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GADRI	พิ่ันธิมิตัรระดับโลี่ก

ข้องสำถาบันวิจัยด้านภััยพิ่ิบัตัิ

กัรอบันโยบั�ยเซีนไดืไดื้แสำดืงให้้เห้็นว่� 

มีีคว�มีจำำ�เป็นที�จำะต้่องได้ืรับักั�รสำนับัสำนุนจำ�กั 

นักัวิช้�กั�รที�มีีคว�มีเข้�ใจำในเรื�องคว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััติ่

มี�สำนับัสำนุนกั�รพัฒน�กัลยุทธ์ิกั�รลดืคว�มีเสีำ�ยง

ภัยพิบััติ่ รวมีถึึงกั�รสำ่งต่่อ และเผ่ยแพร่องค์คว�มีร้้

ด้ื�นภัยพิบััต่ ิและเทคโนโลยีที�จำำ�เป็นในกัระบัวนกั�ร

ตั่ดืสิำนใจำต่่�งๆ ของน�น�ประเทศึ (GADRI, n.d.) 

และด้ืวยเห้ตุ่นี� ทำ�ให้้ผ้้่เข้�ร่วมีกั�รประชุ้มีสุำดืยอดืสำถึ�บัันวิจัำยเพื�อ

กั�รลดืคว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััติ่ระดัืบัโลกั ครั�งที� 2 เมืี�อเดืือนมีีน�คมี 

2558 ณ สำถึ�บัันวิจัำยกั�รป้องกัันภัยพิบััติ่ มีห้�วิทย�ลัยเกีัยวโต่ (

京都大学防灾研究所) ประเทศึญีี่�ปุ�น ได้ืมีีกั�รอภิปร�ยห้�รือ

แนวท�งที�กัลุ่มีสำถึ�บัันวิจัำยด้ื�นภัยพิบััติ่ต่่�งๆ จำะสำ�มี�รถึช้่วยลดื

คว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััติ่ในอีกั 15 ปีอย่�งสำอดืคล้องกัับักัรอบันโยบั�ย

เซีนไดื และผ่ลลัพธ์ิที�ได้ืจำ�กักั�รประชุ้มีดัืงกัล่�วก็ัคือ กั�รก่ัอตั่�ง

พันธิมิีต่รระดัืบัโลกัของสำถึ�บัันวิจัำยภัยพิบััติ่ “Global Alliance of 

Disaster Research Institutes” นั�นเอง

GADRI เป็นฟัอรั�มีสำำ�ห้รับักั�รแบ่ังปันคว�มีร้้ และสำนับัสำนุน

คว�มีร่วมีมืีอในหั้วข้อที�เกีั�ยวข้องกัับักั�รลดืคว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััติ่ 

และเป็น “เครือข่�ยของเครือข่�ย” ที�ได้ืรับัคำ�แนะนำ�ผ่่�นค่�นิยมี

ขององค์กัรด้ื�นกั�รลดืคว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััต่ดัิืงที�ได้ืสำะท้อนให้้เห็้นใน

กัฎบััต่ร GADRI (GADRI, n.d.)

จั้ดปุ่รู้ะสงค์ข้อง	GADRI

GADRI มีีเป้�ห้มี�ยที�จำะเพิ�มีคว�มีมีีส่ำวนร่วมีในกั�รเพิ�มี

ประสิำทธิิภ�พของกั�รลดืคว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััติ่ผ่่�นกั�รแบ่ังปัน

บ
ทคว�มีคอลัมีน์ Risk Reduction ฉบัับันี� ผ้้่เขียนก็ัขอเล่�

แนะนำ�อีกัห้นึ�งเครือข่�ยให้้ท่�นผ้้่อ่�นได้ืร้้จัำกันะครับั เครือ

ข่�ยที�ว่�เป็นเครือข่�ยที�ชื้�อว่� “Global Alliance of Disaster 

Research Institutes” ห้รือ “GADRI” เครือข่�ยนี�เรียกัไดื้ว่�เป็น 

“เครือข่�ยระดัืบัโลกัของสำถึ�บัันวิจัำยด้ื�นภัยพิบััติ่” เลยทีเดีืยว

ที�มา

เริ�มีต้่นมี�จำ�กักัรอบันโยบั�ยเฮียวโกัะ (Hyogo Frame-

work for Action) (ISDR, 2007) ซึี�งได้ืว�งแนวท�งกั�รประยุกัต์่

ใช้้แอปพลิเคชั้นต่่�งๆ ต่�มีห้ลักักั�รลดืคว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััติ่ แต่่ทว่�

ยังมีีอีกัห้ล�ยคว�มีท้�ท�ยที�ยังคงมีีอย่้ และส่ำงผ่ลให้้กัรอบันโยบั�ย

เซีนไดื (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-

2030) (UNISDR, 2015) ต้่องเดิืนห้น้�ต่่อด้ืวยกั�รสำนับัสำนุนจำ�กั

กัลุ่มีที�ปรึกัษ�ด้ื�นวิทย�ศึ�สำต่ร์ และเทคนิคจำ�กัสำำ�นักัง�นเพื�อกั�ร

ลดืคว�มีเสีำ�ยงจำ�กัภัยพิบััติ่แห่้งสำห้ประช้�ช้�ต่ิ (United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) ซึี�งได้ืชี้�ให้้เห็้น

คว�มีต้่องกั�รกั�รเชื้�อมีโยงระห้ว่�ง “กั�รพัฒน�ที�ยั�งยืน” กัับั “กั�ร

เปลี�ยนแปลงภ้มิีอ�กั�ศึ” เพื�อให้้สิำ�งมีีชี้วิต่ได้ืใช้้ชี้วิต่อย่้บันโลกัใบันี�

อย่�งกัลมีกัลืนกััน (GADRI, n.d.)
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ข้อม้ีล องค์คว�มีร้้ ประสำบักั�รณ์ และแนวคิดืเกีั�ยวกัับักั�รวิจัำยภัย

พิบััติ่ และเพื�อให้้บัรรลุเป้�ห้มี�ยดัืงกัล่�ว GADRI จึำงมีีจุำดืประสำงค์

ทั�งห้มีดื 5 ข้อด้ืวยกััน

1. เพื�อพัฒน�เครือข่�ยวิจัำยระดัืบัโลกั

2. เพื�อป้เส้ำนท�งโรดืแมีปง�นวิจัำย รวมีทั�งแผ่นง�น และ

กั�รจัำดืกัลุ่มีวิจัำยด้ื�นภัยพิบััติ่

3. เพื�อส่ำงเสำริมีกั�รพัฒน�คว�มีสำ�มี�รถึของสำถึ�บัันวิจัำย

ด้ื�นภัยพิบััติ่และเพิ�มีกั�รแลกัเปลี�ยนนักัวิจัำย และนักัศึึกัษ�

4. เพื�อส่ำงเสำริมีกั�รแลกัเปลี�ยน และกั�รแบ่ังปันข้อม้ีล และ

สำ�รสำนเทศึสำำ�ห้รับักั�รวิจัำยข้�มีโลกั

5. เพื�อทำ�ห้น้�ที�เป็นองค์กัรสำนับัสำนุน เป็นกัระบัอกัเสีำยงที�

จำะมีีอิทธิิพลต่่อกัระบัวนกั�รตั่ดืสิำนใจำ

สถาบันสมาชิิกภาพั

ปัจำจุำบััน GADRI มีีสำถึ�บัันวิจัำยที�เป็นสำมี�ชิ้กัในเครือข่�ย

มี�กัมี�ยจำ�กัทั�งจำ�กัแอลจีำเรีย กั�น� แอฟัริกั�ใต้่ ซิีมีบัับัเว อียิปต์่ 

โมีร็อกัโกั ซ้ีดื�น อ�ร์เจำนติ่น� แคน�ดื� เอกัว�ดือร์ สำห้รัฐอเมีริกั� 

บัร�ซิีล โคลัมีเบีัย เม็ีกัซิีโกั บัังกัล�เทศึ จีำน เขต่ปกัครองพิเศึษ

ฮ่องกัง อินโดืนีเซีีย ญีี่�ปุ�น สำปป.ล�ว เนป�ล ฟิัลิปปินส์ำ ไต้่ห้วัน 

เวียดืน�มี อินเดีืย อิห้ร่�น เกั�ห้ลีใต้่ มี�เลเซีีย โอมี�น ศึรีลังกั� 

ไทย ออสำเต่รีย สำห้ภ�พยุโรป เยอรมีนี อิต่�ลี สำวีเดืน ตุ่รกีั บััลกั�เรีย 

ฝ่รั�งเศึสำ อิสำร�เอล สำโลว�เกีัย สำวิต่เซีอร์แลนด์ื สำห้ร�ช้อ�ณ�จัำกัร 

ออสำเต่รเลีย และนิวซีีแลนด์ื โดืยที�ประเทศึไทยนั�นมีีสำองสำถึ�บััน

ที�ได้ืรับักั�รรับัรองคือ สำถึ�บัันเทคโนโลยีแห่้งเอเชี้ย และกัลุ่มีวิจัำย

ระบับัสำ�รสำนเทศึกั�รจัำดืกั�รภัยพิบััติ่ และคว�มีเสีำ�ยง จุำฬ�ลงกัรณ์

มีห้�วิทย�ลัย (ภ�ควิช้�วิศึวกัรรมีอุต่สำ�ห้กั�ร จุำฬ�ลงกัรณ์

มีห้�วิทย�ลัย, 2563)

ผิลงาน

นอกัจำ�กั ผ่ลง�นกั�รรวบัรวมีเครือข่�ย

สำถึ�บัันวิจัำยด้ื�นภัยพิบััติ่จำ�กัทั�วโลกัแล้ว ล่�สุำดื 

GADRI ยังมีีผ่ลง�นวิช้�กั�รที�ได้ืนำ�เสำนอออกัมี�

ในร้ปแบับัของห้นังสืำอเล่มีแรกัภ�ยใต้่ชุ้ดืห้นังสืำอ

ชื้�อ “Disaster and Risk Research: GADRI Book 

Series” ซึี�งเป็นห้นังสืำอชุ้ดืที�นำ�เสำนอเรื�องร�วของกั�ร

จัำดืกั�รคว�มีเสีำ�ยงภัยพิบััติ่ในร้ปแบับัต่่�งๆ ตั่�งแต่่ง�น

วิจัำยท�งวิทย�ศึ�สำต่ร์ไปจำนถึึงกัรอบันโยบั�ยด้ื�น

สัำงคมีศึ�สำต่ร์

บทสรู้้ปุ่

GADRI เป็นอีกัห้นึ�งแพลต่ฟัอร์มีที�แสำดืงให้้เห้น็ถึึงคว�มีร่วมีมืีอ 

ด้ื�นกั�รวิจำัยซึี�งเป็นคว�มีร่วมีมืีอในระดัืบัโลกั ด้ืวยแรงผ่ลักัดัืน

ที�จำะร่วมีมืีอ และแบ่ังปันข้อม้ีล และองค์คว�มีร้้ต่่�งๆ จำ�กัเห้ล่� 

นักัวิจัำยนักัวิช้�กั�รนั�นเอง แม้ีช่้วงสำถึ�นกั�รณ์โรคระบั�ดื COVID-19 

ก็ัยังได้ืเห็้นกั�รสำนับัสำนุนของสำถึ�บัันสำมี�ชิ้กัต่่�งๆ ของ GADRI ที�

ได้ืแช้ร์ผ่ลง�นผ่่�นห้น้�พิเศึษ “COVID 19 and GADRI” อีกัด้ืวย
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