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ภาคผนวก ก. นิยามศัพท์    
 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนทัว่ๆ ไป หรือค าแนะน าท่ีเลือกมาใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
การจดัการเหตุฉุกเฉิน 
 กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถจ ากดัในการเผชิญ
เหตุการณ์สาธารณภยั ซ่ึงตอ้งการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ ์ผูสู้งอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูป่้วย  
ผูพ้ลดัถ่ิน  ผูล้ี้ภยั  คนต่างดา้ว 
 การก ากับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command) หมายถึง การก ากบัดูแลการจดัการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน  
ในช่วงเวลาเดียวกนัหลายเหตุการณ์ และมีองค์กรระบบการบญัชาการเหตุการณ์หลายองค์กรแยกกนัท า
หนา้ท่ีจดัการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนแต่ละเหตุการณ์ หรือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่
หรือเหตุฉุกเฉินท่ีก าลงัลุกลามขยายตวัซ่ึงมีทีมงานจดัการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจดัระบบและบริหารจดัการ
ทรัพยากรและความรับผดิชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การซ่อมสร้าง (Reconstruction) หมายถึง การฟ้ืนฟูโครงสร้างและส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากเหตุการณ์สาธารณภยัใหก้ลบัมาสู่สภาพท่ีสามารถใชง้านไดด้งัเดิม 
 การเตรียมความพร้อม  (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับ               
สาธารณภยั มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าให้ผูค้นมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจดัการกบั
ผลกระทบจากสาธารณภยัอยา่งเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมไดดี้จะท าใหส้ามารถด าเนินการต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง  และหลงัการเกิดสาธารณภยั และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิต     
ใหป้ลอดภยัจากเหตุการณ์สาธารณภยัไดม้ากข้ึน 
 การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และ            
ทนัเหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลท่ีก าลงัเผชิญความเส่ียงต่อการเกิดสาธารณภยั
สามารถกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงและพร้อมท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การบรรเทาทุกข์ (Relief) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ในทนัทีท่ีเกิดสาธารณภยั         
เพื่อรักษาชีวติและตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานใหผู้ป้ระสบภยัสามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้
 การบัญชาการ (Command) หมายถึง การท าหน้าท่ีอ านวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศยั
อ านาจท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบ 
 การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การประยุกตใ์ชร้ะบบบญัชาการเหตุการณ์เม่ือมี
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการจดัการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน หรือ     
เม่ือเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนขยายตวัขา้มขอบเขตอ านาจหน้าท่ีทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะท างานร่วมกนั
ผา่นตวัแทนของแต่ละหน่วยงานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในหน่วยบญัชาการร่วม มีหนา้ท่ีหลกัในการ
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ร่วม และจดัท าแผนเผชิญเหตุท่ีจะใชร่้วมกนัเพียงแผนเดียว 
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 การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบญัชาการท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบ     
การจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม และประกอบด้วยผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ และเจา้หน้าท่ี
สนบัสนุนท่ีไดรั้บการมอบหมาย 
 การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Needs Assessment : DANA) หมายถึง
การประเมินผลกระทบจากสาธารณภยัเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของผูป้ระสบภยัในการเผชิญสถานการณ์
ฉุกเฉินดว้ยตนเอง รวมทั้งความตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ดา้นอาหาร น ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามยัและการก าจดัส่ิงปฏิกูล ดา้นสุขภาวะ ท่ีพกัพิง อุปกรณ์ยงัชีพ  
  การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง     
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัย เป็นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรข้ึน           
จากเหตุการณ์สาธารณภยั โดยอาศยัการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากพื้นท่ีประสบภยั ข้อมูลจากการประเมิน         
จะน าไปใช้ในการประมาณการซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีเสียหายไป และเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อการฟ้ืนฟู
จากความสูญเสีย 
 การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเช่ือมโยงขอ้มูล         
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ น าเข้า ส่งออกสินค้า        
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ                  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการตรวจปล่อยสินคา้ ระบบน้ีจะท าหน้าท่ีประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
แบบครบวงจร ผูป้ระกอบการสามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กบัองค์กรท่ีเก่ียวข้องได้อตัโนมติั 
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งเดินทางไปติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตวัในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเ์พื่อตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภยั ซ่ึงจะช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือ
ช่วยสร้างโอกาสจากสภาวะวกิฤตได ้
 การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยขจดัผลกระทบเชิงลบ      
จากเหตุการณ์สาธารณภยัท่ีอาจเกิดกบับุคคลหรือทรัพยสิ์นให้หมดไปอย่างส้ินเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ  
เชิงโครงสร้างและมาตรการท่ีไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (Civil Defense) หมายถึง การป้องกันพลเรือนให้ปลอดภยัจาก           
การโจมตีทางทหาร แต่ปัจจุบนัครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภยัจากการคุกคามทางสาธารณภยั                                                                                                                                                      
ดว้ย หน้าท่ีของกองก าลงัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมท่ีมีแต่การฝึกการทหาร         
จึงหมายรวมถึงการดูแลให้ประชาชนปลอดภยัจากสาธารณภยัและการปฏิบติัการช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ           
สาธารณภยั  เช่น การช่วยเหลือเคล่ือนยา้ยในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยงัชีพ การอ านวยความสะดวก    
ในการขนส่งอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบา้นเรือนท่ีเสียหายจากภยัธรรมชาติ  
 การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีควรเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้ นพื้นฐานแก่ประชาชนท่ีได้รับ             
ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์สาธารณภยั เช่น การกูชี้พกูภ้ยั การปฐมพยาบาล การแจกถุงยงัชีพและส่ิงของ
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บรรเทาทุกข์ การบญัชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อล าเลียงผูป่้วย การบริหารจัดการ       
ศูนยอ์พยพ 
 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจ าลองสถานการณ์เพื่อฝึกฝน
ทกัษะหรือซักซ้อมกระบวนการการด าเนินงานท่ีไดว้างแผนไว ้ เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผูท่ี้มีบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติท่ีจ  าเป็น ท าให้มีทกัษะ
สามารถใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงช่วยใหพ้ร้อมปฏิบติังานไดจ้ริงหากเกิดสาธารณภยัข้ึน 
 การฟ้ืนฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีพ และสภาวะวิถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบภยัให้กลบัสู่สภาวะปกติ หรือพฒันาให้ดียิ่งข้ึนกว่าเก่าตามความเหมาะสม 
โดยการน าเอาปัจจยัต่างๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัเขา้มาช่วยในการฟ้ืนฟูดว้ย (Build back better) 
หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) 
 การฟ้ืนสภาพ , การเยียวยา  (Rehabilitation) หมายถึง การจดัการความเสียหายหรือผลท่ีเกิดจาก     
สาธารณภยัเพื่อพลิกฟ้ืนสภาวะการด ารงชีพของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเกิดสาธารณภยัให้กลบัคืน  
สู่สภาพท่ีเป็นอยู่ก่อนหน้าน้ี รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support)ของผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุน้และช่วยเหลือใหเ้กิดการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็น 
 การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบติั     
ในการลดโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกระทบทางลบจากสาธารณภยัผา่นความพยายามอยา่งเป็นระบบท่ีจะวิเคราะห์
และบริหารจดัการปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภยั เพื่อด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเปราะบาง และเพิ่มศกัยภาพในการจดัการ
ปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบนั และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภยัท่ีเป็น
อนัตรายต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากผลกระทบทางลบของภยัโดยมากไม่สามารถขจดัให้หมดไป
อย่างส้ินเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงไดจ้ากการด าเนินนโยบายและ
กิจกรรมต่าง ๆ  
 การวิเคราะห์ความเส่ียง , การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนด
ลกัษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภยัท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปิดรับ     
ต่อความเส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศกัยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชน   
ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น การด ารงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น      
ในการเกิดผลกระทบจากภยัในพื้นท่ีหน่ึง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจดัการความเส่ียงอยา่งมีระบบ 
 การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง    
การจดัรูปแบบการบญัชาการเหตุการณ์ ซ่ึงประกอบด้วยทีมงานบญัชาการและทีมงานปฏิบติัการ และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ภายในโครงสร้างระบบบญัชาการณ์ ท่ีสามารถจะจดัส่งไปปฏิบติังานหรือลงมือ
ปฏิบติังานไดต้ามความจ าเป็น มีการก าหนดคุณสมบติัและการรับรองอยา่งเป็นทางการ 
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 การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคล่ือนยา้ย การกระจาย และการน าพลเรือนออกจากพื้นท่ี
อนัตราย หรือพื้นท่ีท่ีอาจเป็นอนัตรายอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอนและมีการก ากบัดูแล รวมถึงการรับรองและ
การดูแลบุคคลเหล่าน้ีในสถานท่ีปลอดภยัดว้ย 
 ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการท่ีได้
ก าหนดหรือจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามอยา่งเป็นกิจวตัรในการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ข่าวสาร (Intelligence) หมายถึง ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
การบญัชาการเหตุการณ์ เป็นภารกิจของส่วนแผนงานซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน 
 ขีดความสามารถ , ศักยภาพ  (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึง 
หรือความสามารถท่ีอาจจะพฒันาต่อไปใหเ้ป็นประโยชน์มากข้ึน 
 คลังส ารองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วสัดุหรือเสบียงท่ีสะสมไวเ้พื่อใชใ้นเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภยัพิบติั เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น ้าด่ืม ไฟฉาย ถุงนอน เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประกอบอาหาร 
 ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจยัหรือสภาวะใด ๆ ท่ีท าให้ชุมชนหรือสังคม            
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกบัสาธารณภยั หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได ้  
อยา่งรวดเร็วจากความเสียหายอนัเกิดจากสาธารณภยั ปัจจยัเหล่าน้ีมีอยูใ่นชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิด        
สาธารณภยัและอาจเป็นปัจจยัท่ีท าใหผ้ลกระทบของภยัมีความรุนแรงมากข้ึน 
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง การร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมกัเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
พื้นฐาน หรือโครงการให้บริการสาธารณะในระยะยาวท่ีมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพคุม้ค่ากบั
ตน้ทุนมากกวา่ภาครัฐจะด าเนินการเอง เป็นทางเลือกในการพฒันาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงให้เอกชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การด าเนินการบ ารุงรักษา การจดัหาเงินทุน การให้บริการ    
ซ่ึงเอกชนเป็นผูบ้ริหารจดัการความเส่ียงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาท่ีก าหนดไว ้
 ความล่อแหลม  (Exposure) หมายถึง การท่ีผูค้น อาคารบา้นเรือน ทรัพยสิ์น ระบบต่าง ๆ หรือ
องคป์ระกอบใด ๆ มีท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัและอาจไดรั้บความเสียหาย 
 ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปล่ียนแปลงของการหมุนเวียนสินคา้และบริการ รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลจากสาธารณภยั ความเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดสาธารณภยั 
จวบจนกระทั่งมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินท่ีเสียหาย และมีการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ           
อยา่งสมบูรณ์ ในบางกรณีอาจใชเ้วลาหลายปี  
 ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพยสิ์นทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้าง
พื้นฐาน สินคา้ท่ีเก็บไวใ้นคลงั และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกท าลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหาย
อาจเกิดข้ึนระหว่างหรือภายหลงัจากประสบเหตุการณ์ภยัในทนัที ความเสียหายถูกวดัในเชิงกายภาพและ    
คิดค านวณดว้ยมูลค่าทดแทนเป็นตวัเงิน 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มจากการเกิดเหตุการณ์ใดๆ 
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 ผู้บัญชาการ (National Command) หมายถึง ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และรับผิดชอบการพฒันากลยุทธ์ และยุทธวิธีและ        
การสั่งใชแ้ละการจดัส่งทรัพยากร ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยรวมต่อการ
ปฏิบติัการตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจดัการการปฏิบติัการตอบโตเ้หตุฉุกเฉินในสถานท่ีเกิดเหตุ
ทั้งหมด 
 ผู้อ านวยการ (Director) หมายถึง ผูอ้  านวยการกลาง ผู ้อ  านวยการจังหวดั ผู ้อ  านวยการอ าเภอ 
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน และผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร 
 แผนที่เส่ียงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนท่ีแสดงพื้นท่ีซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดภยั เช่น อุทกภยั 
สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได ้ความถ่ีของการเกิดภยั ตลอดจนความรุนแรง
ของภยันั้นๆ 
 แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซ่ึงจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือสั่งดว้ยวาจา
ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุประสงคท์ัว่ไปท่ีสะทอ้นหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมส าหรับการจดัการเหตุฉุกเฉิน 
อาจรวมถึงการก าหนดทรัพยากรท่ีจะใช้ในการปฏิบติังาน ภารกิจท่ีมอบหมาย และขอ้มูลข่าวสารส าหรับ
จดัการเหตุฉุกเฉินระหวา่งช่วงระยะเวลาการปฏิบติัการช่วงหน่ึงหรือหลายช่วง 
 ฟ้ืนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน (Resilience) หมายถึง  ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมท่ีมี        
ความเส่ียงต่อสาธารณภยั ในการเรียนรู้เก่ียวกบัสภาพความเส่ียงภยัของตน รวมทั้งรู้จกัวางมาตรการและ
ปฏิบติัตวัเพื่อช่วยลดหรือถ่ายโอนความเส่ียงดงักล่าวเพื่อลดโอกาสในการไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยั 
และหากประสบกบัสาธารณภยัก็สามารถฟ้ืนตวัจากผลของภยัไดด้ว้ยแนวทางและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม    
หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานท่ีจ าเป็นให้ปลอดภยั    
จากสาธารณภยัดว้ย 
 ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษยท่ี์อาจน ามาซ่ึง     
ความสูญเสียต่อชีวติ ทรัพยสิ์น ตลอดจนท าใหเ้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 ภาคประชาสังคม (Civil  Society) หมายถึง หน่วยงานหรือองคก์รอิสระซ่ึงไม่แสวงหาผลก าไรท่ีมี
บทบาทในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใชง้านและการก ากบัดูแลทรัพยากรท่ีปฏิบติัการตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนดว้ยกลยทุธ์ 
 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า  (Early Warning System) หมายถึง ระบบท่ีมีศกัยภาพในการประมวลผล
ขอ้มูลและแจง้เตือนตามช่วงระยะเวลา เพื่อใหบุ้คคล ชุมชน และหน่วยงานท่ีเส่ียงต่อภยัมีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมการและรับมือไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอนัตรายและความสูญเสีย 
 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จดัการเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพื้นท่ีเกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็ก   
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ไปจนถึงเหตุฉุกเฉินท่ีมีความซับซ้อน โดยผูป้ฏิบติังานในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถด าเนินการร่วมกนัไดภ้ายใตก้ารบญัชาการแบบรวมศูนย ์(unified command)  โ ด ย ป ก ติ มี ก า ร จั ด
โครงสร้างระบบเพื่อการปฏิบติังานใน 5 สายงานหลกั  คือ ส่วนบญัชาการ (command) ส่วนปฏิบติัการ 
(operation) ส่วนแผนงาน (planning) ส่วนสนบัสนุนก าลงับ ารุงหรือโลจิสติกส์(logistics)  และส่วนการเงิน/
การบริหารจดัการ (finance/administration) ซ่ึงมีความยืดหยุน่ในการปรับลดหรือขยายส่วนงานท่ีอาจจ าเป็น
หรือไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้าน ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ 
 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post) หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัตั้งข้ึนในพื้นท่ีเพื่อใช ้    
ในการด าเนินภารกิจหลกั ศูนยบ์ญัชาการอาจจะตั้งอยู่รวมกนักบัฐานท่ีตั้งหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการจดัการเหตุฉุกเฉิน 
 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ประสานงาน          
ดา้นขอ้มูลข่าวสารและทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมการจดัการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบติัการ   
ในสถานท่ีเกิดเหตุ) ศูนย์ปฏิบติัการฉุกเฉินอาจเป็นสถานท่ีชั่วคราวหรืออาจเป็นสถานท่ีศูนย์กลางหรือ
สถานท่ีมัน่คงถาวรกวา่หรืออาจจดัตั้งในองคก์รในระดบัสูงกวา่ หรืออาจจดัตามภารกิจหลกัแต่ละดา้น หรือ
จดัตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและพื้นท่ีรับผดิชอบ  
 ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ี
ประสานขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมการจดัการเหตุฉุกเฉิน ศูนยป์ระสาน
ขอ้มูลร่วมเป็นจุดกลางของการติดต่อส าหรับส่ือข่าวทุกประเภท 
 ศูนย์พักพิงช่ัวคราว (Shelter) หมายถึง สถานท่ีเพื่อให้ผูป้ระสบภยัใชอ้ยูอ่าศยัเม่ือไม่สามารถเขา้ถึง   
ท่ีอยูอ่าศยัตามปกติได ้อาจเป็นสถานท่ีท่ีสร้างจากวสัดุชัว่คราว เช่น เตน็ท ์บา้นจากวสัดุสังเคราะห์ ท่ีพกัอาศยั
ชัว่คราวชนิดอ่ืนหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง อาจเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย หรือเป็นเอกสาร      
ท่ีจดัท าต่างหาก โดยมีรายละเอียดดา้นบุคลากร สถานท่ี ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
 หน่วยสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน  และ/หรือให ้        
ความช่วยเหลือดา้นทรัพยากรแก่หน่วยงานอ่ืนๆ 
 องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง สถานท่ีท่ีมี
เคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อม เป็นศูนย์กลางเพื่ออ านวยการและประสานการปฏิบัติหน้าท่ีในห้วงเวลาของ          
การเผชิญเหตุการณ์ภยัพิบติั มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สั่งการ ให้แนวนโยบายปฏิบติัการ และอ านวย    
ความสะดวกด้านการประสานงานส าหรับผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี  เพื่อให้การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน                
มีประสิทธิภาพ 
 เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลกัการของระบบการบญัชาการ
เหตุการณ์ท่ีก าหนดให้แต่ละบุคคลท่ีท าหน้าท่ีตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะได้รับการมอบหมายให้อยู่ภายใต ้           
ผูค้วบคุมดูแลเพียงหน่ึงคนเท่านั้น 


