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กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แผนท่ัวๆ ไป หรือคําแนะนําท่ีเลือกมาใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการ
เหตุฉุกเฉิน  

กลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความสามารถจากัดในการเผชิญเหตุการณ 
สาธารณภัย ซ่ึงตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูปวย ผูพลัดถ่ิน  
ผูลี้ภัย คนตางดาว  

การกํากับ ควบคุมพ้ืนท่ี (Area Command) หมายถึง การกํากับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ในชวง
เวลาเดียวกันหลายเหตุการณ และมีองคกรระบบการบัญชาการเหตุการณหลายองคกรแยกกันทําหนาท่ีจัดการ
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนแตละเหตุการณ หรือทําหนาท่ีกํากับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ หรือเหตุฉุกเฉิน 
ท่ีกําลังลุกลามขยายตัว ซ่ึงมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขามามีสวนเก่ียวของ  

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการทรัพยากร
และความรับผิดชอบเพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ  

การซอมสราง (Reconstruction) หมายถึง การฟนฟูโครงสรางและสิ่งกอสรางท่ีไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณสาธารณภัยใหกลับมาสูสภาพท่ีสามารถใชงานไดดังเดิม  

การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย 
มุงเนนกิจกรรมตางๆ ท่ีทําใหผูคนมีความสามารถในการคาดการณ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยอยางเปนระบบ หากมีการเตรียมความพรอมไดดีจะทําใหสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ท้ังในชวงกอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิต ใหปลอดภัยจาก
เหตุการณสาธารณภัยไดมากข้ึน  

การเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) หมายถึง การใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและทันเหตุการณผาน
ทางหนวยงาน/องคกรตางๆ เพ่ือใหบุคคลท่ีกําลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพรอมท่ีจะรับมือกับสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การบรรเทาทุกข (Relief) หมายถึง การใหความชวยเหลือเบื้องตนในทันทีท่ีเกิดสาธารณภัย เพ่ือรักษาชีวิต
และตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานใหผูประสบภัยสามารถดํารงชีพอยูได  

การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทําหนาท่ีอํานวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัยอานาจท่ี
กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบยีบหรืออํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบ  

การบัญชาการรวม (Unified Command) หมายถึง การประยุกตใชระบบบัญชาการเหตุการณเม่ือมีหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนมากกวาหนึ่งหนวยงาน หรือเม่ือเหตุฉุกเฉินท่ี
เกิดข้ึนขยายตัวขามขอบเขตอํานาจหนาท่ีทางการเมือง หนวยงานตางๆ จะทํางานรวมกันผานตัวแทนของแตละ
หนวยงานท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกในหนวยบัญชาการรวม มีหนาท่ีหลักในการกําหนดวัตถุประสงค และ
กลยุทธรวม และจัดทําแผนเผชิญเหตุท่ีจะใชรวมกันเพียงแผนเดียว  

การบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) หมายถึง หนวยบัญชาการท่ีทาหนาท่ีรับผิดชอบ การจัดการ
เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม และประกอบดวยผูบัญชาการเหตุการณ และเจาหนาท่ีสนับสนุนท่ีไดรับ
การมอบหมาย  
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การประเมินความเสียหายและความตองการ (Damage and Needs Assessment : DANA) หมายถึง 
การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพ่ือวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการเผชิญสถานการณ
ฉุกเฉินดวยตนเอง รวมท้ังความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือ
ดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ  

การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง การวิเคราะห
ผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบอะไรข้ึน จากเหตุการณสาธารณภัย 
โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพ้ืนท่ีประสบภัย ขอมูลจากการประเมิน จะนําไปใชในการประมาณการ
ซอมสรางสิ่งกอสรางท่ีเสียหายไป และเพ่ือใชในการวางแผนเพ่ือการฟนฟูจากความสูญเสีย  

การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงขอมูล ทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในกระบวนการ นําเขา สงออกสินคา เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกผูประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกส กอนการตรวจปลอย
สินคา ระบบนี้จะทําหนาท่ีประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส แบบครบวงจร ผูประกอบการสามารถรับสง
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับองคกรท่ีเก่ียวของไดอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองเดินทางไปติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ดวยตัวเอง  

การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเพ่ือตอบสนองตอสิ่งเรา
ทางภูมิอากาศหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย ซ่ึงจะชวยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือชวยสราง
โอกาสจากสภาวะวิกฤตได  

การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพ่ือชวยขจัดผลกระทบเชิงลบ จากเหตุการณ
สาธารณภัยท่ีอาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ เชิงโครงสรางและ
มาตรการท่ีไมใชเชิงโครงสราง  

การปองกันภัยฝายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การปองกันพลเรือนใหปลอดภัยจากการโจมตีทางทหาร 
แตปจจุบนัครอบคลุมถึงการชวยใหพลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัยดวย หนาท่ีของกองกําลัง
ปองกันภัยฝายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมท่ีมีแตการฝกการทหาร จึงหมายรวมถึงการดูแลให
ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุ สาธารณภัย เชน การชวยเหลือ
เคลื่อนยายในชวงอพยพ การชวยกระจายถุงยังชีพ การอํานวยความสะดวก ในการขนสงอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใช การชวยซอมแซม กอสรางบานเรือนท่ีเสียหายจากภัยธรรมชาติ  

การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการตางๆ ท่ีควรเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและ
ทันทวงทีเพ่ือรักษาชีวิต และใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจาก
เหตุการณสาธารณภัย เชน การกูชีพกูภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพ และสิ่งของบรรเทาทุกข  
การบัญชาการในเหตุการณฉุกเฉิน การประสานงานเพ่ือลําเลียงผูปวย การบริหารจัดการศูนยอพยพ  

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจําลองสถานการณเพ่ือฝกฝนทักษะ  
หรือซักซอมกระบวนการการดําเนินงานท่ีไดวางแผนไว เปนแบบฝกหัดเพ่ือใหผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณฉุกเฉินไดฝกซอมข้ันตอนปฏิบัติท่ีจําเปน ทําใหมีทักษะสามารถใช
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง ซ่ึงชวยใหพรอมปฏิบัติงานไดจริงหากเกิดสาธารณภัยข้ึน  
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การฟนฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีพ และสภาวะวิถีความเปนอยู
ของชุมชนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึนกวาเกาตามความเหมาะสม โดยการนําเอา
ปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟูดวย (Build back better) หมายรวมถึง 
การซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)  

การฟนสภาพ , การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลท่ีเกิดจากสาธารณภัย
เพ่ือพลิกฟนสภาวะการดํารงชีพของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยใหกลับคืนสูสภาพท่ีเปนอยู
กอนหนานี้ รวมท้ังการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผูไดรับผลกระทบ 
ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน  

การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ ในการลด
โอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผานความพยายามอยางเปนระบบท่ีจะวิเคราะหและบริหาร
จัดการปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือดาเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรมตางๆ  
ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปญหา มีเปาหมาย
ในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยท่ีเปนอันตรายตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไมสามารถขจัดใหหมดไปอยางสิ้นเชิง  
แตขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงไดจากการดําเนินนโยบายและกิจกรรมตางๆ  

การวิเคราะหความเส่ียง , การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับ  
ตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชน 
ท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปน  
ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ  

การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง การจัดรูปแบบ
การบัญชาการเหตุการณ ซ่ึงประกอบดวยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ และเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ 
ภายในโครงสรางระบบบัญชาการณ ท่ีสามารถจะจัดสงไปปฏิบัติงานหรือลงมือปฏิบัติงานไดตามความจําเปน  
มีการกําหนดคุณสมบัติและการรับรองอยางเปนทางการ  

การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนยาย การกระจาย และการนําพลเรือนออกจากพ้ืนท่ีอันตราย 
หรือพ้ืนท่ีท่ีอาจเปนอันตรายอยางเปนระบบ ตามข้ันตอนและมีการกํากับดูแล รวมถึงการรับรองและการดูแล
บุคคลเหลานี้ในสถานท่ีปลอดภัยดวย  

ข้ันตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการท่ีไดกําหนด
หรือจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูมีหนาท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามอยางเปนกิจวัตรในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  

ขาวสาร (Intelligence) หมายถึง ขาวสารท่ีเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการ
บัญชาการเหตุการณ เปนภารกิจของสวนแผนงานซ่ึงมุงเนนไปท่ีขาวสารในเหตุฉุกเฉิน  

ขีดความสามารถ , ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

คลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงท่ีสะสมไวเพ่ือใชในเวลาฉุกเฉินหรือยามเกิดภัยพิบัต ิ
เชน อุปกรณปฐมพยาบาล อาหาร น้ําดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุงหม เครื่องประกอบอาหาร  
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ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําใหชุมชนหรือสังคม ขาดความสามารถ
ในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็วจากความเสียหาย
อันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานาน กอนเกิดสาธารณภัยและอาจเปนปจจัยท่ี
ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน  

ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง การรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการพ้ืนฐาน หรือ
โครงการใหบริการสาธารณะในระยะยาวท่ีมุงเนนการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุนมากกวาภาครัฐ
จะดําเนินการเอง เปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใหเอกชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ เชน การกอสราง การดําเนินการบํารุงรักษา การจัดหาเงินทุน การใหบริการ ซ่ึงเอกชนเปนผูบริหาร
จัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาท่ีกําหนดไว  

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือองคประกอบใดๆ 
มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและอาจไดรับความเสียหาย  

ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินคาและบริการ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงเปนผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนตั้งแตชวงระยะเวลาท่ีเกิดสาธารณภัย จวบจนกระท่ัง 
มีการซอมแซมหรือสรางใหมของทรัพยสินท่ีเสียหาย และมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจ อยางสมบูรณ ในบางกรณี
อาจใชเวลาหลายป  

ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพยสินทางกายภาพ เชน อาคารและสวนประกอบโครงสรางพ้ืนฐาน 
สินคาท่ีเก็บไวในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทําลายท้ังหมดหรือบางสวน โดยความเสียหายอาจเกิดข้ึน
ระหวางหรือภายหลังจากประสบเหตุการณภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพ และคิดคํานวณดวย
มูลคาทดแทนเปนตัวเงิน  

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมจาก
การเกิดเหตุการณใดๆ  

ผูบัญชาการ (National Command) หมายถึง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
ท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ ยุทธวิธี การสั่งใช และการจัดสง
ทรัพยากร ผูบัญชาการเหตุการณมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยรวมตอการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉิน 
และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินในสถานท่ีเกิดเหตุท้ังหมด  

ผูอํานวยการ (Director) หมายถึง ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ ผูอานวยการ
ทองถ่ิน และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  

แผนท่ีเส่ียงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเสี่ยงตอการเกิดภัย เชน อุทกภัย สึนามิ 
ภูเขาไฟระเบิด เปนผลของการประเมินความเปนไปได ความถ่ีของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรงของภัยนั้นๆ  

แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซ่ึงจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งดวยวาจาซ่ึง
ประกอบดวยวัตถุประสงคท่ัวไปท่ีสะทอนหรือแสดงถึงกลยุทธในภาพรวมสําหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน อาจรวมถึง
การกําหนดทรัพยากรท่ีจะใชในการปฏิบัติงานภารกิจท่ีมอบหมาย และขอมูลขาวสารสําหรับจัดการเหตุฉุกเฉิน
ระหวางชวงระยะเวลาการปฏิบัติการชวงหนึ่งหรือหลายชวง 
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ฟนเร็วท่ัวอยางย่ังยืน (Resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมท่ีมีความเสี่ยงตอสาธารณภัย 
ในการเรียนรูเก่ียวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมท้ังรูจักวางมาตรการและปฏิบัติตัวเพ่ือชวยลดหรือถายโอน
ความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย และหากประสบกับสาธารณภัยก็
สามารถฟนตัวจากผลของภัยไดดวยแนวทางและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หมายรวมถึงความสามารถของชุมชน
ในการดูแลรักษาโครงสรางและกลไกพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหปลอดภัยจากสาธารณภัยดวย  

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามาซ่ึงความสูญเสียตอ
ชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง หนวยงานหรือองคกรอิสระซ่ึงไมแสวงหาผลกําไรท่ีมีบทบาท 
ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ มีเปาหมายเพ่ือกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีดีดานสังคมและสิ่งแวดลอม  

ยุทธวิธ ี(Tactics) หมายถึง การใชงานและการกํากับดูแลทรัพยากรท่ีปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนดวยกลยุทธ  

ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) หมายถึง ระบบท่ีมีศักยภาพในการประมวลผลขอมูล และ
แจงเตือนตามชวงระยะเวลา เพ่ือใหบุคคล ชุมชน และหนวยงานท่ีเสี่ยงตอภัยมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ
และรับมือไดอยางเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย  

ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการ
เหตุการณท่ีเก่ียวของกับภัยทุกประเภทอยางมีมาตรฐานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ตั้งแตเหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไปจนถึง 
เหตุฉุกเฉินท่ีมีความซับซอน โดยผูปฏิบัติงานในบทบาทหนาท่ีตางๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
ดําเนินการรวมกันไดภายใตการบัญชาการแบบรวมศูนย (unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสราง
ระบบเพ่ือการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ (command) สวนปฏิบัติการ (operation) 
สวนแผนงาน (planning) สวนสนับสนุนกําลังบํารุงหรือโลจิสติกส (logistics) และสวนการเงิน/การบริหาร
จัดการ (finance/administration) ซ่ึงมีความยืดหยุนในการปรับลดหรือขยายสวนงานท่ีอาจจําเปนหรือ 
ไมจําเปนตองใชงาน ข้ึนอยูกับลักษณะของเหตุการณนั้นๆ  

ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Incident Command Post) หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการ
ดําเนินภารกิจหลัก ศูนยบัญชาการอาจจะตั้งอยูรวมกันกับฐานท่ีต้ังหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
วัตถุประสงคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน  

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานท่ีท่ีใชประสานงาน ดานขอมูล
ขาวสารและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบัติการ ในสถานท่ีเกิดเหตุ) 
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเปนสถานท่ีชั่วคราว หรืออาจเปนสถานท่ีศูนยกลาง หรือสถานท่ีม่ันคงถาวรกวา หรือ
อาจจัดตั้งในองคกรในระดับสูงกวา หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแตละดาน หรือจัดตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี
และพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

ศูนยประสานขอมูลรวม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนยประสานขอมูลรวม 
เปนจุดกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวทุกประเภท 
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ศูนยพักพิงช่ัวคราว (Shelter) หมายถึง สถานท่ีเพ่ือใหผูประสบภัยใชอยูอาศัยเม่ือไมสามารถเขาถึงท่ีอยูอาศัย
ตามปกติได อาจเปนสถานท่ีท่ีสรางจากวัสดุชั่วคราว เชน เต็นท บานจากวัสดุสังเคราะห ท่ีพักอาศัยชั่วคราว
ชนิดอ่ืน หรือในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของนโยบาย หรือเปนเอกสารท่ีจัดทําตางหาก 
โดยมีรายละเอียดดานบุคลากร สถานท่ี ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติอยางชัดเจน  

หนวยสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หนวยงานท่ีใหการสนับสนุน และ/หรือใหความชวยเหลือ
ดานทรัพยากรแกหนวยงานอ่ืนๆ  

องคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง สถานท่ีท่ีมี
เครื่องมืออุปกรณพรอมเปนศูนยกลางเพ่ืออํานวยการและประสานการปฏิบัติหนาท่ีในหวงเวลาของการเผชิญ
เหตุการณภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยสั่งการ ใหแนวนโยบายปฏิบัติการ และอํานวยความสะดวก 
ดานการประสานงานสําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ี เพ่ือใหการเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพ  

เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ 
ท่ีกําหนดใหแตละบุคคลท่ีทําหนาท่ีตอบโตเหตุฉุกเฉินจะไดรับการมอบหมายใหอยูภายใตผูควบคุมดูแลเพียง
หนึ่งคนเทานั้น 

 

 


