ วมมือ เกิดขึ้นโดยหลายหน่ วยงาน
หลายองค์การ และในกรอบความร่ วมมือ ต่างๆกัน การสรุ ปรวมให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบนั จะ
ทาให้การดาเนิ นการต่อไปในอนาคตมีความก้าวหน้าไปจนการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างกันมี
ประสิ ท ธิภ าพอย่างเต็ม ที่หากประเทศไทยมีความเข้าใจอย่า งถ่อ งแท้จ ะทาให้ส ามารถส่ งเสริ ม
บทบาทต่อประชาคมอาเซี ยนในเรื่ องนี้ ได้

บทที่ 3
เรื่องทีศ่ ึกษา
ในการดาเนินการให้เกิด “ความร่ วมมือในการช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
ตาม ASCC Blueprint” จาเป็ นต้อ งมี ทบทวนความร่ วมมื อ ของประชาคมอาเซี ย นรวมถึ ง การ
ดาเนินการจัดการภัยพิบตั ิของประเทศไทยเพื่อให้เห็นถึงการดาเนิ นการที่จะส่ งผลให้ความร่ วมมือ
ประสบความสาเร็จดังนี้
3.1) การดาเนินการความร่ วมมือของประชาคมอาซียน
3.1.1 การดาเนินการภายใต้ ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)
เพื่อให้การช่วยเหลือ ด้านภัยพิบตั ิไปตาม AADMER สอดรับกับ ASCC Blueprint
กลุ่ มประชาคมอาเซี ยนได้จดั ให้มีคณะกรรมการในการขับเคลื่ อ นชื่ อ ASEAN Committee on
Disaster Management (ACDM) โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่ อง ผลการประชุมACDM ครั้งที่ 15 ที่
ประเทศสิ งคโปร์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ประชาคมอาเชียนซึ่ งสอดคล้อ งกับ Disaster Life Cycle
โดยส่ วนประกอบของยุทธศาสตร์ (Strategic Components)1ที่กาหนดได้แก่ 1) Risk Assessment,
Early Warning and Monitoring 2) Prevention and Mitigation 3) Preparedness and Response และ
4) Recovery ยุทธศาสตร์ ที่กาหนดนี้ ไ ด้จดั นามาจัด ทาเป็ นแผนปฏิบตั ิการ กิ จกรรม โดยจัดแบ่ง
ระยะเวลาดาเนินการเป็ นช่วงเวลาช่วงละ3 ปี ตั้งแต่ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 และช่วงที่
2 ปี พ.ศ.2556 ถึ ง ปี พ.ศ.2558 รวมถึ ง การก าหนดทรั พ ยากรที่ ต ้อ งการ นอกจากนี้ ในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ยงั มี การให้มีประเทศสมาชิกรับผิดชอบที่จะขับเคลื่อ นแต่ละยุทธศาสตร์ และกาหนด
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการด้วย

1
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการจัดแบ่งงานเพือ่ นาข้อตกลง AADMER ไปสู่การปฏิบตั ิ
เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะของกิจกรรมที่กาหนด พบว่ามีงานที่ตอ้ งดาเนิ นการจานวน
มาก วิธีการขับเคลื่อนที่ ACDM จัดทามีแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจน ทาให้ประเทศต่างๆ สามารถนาไป
ดาเนินการและทาให้ACDM สามารถกากับติดตามความก้าวหน้าของงานได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นในแง่
ของกระบวนการเชิงแผนยุทธศาสตร์ถือว่าได้ดาเนินการมาอย่างถูกต้องและมีทิศทางที่ชดั เจน
3.1.2 การดาเนินการภายใต้ ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)
ที่ประชุมรัฐมนตรี กลาโหมอาเซียนหรื อ ADMM2 ได้มีการประชุมมาอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่เริ่ ม ก่ อ ตั้งในปี พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ เพื่อ ให้รัฐมนตรี กลาโหมของประเทศสมาชิ กได้หารื อ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมัน่ คงรวมถึงความท้าทายที่ตอ้ งเผชิญ นอกจากนี้
ADMM ยังมีความมุ่งหวังที่จะทาให้เกิดความเชื่อใจ เชื่อมัน่ ต่อกันด้วย ที่ประชุมได้ร่วมกันพัฒนา
เอกสารกรอบแนวคิ ด ในความช่ ว ยเหลื อ ด้า นมนุ ษ ยธรรม และรั บ มื อ ภัย พิ บ ัติ (Humanitarian
Assistance and Disaster Relief; HADR) ซึ่งมีการเชื่อมโยงการทางานกับประเทศอื่นๆนอกภูมิภาค
และหน่วยงานพลเรื อน ส่ วนหนึ่ งของเอกสารเป็ นเรื่ องการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารใน
กรอบ HADR อย่างมีประสิทธิภาพ

2

“ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM)” เข้าถึงได้จาก : http://www.asean.org/18816.htm
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ในการประชุม ADMM Plus ครั้งที่ 13เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553ที่ประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซี ย นและอี ก 8 ประเทศได้แ ก่ ออสเตรเลี ย จี น อิ น เดี ย ญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี
นิ วซี แลนด์ สหภาพรัสเซี ย และสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งจัดที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้กล่ าวถึงความ
เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและเห็นพ้องต้องกันถึงความสาคัญในการร่ วมมือในกรอบ HADR และเพื่อให้
มีความก้าวหน้าของข้อตกลง ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้มีการประชุมของผูแ้ ทนระดับสู ง (ASEAN
Defence Senior Officials’ Meeting; ADSOM-Plus)รวมถึงให้มีการจัดตั้งคณะทางานผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Experts’ Working Groups; EWGs) เพื่อที่จะช่วยพิจารณากิจกรรม แผนงานต่างๆ ที่จะร่ วมมือกัน
ทั้งนี้ในส่วน EWGs on HADR ประเทศเวียดนามและจีนจะเป็ นประธานร่ วม
ความเชื่ อมโยงของการดาเนิ นงาน ADMM กับ ASCC ได้ปรากฏตามผลการ
ประชุม ADMM ที่จาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 25544 ซึ่ งได้กล่าวถึง
ความพยายามของประเทศไทยในการจัด ประชุ ม เชิ งปฏิบ ัติก ารร่ ว มระหว่า งทหารกับพลเรื อ น
(Workshop on ASEAN Defence Establishment and Civil Society Organisations on NonTraditional Security Disaster Management) ที่กรุ งเทพ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553รวมไปถึงการ
ที่ประเทศอินโดนี เซี ยและสิ งคโปร์ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพเพื่อฝึ กซ้อม ASEAN HADR TTX ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ด้วย
3.1.3 การดาเนินการภายใต้ ASEAN Regional Forum (ARF)
การจัดตั้ง ASEAN Regional Forum เริ่ มขึ้นภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรี
ASEAN ครั้งที่ 26 โดยมีการประชุมครั้งแรกที่กรุ งเทพ ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 มี
กิจกรรมที่ต่อ เนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ ASEAN 10 ประเทศ และประเทศ
อื่ นๆอี กคือ ออสเตรเลี ย บังคลาเทศ แคนนาดา จีน สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนเกาหลี
สหภาพยุโรป อิ นเดี ย ญี่ปุ่น มองโกเลี ย นิ ว ซี แลนด์ ปากี ส ถาน ปาปั วนิ ว กี นี สาธารณรั ฐเกาหลี
สหภาพรัสเซีย ศรี ลงั กา ติมอร์เลสเต สหรัฐอเมริ กา
ARF ได้มีกิจกรรมมาจนถึ งปั จจุบนั มากมาย หนึ่ งในกิจกรรมสาคัญคือการดาเนิ น
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้นหา กูภ้ ยั และรับมือภัยพิบตั ิ (Search, Rescue, and Disaster Relief Related)

3

Chairman Statement of 1st ADMM Plus เข้าถึงได้จาก : 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 เข้าถึงได้จาก : http://www.asean.org/26304.htm
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ซึ่งมีท้งั การประชุม การฝึ กอบรม การซ้อมร่ วมกันระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงระหว่างทหารกับ
พลเรื อน5
3.2) การดาเนินการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย
3.2.1 กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ประเทศไทยได้มีการจัดให้มีนโยบายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ6
โดยเชื่อ มโยงกับแผนฯอื่นๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติ ซึ่งภายใต้แผนและนโยบายต่างๆ มีความสัมพันธ์ไปถึงแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติตามแผนภูมิที่ 6

แผนภูมิที่ 6 ความเชื่อมโยงของแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกบั แผนการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
5

LIST OF TRACK I ACTIVITIES ARF 1994 – 2010 เข้าถีงได้จาก
http://www.aseanregionalforum.org/PublicLibrary/ARFActivities/ListofARFTrackIActivitiesByS
ubject/tabid/94/Default.aspx
6
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2558 : 105
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ในโครงสร้างการบริ หารสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 25507ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ เรี ยก
โดยย่อว่า “กปภ.ช.” มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นรอง
ประธานคนที่ 1ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นรองประธานคนที่ 2 ปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ เป็ นกรรมการ รวมถึงการให้ผู ้
บัญชาการทหารสู ง สุ ด ทหารบก ทหารเรื อ และทหารอากาศร่ วมเป็ นกรรมการด้วย โดยมี การ
กาหนดอ านาจหน้า ที่ใ นเรื่ อ งการจัด ท าแผนป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห่ ง ชาติ เ สนอให้
คณะรัฐมนตรี พจิ ารณาอนุมตั ิ บูรณาการพัฒนาระบบการป้ องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง
หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานภาคเอกชน แนะน า ปรี ก ษา
สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่า
ทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ภ ัย พิ บ ัติ ข นาดใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบร้ า ยแรงยิ่ง 8 กปภ.ช. โดย
นายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายจะสั่งการ/บัญชาการผูบ้ ญั ชาการ
และ ผูอ้ านวยการ หน่ วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นให้ดาเนิ นการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การสั่ ง การของ กปภ.ช.จะสั่ ง ลงไปที่ ห น่ ว ยปฏิ บ ัติ ร ะดับ จัง หวัด ผ่ า น
ผูอ้ านวยการกลาง คืออธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปถึงผูอ้ านวยการฯจังหวัดคือผูว้ ่า
ราชการจังหวัดหรื อ ผูว้ ่ากรุ งเทพมหานคร ต่อ เนื่ องลงไปถึงหน่ วยเผชิญเหตุในพื้นที่ที่เกิดภัยผ่าน
ผูอ้ านวยการอาเภอคือนายอาเภอหรื อผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกรุ งเทพมหานครคือผูอ้ านวยการเขตของ
กรุ งเทพมหานคร จนไปถึงหน่วยเผชิญเหตุและหน่วยสนับสนุนอื่นๆ

7

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 6 : 3
8
แผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557: 23, 30
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แผนภูมิที่ 7 การบริ หารจัดการสาธารณภัย ในประเทศไทย
การปฏิบตั ิตามแผนภูมิน้ ี กปภ.ช. จะมีการทางานเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น
ทั้งการสัง่ การ การร้องขอ ซึ่งรวมไปถึงการขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานระหว่างประเทศด้วย

แผนภูมิที่ 8 แผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 17 ด้าน
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จะเห็นว่าเพือ่ ให้การดาเนินงานตามแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่กาหนดขึ้นนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมทั้งในด้านแผนฯ และจะต้องมี
การประสานงานที่ดี จึงจะสามารถทาให้การตอบสนองในสถานการณ์ภยั พิบตั ิเป็ นไปได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในการด าเนิ น การของประเทศไทยต่ อ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า นภัย พิบ ัติ กับ
ต่างประเทศ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นหน่ วยงานหลัก ในเชื่ อ มโยงกิ จกรรมตามที่
กาหนดใน AADMER9และในการประชุมแผนงานเพือ่ ขับเคลื่อนภายใต้ ACDM ประเทศไทยได้รับ
มอบหมายให้เป็ นองค์กรนาในแผนงานPrevention and Mitigation (P&M) ในส่ วนการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิและการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง การให้ความรู ้ การ
สร้างความตระหนัก และการสนับสนุ นจากสาธารณะ โดยมีผลลัพธ์ ที่กาหนด 2 ผลลัพธ์คือ การ
ปรับปรุ งระเบียบ-กฏหมาย และโครงสร้างการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ และ การจัดทาและนาแผน
รองรับภัยพิบตั ิที่มีประสิทธิภาพไปใช้โดยประเทศสมาชิก
นอกจากยุทธศาสตร์ P&M ที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายแล้ว ACDM ยังได้มีการ
ก าหนดส่ ว นที่ เ ป็ นพื้ น ฐานเชื่ อ มยุท ธศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ได้แ ก่ 1) การจัด ระบบ
(Institutionalisation of AADMER) 2) กลยุท ธ์ความร่ วมมื อ 3) การเคลื่ อ นย้ายทรั พยากรเพื่อ
สนับสนุ น 4) แลกเปลี่ยน เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร (Outreach and Mainstreaming) 5) การฝึ กบรม
และจัด การความรู ้ 6) การจัดการสารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information management and
Communication Technology) ในส่วนพื้นฐานนี้มีส่วนที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
คือ การสร้างและสื่อสารให้หน่ วยงาน องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนมีความตระหนักรู ้ในเรื่ องภัย
พิบตั ิ
3.2.2 ฝ่ ายกลาโหม
บทบาทของฝ่ ายกลาโหมหรื อ ทหารในการด าเนิ น การเรื่ อ งภัย พิ บ ัติ เ ป็ นการ
สนั บ สนุ น ตามแผนการป้ องกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อ น ด้ ว ยการจัด ตั้ งศู น ย์บ รรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมเป็ นผู ้อ านวยการศู น ย์
ปลัดกระทรวงกลาโหมและ ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุ ดเป็ นรองผูอ้ านวยการ ผูบ้ ญั ชาการเหล่าทัพเป็ น
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
9

เอกสารประกอบการประชุม 2nd ASEAN Member States Workshop 28-29 June 2010 Bangkok,
Thailand : 66-76
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหน่ วยงานทหารได้ใช้กลไกทั้งADMM และ ARF ในการ
เตรี ยมการและฝึ กซ้อมร่ วมกับประเทศต่างๆ โดยการดาเนิ นการเหล่านี้ มีท้ งั ที่ทาก่อนและหลังการ
จัดทา ASCC Blueprint ซึ่ งประเทศไทยได้เป็ นเจ้าภาพการประชุมและร่ วมซ้อมแผนมาโดยตลอด
การประชุมที่สาคัญหนึ่ งคือการประชุม Fifth Asia-Pacific Conference on Military Assistance to
Disaster Relief Operation (APC-MADPRO) ซึ่ งจัดในปี 2553 ที่กรุ งเทพ ประเทศไทย ได้มีการ
พัฒนากระบวนการ ขั้นตอน (Procedure) เพือ่ ใช้ทรัพยากรของทหารในการให้ความช่วยเหลือกรณี
ภัยพิบตั ิ และถือเป็ นคู่มือที่นามาใช้ในการซ้อมร่ วมกันต่อๆมาอีกหลายครั้ง
3.3) การดาเนินการต่ อไปของการช่ วยเหลือด้ านภัยพิบัติ
จากการทบทวนกิจกรรมที่ได้ดาเนิ นการมาก่อน ASCC Blueprint ตั้งแต่ปฎิญญา Hyogo
(Hyogo Framework for Action) จนมาถึงการจัดทาข้อตกลง AADMER รวมถึงการที่มีการแยก
ดาเนิ นการออกเป็ น 2 สายคือ ด้านพลเรื อ นและด้า นทหาร ซึ่ งมี ส่วนเกี่ ย วข้อ งในงานด้านการ
ช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม (HADR) ทาให้เห็นว่าการดาเนิ นการให้เกิดความร่ วมมือจะต้องมีการ
ประสานให้งานที่ได้ทามาแล้วไปสู่ การผสมผสาน บูรณาการอย่างชัดเจน นอกเหนื อไปจากความ
จาเป็ นในการพัฒ นาวิธีการประสานงานในภูมิ ภาค เพื่อ เตรี ยมพร้อ มและตอบโต้ภยั พิบตั ิอ ย่า ง
รวดเร็ว
การที่จะทาให้การให้ความช่วยเหลือ ระหว่างประเทศได้ประโยชน์ แต่ละประเทศซึ่ งอาจ
เป็ นประเทศที่ ป ระสบภัย พิ บ ัติ เ องนั้น จะต้อ งเตรี ย มความพร้ อ มของตนเองในการพัฒ นาการ
ช่วยเหลือ ทั้งในระดับชุ มชน ระดับท้อ งถิ่ น ระดับประเทศ โดยไม่เป็ นเพียงแต่การดาเนิ นการใน
ระยะการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิตาม Disaster Life Cycle เท่านั้นแต่ยงั มีกิจกรรมการป้ องกัน การ
วิเคราะห์ ประเมิน เรี ยนรู ้การจัดการทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
ลดความเปราะบาง (Vulnerability) ต่อภัยพิบตั ิซ่ ึงจะช่วยทาให้ลดความสูญเสียจากภัยพิบตั ิได้ก่อนที่
ความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆจะมาถึง
การพัฒนาตนเองของแต่ละประเทศ เป็ นไปตามช่วงเวลา (Phase) ต่างๆ ตาม Disaster Life
Cycle มิ ติของประเภทหน่ วยงานรัฐ เอกชน ชุ มชน อาสาสมัคร มิ ติของประเทศภาคีท้ งั สมาชิ ก
ASEAN, ASEAN Plus หรื อ ARF ฯลฯ ย่อมทาให้มีความจาเป็ นในการจัดทารายละเอียดการจัดแบ่ง
งานเพือ่ นาข้อตกลง AADMER ไปสู่ การปฏิบตั ิการเตรี ยมพร้อม ทั้งตามยุทธศาสตร์ งานพื้นฐานที่
ดาเนิ นการควบคู่กันไป รวมถึ งการจัดทารายละเอี ยดขั้นตอนการปฏิบ ัติ การรายงานและแบบ
รายงานใน SASOP (Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and
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Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations)ส่ วนในบทที่ 6 เรื่ อง
การพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการใช้ทรัพยากรทหาร ซึ่ งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานั้น อาจ
พิจารณานา APC-MADPRO มาใช้ต่อไปได้

แผนภูมิที่ 9 ความสัมพันธ์ของเวลาในการให้ความช่ วยเหลื อด้านภัยพิบตั ิจากทหารและ
นานาชาติ
ประเทศไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูใ่ นระหว่างเตรี ยมการประชุมเพื่อ
การดาเนิ นการตามแผนงานในยุทธศาสตร์ที่ ACDM มอบหมายมา รวมถึงการที่จะต้องรับหน้าที่
ประธานของคณะกรรมการ ACDM ต่อจากประเทศสิงคโปร์ดว้ ยนอกนั้นในด้านกลาโหมการจัดทา
การฝึ กซ้อมร่ วมในรู ปแบบ Tabletop หรื อ Filed Exercise ทั้งที่เป็ นกิจกรรมร่ วมกันระหว่างประเทศ
ต่า งๆในรู ป แบบพหุ ภ าคี ทวิภาคี โดยแต่ล ะครั้ งก็ มีจุ ดหมายเพื่อ ให้การประสานการช่ วยเหลื อ
ระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิเป็ นไปได้อย่างดี รวดเร็ว ทันต่อการช่วยเหลือชีวติ และทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตามการดาเนินการของประเทศไทยโดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ก็ถูกตั้งข้อสงสัย10ในความสามารถในการประสานงาน การสั่งการให้
10

การจัดการภัยพิบตั ิและการฟื้ นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย กรณี ศึกษาประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ. เมษายน 2554 : 89 – 96
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หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐที่กระจายในหลายกระทรวง เอกชน อาสาสมัครต่างๆ ที่ยงั ไม่รวม
การทางานร่ วมกับหน่ วยงานต่างๆได้ดีแล้ว ในส่ วนการประสานกับต่างประเทศ กรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยยังได้รับการมอบหมายให้เป็ นหน่วยงานหลักของประเทศไทยด้วย การคาดหวัง
ว่าประเทศไทยจะมี บทบาทเพิม่ มากขึ้นในการให้ความช่ วยเหลื อด้านภัยพิบตั ิในกลุ่มประชาคม
อาเซี ยน จะสามารถเป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อหน่ วยงานนี้ มีความเข้มแข็งและยกระดับขึ้นจากหน่ วยงาน
ระดับกรม ในกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็ นหน่ วยงานระดับชาติเช่ นเดียวกับหน่ วยงานด้านความ
มัน่ คง เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการและสั่งการโดยเป็ นศูนย์กลางข้อมูลภัยพิบตั ิที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งการกาหนดเช่นนี้ หากผนวกรวมกับการ
ขับเคลื่อนการช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิตาม AADMER ไปด้วยย่อมทาให้สามารถประสานหน่ วยงาน
ต่างๆ เพือ่ รองรับแผนปฏิบตั ิการ ACDM ได้รวมถึงการบูรณาการกับการดาเนิ นการช่วยเหลือด้าน
ทหารไม่วา่ จะเป็ น ADMM ARF หรื อกรอบความร่ วมมือกับประเทศอื่นๆ ในเรื่ องการช่วยเหลือด้าน
ภัยพิบตั ิอีกด้วย

บทที่ 4
สรุปและข้ อเสนอแนะ
4.1) สรุ ปผลการศึกษา
การบริ ห ารจัด การด้า นภัย พิบ ตั ิไ ด้ร ับ ความสนใจมานาน โดยเฉพาะแต่เ ดิม เป็ นการ
ดาเนิ นการโดยประเทศที่ประสบภัยภิบตั ิ การให้ความช่วยเหลือ จากประเทศอื่นๆ เป็ นไปอย่า ง
ไม่มีรูป แบบหรื อ แบบแผนที่ตายตัว กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีภ ยั พิบตั ิรุนแรงและมี
ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่ อยๆโดยเฉพาะกรณี ภยั พิบตั ิคลื่นยักษ์สึนามิในภูมิภาคต่างๆ
รวมถึง เอเซี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ใ นปี พ.ศ. 2547 ทาให้ประชาคมโลกได้ให้ความส าคัญกับการ
ช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิจนเกิดปฏิญญา Hyogo ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ซึ่ งก่อนหน้านั้นก็มีกิจกรรมภายใต้
ความร่ วมมืออื่นๆเช่น ASEAN Regional Forum ที่ได้เริ่ มประชุมหารื อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
การดาเนิ นการโดยกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ในการจัดการเรื่ อ งภัย
พิบตั ิ มีมาก่อนที่จะมีการกาหนดความร่ วมมือ คือ ASEAN Agreement on Disaster Management
and Emergency Response (AADMER) และเมื่อ มีการจัดตั้งประชาคมการสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC) เรื่ องนี้ก็ยงั ได้รับความสาคัญโดยถูกผนวกรวมไว้เป็ นส่วนหนึ่ง และใช้กลไกเครื่ องมือของ
ประชาคมอาเซี ยนคือคณะกรรมการ ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)
และที่ป ระชุ ม ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) ในการขับเคลื่อนความร่ วมมือ
ระหว่างกันของประชาคมอาเซี ยน และโดยที่เป็ นการตกลงกันว่ากลไกหลักสาหรับการขับเคลื่อนจะต้องมี
การประสานกันระหว่างพลเรื อนและทหาร จึงมีการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการทางานร่ วมกัน
ด้ว ยการใช้ Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and
Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) จาก
การศึก ษานี้ พ บว่า ความร่ ว มมือ ระหว่า งพลเรื อนกับทหารนี้ อาจใช้แนวทางที่ก าหนดไว้ในการ
ประชุม Fifth Asia-Pacific Conference on Military Assistance to Disaster Relief Operation (APCMADPRO) เป็ นส่ วนความร่ วมมือพลเรื อนกับทหารในการพัฒนา SASOP ส่ วนที่ยงั ค้างอยูไ่ ด้ ทั้งนี้
เนื่ องจากได้ดาเนิ นการใช้ใ นการซ้อ มร่ ว มกัน ระหว่า งพลเรื อ นกับ ทหารแบบ Tabletop มาหลาย
ครั้งแล้ว
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บทบาทของประเทศไทยในการทาให้ความร่ วมมือในการช่วยเหลือ ด้านภัยพิบตั ิในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ยนตาม ASCC Blueprint สามารถดาเนิ นการได้โดยการผลักดันการดาเนิ นงานที่
ได้ร ับ มอบหมายในแผนงาน (Work Programme) ภายใต้ ACDM ทั้ง ในฐานะที ่เ ป็ น Lead
Shepherd ประเทศเดียวหรื อร่ วมกับประเทศอื่นๆ และให้ความร่ วมมือ ในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ งจะทา
ให้บทบาทของประเทศไทยโดดเด่น เช่นการผลักดันใช้ APC-MADPRO แทนการพัฒนา SASOP
ในเรื่ องความร่ วมมื อระหว่างพลเรื อนกับทหารเป็ นต้น การดาเนิ นการนี้ ควรใช้โอกาสที่ประเทศ
ไทยจะเป็ นประธาน ACDM ในช่วงปี พ.ศ.2555 ในการขับเคลื่อ นเพื่อ ให้มีบทบาทที่โดดเด่น ซึ่ ง
ไม่เพียงแต่ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซี ยนจะได้รับประโยชน์เท่านั้นแต่จะทาให้ประชาคม
โลกได้เห็นถึงความร่ วมมือ ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของประชาคมอาเซี ยนอีกด้วย
4.2) ข้ อเสนอแนะ
4.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
เพื ่อ ที ่จ ะท าให้ก ารขับ เคลื ่อ นการช่ว ยเหลือ ด้า นภัย พิบ ตั ิใ นกลุ ่ม ประชาคมอาเซี ย น
โดยเฉพาะในส่ ว นบทบาทของประเทศไทย จ าเป็ นต้อ งสร้า งให้มีค วามเป็ นเอกภาพของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการ ปฏิบตั ิการในช่วงก่อ น ระหว่าง และหลังจากที่เกิดภัยพิบตั ิ
ทุก หน่ ว ยงานทั้ง รัฐ เอกชน ทหาร พลเรื อ น ประชาสัง คมต่า งๆ ในประเทศก่อ น โดยหาก
พิจารณาข้อ เสนอเชิงโครงสร้างที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 แล้ว การดาเนิ นการที่ควรทาคือ
 ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายหน้าที่ เพิ่มเติมให้ คณะกรรมการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แห่ ง ชาติ (กปภ.ช.) ดูแ ลเรื่ อ งการดาเนิ น การตาม AADMER โดย
เฉพาะที่คณะกรรมการ ACDM ได้กาหนดแผนงานไว้ รวมถึงให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าให้ คณะรัฐมนตรี ทราบด้วย
 ให้สานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดเป้ าหมาย
ตัว ชี้ ว ดั ร่ ว มระหว่า งหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง (Joint KPI) ในการดาเนิ น งานที่
สอดคล้อ งกัน ตามแผนงาน (Work Programme) ที ่ก าหนดไว้โ ดยACDM
โดยเฉพาะส่ วนที่ประเทศไทยดู แลรับผิดชอบ
4.1.2 ข้ อเสนอแนะในการดาเนินการ
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เพื่อ ให้แผนงาน โครงการ กิจ กรรมตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ส ามารถนาไปใช้ไ ด้ใ น
สถานการณ์จ ริ ง การซ้อ มแผนทั้ง ในรู ป แบบ Tabletop และภาคสนาม (Field Exercise)
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ ยงภัยมีความจาเป็ นที่จะต้อ งดาเนิ นการอย่างสม่ าเสมอ ในการซ้อ มแต่ล ะครั้ง
จะต้องนาแผนปฏิบตั ิการที่ กาหนด กระบวนการ ขั้นตอนมาจัดทาเหตุการณ์ (Scenario) เพื่อ ให้
สามารถทราบถึงจุดที่ตอ้ งปรับปรุ ง เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยงั ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิการทั้งระดับผูบ้ ญั ชาการ
เหตุการณ์ ผูเ้ ผชิญเหตุ ผูส้ นับสนุ นจากหน่ วยงานต่างๆ สามารถทาความรู ้จกั กัน ทาความเข้าใจ
ขั้นตอน กระบวนการทั้งหมด นอกเหนื อ ไปจากการซ้อ มในระดับประเทศของประเทศไทยเอง
คือ Crisis Management Exercise (C-MEx) ซึ่ ง เป็ นการซ้อ มประจาทุก ปี ร่ ว มกัน ระหว่า ง
หน่ วยงานทหาร พลเรื อ น อาสาสมัคร รัฐ เอกชน การซ้อ มระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน
ได้แก่ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEx) หรื อ
การซ้อม ASEAN Regional Forum Disaster Relief and Exercise (ARF DiREx)
ทั้งนี้ เพื่อให้การซ้อมทั้งหมดเป็ นประโยชน์สมกับงบประมาณที่ตอ้ งใช้ไ ปในการซ้อ มแต่
ละครั้งควรกาหนดให้มีการดาเนิ นการดังนี้
 ซ้อ มร่ ว มระหว่างที่มีห น่ วยงานพลเรื อ นทหาร อาสาสมัคร และประชาชน ตาม
กระบวนการ ขั้นตอนโดยใช้ SASOP และ APC-MADRO โดยจัดท าคู่มื อ การ
ประสานงานภาษาไทยที่ ส อดคล้อ งกัน และมี รายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม ส าหรั บ การ
ประสานภายในของประเทศไทย แยกกับการประสานกับหน่ วยงานกลาง ASEAN
Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster management (AHA
Center) เพือ่ ขอรับความช่วยเหลือและจัดส่งความช่วยเหลือด้วย
 กาหนดสถานการณ์ ในการซ้อ ม รวมถึ งให้มี งบประมาณ ที่ เพีย งพอในการซ้อ ม
ร่ ว มกัน ทั้ง ในประเทศ และระหว่า งประเทศโดยเฉพาะในระหว่ า งที่ ไ ทยเป็ น
ประธานคณะกรรมการACDM
เป็ นที่ประจักษ์ว่าหากประชาชนและชุม ชน มีความรู ้ ความเข้าใจ ถึงการปฏิบตั ิตวั เพื่อ
เตรี ยมรับภัยพิบตั ิตามความเสี่ ยงของพื้นที่ การติดตามและรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสาร การเตือ นภัย และ
การเตรี ยมเครื่ องยังชีพที่จาเป็ น การอพยพ (Evacuation) ไปยังบริ เวณที่จดั เตรี ยมไว้เพื่อ พักพิง
(Shelter) จะทาให้ส ามารถลดความสู ญ เสี ยต่อ ชีว ิตและทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่จะมี
การช่ว ยเหลือ จากประเทศอื่นๆตามกรอบอาเซี ย นหรื อ นานาชาติตามความตกลงร่ วมมือ อื่น ๆ
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การสร้า งความรู ้ ความเข้าใจให้ทราบถึงเรื่ อ งกระบวนการ วิธีก ารที่ จะได้รับช่วยเหลือ ด้า นภัย
พิบตั ิก็จาเป็ นต้องสื่ อสารในวงกว้างด้วย
สาหรับ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งในภาครัฐ เอกชน จะต้อ งมีค วามเข้า ใจต่อ ความตกลง
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในฐานะผูป้ ระสานงาน และผูป้ ฏิบตั ิก ารให้ความช่วยเหลือ
ซึ่ งจะทาให้การให้ความช่วยเหลือตามที่คาดหวังประสบความสาเร็ จได้ในที่สุด
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ประวัตผิ ้ ูเขียน
นายประจักษวิช เล็บนาค
วุฒิการศึ กษา
– แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิ ดล
– พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒน‐
บริ หารศาสตร์
ประสบการณ์ การรั บราชการ
– เริ่ มรั บราชการ นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุ โขทั ย
(1 เมษายน 2528)
– นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลพนัสนิ คม จ.ชลบุรี (1 เมษายน 2530)
– ศึก ษาและฝึ กอบรมแพทย ป์ ระจํา บ า้ นสาขากุม ารเวชศาสตร์ ค ณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1 มิถุนายน 2531 – 31 พฤษภาคม
2534)
– นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 5 สถาบันวิจยั ไวรัส กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(16 กุมภาพันธ์ 2535)
– นายแพทย์ 5 สถาบัน วิจ ยั ไวรัส กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (18 สิ งหาคม
2535)
– นายแพทย์ 6 สถาบัน วิจ ยั ไวรัส กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ (18 ตุล าคม
2535)
– นายแพทย์ 7 วช. (ด้า นเวชกรรมป้ องกัน ) สถาบัน วิจ ยั ไวรัส และ
ผู อ้ าํ นวยการศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
(1 ตุลาคม 2538)
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– นายแพทย์ 7 วช. (ด้า นเวชกรรมป้ องกัน ) กองพยาธิ ว ิท ยาคลินิ ก และ
ผู อ้ าํ นวยการศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
(18 ตุลาคม 2539)
– นายแพทย์ 8 วช. (ด้า นเวชกรรมป้ องกัน ) กองพยาธิ ว ิท ยาคลินิ ก และ
ผู อ้ าํ นวยการศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
(18 เมษายน 2541)
– ผูอ้ าํ นวยการศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
รองผู อ้ ํา นวยการสํา นัก งานประกัน สุ ข ภาพ สํ า นัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุ ข (1 มีนาคม 2545)
– ผู อ้ าํ นวยการสํา นัก บริ ห ารการชดเชยค่า บริ ก าร สํา นัก งานหลัก ประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ (1 เมษายน 2546)
– ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารจัดการโรคเฉพาะ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ (1 พฤษภาคม 2551)
– รองเลขาธิ การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ (17 ธันวาคม 2551)
ตําแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน รองเลขาธิ การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ
สถานที่ทาํ งาน

สถาบัน การแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ อาคารกองวิศ วกรรมการแพทย์
ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนติว านนท์ ตํา บลตลาดขวัญ อํา เภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

