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BOOK REVIEW: INTRODUCTION TO INTERNATIONAL
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บทคัดยอ
หนังสือเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศเลมนี้ ผูแตงคือ
Damon P. Coppola พิมพครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2554 สำนักพิมพ Butterworth-Heinemann จำนวน 684 หนา
แสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่แยกจากกัน 2 ประการ คือ 1) ทุกประเทศเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
จากภัยพิบัติที่ทราบและไมทราบกอนหนานี้ และ 2) ผลลัพธของภัยพิบัติที่มีผลกระทบทางลบซึ่งทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นตอชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดลอม
คำสำคัญ: การจัดการภัยพิบัติ ความรวมมือระดับนานาชาติ การจัดการภาวะฉุกเฉิน การบรรเทา
ความเสี่ยง

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
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหา 11 บท โดยชี้ใหเห็นวาการจัดการภัยพิบัติแบบดั้งเดิมประกอบดวย
4 ขั้นตอน ไดแก การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมความพรอม การตอบสนองภัยพิบัติ และการฟนฟู
ในทุก ๆ ขั้นตอน มีสวนเกี่ยวของกับทุกคนซึ่งมีความสำคัญและมีผลตอการจัดการภัยพิบัติที่ไมใช
เพียงแคองคการในระดับทองถิ่นเทานั้นแตรวมถึงองคการในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับ
อื่น ๆ ดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บทที่ 1 การจัดการภัยพิบัติ (The Management of Disasters) เปนการนำเสนอถึง
ภูมิหลังของการจัดการภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติสมัยใหม การจัดการภัยพิบัติของทั่วโลก ตลอดจน
การสรุปถึงเหตุการณสำคัญในอดีตของการจัดการ ผลกระทบ และแนวโนม ซึ่งในบทนี้ผูเขียนได
พยายามชี้ใหเห็นวาการจัดการภัยพิบัติในแตละประเทศนั้นอยูบนพื้นฐานขอมูลประวัติศาสตรของ
แตละประเทศ นอกจากนี้ไดอธิบายถึงบทบาทของสมัชชาสหประชาชาติที่ไดมีขอมติที่ 44/236
วาดวยทศวรรษสากลแหงการลดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (International Decade for Natural Disaster
Reduction - IDNDR) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการสูญเสียชีวิต ทรัพยสินและความเสียหายทาง
ดานเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ ค.ศ. 1994 สหประชาชาติไดจัดใหมี
การประชุมระดับโลกวาดวยการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (World Conference on Natural Disaster
Reduction) ณ เมืองโยโกฮามา และไดรับรองแผนปฏิบัติการ Yokohama Strategy เพื่อกำหนด
ใหการปองกันภัยพิบัติเปนสวนสำคัญของนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
บทที่ 2 ความเสี่ ย ง (Hazard) เป น บทที่ ใ ห ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง ได แ ก
ความหมายของความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงตามประเภทของภัยพิบัติ
อาทิ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ภั ย พิ บั ติ ท างเทคโนโลยี แ ละภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งตั้ ง ใจ ตลอดจน
การจัดหาขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับภัยพิบัติ การนำไปประยุกต และการจัดอันดับภัยคุกคาม
ที่ น ำเสนออยู ใ นรู ป ของแผนภาพ แผนที่ และรู ป ร า งหรื อ ตั ว เลข ซึ่ ง การระบุ ค วามเสี่ ย งควรระบุ
ใหเห็นวาพื้นที่และประชาชนสวนใดบางที่จะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเปนอันดับแรกกอนที่จะ
เกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้น (Atmanand, 2003: 292)
บทที่ 3 ความเสี่ยงและความเปราะบาง (Risk and Vulnerability) เนื้อหาในสวนนี้ผูเขียน
ไดเกริ่นถึงองคประกอบของความเสี่ยงในสถานการณที่มีความออนไหว เปราะบาง ดังนั้นการทำ
ความเขาใจถึงแนวโนม การคำนวณความเปนไปไดและคุณคาผลลัพธ การประเมินความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง ทางเลือกและการรับรูความเสี่ยงจึงเปนเรื่องสำคัญในการเตรียมความพรอม
กับการจัดการ
บทที่ 4 การบรรเทา (Mitigation) กล า วถึ ง การบรรเทาผลกระทบของความเสี่ ย ง
ซึ่งผูเขียนไดอธิบายความหมาย ตัวอยางรูปแบบของการบรรเทาความเสี่ยงทั้งที่มีโครงสรางและไมมี
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โครงสร า ง การประเมิ น และการเลื อ กทางเลื อ กสำหรั บ การบรรเทาผลกระทบ ความสามารถ
ในการตอบสนองการวัดความเสี่ยง การระบุและอธิบายถึงอุปสรรคที่มีผลตอการบรรเทาผลกระทบ
อยางมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 การเตรียมความพรอม (Preparedness) เปนการนำเสนอใหเห็นถึงกระบวนการ
การเตรียมความพรอมสำหรับภัยพิบัติของทุกภาคสวนทั้งในสวนของรัฐบาล ประชาชน สื่อมวลชน
ในฐานะผูใหขอมูลสาธารณะ และกลาวถึงอุปสรรคของการเตรียมความพรอม
บทที่ 6 การตอบสนอง (Response) บทนี้ไดอธิบายใหเห็นวาการตอบสนองในระดับ
ระหวางประเทศนั้นเปนเรื่องสำคัญที่ควรตระหนัก เนื่องจากการประเมินภัยพิบัตินั้นมีความซับซอน
จึงควรสงเสริมการสรางความตระหนักกอนดำเนินการตอบสนอง และหลังดำเนินการตอบสนอง
การคนหาและใหความชวยเหลือ การจัดหาอาหาร น้ำ ยารักษาโรค ที่พัก การดูแลสุขภาพอนามัย
การบริ ก ารทางสั ง คม ความมั่ น คงปลอดภั ย การอพยพและการจั ด หาที่ อ ยู ใ หม การรั ก ษาและ
การจัดการความหายนะนั้นตองอาศัยการประสานงานระหวางหนวยงานอื่นๆ และอาสาสมัคร
ซึ่งขั้นตอนการตอบสนองภัยพิบัติเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกคนและชุมชนที่เสี่ยงกับภัยพิบัติจึงตอง
อาศัยความรวมมือในการจัดการและใชบทเรียน ประสบการณที่ผานมา วิเคราะห ระบุ จำแนก
ปญหาและรวมกันจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบ (Janssen, 2006: 40-43) และการระบุไดวา
เมือ่ เกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ รัฐบาลจะจัดการใหประชาชนไปอยูท ไี่ หน จะทำอะไรเปนลำดับถัดไป (Atmanand,
2003: 292)
บทที่ 7 การฟนฟู (Recovery) รายละเอียดในบทนี้กลาวถึงแนวคิดภาพรวมของการฟนฟู
และผลกระทบของภัยพิบัติที่มีตอสังคม องคประกอบของการฟนฟู ประกอบดวย การระบุปจจัย
ที่จำเปนและสามารถดำเนินการได โอกาสที่เหมาะสม ความยั่งยืน การสรางโครงสรางพื้นฐานใหม
การเคลื่อนยายซากปรักหักพัง การทำใหบานและวิถีชีวิตกลับคืนสภาพเดิม การฟนฟูทางเศรษฐกิจ
การบรรเทาหนี้และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการกลาวถึงประเภทของการฟนฟู ประเด็น
ที่สำคัญในการพิจารณาสำหรับการฟนฟู
บทที่ 8 -10 เปนการอภิปรายถึงผูที่เขามามีสวนเกี่ยวของในการจัดการภัยพิบัติระหวาง
ประเทศในบทบาทและบริบทที่แตกตางกัน ดังเชนใน บทที่ 8 ผูมีสวนเกี่ยวของตัวแทนภาครัฐ
ในการจัดการภัยพิบัติ (Participants - Governmental Disaster Management Agencies) อธิบาย
ใหเห็นถึงบทบาทของตัวแทนจากภาครัฐบาล ที่พิจารณาถึงโครงสรางองคกร การใหความชวยเหลือ
และประเภทของความชวยเหลือ สำหรับ บทที่ 9 ผูมีสวนเกี่ยวของตัวแทนองคการไมแสวงหากำไร
(ทั้งภาคเอกชนและนักวิชาการ) (Participants - Nongovernmental Organizations (Including the
Private Sector and Academia)) กล า วถึ ง บทบาทขององค ก ารไม แ สวงหากำไรที่ ค รอบคลุ ม
ทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา และปดทายดวย บทที่ 10 ผูมีสวนเกี่ยวของ-ตัวแทนพหุพาคี
และสถาบันการเงินนานาชาติ Participants-Multilateral Organizations and the International
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Financial Institutions เปนบทที่กลาวถึงบทบาทขององคการที่มีความหลากหลายและสถาบัน
ทางการเงิ น ระหว า งประเทศ ซึ่ ง จาก 3 บทข า งต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ผู ที่ เ ข า มามี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
ในการจัดการภัยพิบัติหลายฝายดวยกันอันเปนรูปแบบการทำงานแบบเครือขายที่ตองดำเนินการ
รวมกัน โดยเขาใจปญหารวมกัน สื่อสาร ปรึกษาหารือ และตัดสินใจรวมกันเพื่อจัดการภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกวา “เครือขายทางนโยบาย” (วสันต เหลืองประภัสร, 2553: 62) หมายถึง
การทำงานของหนวยงานหลายระดับเขามาเกี่ยวของ ที่มีทั้งรัฐบาลกลาง ประชาชน ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคม รวมกันขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดกระบวนการจัดการอยาง
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
ซึ่งความรวมมือการประสานงานกันนั้นควรเกิดขึ้นในทุกระดับ เนื่องจากประเทศสวนใหญไมสามารถ
จัดการปญหาและสิ่งทาทายตาง ๆ ไดดวยตนเองเพียงลำพัง (กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์, 2554: 37) หากแต
ควรมีการประสานงานติดตอกันในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมกันชวยเหลือ ฟนฟู

บทวิจารณ
เมื่อผูอานอานครบ 11 บท จะพบวา หนังสือเลมนี้มีจุดเดนที่โครงสรางการเขียนและ
การนำเสนอเนื้อหาที่มีรายละเอียดชัดเจนพรอมยกตัวอยางประกอบการนำเสนอจึงเปนประโยชน
อยางมากตอผูอานทุกทานที่เกี่ยวของในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงผูที่สนใจศึกษา
ประเด็นดานนโยบายและการจัดการภัยพิบัติ โดยแตละบทไดนำเสนอใหเห็นสาระสำคัญของผูแสดง
ที่มีบทบาทสำคัญ ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน องคการไมแสวงหากำไร
องค ก ารระดั บ นานาชาติ แ ละสถาบั น การเงิ น นานาชาติ ที่ มี ค วามหลากหลายเข า มามี ส ว นร ว ม
ต อ กระบวนการจั ด การภั ย พิ บั ติ 4 ขั้ น ตอน ประกอบด ว ย การบรรเทาผลกระทบ การเตรี ย ม
ความพรอม การตอบสนองภัยพิบัติ และการฟนฟูอยางเปนระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการสะทอนขอมูล
ใหเห็นภาพของการจัดการภัยพิบัติวา “การจัดการภัยพิบัติมิใชการจัดการที่จะดำเนินการใหประสบ
ความสำเร็จไดดวยองคการใดองคการหนึ่งเดียวเทานั้น หากเกิดจากการประสานความรวมมือ
การทำงานแบบเครือขายขององคการทุกระดับที่จำแนกหนาที่และภารกิจการทำงานอยางชัดเจนและ
เกิดความสัมพันธระหวางประเทศขึ้นทามกลางความยุงเหยิงและซับซอน แตความชวยเหลือระหวาง
ประเทศที่เกิดขึ้นนั้นแตละประเทศสามารถถายทอดประสบการณการจัดการภัยพิบัติของประเทศ
ตนสูประเทศอื่นได” เนื่องจากการจัดการภัยพิบัติใหสำเร็จนั้นไมสามารถดำเนินการไดดวยหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่งเพียงลำพัง หากแตตองพึ่งพิงระบบการจัดการซึ่งกันและกัน โดยเริ่มตนจากการให
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ความสำคัญกับ “เหตุการณ” ที่เกิดขึ้น และการสงเสริมใหประชาชน สื่อมวลชนตระหนักและตื่นตัว
กับเหตุการณภยั พิบตั แิ ละสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยมากขึน้ เพราะหากพิจารณาจากเหตุการณ
ภัยพิบตั ทิ ผี่ า นมาในประเทศไทยจะพบวาเมือ่ เกิดเหตุการณวกิ ฤต ประชาชนจะตืน่ ตระหนกและสับสน
ไมสามารถเตรียมความพรอมรับมือกับเหตุการณไดและนำไปสูความโกลาหลและไรระเบียบ ในขณะ
เดียวกันสื่อมวลชนมุงนำเสนอขาวที่ยังไมผานการวิเคราะหและมีขอมูลที่ชัดเจน สงผลกระทบตอ
การทำงานหลายภาคสวนหรือบางครั้งการนำเสนอขาวเพียงบางสวนเทานั้น (ผูจัดการออนไลน,
2555) ขาดการทำหนาที่ตรวจสอบ ติดตามและตั้งคำถาม และควรนำประเด็นปญหานั้นมาอภิปราย
ถกเถียงสาธารณะ (Birkland, 2004: 341) เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันถึงเหตุการณที่ผานมาวามี
ขอบกพรองในการดำเนินการอยางไรบาง พรอมทั้งการใหความรูและการศึกษากับประชาชน ซึ่งจะ
สงผลใหประเทศสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติไดเร็ว เชนเดียวกับประเทศญี่ปุนที่แมวาจะประสบ
ปญหาภัยพิบัติหลายครั้งและมีความสูญเสียจำนวนมาก แตสามารถกลับคืนสภาพเดิมไดอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากความมีระเบียบวินัยของประชาชนและการตัดสินใจของผูนำ ดังนั้นหนังสือเลมนี้
จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับการนำไปใชเพื่อลดความเสี่ยงระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับนโยบาย

เอกสารอางอิง
กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์. (2554). รายงานวิจัยเรื่องการดำเนินการเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการรองรับการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของแรงงานไทย. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศการพิมพ.
ผูจัดการออนไลน. (2555). นิเทศฯ จุฬาฯ รวมถกปญหา "บทบาทสื่อ" ในภาวะวิกฤต' 54
คนเมือ่ 24 มกราคม 2557 จาก http://www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx?
NewsID=9550000008423.
วสันต เหลืองประภัสร. (2553). การบริหารปกครองกับความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐ
ในการบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 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.

182

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

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

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.

