การบริหารจัดการภัยพิบตั ิ (พลเรือน)
1. ภูมิหลัง
• คณะรัฐมนตรีอาเซียนไดริเริ่มความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติภายใตกรอบของปฏิญญากรุงเทพฯ
ค.ศ.1967 โดยรวมกันจัดตั้ง ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities หรือคณะกรรมการ
อาเซียนดานการสงเสริมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ รวมเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ตอมา ในเดือน
กุมภาพันธ ป ค.ศ.1976 ที่ บาหลี อินโดนีเซีย ผูน ําอาเซียน ไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือใน
อาเซียน (The Declaration of ASEAN Concord or Bali Concord I) โดยประเด็นทีเ่ กี่ยวกับการจัดการภัย
พิบัติไดถูกบรรจุไวเปนหลักการ ซึง่ ไดกลาวไววา “ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ สามารถเปนปจจัยที่
ฉุดรั้งการกาวเดินของการพัฒนาของประเทศสมาชิกได ดังนัน้ ประเทศสมาชิกจะใหความชวยเหลือบรรเทา
ทุกขแกประเทศที่ประสบภัย ตามกําลังและขีดความสามารถที่มีอยู” ตั้งแตนั้นเปนตนมา ประเทศสมาชิก
อาเซียนไดมีการพัฒนาความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ โดยไดจดั ตั้งคณะกรรมการอาเซียนดาน
การจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management- ACDM) พรอมทัง้ กําหนดหลักการ
มาตรการ และกลไกตางๆ เพือ่ สนับสนุนความรวมมือใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
• ปจจุบัน การบริหารจัดการดานภัยพิบัติของไทยในระดับภูมิภาคสวนใหญจะผานกลไกของ ACDM
โดยอยูบนพืน้ ฐานของความตกลงอาเซียนวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองตอสถานการณ
ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) เพื่อ
เตรียมทรัพยากรที่จําเปนในการจัดตั้งระบบเตรียมความพรอมในปฏิบตั ิการรวมอาเซียนเพื่อใหความชวยเหลือ
ระหวางกันในกรณีภัยพิบัติและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยประสานงานอาเซียนในการใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance: AHA Centre)
2. คณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management
- ACDM)
• คณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ หรือ ACDM เปนคณะทํางานทีเ่ ปลี่ยนสถานะมาจาก
คณะผูเชี่ยวชาญของอาเซียน (ASEAN Experts Group on Disaster Management : AEGDM) ซึ่งตั้งขึน้ ในป
ค.ศ. 2003 มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหมีการดําเนินการในเชิงรุก (Proactive) ในการจัดการภัยพิบตั ิภายใต
กรอบความรวมมือของภูมิภาคอาเซียน และกําหนดใหมกี ารประชุมเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยมีพนั ธกิจ
คือ การสงเสริมความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติทุกดานอยางครบวงจร ไดแก การปองกัน การเตรียมความพรอม
การตอบโต การบรรเทาและฟน ฟู โดยผานกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัตติ อการพัฒนา
ดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
• สมาชิกของ ACDM คือหัวหนาหนวยงานระดับชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานดานการจัดการภัยพิบัติ ปจจุบันมีการประชุมไปแลวจํานวน 19 ครั้ง โดยประธาน ACDM จะมา

-2จากประเทศสมาชิกซึง่ จะเวียนกันเปนเจาภาพตามลําดับตัวอักษร ในป 2555 นี้ ประเทศไทยไดรับหนาที่เปน
ประธาน ACDM (ไดมีการสงมอบตําแหนงจากสิงคโปรเมือ่ วันที่ 13 มี.ค. 2555 ในการประชุม ACDM ครั้งที่ 19)
3. ความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัตแิ ละการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (ASEAN
Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER)
• ACDM ไดรวมกันจัดทําความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบตั ิและการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) ขึ้น
เพื่อเปนกลไกในการดําเนินความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในสวน
ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศลงนามในความตกลงฯ และมอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการตามความตกลงฯ ดังกลาว โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเปนผูประสานงานหลัก (Focal Point) ของ ACDM ทัง้ นี้ รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนไดมีการรวม
ลงนามใน AADMER เรียบรอยแลวในการประชุม ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552
• AADMER มีลกั ษณะเปนความตกลงที่มพี นั ธกรณีที่ประเทศภาคีสมาชิกจะตองปฏิบตั ิตาม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดหากลไกที่มีประสิทธิภาพที่สามารถลดความเสียหายจากภัยพิบัติตอชีวติ และทรัพยสิน
สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอมของภาคี และเพื่อรวมกันตอบโตภัยพิบัติฉุกเฉิน ประกอบดวย 11 สวน และ 36
มาตรา โดยกําหนดกรอบความรวมมือและการจัดตั้งกลไกดานการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนในลักษณะครบ
วงจรของการบริหารจัดการภัยพิบัติ ครอบคลุมทั้งในยามปกติ กอนเกิดภัย (การกําหนดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
การเฝาระวัง การแจงเตือนภัย การปองกัน การเตรียมความพรอม) ในขณะเกิดภัย (การตอบโตสถานการณ ฉุกเฉิน
การบรรเทาทุกข) ภายหลังเกิดภัย (เชน การบูรณะฟนฟู) ตลอดจนความรวมมือทางดานวิชาการ การวิจัยทางวิทยาศาสตร
การเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถ เปนตน ทัง้ นี้ โดยเนนหลักการที่ใหแตละประเทศสมาชิกไดชวยเหลือ
ตนเองใหเต็มที่กอน และหากเกินขีดความสามารถจึงใชกลไกที่กาํ หนดไวใน AADMER ในการชวยเหลือตอไป
• ไทยเปนประเทศนํา (lead shepherd) ในดาน (1)Working Group on Prevention and Mitigation
รวมกับลาว (2)Implementing National Action Plans on Disaster Risk Reduction and Strengthening
Legal and Institutional Frameworks และ (3)Outreach and Mainstreaming ภายในกรอบของ AADMER
Work Programme 2010-2015

-34. ศูนยประสานงานอาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating
Centre for Humanitarian Assistance: AHA Centre)
• AADMER ขอ 20 ไดมีการระบุใหจัดตั้ง AHA Centre ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศอาเซียน ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ศูนยฯ มีที่ตั้งที่
กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
• AHA Center จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือและการประสานงานของภาคีกับองคการสหประชาชาติ/
องคกรระหวางประเทศ และจะดําเนินงานบนพืน้ ฐานความเขาใจวาภาคีจะดําเนินการกอนเพื่อจัดการภัยพิบัติ
• ในกรณีรองขอความชวยเหลือนอกจากจะขอโดยตรงไปยังผูใหความชวยเหลือแลว อาจจะผาน AHA
Centre เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงคําขอดังกลาว
• ที่ประชุม ACDM ครั้งที่ 19 ไดเห็นชอบใหมีการแตงตั้งนาย Said Faisal ชาวอินโดนีเซีย ใหดํารง
ตําแหนง Executive Director ของศูนยฯ
5. สถานะลาสุด
• ในป 2555 ไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) เปนประธาน ACDM และ
ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม ACDM ครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 23-25 ส.ค. 2555 ณ กรุงเทพฯ
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