
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 177

ปริทัศนหนังสือ: ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศ 
BOOK REVIEW: INTRODUCTION TO INTERNATIONAL  

DISASTER MANAGEMENT 
 

นิภาพรรณ เจนสันติกุล/ NIPAPAN JENSANTIKUL1  
 

 

บทคัดยอ 

 หนังสือเรื่องความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศเลมนี้ ผูแตงคือ 

Damon P. Coppola พิมพครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2554 สำนักพิมพ Butterworth-Heinemann จำนวน 684 หนา 

แสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่แยกจากกัน 2 ประการ คือ 1) ทุกประเทศเผชิญกับความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน
จากภัยพิบัติที่ทราบและไมทราบกอนหนาน้ี และ 2) ผลลัพธของภัยพิบัติที่มีผลกระทบทางลบซ่ึงทวี

ความรุนแรงย่ิงขึ้นตอชีวิตของประชาชน และส่ิงแวดลอม  

 

คำสำคัญ:  การจัดการภัยพิบัติ ความรวมมือระดับนานาชาติ การจัดการภาวะฉุกเฉิน การบรรเทา 

  ความเส่ียง  

 

ABSTRACT 

 The book is “Introduction to International Disaster Management”, which was 

written by Damon P. Coppola in 2011, published by Butterworth-Heinemann, 684 pages. 
This book is the juncture of two separate trends: 1) All countries face increased risk from a 

full range of known and previously unknown hazards and 2) disaster consequences are 

having greater adverse effects on populations and environments.  

 
Keywords:  Disaster management, International cooperation, Emergency Management,  

   Hazard Mitigation 
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บทสังเขปเนื้อหา 

 หนังสือเลมนี้มีเน้ือหา 11 บท โดยช้ีใหเห็นวาการจัดการภัยพิบัติแบบดั้งเดิมประกอบดวย 

4 ขั้นตอน ไดแก การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมความพรอม การตอบสนองภัยพิบัติ และการฟนฟู 

ในทุก ๆ ขั้นตอน มีสวนเก่ียวของกับทุกคนซ่ึงมีความสำคัญและมีผลตอการจัดการภัยพิบัติที่ไมใช

เพียงแคองคการในระดับทองถ่ินเทาน้ันแตรวมถึงองคการในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับ

อื่น ๆ ดวย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 บทท่ี 1 การจัดการภัยพิบัติ (The Management of Disasters) เปนการนำเสนอถึง 

ภูมิหลังของการจัดการภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติสมัยใหม การจัดการภัยพิบัติของทั่วโลก ตลอดจน

การสรุปถึงเหตุการณสำคัญในอดีตของการจัดการ ผลกระทบ และแนวโนม ซึ่งในบทน้ีผูเขียนได

พยายามช้ีใหเห็นวาการจัดการภัยพิบัติในแตละประเทศน้ันอยูบนพ้ืนฐานขอมูลประวัติศาสตรของ

แตละประเทศ นอกจากน้ีไดอธิบายถึงบทบาทของสมัชชาสหประชาชาติที่ไดมีขอมติที่ 44/236  

วาดวยทศวรรษสากลแหงการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (International Decade for Natural Disaster 

Reduction - IDNDR) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดการสูญเสียชีวิต ทรัพยสินและความเสียหายทาง

ดานเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ ค.ศ. 1994 สหประชาชาติไดจัดใหมี

การประชุมระดับโลกวาดวยการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (World Conference on Natural Disaster 

Reduction) ณ เมืองโยโกฮามา และไดรับรองแผนปฏิบัติการ Yokohama Strategy เพ่ือกำหนด

ใหการปองกันภัยพิบัติเปนสวนสำคัญของนโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 บทท่ี 2 ความเส่ียง (Hazard) เปนบทท่ีใหรายละเอียดเก่ียวกับความเส่ียง ไดแก 

ความหมายของความเส่ียง การระบุความเส่ียง การวิเคราะหความเส่ียงตามประเภทของภัยพิบัติ 

อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทางเทคโนโลยีและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางต้ังใจ ตลอดจน 

การจัดหาขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับภัยพิบัติ การนำไปประยุกต และการจัดอันดับภัยคุกคาม 

ที่นำเสนออยูในรูปของแผนภาพ แผนที่ และรูปรางหรือตัวเลข ซึ่งการระบุความเส่ียงควรระบุ 
ใหเห็นวาพ้ืนท่ีและประชาชนสวนใดบางท่ีจะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเปนอันดับแรกกอนท่ีจะ 

เกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้น (Atmanand, 2003: 292) 

 บทที่ 3 ความเส่ียงและความเปราะบาง (Risk and Vulnerability) เน้ือหาในสวนน้ีผูเขียน
ไดเกร่ินถึงองคประกอบของความเส่ียงในสถานการณที่มีความออนไหว เปราะบาง ดังน้ันการทำ 

ความเขาใจถึงแนวโนม การคำนวณความเปนไปไดและคุณคาผลลัพธ การประเมินความเสี่ยง  

การยอมรับความเส่ียง ทางเลือกและการรับรูความเสี่ยงจึงเปนเร่ืองสำคัญในการเตรียมความพรอม

กับการจัดการ  

 บทที่ 4 การบรรเทา (Mitigation) กลาวถึงการบรรเทาผลกระทบของความเส่ียง  
ซึ่งผูเขียนไดอธิบายความหมาย ตัวอยางรูปแบบของการบรรเทาความเส่ียงท้ังท่ีมีโครงสรางและไมมี
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โครงสราง การประเมินและการเลือกทางเลือกสำหรับการบรรเทาผลกระทบ ความสามารถ 

ในการตอบสนองการวัดความเสี่ยง การระบุและอธิบายถึงอุปสรรคที่มีผลตอการบรรเทาผลกระทบ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 บทที่ 5 การเตรียมความพรอม (Preparedness) เปนการนำเสนอใหเห็นถึงกระบวนการ

การเตรียมความพรอมสำหรับภัยพิบัติของทุกภาคสวนท้ังในสวนของรัฐบาล ประชาชน สื่อมวลชน 

ในฐานะผูใหขอมูลสาธารณะ และกลาวถึงอุปสรรคของการเตรียมความพรอม 

 บทที่ 6 การตอบสนอง (Response) บทน้ีไดอธิบายใหเห็นวาการตอบสนองในระดับ

ระหวางประเทศน้ันเปนเร่ืองสำคัญท่ีควรตระหนัก เน่ืองจากการประเมินภัยพิบัตินั้นมีความซับซอน 

จึงควรสงเสริมการสรางความตระหนักกอนดำเนินการตอบสนอง และหลังดำเนินการตอบสนอง  

การคนหาและใหความชวยเหลือ การจัดหาอาหาร น้ำ ยารักษาโรค ที่พัก การดูแลสุขภาพอนามัย 

การบริการทางสังคม ความมั่นคงปลอดภัย การอพยพและการจัดหาท่ีอยูใหม การรักษาและ 

การจัดการความหายนะนั้นตองอาศัยการประสานงานระหวางหนวยงานอื่นๆ และอาสาสมัคร 

ซึ่งขั้นตอนการตอบสนองภัยพิบัติเปนเรื่องที่เก่ียวของกับทุกคนและชุมชนที่เสี่ยงกับภัยพิบัติจึงตอง

อาศัยความรวมมือในการจัดการและใชบทเรียน ประสบการณที่ผานมา วิเคราะห ระบุ จำแนก

ปญหาและรวมกันจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบ (Janssen, 2006: 40-43) และการระบุไดวา 

เมือ่เกิดภัยพิบตัขิึน้รฐับาลจะจดัการใหประชาชนไปอยูทีไ่หน จะทำอะไรเปนลำดบัถดัไป (Atmanand, 

2003: 292) 

 บทที่ 7 การฟนฟู (Recovery) รายละเอียดในบทน้ีกลาวถึงแนวคิดภาพรวมของการฟนฟู 

และผลกระทบของภัยพิบัติที่มีตอสังคม องคประกอบของการฟนฟู ประกอบดวย การระบุปจจัย 

ที่จำเปนและสามารถดำเนินการได โอกาสท่ีเหมาะสม ความย่ังยืน การสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหม 

การเคล่ือนยายซากปรักหักพัง การทำใหบานและวิถีชีวิตกลับคืนสภาพเดิม การฟนฟูทางเศรษฐกิจ 

การบรรเทาหน้ีและประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการกลาวถึงประเภทของการฟนฟู ประเด็น 
ที่สำคัญในการพิจารณาสำหรับการฟนฟู 

 บทที่ 8 -10 เปนการอภิปรายถึงผูที่เขามามีสวนเก่ียวของในการจัดการภัยพิบัติระหวาง

ประเทศในบทบาทและบริบทท่ีแตกตางกัน ดังเชนใน บทท่ี 8 ผูมีสวนเก่ียวของตัวแทนภาครัฐ 

ในการจัดการภัยพิบัติ (Participants - Governmental Disaster Management Agencies) อธิบาย

ใหเห็นถึงบทบาทของตัวแทนจากภาครัฐบาล ที่พิจารณาถึงโครงสรางองคกร การใหความชวยเหลือ 
และประเภทของความชวยเหลือ สำหรับ บทที่ 9 ผูมีสวนเก่ียวของตัวแทนองคการไมแสวงหากำไร 

(ทั้งภาคเอกชนและนักวิชาการ) (Participants - Nongovernmental Organizations (Including the 

Private Sector and Academia)) กลาวถึงบทบาทขององคการไมแสวงหากำไรท่ีครอบคลุม 

ทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา และปดทายดวย บทท่ี 10 ผูมีสวนเก่ียวของ-ตัวแทนพหุพาคี

และสถาบันการเงินนานาชาติ Participants-Multilateral Organizations and the International 
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Financial Institutions เปนบทท่ีกลาวถึงบทบาทขององคการท่ีมีความหลากหลายและสถาบัน

ทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งจาก 3 บทขางตนแสดงใหเห็นถึงผูที่ เขามามีสวนเก่ียวของ 

ในการจัดการภัยพิบัติหลายฝายดวยกันอันเปนรูปแบบการทำงานแบบเครือขายท่ีตองดำเนินการ 

รวมกัน โดยเขาใจปญหารวมกัน สื่อสาร ปรึกษาหารือ และตัดสินใจรวมกันเพ่ือจัดการภัยพิบัติ 

ที่เกิดข้ึนในลักษณะท่ีเรียกวา “เครือขายทางนโยบาย” (วสันต เหลืองประภัสร, 2553: 62) หมายถึง 

การทำงานของหนวยงานหลายระดับเขามาเก่ียวของ ที่มีทั้งรัฐบาลกลาง ประชาชน ชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม รวมกันขับเคล่ือนเพ่ือใหเกิดกระบวนการจัดการอยาง

เปนระบบ (Hill, 2005: 69) 

 บทที่ 11 ขอพิจารณาพิเศษ (Special Considerations) เปนบทสรุปที่แสดงใหเห็นถึง 

การจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศ ตองประกอบดวย การประสานงาน ความเปนมาตรฐาน อำนาจ

สูงสุดของรัฐบาล ความสามารถในการสรางความเสมอภาคในการกระจายและบรรเทา พรอมทั้ง

เสนอตัวอยางเหตุการณภัยพิบัติสำคัญ ไดแก Hurricane Katrina สึนามิ พ.ศ. 2547 เปนตน  

ซึ่งความรวมมือการประสานงานกันน้ันควรเกิดขึ้นในทุกระดับ เน่ืองจากประเทศสวนใหญไมสามารถ

จัดการปญหาและส่ิงทาทายตาง ๆ ไดดวยตนเองเพียงลำพัง (กิตติภูมิ วิเศษศักด์ิ, 2554: 37) หากแต

ควรมีการประสานงานติดตอกันในทุกระดับเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลและรวมกันชวยเหลือ ฟนฟู 

 

บทวิจารณ 
 เม่ือผูอานอานครบ 11 บท จะพบวา หนังสือเลมนี้มีจุดเดนท่ีโครงสรางการเขียนและ 

การนำเสนอเน้ือหาท่ีมีรายละเอียดชัดเจนพรอมยกตัวอยางประกอบการนำเสนอจึงเปนประโยชน

อยางมากตอผูอานทุกทานท่ีเก่ียวของในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงผูที่สนใจศึกษา

ประเด็นดานนโยบายและการจัดการภัยพิบัติ โดยแตละบทไดนำเสนอใหเห็นสาระสำคัญของผูแสดง 
ที่มีบทบาทสำคัญ ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน องคการไมแสวงหากำไร 

องคการระดับนานาชาติและสถาบันการเงินนานาชาติที่มีความหลากหลายเขามามีสวนรวม 

ตอกระบวนการจัดการภัยพิบัติ 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การบรรเทาผลกระทบ การเตรียม 

ความพรอม การตอบสนองภัยพิบัติ และการฟนฟูอยางเปนระบบ ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนการสะทอนขอมูล
ใหเห็นภาพของการจัดการภัยพิบัติวา “การจัดการภัยพิบัติมิใชการจัดการท่ีจะดำเนินการใหประสบ

ความสำเร็จไดดวยองคการใดองคการหน่ึงเดียวเทาน้ัน หากเกิดจากการประสานความรวมมือ  
การทำงานแบบเครือขายขององคการทุกระดับที่จำแนกหนาท่ีและภารกิจการทำงานอยางชัดเจนและ

เกิดความสัมพันธระหวางประเทศข้ึนทามกลางความยุงเหยิงและซับซอน แตความชวยเหลือระหวาง

ประเทศท่ีเกิดขึ้นน้ันแตละประเทศสามารถถายทอดประสบการณการจัดการภัยพิบัติของประเทศ 
ตนสูประเทศอ่ืนได” เน่ืองจากการจัดการภัยพิบัติใหสำเร็จนั้นไมสามารถดำเนินการไดดวยหนวยงาน

ใดหนวยงานหน่ึงเพียงลำพัง หากแตตองพ่ึงพิงระบบการจัดการซ่ึงกันและกัน โดยเร่ิมตนจากการให
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ความสำคัญกับ “เหตุการณ” ที่เกิดขึ้น และการสงเสริมใหประชาชน สื่อมวลชนตระหนักและตื่นตัว

กับเหตุการณภัยพิบัติและสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยมากข้ึน เพราะหากพิจารณาจากเหตุการณ 

ภัยพิบตัทิีผ่านมาในประเทศไทยจะพบวาเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤต ประชาชนจะต่ืนตระหนกและสับสน
ไมสามารถเตรียมความพรอมรับมือกับเหตุการณไดและนำไปสูความโกลาหลและไรระเบียบ ในขณะ

เดียวกันส่ือมวลชนมุงนำเสนอขาวท่ียังไมผานการวิเคราะหและมีขอมูลท่ีชัดเจน สงผลกระทบตอ 

การทำงานหลายภาคสวนหรือบางครั้งการนำเสนอขาวเพียงบางสวนเทาน้ัน (ผูจัดการออนไลน, 

2555) ขาดการทำหนาท่ีตรวจสอบ ติดตามและต้ังคำถาม และควรนำประเด็นปญหาน้ันมาอภิปราย

ถกเถียงสาธารณะ (Birkland, 2004: 341) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันถึงเหตุการณที่ผานมาวามี 

ขอบกพรองในการดำเนินการอยางไรบาง พรอมทั้งการใหความรูและการศึกษากับประชาชน ซึ่งจะ

สงผลใหประเทศสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติไดเร็ว เชนเดียวกับประเทศญ่ีปุนท่ีแมวาจะประสบ

ปญหาภัยพิบัติหลายครั้งและมีความสูญเสียจำนวนมาก แตสามารถกลับคืนสภาพเดิมไดอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากความมีระเบียบวินัยของประชาชนและการตัดสินใจของผูนำ ดังน้ันหนังสือเลมนี้ 

จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับการนำไปใชเพ่ือลดความเส่ียงระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับ

ชุมชน และระดับนโยบาย 

 

เอกสารอางอิง 

กิตติภูมิ วิเศษศักด์ิ. (2554). รายงานวิจัยเรื่องการดำเนินการเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 ภาครัฐและเอกชนในการรองรับการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ของแรงงานไทย. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศการพิมพ. 

ผูจัดการออนไลน. (2555). นิเทศฯ จุฬาฯ รวมถกปญหา "บทบาทสื่อ" ในภาวะวิกฤต' 54  

 คนเม่ือ 24 มกราคม 2557 จาก http://www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx? 
 NewsID=9550000008423. 

วสันต เหลืองประภัสร. (2553). การบริหารปกครองกับความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐ  

 ในการบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษท่ี 21. ปทุมธานี:  
 โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Atmanand. (2003). Insurance and disaster management: The Indian context. Disaster  

 Prevention and Management, 12, (4), 286-304. 

Birkland, Thomas A. (2004). Learning and Policy Improvement After Disaster: The Case of  

 Aviation Security. The American Behavioral Scientist, 48, (3), 341-364.  
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 182

Coppola, Damon P. (2011). Introduction to international management (2nd ed.). USA:  

 Butterworth-Heinemann. 

Hill, Michael J. (2005). The Public Policy Process. England: Pearson Education Limited. 

Janssen, D. (2006). Disaster Planning In Rural America. Public Manager, 35, (3), 40-43. 




