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บทคัดยอ
 ขอถกเถียงในเรื่องของปญหาการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทยจากนักวิชาการดานภัยพิบัติมีมา

อยางยาวนาน ถงึแมวาขอคนพบจากการวจิยัและการศกึษาแบบสหวทิยาการในประเด็นขางตนในหลายๆ คร้ัง      

พบวายังมีความสับสนในบางประเด็น ทั้งนี้หากจะรวบรวมปญหาในกระบวนการจัดการภัยพิบัติของไทยนั้น

การศึกษาโดยบทความฉบับน้ีไดมีการทบทวนและศึกษาจากงานเขียนในการจัดการภัยพิบัติทั้งในดาน           

การจดัการ การกําหนดนโยบาย และปญหาในการจัดการภัยพิบตัใินประเทศกาํลงัพัฒนา รวมถึงประเทศไทย

ในชวงระยะเวลาหนึง่ทศวรรษพบวา  ลกัษณะปญหาในการจดัการภัยพบิตัขิองไทย กาํลงัเผชญิกบั 3 ลกัษณะ

ปญหาทางโครงสรางการปกครองขององคการทองถ่ิน อันไดแก การรวมศูนยของรัฐไทย ปญหาดานผูนํา           

และนักการเมือง และความสํานึกทางสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน  

คําสําคัญ 
 การจัดการ   ภัยพิบัติภัยพิบัติทองถิ่น   ประเทศไทย
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Abstract
 Debate on fundamental problem of Thailand disaster management have been discussed 
by Thai disaster academic for long period of times. Although, recently these researches and study 
schemes have been done by several inter-disciplinary academia, the findings and conclusions are 
still muddling and confusing.  In order to identify the collective problem of Thailand disaster procedures 
in overall, this paper reviewed numerous literatures in regards with management, policy making, 
and problems of disaster management in developing countries and Thailand during a decade.    
The study reveals that Thailand disaster management in most levels and many areas have been 
confronting the three characteristics structural problems and traps. For instance, over centralization 
and bureaucracy problem, elite and leader problem, and public mind problem. These are              

originally chronic problem which have embedded in disaster management system of Thailand. 

Keywords
 Disaster Management,   Local Disaster, Thailand

บทนํา
 ในชวงกวาทศวรรษท่ีผานมา โลกไดมกีารเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่ไดทําการยกระดับความเปนอยูของมนุษยในหลายมิติ ทั้งทาง         

ดานการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต การเติบโตเหลาน้ีดูเหมือนวาจะเปนการใหสังคมมีความยั่งยืนมากขึ้นและ       

จะทําใหลดความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของมนุษยลง แตหาไดเปนเชนน้ันไม การพัฒนาขางตน          

กลับกลายทําใหเกิดผลเชิงลบตอโลกหลายประการ กอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว     

เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ เกิดภัยพิบัติขนาดใหญที่โลกไมเคยเผชิญมากอน สิ่งเหลาน้ี                  

เปนผลมาจากขาดการวางแผนอยางไรทิศทางของตัวแสดงหลักในเรื่องสิ่งแวดลอมของโลกตอความยั่งยืน   

ในการใชทรัพยากรทั่วโลก แมในชวงสองทศวรรษที่ผานมา (ตั้งแต ค.ศ. 1992) ตัวแสดงหลักระดับนานาชาติ

โดยสหประชาชาติเร่ิมใหความสนใจตอแนวคดิเร่ืองการพัฒนาสิง่แวดลอมในแตละประเทศใหมคีวามยัง่ยืน1  

(Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013) และสนใจการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศมากขึน้2  (Joyeeta, 2010)  

แตผลกระทบท่ีรุนแรงอยางภัยพิบัติทางธรรมชาติกลับทวีความรุนแรงและสรางความเสียหายกับทุกภูมิภาค

ของโลกอยางกาวกระโดดเชนกัน   เม่ือพจิารณาตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจและการสูญเสยีชีวติของประชากร

ในแตละภูมิภาคในชวงยี่สิบปที่ผานมาพบวาความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกจากภัยทางธรรมชาติเพ่ิม

1UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) 
2UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)  ป ค.ศ. 1991 เปนแกนนําในการทําขอตกลงลด
  กาซคารบอนไดออกไซด ประชุมครั้งนั้นทําใหเกิด Kyoto Protocol ในป ค.ศ. 1997
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ขึ้นกวาสองเทา3 (Center for Research on the Epidemiology of Disaster (CRED), 2016) ในขณะเดียวกัน 

จํานวนผูเสียชีวิตจากเหตุการณภัยพิบัติก็เพิ่มขึ้นถึงกวาสามเทานับตั้งแตป ค.ศ. 2005  จึงถึงปจจุบัน4  

 ในขณะเดียวกันหากพิจารณาทั้งตัวเลขของความสูญเสียและความเสี่ยงตอเหตุการณภัยพิบัติใน   

รายภูมิภาค ปรากฏวาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตถือเปนกลุมที่มีความสูญเสียมากเปนอันดับตนๆ และ          

มีความพรอมของระบบบริหารความเสี่ยงการเผชิญหนาตอภัยธรรมชาติลาชามากที่สุดในเชิงเปรียบเทียบ

ประเทศกลุมภูมภิาคเอเชียดวยกันเอง (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 

2016) ; The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 

2016, 9) อาจเปนดวยเพราะเหตุผลทางภูมิศาสตร5 (UNESCAP, 2016, 16-17) เหตุผลทางดานการจัดการ

ของผูกําหนดนโยบายของสถาบัน หรือเหตุผลในเรื่องการขาดการมีสวนรวมของประชาชน (ที่เปนลักษณะ

เฉพาะของภูมิภาคเหลานี้)  สิ่งเหลานี้ดูเหมือนวาจะอยูในความสนใจของนักวิชาการดานภัยพิบัติเสมอมา

 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ชี้ใหเห็นชัดเจนวา ดวยลักษณะรวม เชน การทํางาน

แบบรวมศูนย การทํางานแบบระบบราชการ ความคับแคบในการมองปญหาภัยพิบัติของผูกําหนดนโยบาย 

สนใจเร่ืองเศรษฐกิจมากกวาสิง่แวดลอม การมมีมุมองเชิงลบตอประชาชนในเรือ่งสิง่แวดลอม การมุงมัน่เฉพาะ

เร่ืองประชานยิม อาํนาจนิยมของผูนาํ  รวมไปถงึเร่ืองของระบบอปุถัมภตางตอบแทน ฯลฯ  (Murdiyarso, 2004;  

Lebel, Manuta & Garden, 2011 ; Atkinson, 2015 ; Mori, 2013) ถือเปนคําอธิบายหลักของการดอยพัฒนา

ในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถงึประเทศไทยในหวงหลายปที่ผานมา6

 ถงึแมวาพัฒนาการทางกฎหมายภัยพิบตัขิองประเทศไทย จะเร่ิมวางตนแบบสาํหรบัการบริหารจัดการ

การทาํงานดานภยัพิบตัขิองหนวยงานทองถิน่ เพ่ือใหการสัง่การและประสานงานกนัไดอยางหลากหลายชองทาง

และเปนระบบมากยิง่ขึน้7  โดยใหสอดคลองกบัแนวทางการปฏบิตัเิฉกเชนนานาอารยประเทศ แตในทางกลับกนั 

ดูเหมือนวาการปฏิบัติงานจริงขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ        

ยังตกหลุมพรางแบบเดิม เห็นไดจากความลมเหลวในการแกปญหาภัยจากนํ้าทวมครั้งใหญในประเทศไทย

ในเม่ือป ค.ศ. 2013 และ เหตกุารณแผนดนิไหวในป ค.ศ. 2014 ภาคเหนือของไทย  (Meteorological Department 

3ในป ค.ศ.1990 โลกมีความเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวน 278 billion US. และในป ค.ศ. 2015 ความเสียหายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน            
  346 billion US.)
4จากสถิติของ Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (2016) ที่ปรากฏวา ป ค.ศ.2015 มีจํานวนผูเสียชีวิตจาก
  เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกถึง 22,773 คน เปนจํานวนกวาหน่ึงในสามของจํานวนสถิติผูเสียชีวิตในเหตุการณภัยพิบัติ              
  ทางธรรมชาติในชวงสิบป ตั้งแตป ค.ศ.2005 - ค.ศ. 2014 (ที่มีจํานวน 76,424 คน)
5การมีทีต่ัง้ใกลกบัพืน้ทีศ่นูยสตูร ตองเผชิญกบัพายุ ภยัจากน้ําทวมในแทบทกุฤดู, การมีทีต่ัง้บนแนวระนาบจากรอยแยกของแผนเปลือกโลก       
  (ประเทศฟลิปนส อินโดนีเซีย พมา) ทําใหตองเผชิญหนากับ ภัยจากภูเขาไฟ แผนดินไหว และ สึนามึ แบบคาดเดาไมได        
  มีประมาณการจาก UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ประเทศในกลุม
  เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตไดรับความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ราวๆ 53 billion Us ตอป  (between 2010 and 2014) เฉพาะผลกระทบ   
  จากธรณีพิบัติภัยเพียงอยางเดียว (แผนดินไหว สึนามิ)
6นักวิชาการเชน Murdiyarso et al. (2004) ; Nikitani (2005) ; Lebel, Manuta & Garden (2011) ; Mishra (2012) อาจเรียกจุดรวม          
  ดังกลาววา “ Incapability Institution”  หรือ เปนกับดักของรัฐที่ตองเผชิญ “Institutional Traps” ในการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดลอม    
7พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 สะทอนใหเห็นถึงความพยายามท่ีสําคัญตอการแกปญหาตอประเด็น          
  ภัยพิบัติ กระจายอํานาจในการจัดการและเพ่ิมศักยภาพของการจัดการภัยพิบัติ
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of  Thailand (MDT), 2016 ; Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT), 2014) 

ซึ่งถือเปนภัยพิบัติระลอกลาสุดที่เกิดความเสียหายมหาศาล8 

 บทความนีม้เีปาประสงคสาํคญัในการเสาะหาลกัษณะปญหารวมทีเ่ปนตวัแปรหรอืกบัดกัอนัมอีทิธพิล 

ตอศักยภาพการจัดการภัยพิบัติของทองถิ่นท่ีลาชาและลมเหลวของประเทศไทย ศึกษาดานการจัดการ             

ภัยพิบัติที่ผานมาของนักวิชาการไทยและตางประเทศแบบภาพกวาง เพ่ือใหภาพปญหาชัดเจนขึ้นและ              

ถือเปนการกระตุนใหนักวิจัยทางการจัดการภาครัฐและการจัดการภัยพิบัติเขามาศึกษาในเชิงลึก

กับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา

 ทามกลางกระแสการกระจายอาํนาจทางการเมืองในรอบศตวรรษทีผ่านมาทัง้ในประเทศพฒันาแลว

และกําลังพัฒนา สงผลกระทบสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแทบทุกประเทศท่ัวโลกในหลายมิติ 

โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการ จากอดีตที่ทองถ่ินเคยทําหนาที่เปนเพียงผูรับและสงมอบทรัพยากรจาก     

สวนกลาง ปจจุบนัทองถิน่กลายเปนพ้ืนทีห่ลกัในการทาํหนาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนพลเมือง

ในทุกดานและทุกกระบวนการเองทั้งหมด (ทั้งดานการระดมทรัพยากร วางแผน จัดองคการ บริหาร และ        

สงมอบ) สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกันไปคือการเติบโตของโครงสรางองคการ สถาบัน ทําใหการจัดการของทองถ่ิน  

ตองมีความสอดคลองกับภาระที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 การเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลของสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติระดับโลกและนานาชาติ ไมเพียง

แตจะสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองการเตรียมรับมือตอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและ         

คาดการณไมไดของรัฐบาลกลางและระดับชาติ ยังสงผลกระทบโดยตรงตอทองถ่ินและสถาบันปกครอง        

สวนทองถิ่น (ในฐานะที่เปนพ้ืนท่ีอาศัยของประชาชน และเปนพ้ืนท่ีในการปฏิบัติโดยตรง) ที่ตองรับมือและ

สรางกลไกทางสถาบัน หาวิธีการจัดการในการปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนตอประชาชนและ

ทรัพยสินในอนาคต  (Neal & Phillips, 1995) Soloway (2004) เห็นไดวา สถาบันทองถิ่นตองทําหนาที่สําคัญ

ในการเปนผูนําทิศทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งทางดานการระบุความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นที่             

การสรางความตระหนักรูใหกบัประชาชน ชมุชน สถาบนัการศกึษาเก่ียวกับผลกระทบความรุนแรงของภัยพิบตัิ 

การใหคําปรึกษา การใหความรูเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในสถานการณภัยพิบัติ การสราง    

ความพรอมใหกับเจาหนาที่ การดูแลรักษาระบบการเตือนภัยใหสามารถใชงานไดอยางทันสถานการณ           

การพัฒนาบุคลากรทางดานภัยพิบัติอยางตอเนื่อง มีการซักซอมอยางสมํ่าเสมอ และทองถิ่นตองสามารถ      

ใชทรัพยากรและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทั้งทางดาน      

การอพยพ กูภัย และฟนฟูสถานการณซึ่งตองอาศัยการทํางานแบบบูรณาการในแนวระนาบ 

8แผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.08 น. มีจุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูที่บริเวณ ต.ทรายขาว 
  อ.พาน  มีระดับความลึก 7 กิโลเมตร ขนาดแรงสั่นสะเทือนอยูที่แมกนิจูด 6.3 (หรือขนาด 6.7 ริกเตอร) เปนแผนดินไหวขนาดใหญที่สุด
  ในรอบ 60 ปของประเทศไทย  ผูเสียชีวติ 1 คน บานเรือนประชาชนเสยีหายบางสวน  519 หลงัคาเรอืน ราษฎรไดรบัความเดอืดรอนประมาณ 
  89,100 คน โดยอําเภอที่ไดรับผลกระทบมาก คือ อําเภอแมสายและเชียงแสน ประมาณความเสียหายไมตํ่ากวา 25 ลานดอลลารสหรัฐ
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 แมวาจะมีการพยายามระบแุนวทางเพือ่พฒันาศักยภาพในวธิกีารบรหิารจัดการภยัพบิตัทิีม่ปีระสิทธภิาพ
ของทองถ่ินโดยนักวิชาการและองคการระหวางประเทศ แตดูเหมือนวาทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินการ         
ตามแนวทางดังกลาวได เพราะองคการปกครองทองถ่ินและสถาบันในทองถ่ินยังคงอยูภายใตรมเงาของ     
ระบบราชการ ที่ยังไมสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางอิสระอยางแทจริง อีกท้ังสถาบันบางสวนยังไดรับ
อิทธิพลและใชแนวทางการทํางานแบบราชการมาใชในการดําเนินการภายใตสถานการณภัยพิบัติอยูแมแต
ในประเทศทีพ่ฒันาแลว และหนวยงานทองถ่ินสามารถมอีาํนาจเดด็ขาดทางดานการจดัการ ยกตัวอยางกรณี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา Takeda & Helm (2006) ชี้ใหเห็นวา ความลมเหลวของการจัดการสถานการณ     
ภัยพิบัติของทองถิ่นอยางกรณีพายุเฮอริเคนแคทเทอรีนาน้ัน เปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลทองถิ่นและผูนํา          
ในองคการยังยึดแนวทางแบบการตัดสินใจที่เนนการรวมศูนยเปนไปตามชองทางที่เปนทางการ เชื่อมั่น            
ในตนเองโดยไมสนใจนําขอมูลจากภายนอกมาใชในการตัดสินใจสถานการณภัยพิบัติที่รุนแรง ทําใหเกิด      
การประเมินความเสียหายท่ีผิดพลาด ทายท่ีสุดกอใหเกิดความเสียหายในวงกวางและมากมายคร้ังหน่ึง          

ในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา 

 เชนเดยีวกบัการศกึษาในองคกรปกครองสวนทองถิน่หลายกรณใีนประเทศกําลงัพฒันายงัพบปญหา
และอปุสรรคสาํคญัตอการจดัการภัยพิบตัทิีเ่ปนผลจากระบบราชการแบบรวมศนูยอาํนาจ  (Charearnmunag, 
2006 ; Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013 ; Adefisoye, 2015) รวมไปถึงอิทธพิลทางการเมอืงของนักการเมอืง
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน (Atkinson, 2015) โดยสามารถสรุปปญหาท่ีเปนลักษณะรวมของ           

ประเทศตางๆ ไดดังตอนี้ 

 1. การขาดแคลนทรัพยากรท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการสถานการณ แมวาโดยโครงสรางของ
องคกรปกครองทองถ่ินในการกระจายอํานาจจะกําหนดใหแทบทุกองคกรปกครองทองถ่ินมีอํานาจหนาที่         
ทีส่าํคัญในการรบัผดิชอบดานภัยพิบตัอิยางเต็มท่ี แตในทางกลบักันรัฐสวนกลางกลับไมไดกระจายทรัพยากร
ดานคน เงิน ความรู ทรัพยากรตางๆ มาใหเทาเทียมกันกับอํานาจที่มอบหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะการณ     
การตดัสนิใจทีล่าชา ไมทนัตอสถานการณ  การพึง่พิงหนวยงานสวนกลางตองรอการสนบัสนนุและการตดัสินใจ

จากรัฐบาลกลาง (Nikitina, 2005 ; Murdiyarso et al., 2004 ; Adefisoye, 2015)

 2. การขาดการวางแผนดานการจดัการภัยพบิตัแิละแผนเผชิญเหตทุีส่อดคลองกบัสถานการณจริง  
หลายงานวจิยัช้ีใหเห็นวาทองถิน่สวนใหญไมมกีารวางแผนอยางเปนระบบ ไมมกีารจัดทํางบประมาณรองรบั
ทีเ่หมาะสม แผนไมสามารถปฏิบตัไิดเพราะไมเหมาะกบัพ้ืนทีห่รือไมสอดคลองกับทรัพยากรทีม่ ีการขาดความรู
ขององคกรปกครองทองถิ่น  ละเลยตอความสําคัญของกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยรวมของหนวยงานรัฐ 
(Mori, 2013) ไมมีการกระตุนจากสวนกลาง และการท่ีรัฐสวนกลางมีทัศนคติที่เห็นวาการจัดการภัยพิบัติเปน

งานทีต่นจะตองรบัผดิชอบ เพราะเปนถอืงานดานความมัน่คง (Wolensky & Wolensky, 1990 ;  Adefisoye, 2015 )   

 3. การทาํงานท่ียงัยึดติดแนวคิดแบบราชการของทองถิน่ สถาบนัท่ีเก่ียวของกบัการจัดการภัยพิบตัิ

ของระบบราชการ มักจะมีแนวโนมในการปฏิเสธแนวทางการทํางานใหมๆ ในเรื่องเทคโนโลยีและการรับรู

ขาวสารท่ีมาจากนอกระบบ ไมอยูในสายการบังคับบัญชาหรือมาจากองคการอ่ืนๆ ทําใหขาดการพัฒนา         

ตอระบบการจัดการ และขาดการเหลียวแลขาวสารจากองคการภาคเอกชนและองคการอื่นดานภัยพิบัติ      

ทําใหเหตุการณภัยพิบัติหลายครั้งเกิดการตัดสินใจที่ลาชา และนําไปสูความสูญเสียของประชาชน (Bussell, 

2013 ; Murdiyarsoet et al., 2004)
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 4. การแบงอํานาจที่ไมชัดเจนในการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการกระจายอํานาจการจัดการภัยพิบัติกับทองถิ่นที่ไมสมบูรณ สงผลใหอํานาจการตัดสินใจ
ดานภัยพิบัติบางอํานาจยังคงกระจุกตัวอยู กับหลายหนวยงาน สงผลทําใหยากตอการบริหารจัดการ 
สถานการณ  อาํนาจการตดัสนิใจกระจัดกระจายไมรวมอยูทีเ่ดยีว สงผลใหการตดัสินใจเปนไปอยางลาชาและ
ขาดประสทิธิภาพ อกีท้ังหนวยงานบางทองถิน่ยังขาดความชัดเจนในหนาท่ีของตนเองโดยทีไ่มสามารถตดัสินใจ
เพราะเกรงวาจะไปกาวลํ้าอํานาจของหนวยงานอื่น โดยเฉพาะในบางประเทศเชน ประเทศไทย และ        
อินโดนีเซียพบวา มีหนวยงานในการตัดสินใจเรื่องภัยพิบัติจากอุทกภัยมากกวาย่ีสิบหนวยงาน (Manuta, 

Khurtmaung & Lebel, 2005 ; Lebel et al., 2011 ; Atkinson, 2014 ; Adefisoye, 2015)   

 5. คานิยมความเชื่อตอภัยพิบัติแบบเดิมของผู มีสวนเก่ียวของในการจัดการภัยพิบัติและ                    
ของประชาชน งานวิจัยหลายชิ้น เชนงานของ Manuta et al.(2005) Gopalakrishnan & Kulkarni (2007)
Adefisoye (2015) ชี้ใหเห็นวา ความดอยประสิทธิภาพและความตอเนื่องของการจัดการภัยพิบัติและ                
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหน่ึงเปนผลมาจากความเชื่อที่วาภัยพิบัติเปนเหตุการณ         
ทางธรรมชาติ เปนผลมาจากการกระทําของสิ่งศักดิ์สิทธิหรือพระเจาซึ่งเกิดขึ้นเปนคร้ังคราว ไมเกิดขึ้นแบบ
ประจําสมํา่เสมอ ดงัน้ันภัยพิบตัเิปนส่ิงท่ีไมสามารถควบคมุและจดัการได สงผลใหประชาชนและผูปฏิบตังิาน
ไมเหน็ความจําเปนของการทุมเททรัพยากรในการควบคมุผลจากภยัพบิตั ิโดยท่ีมกีารจัดการแบบภารกิจพเิศษ
ในแตละครัง้ไปและไมจาํเปนตองมแีผนในการเตรยีมการ อกีทัง้มแีนวโนมในการยอมรบัวาภยัพิบตัเิปนชะตากรรม 

 6. การขาดผูนําและผูกําหนดนโยบายที่มีทักษะในการทํางานในสถานการณภัยพิบัติและ
การขาดเจตจํานงทางการเมืองที่จะทําเพื่อประชาชน  ในสถานการณจัดการภัยพิบัตินั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
อาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว เด็ดขาด อีกทั้งการประสานงานกับหลายหนวยงาน ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็น
วา ผูนาํองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนา ยงัขาดทักษะในการทํางานในสถานการณ
ฉุกเฉิน ยังคงเนนเรื่องการทํางานแบบตามระบบระเบียบและเนนแกไขปญหาตามสถานการณสิ่งที่เกิดขึ้น    
(ไมวางแผนระยะยาว) ทาํใหการทาํงานไมสามารถแกปญหาได (Murdiyarso et al., 2004) อกีทัง้ยงัพบตอไปอกีวา 
ผูนาํสวนใหญในทองถิน่ขาดความจรงิใจในการแกปญหา ไมสนใจในเรือ่งทีเ่ปนความเดือดรอนของประชาชน 
สนใจเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่จะสรางความนิยม การอยูรอดในระบบของตัวเอง สงผลใหการแกปญหา

เปนไปอยางไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง9 (Manuta et al., 2005)

 7. องคการภาคประชาชนและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมอยางจํากัดในการเขาไปมีสวนรวม   
ตอการกําหนดแผนงานวิธีการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ บางทองถิ่นเปดโอกาสใหเขามา
มสีวนรวมในเชิงโครงสรางเชิงพ้ืนฐาน  แตในการดาํเนนิการรฐักลบัเปนผูถอืบทบาทหลกัในการนาํและดาํเนนิการ
ตดัสินใจดวยตนเอง ดวยคาํอธบิายท่ีวาภาคประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเรือ่งทางเทคนิคของระบบราชการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของตามระเบียบแบบแผนเปนตน (Lebel et al., 2011 ; Hai, 2010) เชน  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและขาราชการจาํนวนไมนอยยังมีระบบคดิเก่ียวกับองคการภาคประชาชนในเชงิลบอยู  สวนใหญ

9มองวาภัยพิบัติคือ โอกาสในการสรางความนิยม ในการสรางความรูจักกับประชาชน ดังนั้น การมีภัยพิบัติอยางตอเน่ืองเปนเร่ืองท่ีดี        
  ไมจําเปนตองสรางกลไกในการแกปญหา
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มีความเห็นไปในทางสอดคลองกันวาองคการภาคเอกชนมีแนวโนมจะขัดขวางการดําเนินงานตรวจสอบรัฐ 
กดดนัการดําเนนิงาน เปนภยัคกุคามตอระบบมากกวาจะชวยดาํเนนิการ10 กระบวนการสรางชองทางการมีสวนรวม
ทางนโยบายขององคการเหลาน้ีจึงมีแนวโนมท่ีจะปดก้ันหรือออกแบบระบบใหองคการภาคประชาชนมี          

สวนรวมนอยทีส่ดุ (Tonami & Mori, 2007; Lebel et al., 2011; Mori, 2013 ; Bussell, 2013 ; Adefisoye, 2015)

ตารางที่ 1

สรุปกับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา

10มุมมองของรัฐเชนนี้มักปรากฏในประเทศกําลังพัฒนา เชนประเทศหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย ฟลิปปนส  และ
   หลายประเทศในแอฟรกิา (โดยเฉพาะประเทศ Gambia, Zimbabwe) สวนใหญประเทศเหลาน้ีมรีะบบการปกครองท่ีไมใชประชาธิปไตย 
  หรือกึ่งประชาธิปไตยมากอน

1. Adefisoye (2015) 

2. Atkinson (2014)  

3. Bussell (2013) 

4. Gopalakrishnan & ,

    Kulkarni (2007) 
 

5. Hai Do (2010)  

6. Lebel, Manuta & Garden (2011) ) 

7. Mori (2013)

8. Manuta, Khurtmaung & Lebel 

(2005) 

9. Murdiyarso (2004) 

10. Nikitina (2005)  

11. Tonami & Mori (2007) 

12. Wolensky & Wolensky

(1990)
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ไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย 

 ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศกําลังพัฒนาท่ียังมีความพรอมและมีพัฒนาการในการจัดการ             
ภัยพิบัติ ความเสี่ยงการจัดการภัยพิบัติคอนขางลาชาหากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เชน      
ประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส ฯลฯ แมวาจะมกีารพฒันาทางดานอ่ืนๆ ใกลเคยีงกัน เชน เศรษฐกจิ สงัคม 
การเมือง  แตความไดเปรยีบของประเทศไทย คอือยูในพืน้ท่ีทีป่ลอดภัยจากภัยพิบตัทิาํใหการขาดประสบการณ
ในการเผชิญเหตุ สงผลใหประเทศไมตองทุมเททรัพยากรกับนโยบายมากมายดังเชน ประเทศอื่นรอบขาง         
แตดูเหมือนวาคําอธิบายดังกลาวขางตนจะตื้นเขินเกินไปที่จะสามารถอธิบายการพัฒนาที่ลาชาของไทยได
 กวายี่สิบปที่ผานมา  นักวิชาการทางดานนโยบายการบริหารรัฐกิจและสิ่งแวดลอม พยายามคนหา
ตนเหตขุองความไมพรอมตอพัฒนาการจดัการภัยพิบตัใินหลายกรณีศกึษาและหลายมิต ิ ขอคนพบทีน่าสนใจ
และสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการหลายกลุมชี้ใหเห็นวาเหตุผลของการไมพัฒนาทางดาน            
การจดัการภยัพบิตัใินไทย เปนผลมาจากการขาดศกัยภาพดานความพรอมของสถาบัน (Incapacity Institute)      
และกับดักการจัดการภัยพิบัติแบบไทย (Thailand Disaster Management Traps) (Tonami & Mori, 2007 

; Lebel et al., 2011; Tiyapairat, 2012 ; Mori, 2013 ; วรัทยา พรหมชาติ, 2556) ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้

 1. กักดักที่เปนผลของการรวมศูนยของรัฐไทยมาอยางยาวนาน (Over Centralization and 
Bureaucracy Trap) ทําใหการจัดการภัยพิบัติมีลักษณะ ดังนี้
  1.1 การท่ีรัฐมีการทํางานแบบรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ มีทํางานแบบแยกสวน                   
มีอาณาจักรเปนของตนเอง ตางหนวยงานตางทํา  (Fragmentation Centralization) แยกกันวางแผน                
ทุกหนวยงานมีแผนและเปาหมายเปนของตัวเองแมแตเปนปญหาเรื่องเดียวกัน  ไมยอมรับการประสานงาน
และคาํสัง่จากหนวยงานอืน่  ขาดการบรูณาการในแผน  เปนผลทาํใหเกดิความเสยีหายในการจดัการภัยพบิตัิ
ในหลายเรื่อง (Chareomuang, 2006 ; Tiyapairat, 2012 ;  Tonami & Mori, 2007; ศิริรักษ สิงหเสม, 2554) 
เชน นํ้าทวมในจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2005 เปนภาพชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานประสานงาน 
แบบตางหนวยตางทํา การท่ีกรมอุตนุยิมวทิยา (ทีท่าํหนาทีเ่ตอืนภัย) ไมแจงเตือนเร่ืองปริมาณน้ําฝนท่ีตกเกินกวา
ปกตแิกเทศบาลนครเชยีงใหม ทาํใหเทศบาลนครเชยีงใหมไมสามารถเตรยีมการระบายนํา้ไดทนั เชนเดยีวกบั
กรณีนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ในป ค.ศ. 2006 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (หนวยงานระดับทองถิ่น             
มีหนาท่ีปองกันพ้ืนท่ีในเขตเมืองหลวง) ไมสามารถผลักน้ําออกจากกรุงเทพฯ ไดเพราะไมมีอํานาจในการใช
ระบบระบายนํ้านอกเขตพื้นท่ีชานเมือง  เนื่องจากระบบระบายน้ําเปนอํานาจในเขตความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมมีอํานาจส่ังกรมชลประทาน (ไมใชหนวยงานภายใตบังคับ
บัญชาของผูวาฯ และเปนหนวยงานระดับชาติ) (ทวิดา กมลเวชช, 2554 ; Manuta, Khrutmuang,                    
Huaisai & Lebel, 2009 ; Lebel , Manuta & Garden, 2011 ) ทั้งที่เปนผลประโยชนของประชาชนสวนรวม
  1.2 การเนนความเครงครัดตอกระบวนการปฏิบัติงาน การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน                 
การไมสนใจตอการปรับตัว ขาดความยืดหยุน คํานึงถึงการรักษาสถานะของตนเอง ไมอยากเร่ิมตนกับ             
การทํางานใหมๆ   การดาํเนนิงานในกระบวนการทีเ่ตม็ไปดวยนกัเทคนิคทีมุ่งเนนใหกระบวนการทางการบรหิาร
การตัดสินใจมากกวาการใชขอมูลความรูที่เปนประโยชนจากองคการภายนอก การดําเนินนโยบายเปนแบบ

ยดึแนวทางปฏบิตัแิบบเดิม (ใชตวัแบบ Incremental Model)  ปญหาน้ําทวมในจังหวดัอยธุยา พษิณโุลกและ
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ปญหาหมอกควนัในภาคเหนอืของไทยท่ีถอืเปนหลกัฐานเชงิประจกัษของคําอธบิายขางตนตอระบบราชการไทย
ตอกระบวนการจัดการภัยพิบัติ ที่แมจะมีการกระตุนจากองคการภายนอก หนวยงานระหวางประเทศ                  
ในเรื่องความรุนแรงข้ึนของปญหา รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมักอาศัยขอจํากัดเร่ืองการกระจายอํานาจ         
ที่จํากัดของหนวยงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ ลวนแลวแตเปนตนเหตุของการไมดําเนินการและ

การไมเปลี่ยนแปลงแนวทางการแกไขปญหา11  นั้น (Manuta et al., 2009 ; Tiyapairat, 2012) 

  1.3 การมองปญหาแบบไมบูรณาการและไมเห็นความสําคัญของความเช่ือมโยงของ                

การแกปญหา เห็นไดจากการแกไขปญหาเรื่องภัยพิบัติเร่ืองนํ้าทวมในไทย องคการที่เกี่ยวของจะมีแนวทาง           
แกปญหาแบบตามสถานการณในทกุป เกดิขึน้แลวจงึคอยแกไข โดยท่ีรฐัไมพยายามสบืเสาะหาความเชือ่มโยง
ของปญหาวามีตนเหตุมาจากผลกระทบเรื่องใด อยางเชนจะเปนการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตรในพื้นที่ของ
ไทย หรอืของสภาวะอากาศของโลกหรือไมอยางไร และหนวยงานใดทีเ่กีย่วของบางในการแกปญหา ผลก็ คอื
รฐัและหนวยงานดานสิง่แวดลอมและภยัพิบตัขิองไทยใหความสําคัญเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ
และการจัดการสิ่งแวดลอมนอยจนเกินไป  หนวยงานดานการจัดการภัยพิบัติมีการพัฒนาที่ลาชา เมื่อเกิด    
ภยัพิบตัขิึน้ในพืน้ท่ี ทาํใหการทาํงานแบบบูรณาการเปนไปดวยความยากลาํบาก (ไมคุนเคยกับการประสานงาน 
ไมเคยชินกับการทํางานแนวราบ ไมเห็นเปาหมายของการแกปญหารวมกัน) (Tonami & Mori, 2007 ; Lebel 

et al., 2011 ; Mori, 2013 ; Sirimongkonlertkun, 2014)

 2. กับดักที่เปนผลมาจากผูนํา และนักการเมือง (The Elite and LeaderTraps) สงผลใหเกิด

ปญหาทางการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้

  2.1 ผูนาํของไทย มกัมแีนวทางในการแกปญหาภยัพบิตัทิีส่อดคลองกับผลประโยชนของตัวเอง
หรือกลุมของตนเองเปนสําคัญ โดยการแกปญหาของภาครัฐในหลายกรณี ภาครัฐมักจะใชกลไกในการจาง  
ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการจากองคการที่เปนกลางมาเพ่ือสนับสนุนคําตอบและแนวทางของตนเองท่ีคิดไว
ตั้งแตเริ่มตน แทนที่จะตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกตอง   การดําเนินการดังกลาวยังถือเปนกลวิธีในการกีดกัน
และสรางอุปสรรคใหผูเชี่ยวชาญและผูรูในทองถ่ิน รวมท้ังประชาชนใหเขามามีสวนรวมไดยาก และยังเปน  
การหลีกเล่ียงการตรวจสอบการตัดสินใจของตนเองอีกดวย ซึ่งในการแกไขปญหานํ้าทวมในหลายจังหวัด    
ทองถิ่นจะตองเสียงบประมาณในการซื้อที่ดิน เตรียมพื้นที่รองรับนํ้าสวนเกิน (แกมลิง) ที่ไมเกิดประโยชนและ
ไมสามารถใชงานปองกันน้ําทวมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ลวนแลวแตเปนผลมาจากนักการเมืองในพ้ืนท่ี  

บางสวนขายที่ดินตนเองใหกับรัฐและขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ (Lebel et al., 2011)

  2.2 การแกปญหา มกัตอบสนองจากแรงกดดันทางการเมืองและโอกาสทางการเมืองมากกวา       

ความจําเปนในการตอบสนองสถานการณฉุกเฉินและการแกปญหาระยะยาว การเกิดขึ้นของภัยพิบัติ                 

ในประเทศไทยจากการศึกษาของ Lebel at al. (2011) และ Manuta et al. (2009) Mishra (2012)                   

Raungratanaamporn (2014) ผูนําทางการเมืองและนักการเมือง มองวาภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในแตละครั้ง             

11นักวิชาการเชน  Lebel et al. (2011) และ Manuta et al. (2009) เห็นวา ระบบการจัดการภัยพิบัติที่ไดรับความชวยเหลือจากองคการ
  ภาคเอกชน องคการไมแสวงหากําไร และภาคประชาชนโดยตรง มีแนวโนมวาจะสามารถมีประสิทธิภาพมากกวารัฐเขาดําเนินการเอง
   ทัง้หมด ในทางกลับกนั  Tonami & Mori (2007) กลบัมองวารฐัสามารถจดัการกระบวนการตางๆ ทาํไดดหีากมีความตอเน่ืองและจริงจงั
  โดยเฉพาะตองทําใหการบริหารจัดการมีความเปนสถาบันขึ้นมากอน  
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มาพรอมกับโอกาสทางการเมืองของนักการเมืองในการทําคะแนนนิยมจากประชาชน12  และการแสวงหา
ประโยชนจากการไดงบประมาณกอนใหญที่จะสนับสนุนแกหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
สิ่งที่พบตามมาก็ คือผูนําในหนวยงานราชการสวนใหญมักทําใหการชวยเหลือโครงการภัยพิบัติ มีลักษณะ
เปนการเฉพาะกิจหรือรายครั้ง13 มากกวาจะสนใจงานที่เปนแนวทางการแกปญหาระยะยาว งานที่กระทบตอ
ความสนใจของประชาชนจํานวนมาก ดังเชนตัวอยางของการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยน้ําทวมดินโคลน
ถลมในพื้นที่ภาคเหนือ ที่บานปาคา อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาการชวยเหลือฟนฟูเปนไปดวย
ความลาชา แตเม่ือเหตกุารณเร่ิมมีสือ่มวลชนนําเสนอขาว กลับกลายเปนวาหนวยงานทกุหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
รีบเขามาตอบสนองอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันเม่ือเหตุการณหายไปจากความสนใจของสื่อ การชวยเหลือ          
ก็นอยลงตามไปดวย ทั้งท่ีประชาชนในพื้นท่ียังมีปญหาในเรื่องความตองการฟ นฟูในเร่ืองจิตใจและ                   

การประกอบอาชีพ14 

 3.  กับดักท่ีเปนผลจากความสํานึกทางส่ิงแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน        
(Public Mind Traps) กลาวคือ ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน การมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม สังคม 
และความกระตอืรอืรนตอภยัพบิตัถิอืเปนสวนผลกัดนัความสําเร็จของนโยบายการจัดการภัยพบิตัขิององคการ
และสถาบันอยางมาก ดวยความซับซอนของปญหาที่มากขึ้น บทบาทของรัฐและสถาบันดานการจัดการ        
ภัยพิบัติของรัฐเปลี่ยนแปลงจากเดิม รัฐท่ีมุงเนนการจัดการมีอํานาจเต็มในการจัดการทุกกระบวนการ           
(Traditional Government in Disaster Management) สูการทํางานแบบเครือขายและขับเคลื่อนบน            
ความรวมมือของคนในพื้นที่ สงมอบทรัพยากรใหประชาชนบริหารจัดการเอง  (Governance Collaboration 
in Disaster Management) ประชาชนในกระบวนทัศนใหมตองเนนการมีสวนรวมแบบมืออาชีพ                       
(Professional Approach) ที่สามารถมองภาพทางส่ิงแวดลอมโดยรวม มองความสัมพันธของปญหาตางๆ
ดานสิง่แวดลอมอยางเปนระบบ มจีติสาธารณะ  มศีกัยภาพการทาํงานในการสรางเครอืขายกบัรฐั องคการเอกชน 
ภาคประชาชน และองคการทุกระดับ มีทัศนคติเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมภัยพิบัติ (McEntire, 2007;  Kapucu, 
2012) ในทางกลบักัน จากการศกึษาเกีย่วกบันโยบายภัยพิบตัแิละสิง่แวดลอมในไทย (ไพรชั  ตระการศิรนินท, 
2553 ; Tiyapairat, 2012 ; Sirimonkonlertkul, 2014) พบวา การมีสวนรวมและจิตสํานึกของประชาชน          
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความรูเรื่องภัยพิบัติของคนในประเทศไทยยังตํ่า มีลักษณะการมีสวนรวม    
แบบเดิม (Traditional Approach) ที่มองภาพไมเห็นความสัมพันธของปญหาสิ่งแวดลอมกับสิ่งที่ชุมชนหรือ
ตนเองกระทํา สนใจในการปกปองเรื่องของประโยชนสวนตนเปนหลัก ไมมองถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม      
ตอสังคมหรือชุมชนอ่ืนๆ  สนใจเพียงกระบวนการหรือแนวทางการตอบสนองจากภัยพิบัติเฉพาะหนา               
ตามสถานการณเทาน้ัน (ไมเนนการปองกนั ขาดการวางแผนระยะยาว) ขาดความรูในการเขาไปมสีวนรวมตอ

นโยบายภยัพิบตั ิไมไดมาจากความสาํนึกเรือ่งภยัพิบตัดิวยตนเอง เกิดข้ึนจากโครงสรางของสวนราชการดาํเนนิการ

12นักการเมืองมักจะไมตอบสนองอยางเต็มที่ หรือตอบสนองอยางรวดเร็วในพื้นที่ที่ตนเองไมไดผลประโยชน ไมออกสื่อ ไมมีขาว 
  หรือไมใชพื้นที่ฐานเสียงของตนเอง
13เพราะหากทําใหเปนโครงการตอเนื่องระยะยาวอาจไมเปนประโยชนตอคะแนนนิยม และการไดผลประโยชนที่ไดรับในแตละป
14มุมมองของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการฟนฟูภัยพิบัติของประเทศไทย มองวาการฟนฟูที่สําเร็จคือการซอมแซมบานพักที่อยูอาศัย
  ใหดีดังเดิม (สนใจในแงรูปธรรม) ในทางตรงกันขามกลับละเลยเรื่องของการฟนฟูทางดานจิตใจ การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ ฯลฯ
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ใหดังตัวอยาง การดําเนินนโยบายเรื่องภัยพิบัติหมอกควันทางภาคเหนือที่รัฐพยายามชี้ใหเห็นถึงปญหา         
และผลกระทบอยางกวางขวางทางดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ จนนํามาสูการมีมาตรการหามเผาในพื้นที่ 
ผลปรากฏวาประชาชนก็ยังฝาฝนดวยเหตุผลในเร่ืองการทําเกษตรกรรมเร่ืองปากทอง โดยไมสนใจผลกระทบ
ตอสวนรวม การเกดิมลพิษเชนเดยีวกนักบัการวางแผนเหตกุารณนํา้ทวม แผนดนิถลมในหลายพืน้ที ่ทางภาคเหนอื 
(เชียงใหม เชียงราย อตุรดิถต) ทีพ่บวา ทัง้ท่ีรฐัเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ท่ีเขาไปมสีวนรวมในกระบวนการ             
แกปญหา แตสิ่งท่ีพบคือ ประชาชนไมสนใจเขารวมดวยเหตุผลที่วาตองทําภารกิจสวนตัว อีกท้ังเรื่อง                     
ภัยพิบัติเปนเรื่องของธรรมชาติมิอาจคาดเดาไดจึงปลอยใหเปนไปตามสภาพการณและการปองกันควรเปน

หนาที่ของรัฐที่ควรเขามาจัดการ15

ตารางที่ 2

สรุปไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

15Tonami & Mori (2007) Mori (2013) ใหเหตุผลของการขาดการมีสวนรวมของประชาชนวาเพราะความเปนสถาบันของหนวยงาน   
  ภาครัฐไทย เชน เทศบาล และองคการสวนกลางกระทรวงเกษตร สิง่แวดลอม ทีแ่มวาจะเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมอยางกวางขวาง 
  แตในทางปฏิบัติกลับไมนําความเห็นของประชาชน หรือ องคการภาคประชาชนเขามามีสวนในการตัดสินใจ ประชาชนจึงมีความรูสึก
  วาไมอยากเขาไปมีสวนรวม 

 Over Centralization and 

Bureaucracy Trap 

The Elite and     

eader Traps 

Public Mind Traps 

1. Chareomuang (2006)  

2. Kapucu (2012)   

3. Lebel, Manuta & Garden (2011) 
  

 

4. Manuta, Khrutmuang,  
    Huaisai & Lebel (2009)   

 

5. McEntire (2007)  

6. Mishra (2012)  
7. Mori (2013)  

8, Raungratanaamporn (2014)  
9. Sirimongkonlertkun (2014)  

10.Tiyapairat (2012)  

11. Tonami & Mori (2007)  
12 .  (2553)  
13.  (2554)  
14.  (2554)  
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16งานศึกษาของ Supajakwattana W. (2016) ทีท่าํการทบทวนวรรรณกรรมเก่ียวกับ การศึกษาวิจยัภยัพบิตัใินประเทศไทย ชีใ้หเหน็วา งานวิจยั 
  จาํนวนมากทีส่ดุท่ีนกัศึกษา และ นกัวิชาวิจยั ทาํมากท่ีสดุคือ เร่ืองความพรอมในการจดัการตอภัยพิบตั,ิ การศกึษาความรูความเขาใจ ฯลฯ   

สรุป
 ไตรลักษณะปญหาดังกลาว ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการกําหนดศักยภาพทาง               

การจดัการภยัพบิตัขิองสถาบนัและทองถิน่ของไทยในรอบหลายปทีผ่านมา หลายคร้ังตัวแปรเหลานีถ้กูหยบิยก

วาเปนตัวแปรทีส่งผลกระทบจรงิตอกระบวนการจดัการภยัพิบตั ิแตในรอบกวาทศวรรษ นบัต้ังแตป พ.ศ.2549  

จนถึงปจจุบนั การศกึษาเชงิลกึในประเด็นปญหาเหลานีก้ลับนอยกวาทีค่วรจะเปน (โดยเฉพาะวงวชิาการไทย)16   

ซึ่งขัดกับลักษณะของวิชาทางการจัดการภัยพิบัติที่มีแง มุมความเปนสหวิทยาการอยางมากที่สุด                        

(Sylves, 2015, 26-42)  แทจริงแลวการศึกษาภัยพิบัตินั้นมีแงมุม มีประเด็นและโจทยการวิจัยท่ียัง                    

ตองทําการศึกษาอยางมากมายทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง ยกตัวอยางเชน การศึกษามิติทางการเมือง             

การกระจายอํานาจกับผลกระทบการจัดการภัยพิบัติ การครอบงําทางการจัดการ  มิติทางผูนําทางการเมือง 

การครอบครองทรัพยากรทางการจัดการ และผลกระทบทางการจัดการภัยพิบัติของทองถ่ินรวมทั้ง                      

มติทิางสงัคม ความสัมพนัธระหวางรัฐ ภยัพบิตัใินเชงิเปรยีบเทยีบ ฯลฯ ทัง้นีแ้มขอคนพบในบทความเชิงสาํรวจ

ฉบับนี้ จะเปนเพียงภาพกวางของการระบุปญหา อยางไรก็ตามนาจะเปนการกระตุนครั้งสําคัญที่ทําให              

นักบรหิารจดัการภาครฐั นักสังคมศาสตรและผูที่สนใจการจดัการภยัพิบตัิหันมาขดุรากเหงาของไตรลกัษณะ

เหลานี้อีกครั้งเชนกัน     
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