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บทคัดยอ
ขอถกเถียงในเรื่องของปญหาการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทยจากนักวิชาการดานภัยพิบัติมีมา
อยางยาวนาน ถึงแมวา ขอคนพบจากการวิจยั และการศึกษาแบบสหวิทยาการในประเด็นขางตนในหลายๆ ครัง้
พบวายังมีความสับสนในบางประเด็น ทั้งนี้หากจะรวบรวมปญหาในกระบวนการจัดการภัยพิบัติของไทยนั้น
การศึกษาโดยบทความฉบับนี้ไดมีการทบทวนและศึกษาจากงานเขียนในการจัดการภัยพิบัติทั้งในดาน
การจัดการ การกําหนดนโยบาย และปญหาในการจัดการภัยพิบตั ใิ นประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาหนึง่ ทศวรรษพบวา ลักษณะปญหาในการจัดการภัยพิบตั ขิ องไทย กําลังเผชิญกับ 3 ลักษณะ
ปญหาทางโครงสรางการปกครองขององคการทองถิ่น 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
ในชวงกวาทศวรรษทีผ่ า นมา โลกไดมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางกาวกระโดดทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่ไดทําการยกระดับความเปนอยูของมนุษยในหลายมิติ ทั้งทาง
ดานการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต การเติบโตเหลานี้ดูเหมือนวาจะเปนการใหสังคมมีความยั่งยืนมากขึ้นและ
จะทําใหลดความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของมนุษยลง แตหาไดเปนเชนนั้นไม การพัฒนาขางตน
กลับกลายทําใหเกิดผลเชิงลบตอโลกหลายประการ กอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เกิดภัยพิบัติขนาดใหญที่โลกไมเคยเผชิญมากอน สิ่งเหลานี้
เปนผลมาจากขาดการวางแผนอยางไรทิศทางของตัวแสดงหลักในเรื่องสิ่งแวดลอมของโลกตอความยั่งยืน
ในการใชทรัพยากรทั่วโลก แมในชวงสองทศวรรษที่ผานมา (ตั้งแต ค.ศ. 1992) ตัวแสดงหลักระดับนานาชาติ
โดยสหประชาชาติเริม่ ใหความสนใจตอแนวคิดเรือ่ งการพัฒนาสิง่ แวดลอมในแตละประเทศใหมคี วามยัง่ ยืน1
(Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013) และสนใจการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศมากขึน้ 2 (Joyeeta, 2010)
แตผลกระทบที่รุนแรงอยางภัยพิบัติทางธรรมชาติกลับทวีความรุนแรงและสรางความเสียหายกับทุกภูมิภาค
ของโลกอยางกาวกระโดดเชนกัน เมือ่ พิจารณาตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจและการสูญเสียชีวติ ของประชากร
ในแตละภูมิภาคในชวงยี่สิบปที่ผานมาพบวาความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกจากภัยทางธรรมชาติเพิ่ม
1

UNCED (United Nations Conference on Environment and Development)
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) ป ค.ศ. 1991 เปนแกนนําในการทําขอตกลงลด
กาซคารบอนไดออกไซด ประชุมครั้งนั้นทําใหเกิด Kyoto Protocol ในป ค.ศ. 1997

2

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

21

ขึ้นกวาสองเทา3 (Center for Research on the Epidemiology of Disaster (CRED), 2016) ในขณะเดียวกัน
จํานวนผูเสียชีวิตจากเหตุการณภัยพิบัติก็เพิ่มขึ้นถึงกวาสามเทานับตั้งแตป ค.ศ. 2005 จึงถึงปจจุบัน4
ในขณะเดียวกันหากพิจารณาทั้งตัวเลขของความสูญเสียและความเสี่ยงตอเหตุการณภัยพิบัติใน
รายภูมิภาค ปรากฏวาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตถือเปนกลุมที่มีความสูญเสียมากเปนอันดับตนๆ และ
มีความพรอมของระบบบริหารความเสี่ยงการเผชิญหนาตอภัยธรรมชาติลาชามากที่สุดในเชิงเปรียบเทียบ
ประเทศกลุม ภูมภิ าคเอเชียดวยกันเอง (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
สนใจเรือ่ งเศรษฐกิจมากกวาสิง่ แวดลอม การมีมมุ มองเชิงลบตอประชาชนในเรือ่ งสิง่ แวดลอม การมุง มัน่ เฉพาะ
เรือ่ งประชานิยม อํานาจนิยมของผูน าํ รวมไปถึงเรือ่ งของระบบอุปถัมภตา งตอบแทน ฯลฯ (Murdiyarso, 2004;
Lebel, Manuta & Garden, 2011 ; Atkinson, 2015 ; Mori, 2013) ถือเปนคําอธิบายหลักของการดอยพัฒนา
ในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงประเทศไทยในหวงหลายปที่ผานมา6
ถึงแมวา พัฒนาการทางกฎหมายภัยพิบตั ขิ องประเทศไทย จะเริม่ วางตนแบบสําหรับการบริหารจัดการ
การทํางานดานภัยพิบตั ขิ องหนวยงานทองถิน่ เพือ่ ใหการสัง่ การและประสานงานกันไดอยางหลากหลายชองทาง
และเปนระบบมากยิง่ ขึน้ 7 โดยใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบตั เิ ฉกเชนนานาอารยประเทศ แตในทางกลับกัน
ดูเหมือนวาการปฏิบัติงานจริงขององคการปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ
ยังตกหลุมพรางแบบเดิม เห็นไดจากความลมเหลวในการแกปญหาภัยจากนํ้าทวมครั้งใหญในประเทศไทย
ในเมือ่ ป ค.ศ. 2013 และ เหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 2014 ภาคเหนือของไทย (Meteorological Department
3

ในป ค.ศ.1990 โลกมีความเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวน 278 billion US. และในป ค.ศ. 2015 ความเสียหายมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน
346 billion US.)
4
จากสถิตขิ อง Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (2016) ที่ปรากฏวา ป ค.ศ.2015 มีจํานวนผูเ สียชีวิตจาก
เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกถึง 22,773 คน เปนจํานวนกวาหนึ่งในสามของจํานวนสถิติผูเสียชีวิตในเหตุการณภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในชวงสิบป ตั้งแตป ค.ศ.2005 - ค.ศ. 2014 (ที่มีจํานวน 76,424 คน)
5
การมีทตี่ งั้ ใกลกบั พืน้ ทีศ่ นู ยสตู ร ตองเผชิญกับพายุ ภัยจากนํา้ ทวมในแทบทุกฤดู, การมีทตี่ งั้ บนแนวระนาบจากรอยแยกของแผนเปลือกโลก
(ประเทศฟ ลิ ป  น ส อิ น โดนี เ ซี ย พม า ) ทํ า ให ต  อ งเผชิ ญ หน า กั บ ภั ย จากภู เ ขาไฟ แผ น ดิ น ไหว และ สึ น ามึ แบบคาดเดาไม ไ ด
มีประมาณการจาก UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ประเทศในกลุม
เอเซียตะวันออกเฉียงใตไดรับความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ราวๆ 53 billion Us ตอป (between 2010 and 2014) เฉพาะผลกระทบ
จากธรณีพิบัติภัยเพียงอยางเดียว (แผนดินไหว สึนามิ)
6
นักวิชาการเชน Murdiyarso et al. (2004) ; Nikitani (2005) ; Lebel, Manuta & Garden (2011) ; Mishra (2012) อาจเรียกจุดรวม
ดังกลาววา “ Incapability Institution” หรือ เปนกับดักของรัฐที่ตองเผชิญ “Institutional Traps” ในการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดลอม
7
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 สะทอนใหเห็นถึงความพยายามที่สําคัญตอการแกปญหาตอประเด็น
ภัยพิบัติ กระจายอํานาจในการจัดการและเพิ่มศักยภาพของการจัดการภัยพิบัติ
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of Thailand (MDT), 2016 ; Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT), 2014)
ซึ่งถือเปนภัยพิบัติระลอกลาสุดที่เกิดความเสียหายมหาศาล8
บทความนีม้ เี ปาประสงคสาํ คัญในการเสาะหาลักษณะปญหารวมทีเ่ ปนตัวแปรหรือกับดักอันมีอทิ ธิพล
ตอศักยภาพการจัดการภัยพิบัติของทองถิ่นที่ลาชาและลมเหลวของประเทศไทย ศึกษาดานการจัดการ
ภัยพิบัติที่ผานมาของนักวิชาการไทยและตางประเทศแบบภาพกวาง เพื่อใหภาพปญหาชัดเจนขึ้นและ
ถือเปนการกระตุนใหนักวิจัยทางการจัดการภาครัฐและการจัดการภัยพิบัติเขามาศึกษาในเชิงลึก
กับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา
ทามกลางกระแสการกระจายอํานาจทางการเมืองในรอบศตวรรษทีผ่ า นมาทัง้ ในประเทศพัฒนาแลว
และกําลังพัฒนา สงผลกระทบสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแทบทุกประเทศทั่วโลกในหลายมิติ
โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการ จากอดีตที่ทองถิ่นเคยทําหนาที่เปนเพียงผูรับและสงมอบทรัพยากรจาก
สวนกลาง ปจจุบนั ทองถิน่ กลายเปนพืน้ ทีห่ ลักในการทําหนาทีต่ อบสนองความตองการของประชาชนพลเมือง
ในทุกดานและทุกกระบวนการเองทั้งหมด (ทั้งดานการระดมทรัพยากร วางแผน จัดองคการ บริหาร และ
สงมอบ) สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกันไปคือการเติบโตของโครงสรางองคการ สถาบัน ทําใหการจัดการของทองถิ่น
ตองมีความสอดคลองกับภาระที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลของสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติระดับโลกและนานาชาติ ไมเพียง
แตจะสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเตรียมรับมือตอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและ
คาดการณไมไดของรัฐบาลกลางและระดับชาติ ยังสงผลกระทบโดยตรงตอทองถิ่นและสถาบันปกครอง
สวนทองถิ่น (ในฐานะที่เปนพื้นที่อาศัยของประชาชน และเปนพื้นที่ในการปฏิบัติโดยตรง) ที่ตองรับมือและ
สรางกลไกทางสถาบัน หาวิธีการจัดการในการปรับตัวเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอประชาชนและ
ทรัพยสินในอนาคต (Neal & Phillips, 1995) Soloway (2004) เห็นไดวา สถาบันทองถิ่นตองทําหนาที่สําคัญ
ในการเปนผูนําทิศทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งทางดานการระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
การสรางความตระหนักรูใ หกบั ประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบความรุนแรงของภัยพิบตั ิ
การใหคําปรึกษา การใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในสถานการณภัยพิบัติ การสราง
ความพรอมใหกับเจาหนาที่ การดูแลรักษาระบบการเตือนภัยใหสามารถใชงานไดอยางทันสถานการณ
การพัฒนาบุคลากรทางดานภัยพิบัติอยางตอเนื่อง มีการซักซอมอยางสมํ่าเสมอ และทองถิ่นตองสามารถ
ใชทรัพยากรและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทั้งทางดาน
การอพยพ กูภัย และฟนฟูสถานการณซึ่งตองอาศัยการทํางานแบบบูรณาการในแนวระนาบ
8

แผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย 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 ผูเ สียชีวติ 1 คน บานเรือนประชาชนเสียหายบางสวน 519 หลังคาเรือน ราษฎรไดรบั ความเดือดรอนประมาณ
89,100 คน โดยอําเภอที่ไดรับผลกระทบมาก คือ อําเภอแมสายและเชียงแสน ประมาณความเสียหายไมตํ่ากวา 25 ลานดอลลารสหรัฐ
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แมวา จะมีการพยายามระบุแนวทางเพือ่ พัฒนาศักยภาพในวิธกี ารบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ของทองถิ่นโดยนักวิชาการและองคการระหวางประเทศ แตดูเหมือนวาทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาวได เพราะองคการปกครองทองถิ่นและสถาบันในทองถิ่นยังคงอยูภายใตรมเงาของ
ระบบราชการ ที่ยังไมสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางอิสระอยางแทจริง อีกทั้งสถาบันบางสวนยังไดรับ
อิทธิพลและใชแนวทางการทํางานแบบราชการมาใชในการดําเนินการภายใตสถานการณภัยพิบัติอยูแมแต
ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว และหนวยงานทองถิน่ สามารถมีอาํ นาจเด็ดขาดทางดานการจัดการ ยกตัวอยางกรณี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา Takeda & Helm (2006) ชี้ใหเห็นวา ความลมเหลวของการจัดการสถานการณ
ภัยพิบัติของทองถิ่นอยางกรณีพายุเฮอริเคนแคทเทอรีนานั้น เปนผลมาจากการที่รัฐบาลทองถิ่นและผูนํา
ในองคการยังยึดแนวทางแบบการตัดสินใจที่เนนการรวมศูนยเปนไปตามชองทางที่เปนทางการ เชื่อมั่น
ในตนเองโดยไมสนใจนําขอมูลจากภายนอกมาใชในการตัดสินใจสถานการณภัยพิบัติที่รุนแรง ทําใหเกิด
การประเมินความเสียหายที่ผิดพลาด ทายที่สุดกอใหเกิดความเสียหายในวงกวางและมากมายครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา
เชนเดียวกับการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิน่ หลายกรณีในประเทศกําลังพัฒนายังพบปญหา
และอุปสรรคสําคัญตอการจัดการภัยพิบตั ทิ เี่ ปนผลจากระบบราชการแบบรวมศูนยอาํ นาจ (Charearnmunag,
2006 ; Tonami & Mori, 2007 ; Mori, 2013 ; Adefisoye, 2015) รวมไปถึงอิทธิพลทางการเมืองของนักการเมือง
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (Atkinson, 2015) โดยสามารถสรุปปญหาที่เปนลักษณะรวมของ
ประเทศตางๆ ไดดังตอนี้
1. การขาดแคลนทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการสถานการณ แมวาโดยโครงสรางของ
องคกรปกครองทองถิ่นในการกระจายอํานาจจะกําหนดใหแทบทุกองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ทีส่ าํ คัญในการรับผิดชอบดานภัยพิบตั อิ ยางเต็มที่ แตในทางกลับกันรัฐสวนกลางกลับไมไดกระจายทรัพยากร
ดานคน เงิน ความรู ทรัพยากรตางๆ มาใหเทาเทียมกันกับอํานาจที่มอบหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะการณ
การตัดสินใจทีล่ า ชา ไมทนั ตอสถานการณ การพึง่ พิงหนวยงานสวนกลางตองรอการสนับสนุนและการตัดสินใจ
จากรัฐบาลกลาง (Nikitina, 2005 ; Murdiyarso et al., 2004 ; Adefisoye, 2015)
2. การขาดการวางแผนดานการจัดการภัยพิบตั แิ ละแผนเผชิญเหตุทสี่ อดคลองกับสถานการณจริง
หลายงานวิจยั ชีใ้ หเห็นวาทองถิน่ สวนใหญไมมกี ารวางแผนอยางเปนระบบ ไมมกี ารจัดทํางบประมาณรองรับ
ทีเ่ หมาะสม แผนไมสามารถปฏิบตั ไิ ดเพราะไมเหมาะกับพืน้ ทีห่ รือไมสอดคลองกับทรัพยากรทีม่ ี การขาดความรู
ขององคกรปกครองทองถิ่น ละเลยตอความสําคัญของกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยรวมของหนวยงานรัฐ
(Mori, 2013) ไมมีการกระตุนจากสวนกลาง และการที่รัฐสวนกลางมีทัศนคติที่เห็นวาการจัดการภัยพิบัติเปน
งานทีต่ นจะตองรับผิดชอบ เพราะเปนถืองานดานความมัน่ คง (Wolensky & Wolensky, 1990 ; Adefisoye, 2015 )
3. การทํางานทีย่ งั ยึดติดแนวคิดแบบราชการของทองถิน่ สถาบันทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการภัยพิบตั ิ
ของระบบราชการ มักจะมีแนวโนมในการปฏิเสธแนวทางการทํางานใหมๆ ในเรื่องเทคโนโลยีและการรับรู
ขาวสารที่มาจากนอกระบบ ไมอยูในสายการบังคับบัญชาหรือมาจากองคการอื่นๆ ทําใหขาดการพัฒนา
ตอระบบการจัดการ และขาดการเหลียวแลขาวสารจากองคการภาคเอกชนและองคการอื่นดานภัยพิบัติ
ทําใหเหตุการณภัยพิบัติหลายครั้งเกิดการตัดสินใจที่ลาชา และนําไปสูความสูญเสียของประชาชน (Bussell,
2013 ; Murdiyarsoet et al., 2004)
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4. การแบงอํานาจที่ไมชัดเจนในการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการกระจายอํานาจการจัดการภัยพิบัติกับทองถิ่นที่ไมสมบูรณ สงผลใหอํานาจการตัดสินใจ
ดานภัยพิบัติบางอํานาจยังคงกระจุกตัวอยูกับหลายหนวยงาน สงผลทําใหยากตอการบริหารจัดการ
สถานการณ อํานาจการตัดสินใจกระจัดกระจายไมรวมอยูท เี่ ดียว สงผลใหการตัดสินใจเปนไปอยางลาชาและ
ขาดประสิทธิภาพ อีกทัง้ หนวยงานบางทองถิน่ ยังขาดความชัดเจนในหนาทีข่ องตนเองโดยทีไ่ มสามารถตัดสินใจ
เพราะเกรงวาจะไปกาวลํ้าอํานาจของหนวยงานอื่น โดยเฉพาะในบางประเทศเชน ประเทศไทย และ
อินโดนีเซียพบวา มีหนวยงานในการตัดสินใจเรื่องภัยพิบัติจากอุทกภัยมากกวายี่สิบหนวยงาน (Manuta,
Khurtmaung & Lebel, 2005 ; Lebel et al., 2011 ; Atkinson, 2014 ; Adefisoye, 2015)
5. ค า นิ ย มความเชื่ อ ต อ ภั ย พิ บั ติ แ บบเดิ ม ของผู  มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งในการจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละ
ของประชาชน งานวิจัยหลายชิ้น เชนงานของ Manuta et al.(2005) Gopalakrishnan & Kulkarni (2007)
Adefisoye (2015) ชี้ใหเห็นวา ความดอยประสิทธิภาพและความตอเนื่องของการจัดการภัยพิบัติและ
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งเปนผลมาจากความเชื่อที่วาภัยพิบัติเปนเหตุการณ
ทางธรรมชาติ เปนผลมาจากการกระทําของสิ่งศักดิ์สิทธิหรือพระเจาซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งคราว ไมเกิดขึ้นแบบ
ประจําสมํา่ เสมอ ดังนัน้ ภัยพิบตั เิ ปนสิง่ ทีไ่ มสามารถควบคุมและจัดการได สงผลใหประชาชนและผูป ฏิบตั งิ าน
ไมเห็นความจําเปนของการทุม เททรัพยากรในการควบคุมผลจากภัยพิบตั ิ โดยทีม่ กี ารจัดการแบบภารกิจพิเศษ
ในแตละครัง้ ไปและไมจาํ เปนตองมีแผนในการเตรียมการ อีกทัง้ มีแนวโนมในการยอมรับวาภัยพิบตั เิ ปนชะตากรรม
6. การขาดผูนําและผูกําหนดนโยบายที่มีทักษะในการทํางานในสถานการณภัยพิบัติและ
การขาดเจตจํานงทางการเมืองที่จะทําเพื่อประชาชน ในสถานการณจัดการภัยพิบัตินั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
อาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว เด็ดขาด อีกทั้งการประสานงานกับหลายหนวยงาน ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็น
วา ผูน าํ องคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนใหญในประเทศกําลังพัฒนา ยังขาดทักษะในการทํางานในสถานการณ
ฉุกเฉิน ยังคงเนนเรื่องการทํางานแบบตามระบบระเบียบและเนนแกไขปญหาตามสถานการณสิ่งที่เกิดขึ้น
(ไมวางแผนระยะยาว) ทําใหการทํางานไมสามารถแกปญ
 หาได (Murdiyarso et al., 2004) อีกทัง้ ยังพบตอไปอีกวา
ผูน าํ สวนใหญในทองถิน่ ขาดความจริงใจในการแกปญ
 หา ไมสนใจในเรือ่ งทีเ่ ปนความเดือดรอนของประชาชน
สนใจเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่จะสรางความนิยม การอยูรอดในระบบของตัวเอง สงผลใหการแกปญหา
เปนไปอยางไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง9 (Manuta et al., 2005)
7. องคการภาคประชาชนและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมอยางจํากัดในการเขาไปมีสวนรวม
ตอการกําหนดแผนงานวิธีการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ บางทองถิ่นเปดโอกาสใหเขามา
มีสว นรวมในเชิงโครงสรางเชิงพืน้ ฐาน แตในการดําเนินการรัฐกลับเปนผูถ อื บทบาทหลักในการนําและดําเนินการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ดวยคําอธิบายทีว่ า ภาคประชาชนยังขาดความรูค วามเขาใจเรือ่ งทางเทคนิคของระบบราชการ
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตามระเบียบแบบแผนเปนตน (Lebel et al., 2011 ; Hai, 2010) เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และขาราชการจํานวนไมนอ ยยังมีระบบคิดเกีย่ วกับองคการภาคประชาชนในเชิงลบอยู สวนใหญ
9

มองวาภัยพิบัติคือ โอกาสในการสรางความนิยม ในการสรางความรูจักกับประชาชน ดังนั้น การมีภัยพิบัติอยางตอเนื่องเปนเรื่องที่ดี
ไมจําเปนตองสรางกลไกในการแกปญหา
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มีความเห็นไปในทางสอดคลองกันวาองคการภาคเอกชนมีแนวโนมจะขัดขวางการดําเนินงานตรวจสอบรัฐ
กดดันการดําเนินงาน เปนภัยคุกคามตอระบบมากกวาจะชวยดําเนินการ10 กระบวนการสรางชองทางการมีสว นรวม
ทางนโยบายขององคการเหลานี้จึงมีแนวโนมที่จะปดกั้นหรือออกแบบระบบใหองคการภาคประชาชนมี
สวนรวมนอยทีส่ ดุ (Tonami & Mori, 2007; Lebel et al., 2011; Mori, 2013 ; Bussell, 2013 ; Adefisoye, 2015)
ตารางที่ 1
สรุปกับดักและปญหาทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศกําลังพัฒนา
µÁ ¸¥

1. Adefisoye (2015)

´´Â¨³´ ®µµµ¦´µ¦£´¥¡
¡·´ · °¦³Á«Îµ¨´¡´µ
oµ
oµµ¦
Âª· oµµ¦ nµ·¥¤
¼oµÎ Â¨³
°rµ¦
¦´¡¥µ¦ ªµÂ
Â
Ân
ªµ¤ÁºÉ° ¼ÊÎµ® £µ
¦µµ¦ °Îµµ
Ã¥µ¥
¦³µ
9
9
9
9
9

2. Atkinson (2014)
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3. Bussell (2013)
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9

4. Gopalakrishnan & ,
Kulkarni (2007)
5. Hai Do (2010)

9
9

6. Lebel, Manuta & Garden (2011))   9

9

7. Mori (2013)

9

9

8. Manuta, Khurtmaung & Lebel
(2005)
9. Murdiyarso (2004)

9

10. Nikitina (2005)

9

11. Tonami & Mori (2007)
12. Wolensky & Wolensky
(1990)
10

9
9

9

9
9

9
9

มุมมองของรัฐเชนนี้มักปรากฏในประเทศกําลังพัฒนา เชนประเทศหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย ฟลิปปนส และ
หลายประเทศในแอฟริกา (โดยเฉพาะประเทศ Gambia, Zimbabwe) สวนใหญประเทศเหลานีม้ รี ะบบการปกครองทีไ่ มใชประชาธิปไตย
หรือกึ่งประชาธิปไตยมากอน
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ไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่ยังมีความพรอมและมีพัฒนาการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ความเสี่ยงการจัดการภัยพิบัติคอนขางลาชาหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เชน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส ฯลฯ แมวา จะมีการพัฒนาทางดานอืน่ ๆ ใกลเคียงกัน เชน เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง แตความไดเปรียบของประเทศไทย คืออยูใ นพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยจากภัยพิบตั ทิ าํ ใหการขาดประสบการณ
ในการเผชิญเหตุ สงผลใหประเทศไมตองทุมเททรัพยากรกับนโยบายมากมายดังเชน ประเทศอื่นรอบขาง
แตดูเหมือนวาคําอธิบายดังกลาวขางตนจะตื้นเขินเกินไปที่จะสามารถอธิบายการพัฒนาที่ลาชาของไทยได
กวายี่สิบปที่ผานมา นักวิชาการทางดานนโยบายการบริหารรัฐกิจและสิ่งแวดลอม พยายามคนหา
ตนเหตุของความไมพรอมตอพัฒนาการจัดการภัยพิบตั ใิ นหลายกรณีศกึ ษาและหลายมิติ ขอคนพบทีน่ า สนใจ
และสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการหลายกลุมชี้ใหเห็นวาเหตุผลของการไมพัฒนาทางดาน
การจัดการภัยพิบตั ใิ นไทย เปนผลมาจากการขาดศักยภาพดานความพรอมของสถาบัน (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 การที่ รั ฐ มี ก ารทํ า งานแบบรวมศู น ย อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ มี ทํ า งานแบบแยกส ว น
มีอาณาจักรเปนของตนเอง ตางหนวยงานตางทํา (Fragmentation Centralization) แยกกันวางแผน
ทุกหนวยงานมีแผนและเปาหมายเปนของตัวเองแมแตเปนปญหาเรื่องเดียวกัน ไมยอมรับการประสานงาน
และคําสัง่ จากหนวยงานอืน่ ขาดการบูรณาการในแผน เปนผลทําใหเกิดความเสียหายในการจัดการภัยพิบตั ิ
ในหลายเรื่อง (Chareomuang, 2006 ; Tiyapairat, 2012 ; Tonami & Mori, 2007; ศิริรักษ สิงหเสม, 2554)
เชน นํ้าทวมในจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2005 เปนภาพชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานประสานงาน
แบบตางหนวยตางทํา การทีก่ รมอุตนุ ยิ มวิทยา (ทีท่ าํ หนาทีเ่ ตือนภัย) ไมแจงเตือนเรือ่ งปริมาณนํา้ ฝนทีต่ กเกินกวา
ปกติแกเทศบาลนครเชียงใหม ทําใหเทศบาลนครเชียงใหมไมสามารถเตรียมการระบายนํา้ ไดทนั เชนเดียวกับ
กรณีนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ในป ค.ศ. 2006 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (หนวยงานระดับทองถิ่น
มีหนาที่ปองกันพื้นที่ในเขตเมืองหลวง) ไมสามารถผลักนํ้าออกจากกรุงเทพฯ ไดเพราะไมมีอํานาจในการใช
ระบบระบายนํ้านอกเขตพื้นที่ชานเมือง เนื่องจากระบบระบายนํ้าเปนอํานาจในเขตความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมมีอํานาจสั่งกรมชลประทาน (ไมใชหนวยงานภายใตบังคับ
บัญชาของผูวาฯ และเปนหนวยงานระดับชาติ) (ทวิดา กมลเวชช, 2554 ; Manuta, Khrutmuang,
Huaisai & Lebel, 2009 ; Lebel , Manuta & Garden, 2011 ) ทั้งที่เปนผลประโยชนของประชาชนสวนรวม
1.2 การเน น ความเคร ง ครั ด ต อ กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน การหลี ก เลี่ ย งความไม แ น น อน
การไมสนใจตอการปรับตัว ขาดความยืดหยุน คํานึงถึงการรักษาสถานะของตนเอง ไมอยากเริ่มตนกับ
การทํางานใหมๆ การดําเนินงานในกระบวนการทีเ่ ต็มไปดวยนักเทคนิคทีม่ งุ เนนใหกระบวนการทางการบริหาร
การตัดสินใจมากกวาการใชขอมูลความรูที่เปนประโยชนจากองคการภายนอก การดําเนินนโยบายเปนแบบ
ยึดแนวทางปฏิบตั แิ บบเดิม (ใชตวั แบบ Incremental Model) ปญหานํา้ ทวมในจังหวัดอยุธยา พิษณุโลกและ
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ปญหาหมอกควันในภาคเหนือของไทยทีถ่ อื เปนหลักฐานเชิงประจักษของคําอธิบายขางตนตอระบบราชการไทย
ตอกระบวนการจัดการภัยพิบัติ ที่แมจะมีการกระตุนจากองคการภายนอก หนวยงานระหวางประเทศ
ในเรื่องความรุนแรงขึ้นของปญหา รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมักอาศัยขอจํากัดเรื่องการกระจายอํานาจ
ที่จํากัดของหนวยงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ ลวนแลวแตเปนตนเหตุของการไมดําเนินการและ
การไมเปลี่ยนแปลงแนวทางการแกไขปญหา11 นั้น (Manuta et al., 2009 ; Tiyapairat, 2012)
1.3 การมองป ญ หาแบบไม บู ร ณาการและไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของความเชื่ อ มโยงของ
การแกปญหา เห็นไดจากการแกไขปญหาเรื่องภัยพิบัติเรื่องนํ้าทวมในไทย องคการที่เกี่ยวของจะมีแนวทาง
แกปญ
 หาแบบตามสถานการณในทุกป เกิดขึน้ แลวจึงคอยแกไข โดยทีร่ ฐั ไมพยายามสืบเสาะหาความเชือ่ มโยง
ของปญหาวามีตนเหตุมาจากผลกระทบเรื่องใด อยางเชนจะเปนการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตรในพื้นที่ของ
ไทย หรือของสภาวะอากาศของโลกหรือไมอยางไร และหนวยงานใดทีเ่ กีย่ วของบางในการแกปญ
 หา ผลก็ คือ
รัฐและหนวยงานดานสิง่ แวดลอมและภัยพิบตั ขิ องไทยใหความสําคัญเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศ
และการจัดการสิ่งแวดลอมนอยจนเกินไป หนวยงานดานการจัดการภัยพิบัติมีการพัฒนาที่ลาชา เมื่อเกิด
ภัยพิบตั ขิ นึ้ ในพืน้ ที่ ทําใหการทํางานแบบบูรณาการเปนไปดวยความยากลําบาก (ไมคนุ เคยกับการประสานงาน
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 ผูน าํ ของไทย มักมีแนวทางในการแกปญ
 หาภัยพิบตั ทิ สี่ อดคลองกับผลประโยชนของตัวเอง
หรือกลุมของตนเองเปนสําคัญ โดยการแกปญหาของภาครัฐในหลายกรณี ภาครัฐมักจะใชกลไกในการจาง
ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการจากองคการที่เปนกลางมาเพื่อสนับสนุนคําตอบและแนวทางของตนเองที่คิดไว
ตั้งแตเริ่มตน แทนที่จะตัดสินใจตามแนวทางที่ถูกตอง การดําเนินการดังกลาวยังถือเปนกลวิธีในการกีดกัน
และสรางอุปสรรคใหผูเชี่ยวชาญและผูรูในทองถิ่น รวมทั้งประชาชนใหเขามามีสวนรวมไดยาก และยังเปน
การหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการตัดสินใจของตนเองอีกดวย ซึ่งในการแกไขปญหานํ้าทวมในหลายจังหวัด
ทองถิ่นจะตองเสียงบประมาณในการซื้อที่ดิน เตรียมพื้นที่รองรับนํ้าสวนเกิน (แกมลิง) ที่ไมเกิดประโยชนและ
ไมสามารถใชงานปองกันนํ้าทวมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ลวนแลวแตเปนผลมาจากนักการเมืองในพื้นที่
บางสวนขายที่ดินตนเองใหกับรัฐและขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ (Lebel et al., 2011)
2.2 การแกปญ
 หา มักตอบสนองจากแรงกดดันทางการเมืองและโอกาสทางการเมืองมากกวา
ความจําเปนในการตอบสนองสถานการณฉุกเฉินและการแกปญหาระยะยาว การเกิดขึ้นของภัยพิบัติ
ในประเทศไทยจากการศึกษาของ Lebel at al. (2011) และ Manuta et al. (2009) Mishra (2012)
Raungratanaamporn (2014) ผูนําทางการเมืองและนักการเมือง มองวาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง
11

นักวิชาการเชน Lebel et al. (2011) และ Manuta et al. (2009) เห็นวา ระบบการจัดการภัยพิบัติที่ไดรับความชวยเหลือจากองคการ
ภาคเอกชน องคการไมแสวงหากําไร และภาคประชาชนโดยตรง มีแนวโนมวาจะสามารถมีประสิทธิภาพมากกวารัฐเขาดําเนินการเอง
ทัง้ หมด ในทางกลับกัน Tonami & Mori (2007) กลับมองวารัฐสามารถจัดการกระบวนการตางๆ ทําไดดหี ากมีความตอเนือ่ งและจริงจัง
โดยเฉพาะตองทําใหการบริหารจัดการมีความเปนสถาบันขึ้นมากอน
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มาพรอมกับโอกาสทางการเมืองของนักการเมืองในการทําคะแนนนิยมจากประชาชน12 และการแสวงหา
ประโยชนจากการไดงบประมาณกอนใหญที่จะสนับสนุนแกหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่พบตามมาก็ คือผูนําในหนวยงานราชการสวนใหญมักทําใหการชวยเหลือโครงการภัยพิบัติ มีลักษณะ
เปนการเฉพาะกิจหรือรายครั้ง13 มากกวาจะสนใจงานที่เปนแนวทางการแกปญหาระยะยาว งานที่กระทบตอ
ความสนใจของประชาชนจํานวนมาก ดังเชนตัวอยางของการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยนํ้าทวมดินโคลน
ถลมในพื้นที่ภาคเหนือ ที่บานปาคา อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาการชวยเหลือฟนฟูเปนไปดวย
ความลาชา แตเมือ่ เหตุการณเริม่ มีสอื่ มวลชนนําเสนอขาว กลับกลายเปนวาหนวยงานทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
รีบเขามาตอบสนองอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันเมื่อเหตุการณหายไปจากความสนใจของสื่อ การชวยเหลือ
ก็ น  อ ยลงตามไปด ว ย ทั้ ง ที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ยั ง มี ป  ญ หาในเรื่ อ งความต อ งการฟ  น ฟู ใ นเรื่ อ งจิ ต ใจและ
การประกอบอาชีพ14
3. กั บ ดั ก ที่เ ปนผลจากความสํา นึ ก ทางสิ่ ง แวดลอ มและการมีสว นรว มของประชาชน
(Public Mind Traps) กลาวคือ ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน การมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม สังคม
และความกระตือรือรนตอภัยพิบตั ถิ อื เปนสวนผลักดันความสําเร็จของนโยบายการจัดการภัยพิบตั ขิ ององคการ
และสถาบันอยางมาก ดวยความซับซอนของปญหาที่มากขึ้น บทบาทของรัฐและสถาบันดานการจัดการ
ภัยพิบัติของรัฐเปลี่ยนแปลงจากเดิม รัฐที่มุงเนนการจัดการมีอํานาจเต็มในการจัดการทุกกระบวนการ
(Traditional Government in Disaster Management) สูการทํางานแบบเครือขายและขับเคลื่อนบน
ความรวมมือของคนในพื้นที่ สงมอบทรัพยากรใหประชาชนบริหารจัดการเอง (Governance Collaboration
in Disaster Management) ประชาชนในกระบวนทั ศ น ใ หม ต  อ งเน น การมี ส  ว นร ว มแบบมื อ อาชี พ
(Professional Approach) ที่สามารถมองภาพทางสิ่งแวดลอมโดยรวม มองความสัมพันธของปญหาตางๆ
ดานสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ มีจติ สาธารณะ มีศกั ยภาพการทํางานในการสรางเครือขายกับรัฐ องคการเอกชน
ภาคประชาชน และองคการทุกระดับ มีทัศนคติเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมภัยพิบัติ (McEntire, 2007; Kapucu,
2012) ในทางกลับกัน จากการศึกษาเกีย่ วกับนโยบายภัยพิบตั แิ ละสิง่ แวดลอมในไทย (ไพรัช ตระการศิรนิ นท,
2553 ; Tiyapairat, 2012 ; Sirimonkonlertkul, 2014) พบวา การมีสวนรวมและจิตสํานึกของประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความรูเรื่องภัยพิบัติของคนในประเทศไทยยังตํ่า มีลักษณะการมีสวนรวม
แบบเดิม (Traditional Approach) ที่มองภาพไมเห็นความสัมพันธของปญหาสิ่งแวดลอมกับสิ่งที่ชุมชนหรือ
ตนเองกระทํา สนใจในการปกปองเรื่องของประโยชนสวนตนเปนหลัก ไมมองถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตอสังคมหรือชุมชนอื่นๆ สนใจเพียงกระบวนการหรือแนวทางการตอบสนองจากภัยพิบัติเฉพาะหนา
ตามสถานการณเทานัน้ (ไมเนนการปองกัน ขาดการวางแผนระยะยาว) ขาดความรูใ นการเขาไปมีสว นรวมตอ
นโยบายภัยพิบตั ิ ไมไดมาจากความสํานึกเรือ่ งภัยพิบตั ดิ ว ยตนเอง เกิดขึน้ จากโครงสรางของสวนราชการดําเนินการ
12

นักการเมืองมักจะไมตอบสนองอยางเต็มที่ หรือตอบสนองอยางรวดเร็วในพื้นที่ที่ตนเองไมไดผลประโยชน ไมออกสื่อ ไมมีขาว
หรือไมใชพื้นที่ฐานเสียงของตนเอง
13
เพราะหากทําใหเปนโครงการตอเนื่องระยะยาวอาจไมเปนประโยชนตอคะแนนนิยม และการไดผลประโยชนที่ไดรับในแตละป
14
มุมมองของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการฟนฟูภัยพิบัติของประเทศไทย มองวาการฟนฟูที่สําเร็จคือการซอมแซมบานพักที่อยูอาศัย
ใหดีดังเดิม (สนใจในแงรูปธรรม) ในทางตรงกันขามกลับละเลยเรื่องของการฟนฟูทางดานจิตใจ การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ ฯลฯ
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ใหดังตัวอยาง การดําเนินนโยบายเรื่องภัยพิบัติหมอกควันทางภาคเหนือที่รัฐพยายามชี้ใหเห็นถึงปญหา
และผลกระทบอยางกวางขวางทางดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ จนนํามาสูการมีมาตรการหามเผาในพื้นที่
ผลปรากฏวาประชาชนก็ยังฝาฝนดวยเหตุผลในเรื่องการทําเกษตรกรรมเรื่องปากทอง โดยไมสนใจผลกระทบ
ตอสวนรวม การเกิดมลพิษเชนเดียวกันกับการวางแผนเหตุการณนาํ้ ทวม แผนดินถลมในหลายพืน้ ที่ ทางภาคเหนือ
(เชียงใหม เชียงราย อุตรดิถต) ทีพ่ บวา ทัง้ ทีร่ ฐั เปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขาไปมีสว นรวมในกระบวนการ
แกปญหา แตสิ่งที่พบคือ ประชาชนไมสนใจเขารวมดวยเหตุผลที่วาตองทําภารกิจสวนตัว อีกทั้งเรื่อง
ภัยพิบัติเปนเรื่องของธรรมชาติมิอาจคาดเดาไดจึงปลอยใหเปนไปตามสภาพการณและการปองกันควรเปน
หนาที่ของรัฐที่ควรเขามาจัดการ15
ตารางที่ 2
สรุปไตรลักษณะของกับดักทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

1. Chareomuang (2006)

Over Centralization and
Bureaucracy Trap
9

The Elite and
/eaderTraps

2. Kapucu (2012)

9

3. Lebel, Manuta & Garden (2011)

9

9

4. Manuta, Khrutmuang,
Huaisai & Lebel (2009)
5. McEntire (2007)

9

9
9

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

9
9

8, Raungratanaamporn (2014)

9

9. Sirimongkonlertkun (2014)

9

10.Tiyapairat (2012)

9

11. Tonami & Mori (2007)

9

12 .Å¡¦´ (2553)

15

Public Mind Traps

9
9

9
9

13. ª·µ (2554)

9

14. «·¦·¦´¬r (2554)

9

Tonami & Mori (2007) Mori (2013) ใหเหตุผลของการขาดการมีสวนรวมของประชาชนวาเพราะความเปนสถาบันของหนวยงาน
ภาครัฐไทย เชน เทศบาล และองคการสวนกลางกระทรวงเกษตร สิง่ แวดลอม ทีแ่ มวา จะเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมอยางกวางขวาง
แตในทางปฏิบัติกลับไมนําความเห็นของประชาชน หรือ องคการภาคประชาชนเขามามีสวนในการตัดสินใจ ประชาชนจึงมีความรูสึก
วาไมอยากเขาไปมีสวนรวม
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สรุป
ไตรลักษณะปญหาดังกลาว ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการกําหนดศักยภาพทาง
การจัดการภัยพิบตั ขิ องสถาบันและทองถิน่ ของไทยในรอบหลายปทผี่ า นมา หลายครัง้ ตัวแปรเหลานีถ้ กู หยิบยก
วาเปนตัวแปรทีส่ ง ผลกระทบจริงตอกระบวนการจัดการภัยพิบตั ิ แตในรอบกวาทศวรรษ นับตัง้ แตป พ.ศ.2549
จนถึงปจจุบนั การศึกษาเชิงลึกในประเด็นปญหาเหลานีก้ ลับนอยกวาทีค่ วรจะเปน (โดยเฉพาะวงวิชาการไทย)16
ซึ่ ง ขั ด กั บ ลั ก ษณะของวิ ช าทางการจั ด การภั ย พิ บั ติ ที่ มี แ ง มุ ม ความเป น สหวิ ท ยาการอย า งมากที่ สุ ด
(Sylves, 2015, 26-42) แทจริงแลวการศึกษาภัยพิบัตินั้นมีแงมุม มีประเด็นและโจทยการวิจัยที่ยัง
ตองทําการศึกษาอยางมากมายทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง ยกตัวอยางเชน การศึกษามิติทางการเมือง
การกระจายอํานาจกับผลกระทบการจัดการภัยพิบัติ การครอบงําทางการจัดการ มิติทางผูนําทางการเมือง
การครอบครองทรั พ ยากรทางการจั ด การ และผลกระทบทางการจั ด การภั ย พิ บั ติ ข องท อ งถิ่ น รวมทั้ ง
มิตทิ างสังคม ความสัมพันธระหวางรัฐ ภัยพิบตั ใิ นเชิงเปรียบเทียบ ฯลฯ ทัง้ นีแ้ มขอ คนพบในบทความเชิงสํารวจ
ฉบับนี้ จะเปนเพียงภาพกวางของการระบุปญหา อยางไรก็ตามนาจะเปนการกระตุนครั้งสําคัญที่ทําให
นักบริหารจัดการภาครัฐ นักสังคมศาสตรและผูท ี่สนใจการจัดการภัยพิบตั ิหันมาขุดรากเหงาของไตรลักษณะ
เหลานี้อีกครั้งเชนกัน
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