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บทคัดยอ (Abstract)
ความรวมมือระหวางประเทศดานความมั่นคงหลังยุคสงครามเย็นยุติลงใน ค.ศ. 1991
ความรวมมื อดานความมั่ นคงระดั บภู มิภ าคแตกตางไปจากรูปแบบความมั่ นคงแบบเดิม ป จจุบั น
อาเซียนตองเผชิญกับปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม (Non-Traditional Security หรือ NTS) เชน
ยาเสพติด การคามนุษย โรคระบาด ปญหาแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะปญหาภัยพิบัติที่เพิ่มความ
รุน แรงมากขึ้ น เรื่ อยๆ ทั้ งภั ย พิ บั ติที่เกิ ดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุ ษย จึ งมีการนำเอา
ศักยภาพดานการทหารของอาเซียน ในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ หลายป
ที่ผานมาแมอาเซียนจะมีขอตกลงความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติมากขึ้น แตในทางปฏิบัติกลับไม
ปรากฏผลมากนัก เนื่องจากอาเซียนขาดความสามารถในการจัดการ เพราะขาดทั้งความรู กำลังคน
และกำลังทรัพย ทำใหความรวมมือในการจัดการกับความมั่นคงรูปแบบใหมของอาเซียนดูเหมือนไม
มีความคื บ หน าอย างที่ ควรจะเป น กลายเปน หนึ่งในปญ หาที่อาเซีย นต องพั ฒ นาแนวทางในการ
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รวมมือในการใชทรัพยากรและศักยภาพดานการทหารของอาเซียนในการใหความชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมและภัยพิบัติ
คำสำคัญ (Keywords): การทหารอาเซียน, ความชวยเหลือทางมนุษยธรรม, การบรรเทาภัยพิบัติ
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)
นั บ แต ก ารก อ ตั้ ง สมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (Association of
Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)
หรือ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 เปนตนมา กลุมประเทศ
ในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต ได ส ร า งความรวมมือ ในดานตางๆ รว มกั น ไมวาจะเป น ดาน
การเมือง เศรษฐกิ จ และสั งคม เพื่ อความมั่น คง ความเจริญ กาวหน าของประเทศสมาชิ กทั้ง 10
ประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, 1967) ความกาวหนาดานความรวมมือของประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติ แ ห งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต นำไปสู ก ารจั ด ตั้ งประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2015 เพื่อใหอาเซียนเปนชุมชนที่มีความแข็งแกรง สามารถ
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สรางโอกาสและรับมือสิ่งทาทาย ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหม
โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีสามารถ ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวก
มากยิ่ งขึ้ น และสมาชิ กในชุ มชนมี ความรู สึกเปน อัน หนึ่งอัน เดีย วกัน ปจ จุบัน บริบ ททางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความสัมพัน ธระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปเปน อยางมาก ทำให
อาเซี ย นต อ งเผชิ ญ สิ่ งท าทายใหม ๆ อาทิ โรคระบาด การก อ การร าย ยาเสพติ ด การค า มนุ ษ ย
สิ่ ง แวดล อ ม ภั ย พิ บั ติ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามจำเป น ต อ งรวมตั ว กั น เพื่ อ เพิ่ ม อำนาจต อ รองและขี ด
ความสามารถทางการแข งขั น กั บ ประเทศในภูมิ ภ าคใกล เคี ย งและในเวที ร ะหวางประเทศ ผู น ำ
ประเทศอาเซียนจึงเห็นพองกันวา อาเซียนควรจะรวมมือกันใหเหนียวแนน เขมแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น
จึ ง ได ป ระกาศ “ปฏิ ญ ญาว า ด ว ยความร ว มมื อ ในอาเซี ย น ฉบั บ ที่ 2 (Declaration of ASEAN
Concord II) ซึ่ ง กำหนดให มี ก ารสร า งประชาคมอาเซี ย นที่ ป ระกอบไปด ว ย 3 เสาหลั ก ได แ ก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political– Security Community : APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community : ASCC) (สุปรีชา หิรัญบูรณะ, 2560
: 6) ในปจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกำลังประสบภัยธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรและผลกระทบจากป ญ หาสิ่ งแวดลอมอัน สงผลกระทบตอการดำรงชีวิ ตของมนุ ษ ยใน
ภู มิภ าคจากภั ยธรรมชาติ ที่มีห ลากหลายรู ป แบบ ซึ่งภัย พิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น นั้น จัดเปน ภั ย
คุกคามที่สำคัญ การเกิดภัยธรรมชาติแตละครั้งสรางความเสียหายเปนอยางมาก การเกิดขึ้นของภัย
พิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยจากอากาศรอนจัดภัยจากอากาศหนาวจัด
ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว สึนามิ ฯลฯ ไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติโดยรวม เชน การ
เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิที่อินโดนีเซีย เขตปกครองพิเศษอาเจะห ในป
ค.ศ. 2004 เหตุ ก ารณ พ ายุ ห มุ น นาร กิ ส ประเทศพม า ในป ค.ศ. 2008 และวิกฤติม หาอุ ท กภั ย
อาเซียน ในป ค.ศ. 2011 สงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสูญเสียชีวิตไปจำนวนมาก
เมื่ อ ยุค สงครามเย็ น ยุ ติ ล งใน ค.ศ. 1991 ความร ว มมื อด านความมั่ น คงระดั บ ภู มิ ภ าค
แตกตางไปจากรูปแบบความมั่นคงแบบเดิมโดยมีสาเหตุมาจากรูปแบบความรวมมือดานความมั่นคง
ของประเทศตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ จึงมีการนำเอาประเด็นปญหาอื่นๆ ที่ไมใช
ปญหาความมั่นคงในรูปแบบเดิมที่หมายถึงภัยคุกคามทางทหารและการรุกรานของตางชาติเทานั้น
แตยังใหความสำคัญตอความมั่นคงของมนุษย (human security) “ความมั่นคงของมนุษย” ตามคํา
จํากัดความของแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.25452549) หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกันดานสิทธิความ ปลอดภัย การตอบสนองตอความ
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จําเปนขั้นพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ไมประสบปญหา ความยากจน ไมสิ้น
หวั ง และมี ค วามสุ ข ตลอดจนได รับ โอกาสอย างเท าเที ย มกัน ในการพั ฒ นาศักยภาพของตนเอง
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2559: 2) ความมั่นคงของมนุษยตองไดรับ
โอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามแนวคิดของแผนงานพัฒนาองคการ
สหประชาชาติเปนแนวคิดใหมที่เสนอเปนระเบียบวาระโลก ในรายงาน "การพัฒนามนุษย 1994"
ของแผนงานพัฒนาองคการสหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP) ที่
เนนการดำรงชีวิตของประชาชนโดยปลอดจากความกลัว มีความเชื่อมั่น มีความเหนียวแนน และมี
เสถียรภาพตอภัยที่คุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที่คำนึงถึงซึ่งเปนภัยคุกคามในทุก ๆ มิติ ไมใช
ภัยคุกคามทางดานการทหาร ในขณะเดียวกัน ก็เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุมประเทศ ใน
ภูมิภาคเพื่อสรางความมั่นคงโดยอาศัยจุดแข็งของแตละประเทศสงเสริมกันและกันในการแกปญหา
ดานความมั่นคงรวมกันและนำไปสูความรวมมือในระดับภูมิภาค (regional security) (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี), 2556 : 1) ซึ่งสา
ธารณภัยสำคัญที่ เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในประเทศไทย ไดแกอุทกภัยภัยแลง ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนา
มิ วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน ภัยจากการคมนาคมขนสงและโรคระบาด
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เมื่อปที่ผานมา (ป ค.ศ. 2019) แนวคิดหลักในการ
เป น ประธานอาเซี ย นคื อ “Advancing Partnership for Sustainability” หรื อ “ร วมมื อ รว มใจ
กาวไกล ยั่งยืน” ในการผลักดันและสงเสริมประเด็นที่จะเปนประโยชนตอทั้งอาเซียน โดยแนวคิด
หลัก 3 ประการที่ไทยจะเนนย้ำและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียน
ไดแก (1) ‘การกาวไกล’ (Advancing) หมายถึง การมองและกาวไปดวยกันสูอนาคตอยางมีพลวัต
ใชประโยชนจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและสรางขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับ การ
สรางระบบภูมิคุมกันจากเทคโนโลยีกาวกระโดด (disruptive technologies) และความทาทายตาง
ๆ ในอนาคต เพื่ อมุงสูเปาหมายยุทธศาสตรสําคัญ คือ การมีดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN) (2)
‘การร ว มมื อ ร ว มใจ’ (Partnership) คื อ การสร า งความเป น หุ น ส ว นภายในอาเซี ย นและกั บ
ประชาคมโลก รวมทั้งกับประเทศคูเจรจา โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรสําคัญ คือ การสรางอาเซียนที่
ไรรอยตอ (Seamless ASEAN) (3) ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) หมายถึงการสรางความยั่งยืนใน
ทุกมิติไมวาจะเปนความมั่นคงที่ยั่งยืน (sustainable security) หรือความยั่งยืนดานการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ (รั ฐ สภาไทย, 2562: 1-2) และยั งมี ก ารประชุ ม ADMM plus ครั้ งที่ 6 ที่ ได อ อก
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แถลงการณรวมระบุถึงการเขารวมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ
คูเจรจา ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ยืนยันความรับผิดชอบในการรักษาความสงบสุข สันติภาพ ความ
มั่นคง และความมีเสถียรภาพของภูมิภาค โดยการเคารพกฎหมายระหวางประเทศ สงเสริมความ
รวมมือและการมีป ฏิสัมพั นธระหวางกัน ตอบสนองตอประเด็นความมั่นคง และบริบทของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อยูบนพื้นฐานของความสัมพันธที่ไดรับผลประโยชนรวมกัน และความมีไมตรี
จิตอันดีตอกัน ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจาจะตองเสริมสราง
ความมั่นใจและความไวเนื้อเชื่อใจรวมกัน รวมมือดานความมั่นคงและการปองกันประเทศอยางเปน
รูปธรรม ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา เพื่อเผชิญหนากับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และในขณะเดียวกันเปนการธำรงไวซึ่งความเปนแกนกลางของอาเซียน
และความเป นเอกภาพของอาเซียน และรวมรับ ผิดชอบในการรักษาสัน ติภาพและเสถียรภาพใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ก โดยการประสานงานกั น อย า งใกล ชิ ด ให ค วามร ว มมื อ เชิ งปฏิ บั ติ ข อง
คณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ภายใตกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคูเจรจา ไดแก การชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคง
ทางทะเล ศูน ยแพทยทหารอาเซีย น การตอตานการก อการราย เครือข ายศูน ย ป ฏิบั ติการรักษา
สันติภาพในกรอบอาเซียน การปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และความมั่นคงไซเบอร (สกุณา
ประยูรศุข, 2562)
ความรวมมือในการใชทรัพยากรและศักยภาพดานการทหารของอาเซียน ในการใหความ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ เปนประเด็นความรวมมือที่สำคัญในระดับภูมิภาคและนอก
ภู มิ ภ าคที่ มี ป ระเทศในระดั บ มหาอำนาจเข า ร ว มเป น อย า งดี จึ ง มี ข อ พิ จ ารณาว า บทบาททาง
การทหารอาเซียนในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ ความรวมมือในการจัดการ
ภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกฉียงใต แนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดาน
มนุ ษ ยธรรมและบรรเทาสาธารณภั ย ล ว นเป น ประเด็น ศึกษาที่ส ำคัญ ในการหาคำตอบถึงความ
รวมมือที่เกิดขึ้นรวมถึงปจจัยตางๆ ที่ทำใหเกิดความรวมมือของการใชทรัพยากรและศักยภาพดาน
การทหารของอาเซียน
บทบาทการทางทหารอาเซียนกับการบรรเทาภัยพิบัติ
เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติการทางทหารอาเซียนที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ มักจะ
เป นการปฏิบัติการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยในกรณีตางๆ การปฏิ บัติการของกองทัพจึง
เปนไปในลักษณะเชิงรับ เปนการแกปญหาเฉพาะหนาหรือเปนไปตามการขอรับการสนับสนุนจาก
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หนวยงานอื่นเปนหลักและถึงแมวามีแนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสากลแลวก็ตาม ดังที่ปรากฏในคูมือปฏิบัติงาน 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
ดังเชน กรณี บ ทบาทของกองทั พก็ ยังคงถูกกำหนดใหเปน หนวยงานที่ใหการสนับ สนุน
หนวยงานหลักที่มีความรับผิดชอบโดยตรง ดังเห็นไดจากกรณีการบรรเทาภัยพิบัติจากสึนามิในพื้นที่
6 จังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามันในป ค.ศ.2004 ที่ไดมีการระดมหนวยงานทหารจากทุกเหลาทัพ
อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน เขาดำเนินการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดังกลาว ทั้งการคนหา
และกูภัย การซอมแซม ฟนฟู สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูกสรางที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
อันถือไดวาเปนการปฏิบัติการทางทหารที่มีการใชกำลังทหารขนาดใหญในกรณีที่ไมใชการรบ การ
ปฏิบัติการทางทหารที่กาวขามขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารในกรอบเดิม จากที่เคยมุงแต
การปฏิ บั ติ ก ารรบเพี ย งอย างเดี ย ว ไปเป น การปฏิบั ติท างทหารที่ ส ามารถนำไปใช เพื่อ สนับ สนุ น
จุ ด มุ งหมายอื่ น ที่ มิ ใช ก ารรบได อี ก หลากหลายประการ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การช ว ยเหลื อ ด า น
มนุษยธรรม (Humanitarian Assistance) และการบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Relief) อันเปน
การปฏิบัติการทางทหารในดานกิจการพลเรือนที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาสา
ธารณภัย และการชวยเหลือประชาชนภายในชาติกันเองหรือหรือในภูมิภาค หรือนอกภู มิภ าคที่
ประสบภัยพิบัติ อันเปนการดำเนินงานในลักษณะสนับสนุนการดำเนินงานทางพลเรือนของฝายพล
เรือนและการสนับสนุนการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในการชวยหรือปลดปลอย หรือลดผลจากภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น หรือสถานการณที่มีผลกระทบที่เปนวง
กวาง เชน ความเจ็บ ปวยของมนุษย โรคระบาด ความหิวโหย หรือการขาดซึ่งพื้นฐานของชีวิตที่
จำเป น ต อการดำรงชี วิตอยู ในประเทศหรือในภูมิภ าค ซึ่งบทบาทของกองทัพ ตางๆ ทั่วโลก การ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตางๆ กองทัพเหลานั้นไดใชกำลังคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ ตลอดจน
ทรัพยากรตางๆ เขามาสูกระบวนการบรรเทาภัยพิบัติ (ศิลปานันต ลำกูล, 2558: 285-286).

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
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การนี้ทำใหเห็นไดวา การใชศักยภาพของกองทัพในการดำเนินการ เปนสิ่งที่บงบอกถึง
ประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติและชวยเหลือประชาชน ทำใหเห็นวา โดยนัยแลวกองทัพจะ
เปนหนวยงานสุดทายในกระบวนการปฏิบัติดานภัยพิบัติ และเปนไปในแนวทางตามหลักสากล ดัง
จะเห็ น ได จ ากบทบั ญ ญั ติ ใน Oslo Guidelines (2007) เรื่ อ งแนวคิ ด การใช ป ระโยชน จ ากการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารและการปกป อ งพลเรื อ น (Military and Civil Defense Assets) ภายใต
เงื่ อนไขและกรอบของการปฏิ บั ติ งานของหลั ก เกณฑ ที่ ก ำหนดโดยองค ก รตั ว แทนขององค ก าร
สหประชาชาติ(UN) ในการตอบสนองต อภัย พิบัติท างธรรมชาติ โดยให ดำเนิน การตามแนวทาง
มาตรฐานในขอที่ 2 (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affair, 2007 : 10) ที่
ระบุวา การใชประโยชนจากการปฏิบัติการทางทหารและการปกปองพลเรือนจะถูกใชโดยองคกร
ดานมนุษยธรรมของUN ในลักษณะของที่พึ่งสุดทาย/ทางเลือกสุดทาย (last resort) นั่นคือกรณีที่
ไมสามารถหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมของฝายพลเรือนในการสนับสนุนความตองการอยางเรงดวน
ดานมนุษยธรรมไดตามเวลาที่กำหนดซึ่งแนวทางการใชกำลังทหารในกรณี ดังกลาว ถือเปนเกณฑ
การปฏิบัติของประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ
อยางไรก็ตาม ในอีกดานของประเด็นเดียวกัน ก็มีมุมมองของการปฏิบัติการทางทหารที่
แตกตางออกไปอยางไรก็ตาม ในอีกดานของประเด็ นเดียวกั น ก็มีมุมมองของการปฏิ บัติการทาง
ทหารที่แตกตางออกไปของ Markus Werne; Deputy Head of the United Nations Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs, Regional Office for Asia and the Pacific
(UNOCHA) ที่ไดกลาวถึงการปฏิบัติของทหารเกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศแถบเอเซียแปซิฟกโดยเห็น
วา แมทหารจะเปนหนทางสุดทายในการเขาจัดการกับปญหาภัยพิบัติเมื่อภาครัฐ ประชาชน และ
หนวยงานอื่นไมสามารถรับมือกับสถานการณตางๆ เหลานั้นไดก็ตาม แตความจริงแลวทหารไมใช
หนทางสุด ทาย หากแตเปน ดานแรกในการที่จะเขาไปจัดการกับ ปญ หา (ศูน ยศึกษายุทธศาสตร,
2555: 19)
กรณี นี้จึ งมี ความจำเป นที่ ทหารจะต องเข าใจองค ประกอบของพลเรือน รวมไปถึ งการ
เคารพและการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ได ดั ง เช น สถานการณ ภั ย พิ บั ติ ข องประเทศไทยในเดื อ น
พฤศจิกายน 2011 ที่ผานมากองทัพไทยไดจัดทหารและยุทโธปกรณไดเขาไปชวยเหลือบรรเทาภัย
พิบัติใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานกายภาพและจิตวิทยา โดยทีห่ นวยงานของทหาร
เปนหนวยงานหนึ่งที่มีและสามารถแสดงออกไดถึงศักยภาพอันเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ในการ
ดำเนินการตอบสนองตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ ไดในระยะเริ่มแรกของเหตุการณอันเปนผลทำให
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เกิดการลดทอนและบรรเทาความเดือดรอนจากผลกระทบของภัยพิบัติไดในระดับที่นาพอใจและ
เปนที่ยอมรับ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากโครงสรางของหนวยทหารที่มีความพรอมและศักยภาพในการ
เผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ที่ทำใหหนวยทหารสามารถดำเนินการไดในหลายภารกิจพรอมกัน
โดยลำพัง เพราะมีคุณลักษณะสำคัญของหนวยทหารที่สามารถหยิบยกมาเปนตัวอยางพอสังเขปได
ดังนี้ การที่หนวยทหารความมีเอกภาพในการดำเนินการ และทรัพยากรทั้งกำลังคนและยุทโธปกรณ
อันหลากหลายตามขีดความสามารถของแตละเหลาอยางครบครัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือที่
สามารถใชในงานดานการบรรเทาสาธารณภัย อาทิ เชน กองทัพของไทยมีศักยภาพและทรัพยากร
ในประเภทเครื่องมือทางการชางตางๆ จากหนวยทหารชาง หนวยทหารสื่อสาร หนวยทหารขนสง
และกองพลพั ฒ นา ซึ่ งในกองพลนี้ มี ก องร อยบรรเทาสาธารณภั ย จำนวน 1 กองรอ ยที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานดานภัยพิบัติโดยตรงอีกดวย (ศิลปานันต ลำกูล, 2558: 287).
ความพรอมในลักษณะที่กลาวมาแลวนั้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการให
ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในป ค.ศ. 2011 ที่กองทัพไทยไดรับคำสั่งจากรัฐบาลใหดำเนินการ
ใหความชวยเหลือประชาชนอยางสุด ความสามารถแมในบริเวณที่มีน้ำทวมสูงและอันตราย และขีด
ความสามารถทางทหารที่หนวยงานทางทหารนั้นมีและใชอุปกรณที่พรอมกวาหนวยงานทางพลเรือน
อื่นๆ ทำใหหนาที่การชวยเหลือประชาชนกลายเปนของทหารโดยปริยาย
การนี้ทำให เห็ น ได ชัดถึง ศั กยภาพ-ขีดความสามารถ อัน เปน เครื่องแสดงบทบาทของ
กองทัพ ในการชวยเหลือผูประสบภัยมาอยางตอเนื่อง จากการประยุกตใชกำลังพล เทคนิค อุปกรณ
และยุทโธปกรณเทาที่มีอยูในกองทัพเพื่อนำมาใชในการชวยเหลือผูประสบภัย อันเปนบทบาทที่ยอน
แยงกับสาระบัญญัติของกฎหมายของรัฐ และเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงการที่รัฐยังใชความสามารถ
ทางการทหารในบทบาทของการบรรเทาภั ย พิ บั ติ ขององค กรทางทหารได อยางไม ส มบู รณ แบบ
เทาที่ควร
แผนความรวมมือของกลาโหมอาเซียน
กระทรวงกลาโหมในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในสาขาการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ได มีการดำเนิ น การที่ จ ะผลั กดั น ให เกิ ดผลเป น รูป ธรรม โดยใชกลไกการประชุม คือ การประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting--ADMM) ซึ่งในปจจุบันจัดการ
ประชุมไปแลวทั้งสิ้ น 5 ครั้ง และในการประชุ ม ADMM ครั้งที่ 3 ได มีการริเริ่มใหจั ดการประชุ ม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers’ -
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Plus--ADMM-Plus) เพื่อใหความรวมมือเกิดผลเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยไดขยายความรวมมือกับ
กระทรวงกลาโหมประเทศคู เจรจาอี ก 8 ประเทศ คือ สหรัฐฯ ญี่ ปุน จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต
อินเดีย รัสเซีย และนิวซีแลนด ซึ่งในปจจุบันมีเอกสารที่สำคัญ จำนวน 99 ฉบับ ที่จะตองดำเนินการ
แบงเปนเอกสารในกรอบ ADMM 4 ฉบับ ไดแก (สุรชาติ บำรุงสุข, 2555: 8-18)
1. เอกสารแนวความคิดวาดวยการใชทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให
ความช ว ยเหลื อ ด า นมนุ ษ ยธรรมและการบรรเทาภั ย พิ บั ติ (Concept Paper on the Use of
ASEAN Military Assets and Capacities in Humanitarian Assistance and Disaster Relief)
ซึ่งยกรางโดย กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย
2. เอกสารแนวความคิ ดว าด ว ยความรวมมือระหวางกลาโหมอาเซีย นกับ องคกรภาค
ป ระ ช าสั งค ม ใน ด าน ค ว าม มั่ น ค งรู ป แ บ บ ให ม (Concept Paper on ASEAN Defence
Establishments and Civil Society Organisations (CSOs) Cooperation on NonTraditional Security) ซึ่งยกรางโดย กระทรวงกลาโหมไทย
3. เอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน - วาดวยความ
รวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของอาเซียน (ADMM Concept Paper on Establishing
ASEAN Defence Industry Collaboration) ซึ่งยกรางโดยกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย
4. เอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวาดวยการจัดตั้ง
เครื อ ข า ยศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพของอาเซี ย น (ADMM Concept Paper on the
Establishment of ASEAN-Peacekeeping - Centres-Network) ซึ่ 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
รั ฐ มนตรี ก ลาโหมประเทศคู เจรจาของคณะทำงานผู เชี่ ย วชาญด านการให ค วามช ว ยเหลื อ ด า น
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus Concept Paper and Initial Work plan of
the Experts’ Working Group on HADR) ซึ่งรว มยกรางโดย กระทรวงกลาโหมเวีย ดนามและ
กระทรวงกลาโหมจีน
2) เอกสารแนวความคิ ด ในกรอบการประชุ ม รัฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย นกั บ รัฐ มนตรี
กลาโหมประเทศคูเจรจาวาดวยคณะทำงานผูเชี่ยวชาญด านความมั่น คงทางทะเล (ADMM-Plus
Concept Paper on Maritime Security Expert Working Group) ซึ่ ง ร ว ม ย ก ร า ง โ ด ย
กระทรวงกลาโหมมาเลเซียและกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย
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3) แผนงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี-กลาโหมประเทศคู
เจรจาของคณะทำงานผู เชี่ ย วชาญด า นการปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพ ระหว างป พ.ศ. 25542 5 5 6 ( ADMM-Plus Work Plan of the Experts’ Working Group on Peacekeeping
Operations 2011-2013) ซึ่งรวมยกรางโดยกระทรวงกลาโหม-ฟ ลิป ปนสและกระทรวงกลาโหม
นิวซีแลนด
4) แผนงานในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี-กลาโหมประเทศคู
เจรจาว า ด ว ยคณะทำงานผู เชี่ ย วชาญด านการแพทย ท างทหาร (ADMM-Plus Work plan on
Experts’ Working Group on Military Medicine) ซึ่งรวมยกรางโดย กระทรวงกลาโหมสิงคโปร
และกระทรวงกลาโหมญี่ปุน
5) เอกสารแนวความคิ ด ในกรอบการประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย นกั บ รั ฐ มนตรี
กลาโหมประเทศคูเจรจาวาดวยคณะทำงานผูเชี่ยวชาญดานการตอตานการกอการราย (ADMMPlus Concept Paper on Experts’ Working Group on Counter-Terrorism) ซึ่ ง ร ว มยกร า ง
โดย กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย และกระทรวงกลาโหม-สหรัฐอเมริกา
จากเอกสารดังกลาวนำไปสูการประชุมในกรอบการประชุม ADMM และ ADMM-Plus
ประกอบด ว ย กลไกหลั ก ที่ ส ำคั ญ คื อ ครั้ งแรก การประชุ ม เจ า หน า ที่ อ าวุ โสกลาโหมอาเซี ย น
(ASEAN-Defence-Senior Officials’ Meeting : ADSOM) และการประชุ ม เจ า หน า ที่ อ าวุ โ ส
กลาโหมอาเซียนกับเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’
Meeting-Plus : ADSOM-Plus) เปนการประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโส (ปลัดกระทรวงกลาโหม
หรือเทียบเทา) ซึ่งมีหนาที่หลักในการเตรียมการสำหรับการประชุม ADMM และ ADMM-Plus และ
โดยทั่วไปจะพิจารณาความเหมาะสมของหัวขอการหารือ รวมทั้งพิจารณาแกไขรางเอกสารตางๆ ที่
จะให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นและรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหมของประเทศคูเจรจารับรองในที่ประชุม ADMM และ ADMM-Plus และ ครั้งที่ 2
การประชุ มคณะทำงานเจ าหน าที่ อาวุโสกลาโหมอาเซี ย น (ADSOM Working Group : ADSOM
WG) และการประชุมคณะทำงานเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเจรจา (ADSOM
Plus Working Group: ADSOM-Plus WG) เป น การประชุมในระดั บ คณะทำงาน (ผูอำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนกลาโหมหรือผูแทน) ซึ่งมีหนาที่หลักในการเตรียมการดานสารัตถะและดาน
ธุรการสำหรับการประชุม ADSOM และ ADSOM-Plus รวมทั้งการประชุม ADMM และ ADMMPlus โดยที่ประชุมฯ จะรวมกันกำหนดหัวขอการหารือ รวมทั้งเตรียมการดานเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ประชุมฯ และดานธุรการอื่นๆ ในหวงการประชุม ADMM แตละปนั้น หากประเทศสมาชิกอาเซียน
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พิจารณาแลวเห็น วามีความจำเป น เพื่อให รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิก
อาเซียนไดมีโอกาสหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงอาจ
เห็นสมควรใหมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ADMM Retreat)
ขึ้นได
กลาโหมอาเซียนไดใชกรอบการประชุม ADMM และ ADMM-Plus รวมถึงการประชุม
อื่น ๆ ภายใต กรอบดั งกล าว เช น ADSOM ADSOM-Plus ADMM Retreat และ การประชุมอื่น ๆ
เป น กลไกในการดำเนิ น งานความร ว มมื อ ของกลาโหมอาเซี ย นทั้ ง ในและนอกภู มิ ภ าค โดยมี
แนวความคิดวาดวยความรวมมือของทางการทหารอาเซียนการใชทรัพยากรและศักยภาพทางทหาร
อาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงแนวคิดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ใหเกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณของกลาโหมอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคตั้งปณิธานไว
เพื่อบรรเทาภัยพิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต
ความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกฉียงใต
ในป จ จุ บั น ภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต กำลังประสบภัย ธรรมชาติมากขึ้น เรื่อย ๆ
เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรและผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมอันสงผลกระทบตอการดำรงชีวิต
ของมนุษยในภูมิภาคจากภัยธรรมชาติที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นนั้น
จัด เป นภัยคุ กคามที่สำคัญ การเกิ ดภัยธรรมชาติแตละครั้งสรางความเสียหายเปนอยางมาก การ
เกิดขึ้น ของภั ยพิบั ติตาง ๆ เชน อุทกภั ย วาตภัย อัคคีภั ย ภั ยแลง ภั ยจากอากาศรอนจัด ภัยจาก
อากาศหนาวจัด ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว สึนามิ ฯลฯ ไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
โดยรวม เชน การเกิดภัยพิบัติจากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิที่อินโดนีเซีย 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
ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ ในป ค.ศ.1967 โดยร ว มกั น จั ด ตั้ ง ASEAN Permanent Committee on
Socio-Cultural Activities หรือคณะกรรมการอาเซี ย นดานการส งเสริ มกิ จ กรรมทางสังคมและ
วั ฒ นธรรม ซึ่ ง รวมเรื่ อ งการจั ด การภั ย พิ บั ติ ต อ มาในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ป ค.ศ.1976 ที่ บาหลี
อิ น โดนี เซี ย ผู น ำอาเซี ย น ได ร ว มลงนามในปฏิ ญ ญาว าด ว ยความสมานฉั น ท ใน อาเซี ย น (The
Declaration of ASEAN Concord or Bali Concord I) โดยประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
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ไดถูกบรรจุไวเปน หลักการ ซึ่งไดกล าวถึงไววาภัยพิ บั ติทางธรรมชาติ และภั ยอื่น ๆ สามารถเปน
ปจจัยที่ฉุดรั้งการกาวเดินของการพัฒนาของประเทศสมาชิกได ดังนั้นประเทศสมาชิกจะใหความ
ชวยเหลือบรรเทาทุกขแกประเทศ ที่ประสบภัย ตามกำลังและขีดความสามารถที่มีอยู ตั้งแตนั้นเปน
ตนมา
การเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในสาขาที่ มี ค วามจำเป น เรงด ว นการสร างเครื อ ข า ย
อาเซียนเพื่อแบงปนขอมูล การสงเสริมความตระหนัก และการมีสวนรวมของสาธารณชนในการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเสริมสรางการมีสวนรวมและพรอมรับมือภัยพิบัติในชุมชน (ความ
รวมมือดานการบริหารจัดการภัยพิบัติในอาเซียน โดย วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนา 2 เอกสาร/ขอมูลอางอิงจาก สำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ ) ภาวะอุทกภัย พายุ
มรสุม พายุไตฝุน แผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด เปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเปนประจำในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอประเทศที่ประสบภัยพิบัติจึงไดเกิดการ
ลงนามในปฏิ ญ ญาอาเซี ย นและจั ด ตั้ ง “คณะกรรมการจั ด การพิ บั ติ ภั ย อาเซี ย น (ASEAN
Committee on Disaster Management - ACDM)” เมื่อตนป ค.ศ. 2003 ประกอบดวยตัวแทน
จากรัฐสมาชิกอาเซียนในระดับหัวหนาหนวยงานหรือองคกรของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการพิบัติภัย
ตางๆ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและที่เกิดโดยมนุษย มีหนาที่รับผิดชอบประสานจัดการงานทุกอยางที่
เกี่ยวของในอาเซียนในเรื่องการชวยเหลือและฟนฟูเหตุวินาศภัยตางๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทางดาน
แจงเตือนภัย ชวยเหลือผูประสบภัยจะชวยใหลดการสูญเสียจึงทำใหประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมดไดแก ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พมา กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร และบรูไน
ไดเล็งเห็ นปญหา และรวมมือกันสรางกรอบการทำงานบริหารจัดการภัยพิบั ติในภู มิภาคอาเซียน
ภายใตกรอบการดำเนินงานนี้จะมีการพัฒนาความตกลงในภูมิภาควาดวยการจัดการภัยพิบัติ และ
การทำงานในภาวะฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานการทำงานชวยเหลือ ในยามเกิดภัยพิบัติตามความตก
ลง เสริมสรางประสิทธิภาพในการทำงานของคณะทำงานในแตละประเทศสมาชิกเพื่อชวยเหลือแบบ
ฉุกเฉิน ฉับ พลัน ในยามเกิดภั ยพิ บัติ และจัดกิ จกรรมซอมรับมื อภั ย พิบัติในอาเซียนอย างสม่ ำเสมอ
การศึกษาถึงความมั่นคงเชิงความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะทำใหเห็นถึงสภาพ
ปญหาที่นำไปสูความรวมมือของแตละลักษณะของความรวมมือดานความมั่นคงโดยวิเคราะหความ
มั่นคงสวนบุคคล (individual security) และความมั่นคงรวมกัน (collective security) ตลอดจน
การวิเคราะหความมั่นคงดังกลาว
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แนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณ
ภัย
แนวทางการใชทรัพยากรทางทหารในภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทา
สาธารณภั ย ตามที่ ป รากฏในเอกสารการปฏิ บั ติงานที่ ใชในกลุม สมาชิก อาเซีย น ได แก ASEAN
Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination
of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) มีหลักการวาใหใช
ทรัพยากรทางทหารและการปองกันประเทศ เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินเรงดวนในยามปกติทั้งจาก
ภัยทางธรรมชาติหรือภัยคุกคามทางดานเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยใหเปนทางเลือกสุดทายให
เปนสวนเติมเต็มเมื่อจำเปน การไปชวยเหลือประเทศที่ประสบภัยตองไมเก็บคาใชจาย ตองมีการ
ระบุความแตกตางของกำลังพล อุปกรณและเครื่องมือที่ใชแยกใหชัดเจนจากภารกิจทางทหารอื่นๆ
หลีกเลี่ยงการพึ่งพาทรัพยากรทางทหารในระยะยาว ปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลาและขอบเขตที่
ชัดเจนใหความสำคัญกับการชวยเหลือทางออม (Indirect Assistance) และการสนับสนุนทางดาน
โครงสรางพื้นฐานใหกับเจาหนาที่ดานมนุษยธรรม ใหมีกลไกในการแลกเปลี่ยนขาวสาร และติดตอ
ประสานงานโดยมีปฏิสัมพันธระหวางทหารและพลเรือนในทุกระดับ (ธิติชัย เทียนทอง, 2554 : 3)
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเรงรัดการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของฝายทหารอาเซียนในการใหความ
ชวยเหลือดามมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาคและระหวางประเทศ และเพื่อลดความ
สูญเสียที่เกิดตอชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นในขณะที่
ยังใหความเคารพตออธิปไตยของประเทศประสบภัยโดยยึดถือหลักการเคารพตออธิปไตยแหงชาติ
บูรณภาพแหงดินแดนและเอกภาพของประเทศผูประสบภัย มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. ประเทศผูใหความชวยเหลือตองเคารพกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบตางๆ
ของประเทศผูประสบภัย
2. ประเทศผู ป ระสบภั ย จะบริ ห ารในภาพรวมเรื่องการอำนวยการ การควบคุม การ
ประสานงาน และการดูแลความชวยเหลือภายในดินแดนของตน
3. ความมีมนุษยธรรม
4. ความเปนกลาง
5. การไมเลือกขาง
6. ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารควรถูกนำมาใชโดยพิจารณาจากทรัพยากรของฝาย
พลเรือนที่มีอยู
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แนวทางการดำเนินการการใชทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการใหความ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภั ย คือ เมื่อเกิ ดสถานการณ ฉุกเฉิน ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นแต ล ะประเทศจะยึ ด ถื อ กรอบเวลามาตรฐานในการสนองตอบที่ ได ก ำหนดขึ้ น
กลาวคือ การจัดกำลังพลเขาปฏิบัติภารกิจ ภายใน 24 ชั่วโมง การคนหาและกูภัย ภายใน 48 ชั่วโมง
การบรรเทาทุกขฉุกเฉิน ภายใน 5 วัน และการให ความช วยเหลือในการบรรเทาทุ กข ภายใน 4
สัปดาห เพื่อการจัดกำลังเขาปฏิบัติภารกิจ และรับประกันถึงการสนองตอบที่มีประสิทธิภาพและ
ทันเวลา ภายหลังจากไดรับการรองขอจากประเทศผูประสบภัยหรือเมื่อมีการยอมรับขอเสนอในการ
ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมของอาเซียน
บทสรุป (Conclusion)
อาเซียนเห็นวาสันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองเปนพื้นฐานสำคัญตอการพัฒนาใน
ด า นต า ง ๆ จึ ง มุ งเน น การส ง เสริ ม ให มี ค วามไว เนื้ อ เชื่ อ ใจระหว า งกั น (Confidence building)
ตลอดจนการสรางเสรีภาพ (Stability) และสันติภาพ (Peace) ในภูมิภาคตลอดระยะเวลามากกวา
50 ป อาเซียนสามารถระงับขอพิพาทไมใหขยายตัวเปนความตึงเครียดโดยการเจรจาหารือทาง
การเมืองและการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ผูนำของประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นพองใน
การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community :
APSC) อั น มี จุ ด มุ งหมายในการสร า งความมั่ น ใจวาประเทศในภู มิ ภ าคจะอยูรวมกัน และรว มกั บ
ประเทศอื่นๆ ในโลกดวยความสงบสุขในสภาพแวดลอมที่เปนประชาธิปไตยและมีความเปนอันหนึ่ง
อั น เดี ย วกั น โดยในห วงระยะเวลาที่ ผ า นมา ได มี การจัดตั้ งกลไกความรว มมื อเพื่ อขับ เคลื่อ นการ
ดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคโดยผานการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศ
สมาชิก (ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกและประเทศ
คูเจรจา (ADMM plus) ซึ่ งสามารถกำหนดกรอบความรวมมือที่ส ำคัญ จำนวน 5 ดานและมีการ
จัด ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในแตละดานรวมถึงไดมีการจัดตั้งหน วยงานเพื่ อ
รั บ ผิ ด ชอบและได รั บ การสนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ทั้ งในภู มิ ภ าคและนอกภู มิ ภ าคได เป น อย างมี
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม (Non-Traditional Security หรือ NTS)
เชน ยาเสพติด การคามนุษย โรคระบาด ปญหาแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะปญหาภัยพิบัติที่เพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย ซึ่งแตกตางจาก
รูป แบบความมั่ น คงแบบเดิ ม ที่ เกิ ด ขึ้ น ก อ นยุ คสงครามเย็ น ยุ ติ ล งใน ค.ศ. 1991 จึ งมี ก ารนำเอา
ศักยภาพดานการทหารของอาเซียน ในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ อยางไร
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ก็ดี หลายปท่ีผานมาแมอาเซียนจะมีขอตกลงความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติมากขึ้น แตในทาง
ปฏิบัติกลับไมปรากฏผลมากนัก เนื่องจากอาเซียนขาดความสามารถในการจัดการ เพราะขาดทั้ค
วามรู กำลังคนและกำลังทรัพย ทำใหความรวมมือในการจัดการกับความมั่ นคงรูป แบบใหมของ
อาเซียนดูเหมือนไมมีความคืบหนาอยางที่ควรจะเปน กลายเปนหนึ่งในปญหาที่อาเซียนตองพัฒนา
แนวทางในการรวมมือในการใชทรัพยากรและศักยภาพดานการทหารของอาเซียนในการใหความ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรมและภัยพิบัติ
การเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในสาขาที่ มี ค วามจำเป น เรงด ว นการสร างเครือ ข า ย
กลาโหมอาเซียนเพื่อแบงปนขอมูล การสงเสริมความตระหนัก และการมีสวนรวมของสาธารณชนใน
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเสริมสรางการมีสวนรวมและพรอมรับมือภัยพิบัติในชุมชน
ภาวะอุทกภั ย พายุมรสุม พายุ ไต ฝุน แผน ดิ น ไหว และภูเขาไฟระเบิด เปน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เปน
ประจำในภู มิภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใตและก อให เกิดความเสีย หายอยางรุนแรงต อประเทศที่
ประสบภัยพิบัติจึงไดเกิดการลงนามในปฏิญญาอาเซียนและจัดตั้ง “คณะกรรมการ-จัดการพิบัติภัย
อาเซียน (ASEAN Committee on Disaster Management--ACDM)” ค.ศ. 2003 ประกอบดวย
ตัวแทนจากรัฐสมาชิกอาเซียนในระดับหัวหนาหนวยงานหรือองคกรของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการ
พิบัติภัยตาง ๆ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและที่เกิดโดยมนุษย มีหนาที่รับผิดชอบประสานจัดการงานทุก
อยางที่เกี่ยวของในอาเซียนในเรื่องการชวยเหลือและฟนฟูเหตุวินาศภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
ทางดานแจงเตือนภัย ชวยเหลือผูประสบภัยจะชวยใหลดการสูญเสียจึงทำใหประเทศในกลุมสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด ไดแก ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พมา กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร
และบรูไน ไดเล็งเห็นปญหา และรวมมือกันสรางกรอบการทำงานบริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค
อาเซียน ภายใตกรอบการดำเนินงานนี้จะมีการพัฒนาความตกลงในภูมิภาควาดวยการจัดการภัย
พิบัติ และการทำงานในภาวะฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานการทำงานชวยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติตาม
ความตกลง เสริมสรางประสิทธิภ าพในการทำงานของคณะทำงานในแตละประเทศสมาชิ กเพื่ อ
ชวยเหลือแบบฉุกเฉินฉับพลันในยามเกิดภัยพิบัติและจัดกิจกรรมซอมรับมือภัยพิบัติในอาเซียนอยาง
สม่ำเสมอ
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