กรมโยธาธิการและผังเมือง
กับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี

๒๕๕๘

โดย ฝ่ายวางแผนและจัดท าโครงการ สานักงานวิเทศสัม พันธ์

การก่อตั้ง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association
of South East Asian Nations) มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๐๔
โดยประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ได้ร่วมมือจัดตั้งสมาคมอาสา หรื อ
Association of South East Asia เพื่อที่จะร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต่ดาเนินการได้ ๒ ปี ก็ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากความผันแปร
ทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย จนกระทั่งมีการฟื้นฟูสัมพันธภาพ
จึงมีการมองสู่ทางที่จะจัดตัง้ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิ ภาคนี้ 1

พิธีลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)
หรือปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ที่กรุงเทพฯ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกแรกเริ่ ม ๕ ประเทศ และ
ขยายเป็น ๑๐ ประเทศในปัจจุบัน เพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยประเทศอาเซียนได้ตกลงที่จะลดอากรขาเข้าทางการค้า เป็ น
พิเศษสาหรับสินค้าในกลุ่มอาเซียน มีการทาสัญญาซื้อขายระยะยาวสาหรับสินค้าบางชนิดระหว่างกัน ให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าอาเซียนใน
การจัดซื้อของหน่วยงานและองค์กรของรัฐ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การซื้อขายสินค้าอาเซียน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น 2

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
๑. เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อเสริมรากฐาน
สาหรับประชาคมที่มีความรุง่ เรืองและสันติสุขแห่งประชาชาติ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
๓. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
๔. ธารงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันกับองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่มีความมุง่ หมาย และวัตถุประสงค์
คล้ายคลึงกันที่จะแสวงหาลู่ทางทัง้ หลายเพื่อให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกัน 3
1

เอกสารข้อ มูลพื้นฐานของอาเซียน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) (Association of Southeast Asian Nations –
ASEAN) โดย กลุ่ มงานนโยบาย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2546
2

การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ โดย สานักความสั มพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่ มประชาสัมพันธ์ สานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
3

วารสารจดหมายข่า ว สปมท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒๔๒ โดย กองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หลักการพื้นฐานของอาเซียน 6
- การตัดสินใจโดยใช้ทามติ (Consensus)
- การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
(Non-interference)
- การร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
(Prosperity)
อาเซียนมีสานักงานศูนย์กลางตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้ แ ก่ ไทย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ มีประชากรรวมกั น ประมาณ ๕๙๐ ล้ า นคน4
ครอบคลุมพื้นที่ ๔.๕ ล้านตารางกิโลเมตร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศสมาชิ กรวมกั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ราว
๑.๘ ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ5 ซึ่งเป็นลาดับที่ ๙ ของโลก
สัญลักษณ์อาเซียน คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้าเงิน
รวงข้าว ๑๐ ต้นหมายถึงประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและก้าวหน้า
สีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง และวงกลม แสดงถึงความเป็นเอกภาพ 6

การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ให้ความสาคัญกับการรวมตั ว กั น ในภู มิ ภ าคเพื่ อ เพิ่ ม
อานาจการต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ขณะที่ปัญหาหลายอย่างซึ่งเคยเป็นปัญหาในประเทศ
กลับขยายวงกว้างขึ้นเป็นปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดต่อ อาชญากรรมข้ ามชาติ
ปัญหายาเสพติด กลุ่มประเทศอาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การผนึ ก
กาลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ย่อมทาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ส ามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดียิ่งขึ้น การที่ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศ
จะทาให้ประเทศ และกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ ให้ความเชื่อถือและทาให้อาเซียนมีอานาจต่อรองในเวที ร ะหว่ า งประเทศมากขึ้ น ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้นาอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่อาเซียนควรจะร่วมมือ กั น ให้ เหนี ยวแน่ น เข้ ม แข็ ง และมั่ น คงยิ่ ง ขึ้ น จึ ง
กาหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีเป้าหมายการบรรลุเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ (คศ. ๒๐๑๕)7
4

Selected basic ASEAN indicators . (๕ กันยายน ๒๕๕๓)

5

EC.Europa.eu, European Union Relations with ASEAN. Retrieved 29 October 2010.

6

Asian Mini Book โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

7

วารสารจดหมายข่า ว สปมท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒๔๒ โดย กองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กฎบัตรอาเซียน
เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ผู้นาอาเซียนได้ตกลงกันไว้

สาระสาคัญของกฎบัตรอาเซียน 8
- รัฐสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทั้ง ๑๐ ประเทศ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- มีผลใช้บังคับเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ในแง่กฎหมาย
 ถือเป็นรัฐธรรมนูญ (Constitution) ขององค์กร
 เป็นการก่อตั้ง ASEAN ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศ
 ยืนยันการมีนิติฐานะของ ASEAN
 ระบุหลักการสาคัญ อาทิ การไม่แทรกแซงกิจการภายใน เคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี เป็นต้น
ในแง่การเมือง เป็นการแสดงถึงเจตจานงทางการเมืองจะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน (ทาให้อาเซียน เป็น Rules Based
Organization)
 วิสัยทัศน์ Unity in diversity (ASEAN Solidarity) Consensus
 ตามกฎบัตรนี้ อาเซียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
 วัตถุประสงค์ของกฎบัตรเป็นการประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และค่านิยม (Value) ของอาเซียนที่สรุปได้ดังนี้
ภาพรวมของประชาคมอาเซียน

การรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ การเพิ่มความร่วมมือด้านการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง

ด้านเศรษฐกิจ

สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแข่งขันสูง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า/บริการ การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น

ด้านความมั่นคงของมนุษย์

บรรเทาความยากจน และลดช่องว่างการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความ
ร่วมมือด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีพ

ด้านสังคม

ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมทีป่ ลอดภัยมั่นคงจากยาเสพติด เพิ่มพูน
ความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน ผ่านโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์
สวัสดิการ และความยุติธรรม

8

เอกสารประกอบการสั มมนา โดย พรชัย ด่านวิ วัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เมื่ อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

ด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คมุ้ ครองสภาพแวดล้อม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านวัฒนธรรม

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ด้านการเมืองความมั่นคง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล
และหลักนิติธรรม ตอบสนองต่อสิง่ ท้าทายความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย

หลักการ หลักการของกฎบัตรนี้ อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การระงับข้อ พิ พ าท
โดยสันติวิธี สิ่งที่เน้นหนักคือ การรวมศูนย์กับความสัมพันธ์ กับภายนอก จึงทาให้กฎบัตรนี้เป็นเสาหลักของการสร้างประชาคมอาเซียน
และตอกย้าถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลงอาเซียนต่างๆ
กลไกของอาเซียน ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นองค์สูงสุดในกาหนดนโยบายของอาเซียนโดยมีการประชุ ม สุ ด ยอดปี ล ะ ๒ ครั้ ง
มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนที่มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นผู้บริหารงานทั่วไป และคณะมนตรีประชาคมอาเซียนด าเนิ น การ
ตามพันธะกรณีในแต่ละสาขาเลขาธิการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสาหรับการติดตามความคื บ หน้ า ในกิ จ การต่ า งๆของอาเซี ยน
รวมทั้งมีคณะผู้แทนถาวรประจาอาเซียนเพื่อสนับสนุนการทางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
การบริหารงาน ประธานอาเซียนดารงตาแหน่งวาระ ๑ ปี และประเทศที่เป็นประธานอาเซียนจะรับตาแหน่งประธานของกลไกของ
อาเซียนทุกตาแหน่ง อาทิ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มนตรีประสานงานอาเซียน มนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ ประธานผู้แทนถาวร
ประจาอาเซียน จากกาหนดให้มีการประชุมสุดยอดปีละ ๒ ครั้ง แสดงว่าอาเซียนกาลังปรับให้ที่ประชุมสุดยอดให้มีบทบาทเชิง บริ ห าร
อย่างใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานมากขึ้น แทนที่จะให้ที่ประชุมสุดยอดเป็นเพียงพิธีกรรมทางการทูต รวมทั้ง แนวทางการบริ ห ารงานที่
แสดงถึงความพยายามเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในด้านประสิทธิผลของคณะทางานด้านต่างๆ มากขึ้น9

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการปกครอง
ท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความ
มั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย นั้น มีส่วนสาคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เป็นกลไก
ขับเคลื่อนในการดาเนินงานทัง้ สามเสาหลักและทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ซึ่งมีการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อคราวที่ไทยเป็น
ประธานอาเซียนในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้รับมอบหมายปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ซึ่งได้ดาเนินการทัง้ ในด้านสารัตถะ
ด้านพิธีการ และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนได้รับมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย
ไปดาเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ จนประสบผลสาเร็จในจัดการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างดี10
9

กฎบัตรอาเซียนภาษาไทยและข้อมูล อื่น ๆ จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

10

“กระทรวงมหาดไทยกับการรวมตั วเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘” โดย กลามงานกิจการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สป.มท. ๙ กันยายน ๒๕๕๔

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

ตามกรอบโครงสร้างภายใต้กฎบัตรอาเซียน
ได้มีการจัดแบ่ง องค์กรเฉพาะสาขา ออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามสาขาความร่วมมือ ๓ เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย
๑) องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีจานวนทั้งสิ้น ๖ องค์ กร โดยหน่ ว ยงานหลั กที่
รับผิดชอบในสาขานี้ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ โดยหน่วยงานหลักอื่นๆ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม ส านั กงาน
ตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
๒) องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีจานวนทั้งสิ้น ๑๒ องค์กร โดยหน่ ว ยงานหลั กที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
สาขานี้ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ โดยหน่วยงานหลักอื่นๆ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง ICT กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม เป็นต้น
๓) องค์กรเฉพาะสาขาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจานวนทั้งสิ้น ๑๓ องค์กร โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในสาขานี้จะไม่มุ่งไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างชัดเจนเหมือนสาขาความร่วมมือ ๒ สาขาแรก โดยแต่ละหน่วยงาน
จะมีบทบาทหลักในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานระดับย่อย อาทิ สานักงาน ก.พ. และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมี องค์กรเฉพาะสาขาจานวนทั้งสิ้น ๓๑ องค์กร ในจานวนนี้มีองค์กรเฉพาะสาขา
ที่กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหลักจานวน ๒ องค์กร ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่
๑) ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยผ่านกลไกการประชุมรัฐมนตรีด้านภัยพิบัติอาเซี ยน และการประชุ ม
คณะกรรมการด้านภัยพิบัติอาเซียน โดยหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน โดยผ่านกลไกการประชุมรัฐมนตรี อ าเซี ยนด้ า นการ
พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน และการประชุมเจ้าหน้ า ที่ อ าวุ โ สฯ โดยประสานงานหลั ก (Focal Point) ได้ แ ก่ ส านั ก
นโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัต11ิ
๑) ภาวะอุทกภัย พายุ มรสุม และพายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจาในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศที่ประสบภั ยพิ บั ติ รั ฐมนตรี ว่ า กา รกระทรวงการ
ต่างประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) จึงได้ลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง
กันและกันในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ASEAN Declaration on Mutual Assistance on Natural Disasters) ที่
กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๙
๒) ปฏิญญาดังกล่าวส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนบรรจุงานความร่วมมือในด้านการจัดการภัยพิบัติไ ว้ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการอาเซี ยนด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม (ASEAN Committee on Social Development – COSD) ซึ่ ง
ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๑ โดยจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ผู้ เชี่ ยวชาญอาเซี ยนด้ า นภั ยธรรมชาติ (ASEAN Experts Group on Natural
Disasters – AEGND) เป็นกลไกในการดาเนินความร่วมมือ ต่อมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเห็นพ้องให้ขยายความร่วมมือ
ในด้านนี้โดยรวมถึงภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ (Man-made disasters) ด้วย และให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กลุ่ ม ผู้ เชี่ ยวชาญ
ด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Experts Group on Disaster Management – AEGDM)
๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑๒ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซีย นด้ า นการจั ด การ
ภัยพิบัติ (ASEAN Regional Programme on Disaster Management - ARPDM) โดยได้รับความช่ ว ยเหลื อ จาก
Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ซึ่ ง แผนปฏิ บั ติ การดั ง กล่ า วครอบคลุ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนในด้านการเสริมสร้างศักยภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความร่ ว มมื อ กั บ ภายนอก
ภูมิภาค การปลุกจิตสานึก และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
๔) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ อาเซียนได้ยกระดับ AEGDM เป็นคณะกรรมการอาเซี ยนด้ า นการจั ด การภั ยพิ บั ติ (ASEAN
Committee on Disaster Management – ACDM) ซึ่งปัจจุบัน ADCM จัดประชุมไปแล้ว ๔ ครั้ง
๕) กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการจั ด การภั ยพิ บั ติ (ASEAN Ministerial Meeting
on Disaster Management – AMMDM) ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยที่ประชุมได้ประกาศเจตนารมณ์ ที่ จ ะ
ร่วมกันนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน (ARPDM) ที่ทุกประเทศได้ทาร่วมกัน น าไปปฏิ บั ติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้มีมติว่าอาเซียนควรจัดทาความตกลงระหว่างกันเรื่องการจัดการภัยพิบัติ แ ละการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ ACDM พิจารณาเรื่องนี้ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เห็นชอบให้มี
วันแห่งการจัดการภัยพิบัติของอาเซี ยน (ASEAN DAY for Disaster Management) ในทุ กวั น พุ ธ ที่ ส องของเดื อ น
ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันที่สหประชาชาติกาหนดให้เป็นวันแห่งการลดภัยพิบัติของโลก

ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 12
อาเซียนได้ริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน และการลดผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมที่จะมีต่อประชาชน หลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งต่อมาที่ประชุมสุ ด ยอดอาเซี ยน ครั้ ง ที่ ๙
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บาหลี ได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ ๒ (Bali Concord II) ซึ่ ง ระบุ ใ ห้ มี ป ระชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ โดยประกอบด้วย ๓ เสาหลัก และได้จัดทาแผนปฏิบัติการสาหรับประชาคม
ต่างๆ โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action)
11

กองอาเซียน 4 ,กรมอาเซียน ,มิถุนายน 2548

12

“ความร่วมมืออาเซียนด้านการขจัดความยากจน” โดย กองอาเซียน ๔ กรมอาเซียน มิถุนายน ๒๕๔๘

ได้ให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาชนบท อาทิ การฝึกอบรมในเรื่องการสร้างศักยภาพแก่องค์กรท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนาชนบทและการขจัด ความยากจน / การจัดการด้านที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ยากจน / โครงการด้านการ
เสริมสร้างรายได้ โดยกลไกการดาเนินงานความร่วมมือในด้านนี้ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและ
การขจัดความยากจน (ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication - AMRDPE) ซึ่ง
มีการประชุมทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจั ด
ความยากจน (SOMRDPE) โดยแผนงานอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
ด้วยยุทธศาสตร์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การใช้ยุทธศาสตร์แบบองค์รวมและที่เป็นนวัตกรรม (innovative and holistic) ในการช่วย
ให้กลุ่มคนยากจนเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้มากขึ้น ๒) ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการช่วยให้คนจนสามารสร้างรายได้และ
มีโอกาสในการทางาน รวมทั้งช่วยให้วิสาหกิจย่อยในชนบทมีลู่ทางเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น และ ๓) เสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะ
ในการทางานให้คนจนและคนในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมืองกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการผังเมื อ งในระดั บ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตลอดไปจนถึงการดาเนินการและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองพื้นที่และชนบท โดยการกาหนดและกากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ ดิ น ระบบการ
ตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกาหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผั ง เมื อ ง
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชนความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือ งและสิ่ ง ปลู กสร้ า ง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแกนนาของประเทศ ในด้านการผั ง เมื อ ง
การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ ”
สืบเนื่องจากกรอบภารกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เมื่อ พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้ า ที่
และภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมืออาเซียนด้านภัยพิบัติ เนื่องจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ยแก่ ส าธารณ ชน โดยมี
คณะกรรมการควบคุมอาคารซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะ กาหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร กากับดูแล และบัง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญญั ติ
ควบคุมอาคาร กล่าวคือเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแล และออกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงทนทานของอาคาร
รวมไปจนถึง ความปลอดภัยในการใช้อาคารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาคารสูง และอาคารชุมนุมคน อาทิ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพ
ต่างๆ ตลอดไปจนถึง ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่นๆ โดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมายเป็นเครื่องมือในการด าเนิ น การ ใน
การออกกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ โดยการกาหนด กฎ เกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อให้การก่อสร้างอาคารและสิ่ ง ปลู กสร้ า งต่ า งๆ มี ค วาม
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศั ย ผู้ ใ ช้ อ าคาร
และประชาชนทั่วไป ซึ่งในการนี้ยังอาจหมายรวมหรือครอบคลุมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้ วย อาทิ กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกั บ การออกแบบ
สิ่งแวดล้อม สถานที่และสิ่งของต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ที่มีข้อจากั ด ในการใช้
หรือเข้าถึงสิ่งแวดล้อม สถานที่และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วๆ ไปในสังคม โดยใช้หลักในการออกแบบเพื่ อ การใช้ ง านของคนทุ กกลุ่ ม
(Universal Design) ซึ่งจะคานึงถึงการใช้ประโยชน์ที่เป็นสากล และใช้ได้ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันสาหรับมวลมนุษย์ทุกคนในสั ง คม
โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อ บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีดังกล่าว คนเพี ยงส่ ว น
น้อยเท่านั้นที่จะทราบว่าเป็นบทบาทหนึ่งของกรมฯ

กรมโยธาธิการและผังเมืองกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
นอกจากบทบาทหน้าที่ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น กรมฯยังมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและการจัดการภัยแผ่นดินไหว ได้แก่
(๑) ศูนย์ศึกษาและติดตามภัยแผ่นดินไหว13 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๑
เพื่อทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามเหตุแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย และกาหนดแนวทางมาตรการฉุกเฉินในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว รวมถึงประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อ มู ล ข่ า วสารกั บ หน่ ว ยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างกระทรวง
(๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร14 ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับประกอบการพิจารณายกร่างหรือ
แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุ ด ดิ น และถมดิ น และมาตรฐานอาคารที่
เกี่ยวข้อง โดยการกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน ตรวจสอบ ควบคุม และรับรองการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ส าหรั บ อาคาร การให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจั ด ท าขึ้ น รวมทั้ ง การให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะใน
มาตรฐานที่จัดทาโดยหน่วยงานอื่น และการจัดทาเอกสารเชิงวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่แ ละแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล งานอาคาร
เพื่อให้การจัดทามาตรฐานการก่อสร้างอาคารเพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ยต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน อาทิ มาตรฐาน
ประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ซึ่งได้มีการประกาศใช้และมี ผ ลบั ง คั บ ตามกฎหมายเมื่ อ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินทีรองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เพื่อควบคุมให้การออกแบบก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ให้มี ค วาม
ปลอดภัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

กรมโยธาธิการและผังเมืองกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
โดยในส่วนของความร่วมมืออาเซียนด้านการขจัดความยากจน ซึ่งมีสานักนโยบายและแผนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ น
หน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ตามมติการประชุมคณะกรรมการสาหรับคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่ ว มกั บ ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point) ของประเทศไทยด้ า นการขจั ด ความยากจน (Poverty
Alleviation) ภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) โดยมีภารกิจที่จะต้องดาเนินการในลาดับ
แรก คือ การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินด้านการพั ฒ นาชนบท ภายใต้ แ ผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการบรรลุ เป้าหมายการเป็ น “ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community)” ในปี
๒๕๕๘ โดยเป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๗ และเจ้ า หน้ า ที่
อาวุโสอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๓” ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ
ซึ่งในการนี้ กรมฯ ได้มีบทบาทส่วนร่วมในการส่งผู้แทนจากสานักผังประเทศและผังภาคเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการส่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อปฏิบัติภ ารกิ จ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การประชุ ม ตามค า สั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านการพัฒ นาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ ๗ และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๓
13

“แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น เรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับประเทศไทย” โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและติดตามภัยแผ่นดินไหว, ๘ เม.ย.๕๔
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จากกรอบแนวทางการดาเนินงาน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร” โดยสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

