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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
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บทคัดยอ (Abstract) 

 ความรวมมือระหวางประเทศดานความม่ันคงหลังยุคสงครามเย็นยุติลงใน ค.ศ. 1991 

ความรวมมือดานความม่ันคงระดับภูมิภาคแตกตางไปจากรูปแบบความม่ันคงแบบเดิม ปจจุบัน

อาเซียนตองเผชิญกับปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม (Non-Traditional Security หรือ NTS) เชน 

ยาเสพติด การคามนุษย โรคระบาด ปญหาแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะปญหาภัยพิบัติท่ีเพ่ิมความ

รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย จึงมีการนำเอา

ศักยภาพดานการทหารของอาเซียน ในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ  หลายป

ท่ีผานมาแมอาเซียนจะมีขอตกลงความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติมากข้ึน แตในทางปฏิบัติกลับไม

ปรากฏผลมากนัก เนื่องจากอาเซียนขาดความสามารถในการจัดการ เพราะขาดท้ังความรู กำลังคน

และกำลังทรัพย ทำใหความรวมมือในการจัดการกับความม่ันคงรูปแบบใหมของอาเซียนดูเหมือนไม

มีความคืบหนาอยางท่ีควรจะเปน กลายเปนหนึ่งในปญหาท่ีอาเซียนตองพัฒนาแนวทางในการ
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Abstract 

 International cooperation on security after the Cold War ended in 1991 . 

Regional security cooperation is different from the traditional security model. 

Nowadays, ASEAN faces a new type of security problem. (Non-Traditional Security 

or NTS) such as drugs, human trafficking, epidemics, migrant workers. Especially the 

problem of disaster which is increasing in intensity both natural and human 

disasters. Therefore, bringing the military potential of ASEAN in providing 

humanitarian assistance and disasters. In the past several years, although ASEAN has 

agreed to cooperate in disaster management, but in practice it does not appear to 

have much effect. As ASEAN lacks management capability because they lack 

knowledge Manpower and wealth as a result, cooperation in managing new forms 

of security in ASEAN seems to have no progress as it should be. It has become one 

of the problems that ASEAN needs to develop as a way to cooperate in using its 

resources and military capabilities in providing humanitarian assistance and disaster. 

Keywords: ASEAN Military, Humanitarian Assistance, Disaster Relief. 

 

บทนำ (Introduction) 

 นับแตการกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 

Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 

หรือ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 1967 เปนตนมา กลุมประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดสรางความรวมมือในดานตางๆ รวมกัน ไมวาจะเปนดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือความม่ันคง ความเจริญกาวหนาของประเทศสมาชิกท้ัง 10 

ประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, 1967) ความกาวหนาดานความรวมมือของประเทศสมาชิก

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต นำไปสูการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2015 เพ่ือใหอาเซียนเปนชุมชนท่ีมีความแข็งแกรง สามารถ
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สรางโอกาสและรับมือสิ่งทาทาย ท้ังดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหม 

โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเปนอยูท่ีดีสามารถ ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวก

มากยิ่งข้ึนและสมาชิกในชุมชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ปจจุบันบริบททางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังความสัมพันธระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ทำให

อาเซียนตองเผชิญสิ่งทาทายใหมๆ อาทิ โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย 

สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ อีกท้ังยังมีความจำเปนตองรวมตัวกัน เพ่ือเพ่ิมอำนาจตอรองและขีด

ความสามารถทางการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคใกลเคียงและในเวทีระหวางประเทศ ผูนำ

ประเทศอาเซียนจึงเห็นพองกันวา อาเซียนควรจะรวมมือกันใหเหนียวแนน เขมแข็ง และม่ันคงยิ่งข้ึน 

จึงไดประกาศ “ปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับท่ี 2 (Declaration of ASEAN 

Concord II) ซ่ึงกำหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนท่ีประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political– Security Community : APSC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและ

วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community : ASCC) (สุปรีชา หิรัญบูรณะ, 2560 

: 6) ในปจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกำลังประสบภัยธรรมชาติมากข้ึน เนื่องจากท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตรและผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมอันสงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของมนุษยใน

ภูมิภาคจากภัยธรรมชาติท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดข้ึนนั้นจัดเปนภัย

คุกคามท่ีสำคัญ การเกิดภัยธรรมชาติแตละครั้งสรางความเสียหายเปนอยางมาก การเกิดข้ึนของภัย

พิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยจากอากาศรอนจัดภัยจากอากาศหนาวจัด 

ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว สึนามิ ฯลฯ ไดสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติโดยรวม เชน การ

เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิท่ีอินโดนีเซีย เขตปกครองพิเศษอาเจะห ในป 

ค.ศ. 2004 เหตุการณพายุหมุนนารกิส ประเทศพมา ในป ค.ศ. 2008 และวิกฤติมหาอุทกภัย 

อาเซียน ในป ค.ศ. 2011 สงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสูญเสียชีวิตไปจำนวนมาก  

 เม่ือยุคสงครามเย็นยุติลงใน ค.ศ. 1991 ความรวมมือดานความม่ันคงระดับภูมิภาค

แตกตางไปจากรูปแบบความม่ันคงแบบเดิมโดยมีสาเหตุมาจากรูปแบบความรวมมือดานความม่ันคง

ของประเทศตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ  จึงมีการนำเอาประเด็นปญหาอ่ืนๆ ท่ีไมใช

ปญหาความม่ันคงในรูปแบบเดิมท่ีหมายถึงภัยคุกคามทางทหารและการรุกรานของตางชาติเทานั้น 

แตยังใหความสำคัญตอความม่ันคงของมนุษย (human security) “ความม่ันคงของมนุษย” ตามคํา

จํากัดความของแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2545-

2549) หมายถึง การท่ีประชาชนไดรับหลักประกันดานสิทธิความ ปลอดภัย การตอบสนองตอความ
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จําเปนข้ันพ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ไมประสบปญหา ความยากจน ไมสิ้น

หวัง และมีความสุข ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2559: 2) ความม่ันคงของมนุษยตองไดรับ

โอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามแนวคิดของแผนงานพัฒนาองคการ

สหประชาชาติเปนแนวคิดใหมท่ีเสนอเปนระเบียบวาระโลก ในรายงาน "การพัฒนามนุษย 1994" 

ของแผนงานพัฒนาองคการสหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP) ท่ี

เนนการดำรงชีวิตของประชาชนโดยปลอดจากความกลัว มีความเชื่อม่ัน มีความเหนียวแนน และมี

เสถียรภาพตอภัยท่ีคุกคามตอความม่ันคงรูปแบบใหมท่ีคำนึงถึงซ่ึงเปนภัยคุกคามในทุก ๆ มิติ ไมใช

ภัยคุกคามทางดานการทหาร ในขณะเดียวกัน ก็เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุมประเทศ ใน

ภูมิภาคเพ่ือสรางความม่ันคงโดยอาศัยจุดแข็งของแตละประเทศสงเสริมกันและกันในการแกปญหา

ดานความม่ันคงรวมกันและนำไปสูความรวมมือในระดับภูมิภาค (regional security) (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี), 2556 : 1) ซ่ึงสา

ธารณภัยสำคัญท่ีเกิดข้ึนและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมีผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในประเทศไทย ไดแกอุทกภัยภัยแลง ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนา

มิ วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน ภัยจากการคมนาคมขนสงและโรคระบาด 

 ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เม่ือปท่ีผานมา (ป ค.ศ. 2019) แนวคิดหลักในการ

เปนประธานอาเซียนคือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “รวมมือ รวมใจ 

กาวไกล ยั่งยืน” ในการผลักดันและสงเสริมประเด็นท่ีจะเปนประโยชนตอท้ังอาเซียน โดยแนวคิด

หลัก 3 ประการท่ีไทยจะเนนย้ำและผลักดันเพ่ือขับเคลื่อนอาเซียนในชวงท่ีไทยเปนประธานอาเซียน 

ไดแก (1) ‘การกาวไกล’ (Advancing) หมายถึง การมองและกาวไปดวยกันสูอนาคตอยางมีพลวัต 

ใชประโยชนจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและสรางขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับ การ

สรางระบบภูมิคุมกันจากเทคโนโลยีกาวกระโดด (disruptive technologies) และความทาทายตาง 

ๆ ในอนาคต เพ่ือมุงสูเปาหมายยุทธศาสตรสําคัญ คือ การมีดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN) (2) 

‘การรวมมือ รวมใจ’ (Partnership) คือ การสรางความเปนหุนสวนภายในอาเซียนและกับ

ประชาคมโลก รวมท้ังกับประเทศคูเจรจา โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรสําคัญ คือ การสรางอาเซียนท่ี

ไรรอยตอ (Seamless ASEAN) (3) ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) หมายถึงการสรางความยั่งยืนใน

ทุกมิติไมวาจะเปนความม่ันคงท่ียั่งยืน (sustainable security) หรือความยั่งยืนดานการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ (รัฐสภาไทย, 2562: 1-2)  และยังมีการประชุม ADMM plus ครั้งท่ี 6 ท่ีไดออก
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

แถลงการณรวมระบุถึงการเขารวมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ

คูเจรจา ณ กรงุเทพฯ ประเทศไทย ยืนยันความรบัผิดชอบในการรักษาความสงบสุข สนัติภาพ ความ

ม่ันคง และความมีเสถียรภาพของภูมิภาค โดยการเคารพกฎหมายระหวางประเทศ สงเสริมความ

รวมมือและการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ตอบสนองตอประเด็นความม่ันคง และบริบทของโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ อยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธท่ีไดรับผลประโยชนรวมกัน และความมีไมตรี

จิตอันดีตอกัน ซ่ึงรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจาจะตองเสริมสราง

ความม่ันใจและความไวเนื้อเชื่อใจรวมกัน รวมมือดานความม่ันคงและการปองกันประเทศอยางเปน

รูปธรรม ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา เพ่ือเผชิญหนากับภัยคุกคามรูปแบบ

ใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค และในขณะเดียวกันเปนการธำรงไวซ่ึงความเปนแกนกลางของอาเซียน

และความเปนเอกภาพของอาเซียน และรวมรับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยการประสานงานกันอยางใกลชิด ใหความรวมมือเชิงปฏิบัติของ

คณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ภายใตกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรี

กลาโหมประเทศคูเจรจา ไดแก การชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ความม่ันคง

ทางทะเล ศูนยแพทยทหารอาเซียน การตอตานการกอการราย เครือขายศูนยปฏิบัติการรักษา

สันติภาพในกรอบอาเซียน การปฏิบัติการทุนระเบิดเพ่ือมนุษยธรรม และความม่ันคงไซเบอร (สกุณา 

ประยูรศุข, 2562)  

 ความรวมมือในการใชทรัพยากรและศักยภาพดานการทหารของอาเซียน ในการใหความ

ชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ เปนประเด็นความรวมมือท่ีสำคัญในระดับภูมิภาคและนอก

ภูมิภาคท่ีมีประเทศในระดับมหาอำนาจเขารวมเปนอยางดี จึงมีขอพิจารณาวา บทบาททาง

การทหารอาเซียนในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ ความรวมมือในการจัดการ

ภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกฉียงใต แนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ลวนเปนประเด็นศึกษาท่ีสำคัญในการหาคำตอบถึงความ

รวมมือท่ีเกิดข้ึนรวมถึงปจจัยตางๆ ท่ีทำใหเกิดความรวมมือของการใชทรัพยากรและศักยภาพดาน

การทหารของอาเซียน  

 

บทบาทการทางทหารอาเซียนกับการบรรเทาภัยพิบัติ 

 เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติการทางทหารอาเซียนท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติ มักจะ

เปนการปฏิบัติการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยในกรณีตางๆ การปฏิบัติการของกองทัพจึง

เปนไปในลักษณะเชิงรับ เปนการแกปญหาเฉพาะหนาหรือเปนไปตามการขอรับการสนับสนุนจาก
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หนวยงานอ่ืนเปนหลักและถึงแมวามีแนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสากลแลวก็ตาม ดังท่ีปรากฏในคูมือปฏิบัติงาน เชน 

(UN OCHA Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in 

Disaster Relief (Oslo Guidelines) UN CMCoord Guidelines on the Use of Foreign 

Military and Civil Defence Assets, Asia-Pacific Regional Guidelines for Use of Foreign 

Military Assets in Natural Disaster Response Operation (APC MADRO), Multi - National 

Force Standing Operating Procedures (MNF SOP) แ ล ะ  ASEAN Standard Operating 

Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster 

Relief and Emergency Response Operations (SASOP) แลวก็ตาม  

 ดังเชนกรณีบทบาทของกองทัพก็ยังคงถูกกำหนดใหเปนหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน

หนวยงานหลักท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรง ดังเห็นไดจากกรณีการบรรเทาภัยพิบัติจากสึนามิในพ้ืนท่ี 

6 จังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามันในป ค.ศ.2004 ท่ีไดมีการระดมหนวยงานทหารจากทุกเหลาทัพ

อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน เขาดำเนินการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดังกลาว ท้ังการคนหา

และกูภัย การซอมแซม ฟนฟู สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สิ่งปลูกสรางท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

อันถือไดวาเปนการปฏิบัติการทางทหารท่ีมีการใชกำลังทหารขนาดใหญในกรณีท่ีไมใชการรบ การ

ปฏิบัติการทางทหารท่ีกาวขามขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารในกรอบเดิม จากท่ีเคยมุงแต

การปฏิบัติการรบเพียงอยางเดียว ไปเปนการปฏิบัติทางทหารท่ีสามารถนำไปใชเพ่ือสนับสนุน

จุดมุงหมายอ่ืนท่ีมิใชการรบไดอีกหลากหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การชวยเหลือดาน

มนุษยธรรม (Humanitarian Assistance) และการบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Relief) อันเปน

การปฏิบัติการทางทหารในดานกิจการพลเรือนท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการบรรเทาสา

ธารณภัยและการชวยเหลือประชาชนภายในชาติกันเองหรือหรือในภูมิภาค หรือนอกภูมิภาคท่ี

ประสบภัยพิบัติ อันเปนการดำเนินงานในลักษณะสนับสนุนการดำเนินงานทางพลเรือนของฝายพล

เรือนและการสนับสนุนการชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมในการชวยหรือปลดปลอย หรือลดผลจากภัย

พิบัติท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือท่ีมนุษยเปนผูสรางข้ึน หรือสถานการณท่ีมีผลกระทบท่ีเปนวง

กวาง เชน ความเจ็บปวยของมนุษย โรคระบาด ความหิวโหย หรือการขาดซ่ึงพ้ืนฐานของชีวิตท่ี

จำเปนตอการดำรงชีวิตอยูในประเทศหรือในภูมิภาค ซ่ึงบทบาทของกองทัพตางๆ ท่ัวโลก การ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตางๆ กองทัพเหลานั้นไดใชกำลังคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ ตลอดจน

ทรัพยากรตางๆ เขามาสูกระบวนการบรรเทาภัยพิบัติ (ศิลปานันต ลำกูล, 2558: 285-286). 
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

 การนี้ทำใหเห็นไดวา การใชศักยภาพของกองทัพในการดำเนินการ เปนสิ่งท่ีบงบอกถึง

ประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติและชวยเหลือประชาชน ทำใหเห็นวา โดยนัยแลวกองทัพจะ

เปนหนวยงานสุดทายในกระบวนการปฏิบัติดานภัยพิบัติ และเปนไปในแนวทางตามหลักสากล ดัง

จะเห็นไดจากบทบัญญัติใน Oslo Guidelines (2007) เรื่องแนวคิดการใชประโยชนจากการ

ปฏิบัติการทางทหารและการปกปองพลเรือน (Military and Civil Defense Assets) ภายใต

เง่ือนไขและกรอบของการปฏิบัติงานของหลักเกณฑท่ีกำหนดโดยองคกรตัวแทนขององคการ

สหประชาชาติ(UN) ในการตอบสนองตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใหดำเนินการตามแนวทาง

มาตรฐานในขอท่ี 2 (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affair, 2007 : 10)  ท่ี

ระบุวา การใชประโยชนจากการปฏิบัติการทางทหารและการปกปองพลเรือนจะถูกใชโดยองคกร

ดานมนุษยธรรมของUN ในลักษณะของท่ีพ่ึงสุดทาย/ทางเลือกสุดทาย (last resort) นั่นคือกรณีท่ี

ไมสามารถหาทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมของฝายพลเรือนในการสนับสนุนความตองการอยางเรงดวน

ดานมนุษยธรรมไดตามเวลาท่ีกำหนดซ่ึงแนวทางการใชกำลังทหารในกรณีดังกลาว ถือเปนเกณฑ

การปฏิบัติของประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ 

 อยางไรก็ตาม ในอีกดานของประเด็นเดียวกัน ก็มีมุมมองของการปฏิบัติการทางทหารท่ี

แตกตางออกไปอยางไรก็ตาม ในอีกดานของประเด็นเดียวกัน ก็มีมุมมองของการปฏิบัติการทาง

ทหารท่ีแตกตางออกไปของ Markus Werne; Deputy Head of the United Nations Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs, Regional Office for Asia and the Pacific 

(UNOCHA) ท่ีไดกลาวถึงการปฏิบัติของทหารเก่ียวกับภัยพิบัติในประเทศแถบเอเซียแปซิฟกโดยเห็น

วา แมทหารจะเปนหนทางสุดทายในการเขาจัดการกับปญหาภัยพิบัติเม่ือภาครัฐ ประชาชน และ

หนวยงานอ่ืนไมสามารถรับมือกับสถานการณตางๆ เหลานั้นไดก็ตาม แตความจริงแลวทหารไมใช

หนทางสุดทาย หากแตเปนดานแรกในการท่ีจะเขาไปจัดการกับปญหา (ศูนยศึกษายุทธศาสตร, 

2555: 19) 

 กรณีนี้จึงมีความจำเปนท่ีทหารจะตองเขาใจองคประกอบของพลเรือน รวมไปถึงการ

เคารพและการปฏิบัติงานรวมกันได ดังเชน สถานการณภัยพิบัติของประเทศไทยในเดือน

พฤศจิกายน 2011 ท่ีผานมากองทัพไทยไดจัดทหารและยุทโธปกรณไดเขาไปชวยเหลือบรรเทาภัย

พิบัติใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานกายภาพและจิตวิทยา โดยท่ีหนวยงานของทหาร

เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีและสามารถแสดงออกไดถึงศักยภาพอันเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป ในการ

ดำเนินการตอบสนองตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ ไดในระยะเริ่มแรกของเหตุการณอันเปนผลทำให
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เกิดการลดทอนและบรรเทาความเดือดรอนจากผลกระทบของภัยพิบัติไดในระดับท่ีนาพอใจและ

เปนท่ียอมรับ 

 ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากโครงสรางของหนวยทหารท่ีมีความพรอมและศักยภาพในการ

เผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ท่ีทำใหหนวยทหารสามารถดำเนินการไดในหลายภารกิจพรอมกัน

โดยลำพัง เพราะมีคุณลักษณะสำคัญของหนวยทหารท่ีสามารถหยิบยกมาเปนตัวอยางพอสังเขปได 

ดังนี้ การท่ีหนวยทหารความมีเอกภาพในการดำเนินการ และทรัพยากรท้ังกำลังคนและยุทโธปกรณ

อันหลากหลายตามขีดความสามารถของแตละเหลาอยางครบครัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือท่ี

สามารถใชในงานดานการบรรเทาสาธารณภัย อาทิ เชน กองทัพของไทยมีศักยภาพและทรัพยากร 

ในประเภทเครื่องมือทางการชางตางๆ จากหนวยทหารชาง หนวยทหารสื่อสาร หนวยทหารขนสง 

และกองพลพัฒนา ซ่ึงในกองพลนี้มีกองรอยบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 1 กองรอยท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานดานภัยพิบัติโดยตรงอีกดวย (ศิลปานันต ลำกูล, 2558: 287). 

 ความพรอมในลักษณะท่ีกลาวมาแลวนั้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการให

ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในป ค.ศ. 2011 ท่ีกองทัพไทยไดรับคำสั่งจากรัฐบาลใหดำเนินการ

ใหความชวยเหลือประชาชนอยางสุด ความสามารถแมในบริเวณท่ีมีน้ำทวมสูงและอันตราย และขีด

ความสามารถทางทหารท่ีหนวยงานทางทหารนั้นมีและใชอุปกรณท่ีพรอมกวาหนวยงานทางพลเรือน

อ่ืนๆ ทำใหหนาท่ีการชวยเหลือประชาชนกลายเปนของทหารโดยปริยาย 

 การนี้ทำใหเห็นไดชัดถึง ศักยภาพ-ขีดความสามารถ อันเปนเครื่องแสดงบทบาทของ

กองทัพ ในการชวยเหลือผูประสบภัยมาอยางตอเนื่อง จากการประยุกตใชกำลังพล เทคนิค อุปกรณ 

และยุทโธปกรณเทาท่ีมีอยูในกองทัพเพ่ือนำมาใชในการชวยเหลือผูประสบภัย อันเปนบทบาทท่ียอน

แยงกับสาระบัญญัติของกฎหมายของรัฐ และเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงการท่ีรัฐยังใชความสามารถ

ทางการทหารในบทบาทของการบรรเทาภัยพิบัติขององคกรทางทหารไดอยางไมสมบูรณแบบ

เทาท่ีควร 

 

แผนความรวมมือของกลาโหมอาเซียน 

 กระทรวงกลาโหมในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในสาขาการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

ไดมีการดำเนินการท่ีจะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยใชกลไกการประชุม คือ การประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting--ADMM) ซ่ึงในปจจุบันจัดการ

ประชุมไปแลวท้ังสิ้น 5 ครั้ง และในการประชุม ADMM ครั้งท่ี 3 ไดมีการริเริ่มใหจัดการประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers’ - 
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Plus--ADMM-Plus) เพ่ือใหความรวมมือเกิดผลเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยไดขยายความรวมมือกับ

กระทรวงกลาโหมประเทศคูเจรจาอีก 8 ประเทศ คือ สหรัฐฯ ญ่ีปุน จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต 

อินเดีย รัสเซีย และนิวซีแลนด ซ่ึงในปจจุบันมีเอกสารท่ีสำคัญ จำนวน 99 ฉบับ ท่ีจะตองดำเนินการ 

แบงเปนเอกสารในกรอบ ADMM 4 ฉบับ ไดแก (สุรชาติ  บำรุงสุข, 2555: 8-18) 

 1. เอกสารแนวความคิดวาดวยการใชทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให

ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Concept Paper on the Use of 

ASEAN Military Assets and Capacities in Humanitarian Assistance and Disaster Relief) 

ซ่ึงยกรางโดย กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย 

 2. เอกสารแนวความคิดวาดวยความรวมมือระหวางกลาโหมอาเซียนกับองคกรภาค

ป ระช าสั งค ม ใน ด าน ค ว าม ม่ั น ค งรู ป แ บ บ ให ม  (Concept Paper on ASEAN Defence 

Establishments and Civil Society Organisations (CSOs) Cooperation on Non-

Traditional Security) ซ่ึงยกรางโดย กระทรวงกลาโหมไทย 

 3. เอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน - วาดวยความ

รวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของอาเซียน (ADMM Concept Paper on Establishing 

ASEAN Defence Industry Collaboration) ซ่ึงยกรางโดยกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย 

 4. เอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวาดวยการจัดตั้ง

เครือข าย ศูนยปฏิ บั ติ การรักษาสัน ติภาพของอาเซียน  (ADMM Concept Paper on the 

Establishment of ASEAN-Peacekeeping - Centres-Network) ซ่ึ ง ร ว ม ย ก ร า ง โ ด ย               

กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย 

 เอกสารในกรอบ ADMM-Plus จำนวน 5 ฉบับ ไดแก (สุรชาติ  บำรุงสุข, 2555: 8-18) 

 1) เอกสารแนวความคิดและแผนงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม-อาเซียนกับ

รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจาของคณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานการใหความชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus Concept Paper and Initial Work plan of 

the Experts’ Working Group on HADR) ซ่ึงรวมยกรางโดย กระทรวงกลาโหมเวียดนามและ

กระทรวงกลาโหมจีน 

 2) เอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี

กลาโหมประเทศคูเจรจาวาดวยคณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงทางทะเล (ADMM-Plus 

Concept Paper on Maritime Security Expert Working Group) ซ่ึ ง ร ว ม   ย ก ร า ง โ ด ย 

กระทรวงกลาโหมมาเลเซียและกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย 
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 3) แผนงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี-กลาโหมประเทศคู

เจรจาของคณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ระหวางป พ.ศ. 2554-

2 5 5 6 ( ADMM-Plus Work Plan of the Experts’ Working Group on Peacekeeping 

Operations 2011-2013) ซ่ึงรวมยกรางโดยกระทรวงกลาโหม-ฟลิปปนสและกระทรวงกลาโหม

นิวซีแลนด 

 4) แผนงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี-กลาโหมประเทศคู

เจรจาวาดวยคณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานการแพทยทางทหาร (ADMM-Plus Work plan on 

Experts’ Working Group on Military Medicine) ซ่ึงรวมยกรางโดย กระทรวงกลาโหมสิงคโปร

และกระทรวงกลาโหมญี่ปุน 

 5) เอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี

กลาโหมประเทศคูเจรจาวาดวยคณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานการตอตานการกอการราย (ADMM-

Plus Concept Paper on Experts’ Working Group on Counter-Terrorism) ซ่ึงรวมยกราง

โดย กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย และกระทรวงกลาโหม-สหรัฐอเมริกา 

 จากเอกสารดังกลาวนำไปสูการประชุมในกรอบการประชุม ADMM และ ADMM-Plus 

ประกอบดวย กลไกหลักท่ีสำคัญ คือ ครั้งแรก การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียน 

(ASEAN-Defence-Senior Officials’ Meeting : ADSOM) และการประชุม เจ าหน า ท่ี อาวุ โส

กลาโหมอาเซียนกับเจาหนาท่ีอาวุโสกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ 

Meeting-Plus : ADSOM-Plus) เปนการประชุมในระดับเจาหนาท่ีอาวุโส (ปลัดกระทรวงกลาโหม

หรือเทียบเทา) ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการเตรียมการสำหรับการประชุม ADMM และ ADMM-Plus และ

โดยท่ัวไปจะพิจารณาความเหมาะสมของหัวขอการหารือ รวมท้ังพิจารณาแกไขรางเอกสารตางๆ ท่ี

จะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมของประเทศคูเจรจารับรองในท่ีประชุม ADMM และ ADMM-Plus และ ครั้งท่ี 2 

การประชุมคณะทำงานเจาหนาท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียน (ADSOM Working Group : ADSOM 

WG) และการประชุมคณะทำงานเจาหนาท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเจรจา (ADSOM 

Plus Working Group: ADSOM-Plus WG) เปนการประชุมในระดับคณะทำงาน (ผูอำนวยการ

สำนักนโยบายและแผนกลาโหมหรือผูแทน) ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการเตรียมการดานสารัตถะและดาน

ธุรการสำหรับการประชุม ADSOM และ ADSOM-Plus รวมท้ังการประชุม ADMM และ ADMM-

Plus โดยท่ีประชุมฯ จะรวมกันกำหนดหัวขอการหารือ รวมท้ังเตรียมการดานเอกสารท่ีเก่ียวกับการ

ประชุมฯ และดานธุรการอ่ืนๆ ในหวงการประชุม ADMM แตละปนั้น หากประเทศสมาชิกอาเซียน
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พิจารณาแลวเห็นวามีความจำเปน เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิก

อาเซียนไดมีโอกาสหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงอาจ

เห็นสมควรใหมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ADMM Retreat) 

ข้ึนได 

 กลาโหมอาเซียนไดใชกรอบการประชุม ADMM และ ADMM-Plus รวมถึงการประชุม

อ่ืนๆ ภายใตกรอบดังกลาว เชน ADSOM ADSOM-Plus ADMM Retreat และ การประชุมอ่ืนๆ 

เปนกลไกในการดำเนินงานความรวมมือของกลาโหมอาเซียนท้ังในและนอกภูมิภาค โดยมี

แนวความคิดวาดวยความรวมมือของทางการทหารอาเซียนการใชทรัพยากรและศักยภาพทางทหาร

อาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงแนวคิดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ ใหเกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณของกลาโหมอาเซียนท้ังในและนอกภูมิภาคตั้งปณิธานไว 

เพ่ือบรรเทาภัยพิบัติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต 

 

ความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกฉียงใต 

 ในปจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกำลังประสบภัยธรรมชาติมากข้ึนเรื่อย ๆ 

เนื่องจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรและผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมอันสงผลกระทบตอการดำรงชีวิต

ของมนุษยในภูมิภาคจากภัยธรรมชาติท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดข้ึนนั้น

จัดเปนภัยคุกคามท่ีสำคัญ การเกิดภัยธรรมชาติแตละครั้งสรางความเสียหายเปนอยางมาก การ

เกิดข้ึนของภัยพิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยจากอากาศรอนจัด ภัยจาก

อากาศหนาวจัด ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว สึนามิ ฯลฯ ไดสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ

โดยรวม เชน การเกิดภัยพิบัติจากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิท่ีอินโดนีเซีย เขตปกครอง

พิเศษอาเจะห ในป ค.ศ. 2004 เหตุการณพายุหมุนนารกิส ประเทศพมา ในป ค.ศ. 2008 และวิกฤติ

มหาอุทกภัยอาเซียน ในป ค.ศ. 2011 สงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสูญเสียชีวิตไป

จำนวนมาก การจัดการระบบ กระบวนการ และการดำเนินงาน ในดานของความรวมมือตอภัยพิบัติ

ในภูมิภาคนั้น คณะรัฐมนตรีอาเซียนไดริเริ่มความรวมมือ ดานการจัดการภัยพิบัติภายใตกรอบของ

ปฏิญญากรุงเทพฯ ในป  ค.ศ.1967 โดยรวมกันจัดตั้ ง ASEAN Permanent Committee on 

Socio-Cultural Activities หรือคณะกรรมการอาเซียนดานการสงเสริมกิจกรรมทางสังคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงรวมเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ.1976 ท่ี บาหลี 

อินโดนีเซีย ผูนำอาเซียน ไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความสมานฉันทใน อาเซียน (The 

Declaration of ASEAN Concord or Bali Concord I) โดยประเด็นท่ีเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ
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ไดถูกบรรจุไวเปนหลักการ ซ่ึงไดกลาวถึงไววาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยอ่ืน ๆ สามารถเปน

ปจจัยท่ีฉุดรั้งการกาวเดินของการพัฒนาของประเทศสมาชิกได  ดังนั้นประเทศสมาชิกจะใหความ

ชวยเหลือบรรเทาทุกขแกประเทศ ท่ีประสบภัย ตามกำลังและขีดความสามารถท่ีมีอยู ตั้งแตนั้นเปน

ตนมา 

 การเสริมสรางขีดความสามารถในสาขาท่ีมีความจำเปนเรงดวนการสรางเครือขาย

อาเซียนเพ่ือแบงปนขอมูล การสงเสริมความตระหนัก และการมีสวนรวมของสาธารณชนในการลด

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเสริมสรางการมีสวนรวมและพรอมรับมือภัยพิบัติในชุมชน (ความ

รวมมือดานการบริหารจัดการภัยพิบัติในอาเซียน  โดย วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หนา 2 เอกสาร/ขอมูลอางอิงจาก สำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ ) ภาวะอุทกภัย พายุ

มรสุม พายุไตฝุน แผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนประจำในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอประเทศท่ีประสบภัยพิบัติจึงไดเกิดการ

ลงนามในปฏิญญาอาเซียนและจัดตั้ ง “คณะกรรมการจัดการพิบัติภั ยอาเซียน (ASEAN 

Committee on Disaster Management - ACDM)” เม่ือตนป ค.ศ. 2003 ประกอบดวยตัวแทน

จากรัฐสมาชิกอาเซียนในระดับหัวหนาหนวยงานหรือองคกรของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการพิบัติภัย

ตางๆ ท้ังท่ีเกิดโดยธรรมชาติและท่ีเกิดโดยมนุษย มีหนาท่ีรับผิดชอบประสานจัดการงานทุกอยางท่ี

เก่ียวของในอาเซียนในเรื่องการชวยเหลือและฟนฟูเหตุวินาศภัยตางๆท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคทางดาน

แจงเตือนภัย ชวยเหลือผูประสบภัยจะชวยใหลดการสูญเสียจึงทำใหประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน

ท้ังหมดไดแก ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พมา กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร และบรูไน 

ไดเล็งเห็นปญหา และรวมมือกันสรางกรอบการทำงานบริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน 

ภายใตกรอบการดำเนินงานนี้จะมีการพัฒนาความตกลงในภูมิภาควาดวยการจัดการภัยพิบัติ และ

การทำงานในภาวะฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานการทำงานชวยเหลือ   ในยามเกิดภัยพิบัติตามความตก

ลง เสริมสรางประสิทธิภาพในการทำงานของคณะทำงานในแตละประเทศสมาชิกเพ่ือชวยเหลือแบบ

ฉุกเฉินฉับพลันในยามเกิดภัยพิบัติและจัดกิจกรรมซอมรับมือภัยพิบัติในอาเซียนอยางสม่ำเสมอ 

การศึกษาถึงความม่ันคงเชิงความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะทำใหเห็นถึงสภาพ

ปญหาท่ีนำไปสูความรวมมือของแตละลักษณะของความรวมมือดานความม่ันคงโดยวิเคราะหความ

ม่ันคงสวนบุคคล (individual security) และความม่ันคงรวมกัน (collective security) ตลอดจน

การวิเคราะหความม่ันคงดังกลาว 

 



149วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

แนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

 แนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทา     

สาธารณภัย ตามท่ีปรากฏในเอกสารการปฏิบัติงานท่ีใชในกลุมสมาชิกอาเซียน ไดแก ASEAN 

Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination 

of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) มีหลักการวาใหใช

ทรัพยากรทางทหารและการปองกันประเทศ เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินเรงดวนในยามปกติท้ังจาก

ภัยทางธรรมชาติหรือภัยคุกคามทางดานเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยใหเปนทางเลือกสุดทายให

เปนสวนเติมเต็มเม่ือจำเปน การไปชวยเหลือประเทศท่ีประสบภัยตองไมเก็บคาใชจาย ตองมีการ

ระบุความแตกตางของกำลังพล อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชแยกใหชัดเจนจากภารกิจทางทหารอ่ืนๆ 

หลีกเลี่ยงการพ่ึงพาทรัพยากรทางทหารในระยะยาว ปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลาและขอบเขตท่ี

ชัดเจนใหความสำคัญกับการชวยเหลือทางออม (Indirect Assistance) และการสนับสนุนทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐานใหกับเจาหนาท่ีดานมนุษยธรรม ใหมีกลไกในการแลกเปลี่ยนขาวสาร และติดตอ

ประสานงานโดยมีปฏิสัมพันธระหวางทหารและพลเรือนในทุกระดับ (ธิติชัย เทียนทอง,  2554 : 3) 

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเรงรัดการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพของฝายทหารอาเซียนในการใหความ

ชวยเหลือดามมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาคและระหวางประเทศ และเพ่ือลดความ

สูญเสียท่ีเกิดตอชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึนในขณะท่ี

ยังใหความเคารพตออธิปไตยของประเทศประสบภัยโดยยึดถือหลักการเคารพตออธิปไตยแหงชาติ 

บูรณภาพแหงดินแดนและเอกภาพของประเทศผูประสบภัย มีประเด็นสำคัญดังนี้ 

 1. ประเทศผูใหความชวยเหลือตองเคารพกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบตางๆ 

ของประเทศผูประสบภัย 

 2. ประเทศผูประสบภัย จะบริหารในภาพรวมเรื่องการอำนวยการ การควบคุมการ

ประสานงาน และการดูแลความชวยเหลือภายในดินแดนของตน 

 3. ความมีมนุษยธรรม 

 4. ความเปนกลาง 

 5. การไมเลือกขาง 

 6. ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารควรถูกนำมาใชโดยพิจารณาจากทรัพยากรของฝาย

พลเรือนท่ีมีอยู 
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 แนวทางการดำเนินการการใชทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการใหความ

ชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย คือ เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน ประเทศ

สมาชิกอาเซียนแตละประเทศจะยึดถือกรอบเวลามาตรฐานในการสนองตอบท่ีไดกำหนดข้ึน 

กลาวคือ การจัดกำลังพลเขาปฏิบัติภารกิจ ภายใน 24 ชั่วโมง การคนหาและกูภัย ภายใน 48 ชั่วโมง 

การบรรเทาทุกขฉุกเฉิน ภายใน 5 วัน และการใหความชวยเหลือในการบรรเทาทุกข ภายใน 4 

สัปดาห เพ่ือการจัดกำลังเขาปฏิบัติภารกิจ และรับประกันถึงการสนองตอบท่ีมีประสิทธิภาพและ

ทันเวลา ภายหลังจากไดรับการรองขอจากประเทศผูประสบภัยหรือเม่ือมีการยอมรับขอเสนอในการ

ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมของอาเซียน  

 

บทสรุป (Conclusion) 

 อาเซียนเห็นวาสันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองเปนพ้ืนฐานสำคัญตอการพัฒนาใน

ดานตาง ๆ จึงมุงเนนการสงเสริมใหมีความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน (Confidence building) 

ตลอดจนการสรางเสรีภาพ (Stability) และสันติภาพ (Peace) ในภูมิภาคตลอดระยะเวลามากกวา 

50  ป อาเซียนสามารถระงับขอพิพาทไมใหขยายตัวเปนความตึงเครียดโดยการเจรจาหารือทาง

การเมืองและการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ผูนำของประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นพองใน 

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community : 

APSC) อันมีจุดมุงหมายในการสรางความม่ันใจวาประเทศในภูมิภาคจะอยูรวมกันและรวมกับ

ประเทศอ่ืนๆ ในโลกดวยความสงบสุขในสภาพแวดลอมท่ีเปนประชาธิปไตยและมีความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันโดยในหวงระยะเวลาท่ีผานมา ไดมีการจัดตั้งกลไกความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนการ

ดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคโดยผานการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศ

สมาชิก (ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกและประเทศ

คูเจรจา (ADMM plus) ซ่ึงสามารถกำหนดกรอบความรวมมือท่ีสำคัญจำนวน 5 ดานและมีการ

จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานในแตละดานรวมถึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือ

รับผิดชอบและไดรับการสนับสนุนความรวมมือท้ังในภูมิภาคและนอกภูมิภาคไดเปนอยางมี

ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม (Non-Traditional Security หรือ NTS) 

เชน ยาเสพติด การคามนุษย โรคระบาด ปญหาแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะปญหาภัยพิบัติท่ีเพ่ิม

ความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย ซ่ึงแตกตางจาก

รูปแบบความม่ันคงแบบเดิมท่ีเกิดข้ึนกอนยุคสงครามเย็นยุติลงใน ค.ศ. 1991 จึงมีการนำเอา

ศักยภาพดานการทหารของอาเซียน ในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ  อยางไร
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

ก็ดี หลายปท่ีผานมาแมอาเซียนจะมีขอตกลงความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติมากข้ึน แตในทาง

ปฏิบัติกลับไมปรากฏผลมากนัก เนื่องจากอาเซียนขาดความสามารถในการจัดการ เพราะขาดท้ัค

วามรู กำลังคนและกำลังทรัพย ทำใหความรวมมือในการจัดการกับความม่ันคงรูปแบบใหมของ

อาเซียนดูเหมือนไมมีความคืบหนาอยางท่ีควรจะเปน กลายเปนหนึ่งในปญหาท่ีอาเซียนตองพัฒนา

แนวทางในการรวมมือในการใชทรัพยากรและศักยภาพดานการทหารของอาเซียนในการใหความ

ชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ 

 การเสริมสรางขีดความสามารถในสาขาท่ีมีความจำเปนเรงดวนการสรางเครือขาย

กลาโหมอาเซียนเพ่ือแบงปนขอมูล การสงเสริมความตระหนัก และการมีสวนรวมของสาธารณชนใน

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเสริมสรางการมีสวนรวมและพรอมรับมือภัยพิบัติในชุมชน  

ภาวะอุทกภัย พายุมรสุม พายุไตฝุน แผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเปน

ประจำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอประเทศท่ี

ประสบภัยพิบัติจึงไดเกิดการลงนามในปฏิญญาอาเซียนและจัดต้ัง “คณะกรรมการ-จัดการพิบัติภัย

อาเซียน (ASEAN Committee on Disaster Management--ACDM)” ค.ศ. 2003 ประกอบดวย 

ตัวแทนจากรัฐสมาชิกอาเซียนในระดับหัวหนาหนวยงานหรือองคกรของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

พิบัติภัยตาง ๆ ท้ังท่ีเกิดโดยธรรมชาติและท่ีเกิดโดยมนุษย มีหนาท่ีรับผิดชอบประสานจัดการงานทุก

อยางท่ีเก่ียวของในอาเซียนในเรื่องการชวยเหลือและฟนฟูเหตุวินาศภัยตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค

ทางดานแจงเตือนภัย ชวยเหลือผูประสบภัยจะชวยใหลดการสูญเสียจึงทำใหประเทศในกลุมสมาชิก

อาเซียนท้ังหมด ไดแก ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พมา กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร 

และบรูไน ไดเล็งเห็นปญหา และรวมมือกันสรางกรอบการทำงานบริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค

อาเซียน ภายใตกรอบการดำเนินงานนี้จะมีการพัฒนาความตกลงในภูมิภาควาดวยการจัดการภัย

พิบัติ และการทำงานในภาวะฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานการทำงานชวยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติตาม

ความตกลง เสริมสรางประสิทธิภาพในการทำงานของคณะทำงานในแตละประเทศสมาชิกเพ่ือ

ชวยเหลือแบบฉุกเฉินฉับพลันในยามเกิดภัยพิบัติและจัดกิจกรรมซอมรับมือภัยพิบัติในอาเซียนอยาง

สม่ำเสมอ 

 

เอกสารอางอิง (References) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. (2559). “แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2545 - 2549)”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=8643. [25 มกราคม 2563] 



Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
Vol. 6 No. 1 (January-February  2020)

152

ธิติชัย เทียนทอง. (2554). “กองทัพไทยกับการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณ

ภัย”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ 

ndc_2560-2561/PDF/m8426/8426กองทัพไทยกับการชวยเหลือดาน

มนุษยธรรม.pdf. [20 มกราคม 2563] 

รัฐสภาไทย. (2562). “ประธานอาเซียนป 2019 (พ.ศ. 2562)”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ac/download/article/article_

20190404094137.pdf. [20 มกราคม 2563] 

ศิลปานันต ลำกูล. (2558). บทบาทของกองทัพไทยในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ

ไทย : บทสำรวจปญหาและแนวคิดในการแกไข. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาตแิละนานาชาติ. เครือขาย

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครังท่ี 15. 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร. (2555). กองทัพกับการบรรเทาสาธารณภัย. กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษา

ยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. 

สกุณา ประยูรศุข. (2562). “แถลงการณรวม… รมต.กลาโหมอาเซียน ADMM-Plus พัฒนาความคิด 

รับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม”. มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันท่ี 22 - 28 พฤศจิกายน 2562. 

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.matichonweekly.com/special-

report/article_250887. [24 มกราคม 2563] 

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ศูนยศึกษาสันติภาพและความ

ขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (ยู

เอ็นดีพี). (2556). “แผนยุทธศาสตรความม่ันคงของมนุษย กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย พ.ศ. 2556-2566”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

http://www.bps.m-society.go.th/uploads/content/download/539681f 

52ccac.pdf. [20 มกราคม 2563] 

สำนักเลขาธิการอาเซียน. (2019). “ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน”. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา :  https://www.asean2019.go.th/th/new/ผลการประชมุรัฐมนตรีกลา/. 

[20 มกราคม 2563] 

สุปรีชา หิรัญบูรณะ. (2560). ความม่ันคงเชิงความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต : 

กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ. ดุษฎีนิพนธหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 

สาขาวิชาการเมือง. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 



153วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  ความม่ันคงรวมสมัย.  พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : โครงการม่ันคงศึกษา 

จุฬาฯ. 

Ministry of Foreign Affairs. (1967). The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration). 

[Online]. From: http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-

20130527-162937-870593.pdf. [22 มกราคม 2563] 

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2007). Guidelines on the 

Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief.: 

Author. 


