
ภาคผนวก ค : นิยามศัพท์ 

 กลยุทธ์  ( Strategy หมายถึง แผนทั่วๆไป หรือค าแนะน าที่เลือกมาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กลุ่มเปราะบาง  ( Vulnerable Group หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถจ ากัดในการเผชิญ
เหตุการณ์สาธารณภัย ซึ่งต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วยผู้พลัด
ถิ่น ผู้ลี้ภัย คนต่างด้าว เป็นต้น 
 การก ากับ ควบคุมพื้นที่  ( Area Command หมายถึง การก ากับดูแล จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
ในช่วงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ์ และมีองค์กรระบบการบัญชาการเหตุการณ์หลายองค์กรแยกกันท าหน้าที่
จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ หรือท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่หรือเหตุ
ฉุกเฉินที่ก าลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสร้างความเข้าใจ 
ความเสี่ยง โดยมีข้อมูลความเสี่ยงครบถ้วนและรอบด้าน และน าไปสู่แนวทางปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยง                 
เช่น การลงทุนเพ่ือการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสร้างความเข้าใจความ
เสี่ยงด้านการลงทุน ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงโดยเน้นไปที่ความคุ้มค่าของการลงทุน เพราะหาก    
ไม่มีการลงทุนมูลค่าความสูญเสียและความเสียหายจะมากกว่ามูลค่าของการลงทุน  
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

การซ่อมสร้าง  ( Reconstruction )การฟ้ืนฟูโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิม 
 การเตรียมความพร้อม  ( Preparedness หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย
มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก  
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะท าให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัย
จากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากขึ้น 
 การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ 
เพ่ือให้บุคคลที่ก าลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย/เหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงานสามารถกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ/สาธารณภัย  ( Disaster  Risk Management: DRM) 
หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบของการใช้ค าสั่ง ทางการบริหารองค์กรและทักษะ ความสามารถ          
เชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินยุทธศาสตร์ นโยบาย  มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด หรือถ่ายโอน  
ความเป็นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปัญหา เพ่ือเตรียมพร้อมรับผลกระทบ
ทางลบของภัย 



การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุม       
และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยน าผลของการประเมินดังกล่าวเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจต่อไป  

การบริหารจัดการภัยพิบัติ  สาธารณภัย/Disaster Management: DM) หมายถึง การใช้กลไก 
กระบวนการและองค์ประกอบในการด าเนินงาน เพ่ือจุดมุ่งหมาย ในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ เช่น การป้องกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ ตลอดจนการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา 
 การบรรเทาทุกข์  ( Relief) การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือรักษาชีวิตและ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีพอยู่ได้ 
 การบัญชาการ  ( Command     หมายถึงการท าหน้าที่อ านวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย
อ านาจที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายกฎระเบียบหรืออ านาจที่ ได้รับมอบ 
 การบัญชาการร่วม  ( Unified Command หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อมี
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือเมื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวข้ามขอบเขตอ านาจหน้าที่ทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะท างานร่วมกันผ่านตัวแทน
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วม มีหน้าที่หลักในการก าหนด
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วม และจัดท าแผนเผชิญเหตุที่จะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว 
 การบัญชาการเหตุการณ์Incident Command )หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ     
การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่
สนับสนุนที่ได้รับการมอบหมาย 
 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  ( Damage and Needs Assessment : 
DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการ
เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก       
เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ด้านสุขภาวะ       
ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ  
  การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง 
การประเมินผลจากสาธารณภัยเป็นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรขึ้น จากเหตุการณ์     
สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากพ้ืนที่ประสบภัย ข้อมูลจากการประเมินจะถูกน าไปใช้ในการ
ประมาณการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างที่เสียหายไป และเพ่ือใช้ในการวางแผนเพื่อการฟ้ืนฟูจากความสูญเสีย  
 การประเมินความเสี่ยง   ( Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนดลักษณะ ขนาด           
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้น  รวมทั้งประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง       
ความเปราะบาง ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายและคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน       
การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่งๆ     
มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 



 การประสานงาน ณ จุดเดียว  ( National Single Window : NSW)หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูล   
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ น าเข้า ส่งออกสินค้าเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ  ทางอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ระบบนี้จะท าหน้าที่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร 
ผู้ประกอบการสามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติตลอดชั่วโมง โดยไม่ต้อง
เดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง 
 การปรับตัว (Adaptation ) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพ่ือตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น     
หรือช่วยสร้างโอกาสจากสภาวะวิกฤตได้ 
 การป้องกัน  ( Prevention ) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆเพ่ือช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง สาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคล
หรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการเชิงโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ( Civil Defenseหมายถึงการป้องกันพลเรือนให้ปลอดภัยจากการโจมตี
ทางทหารแต่ปัจจุบันครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย                                                                                                                                    
ด้วย หน้าที่ของกองก าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแต่การฝึกการทหาร     
จึงหมายรวมถึงการดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
เช่น การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยังชีพ การอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 การเผชิญเหตุ  ( Response หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่างๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และทันทวงทีเพ่ือรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์  
การบัญชาการในเหตุการณฉ์ุกเฉิน การประสานงานเพ่ือล าเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพ 
 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ( Exers,หมายถึง การจ าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกฝนทักษะ
หรือซักซ้อมกระบวนการการด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จ าเป็น ท าให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น 
 การฟื้นฟู  ( Recovery หมายถึงการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีพ และสภาวะวิถีความ
เป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสมโดยการ
น าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟ้ืนฟูด้วย (Build back better )
หมายถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction )และการฟื้นสภาพ(Rehabilitation) 
 การฟื้นสภาพ , การเยียวยา   ( Rehabilitation )การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจากสาธารณ
ภัยเพ่ือพลิกฟ้ืนสภาวะการด ารงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพที่



เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Supportของผู้ได้รับผลกระทบ
ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น 
 การรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับ  ( resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมที่
มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู้จักวางมาตรการ                  
และปฏิบัติตัวเพ่ือช่วยลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวเพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟ้ืนตัวจากผลของภัยได้ด้วยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม
หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้ปลอดภัย      
จากสาธารณภัยด้วย 
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ( Disaster Risk Reduction : DRR ) แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลด
โอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะวิเคราะห์และบริหาร
จัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปัญหา  มีเป้าหมายใน
การลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 การลดผลกระทบ  ( Mitigation หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็น
อันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถจัดให้หมดไปอย่าง
สิ้นเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการด าเนินนโยบายและกิจกรรม
ต่าง ๆ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment หมายถึง กระบวนการก าหนด
ลักษณะขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยง(exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชนที่
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
 การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์  ( Incident Management Assistance Team : IMAT)หมายถึง 
การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่
ที่เหมาะสมอ่ืนๆ ภายในโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ที่สามารถจะจัดส่งไปปฏิบัติงานหรือลงมือปฏิบัติงานได้
ตามความจ าเป็น มีการก าหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป็นทางการ 
 การสื่อสารความเสี่ยง(Risk Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง (risk manager) 
ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องและสนใจ (stake holder) 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า  อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในทุกกระบวนการ
ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง    



 การอพยพ(Evacuation  )หมายถึง  การเคลื่อนย้าย การกระจาย และการน าพลเรือนออกจากพ้ืนที่
อันตราย หรือพ้ืนที่ที่อาจเป็นอันตรายอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและมีการก ากับดูแล รวมถึงการรับรอง    
และการดูแลบุคคลเหล่านี้ในสถานที่ปลอดภัยด้วย 
 ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP หมายถึง วิธีการที่ได้
ก าหนดหรือจัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามอย่างเป็นกิจวัตรในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ข่าวสาร  ( Intelligence)หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของส่วนแผนงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน 
 ขีดความสามารถ , ศักยภาพ   ( Capacity หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือความสามารถที่อาจพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
 คลังส ารองทรัพยากร (Stockpiling )หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไว้เพ่ือใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภัยพิบัติ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น้ าดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบอาหาร 

ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่( New Normal) หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่
ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็น
ปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 
 ความเปราะบาง (Vulnerability หมายถึงปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ประชาชนหรืสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัยและอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ( Public-Private Partnership : PPP  การร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพ้ืนฐานหรือ
โครงการให้บริการสาธารณในระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ    ี  ่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุน
มากกว่าภาครัฐจะด าเนินการเอง เป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้เอกชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การด าเนินการบ ารุงรักษา การจัดหาเงินทุน การให้บริการ ซึ่งเอกชน
เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่ก าหนดไว้ 
 ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภัยและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ( Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการได้รับผลกระทบทางลบ
จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และบริการ
ต่างๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ 
 ความสูญเสีย (Loss หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย  
จวบจนกระทั้งมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินที่เสียหาย และมีการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์
ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายปี 
 



 ความเสียหาย  ( Damage ทรัพย์สิ้นทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้าง )พื้นฐาน 
สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกท าลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหายอาจ
เกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด
ค านวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน 
 ผลกระทบ  ( Impact)ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมจากการ
เกิดเหตุการณ์ใดๆ 
 ผู้บัญชาการเหตุการณ์  ( Incident Commander )หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธี และการสั่งใช้ 
และการจัดส่งทรัพยากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมต่อการปฏิบัติการ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด 
 ผู้อ านวยการ (Director หมายถึง ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
 แผนที่เสี่ยงภัย  ( Hazard Map หมายถึง แผนที่แสดงพ้ืนที่ที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย เช่น อุทกภัย 
สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได้ ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง
ของภัยนั้นๆ 
 แผนเผชิญเหตุ  ( Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วย
วาจาซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ท่ัวไปที่สะท้อนหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมส าหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
อาจรวมถึงการก าหนดทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และข้อมูลข่าวสารส าหรับ
จัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง  
 ภัย  ( Hazard )หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง     
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภัยพิบัติ  ( Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ ของชุมชนหรือสังคม
อันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์  ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ   
และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเกินกว่า ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือ
ได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ภาคประชาสังคม  ( Civil  Society )หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอิสระซึ่งไม่แสวงหาผลก าไร       
ที่มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านสังคม   
และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธวิธี  ( Tactics หมายถึง การใช้งานและการก ากับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโต้ เหตุฉุกเฉิน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นด้วยกลยุทธ์ 
 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า   ( Early Warning System หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล
ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพ่ือให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี่ยงต่อภัยมีเวลาเพียงพอ            
ในการเตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย 



 ระบบบัญชาการเหตุการณ์  ( Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพ้ืนที่เกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป
จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (unified command)  โดยปกติมีการจัดโครงสร้าง
ระบบเพ่ือการปฏิบัติงานใน สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ   ( command) ส่วนปฏิบัติการ (operation) 
ส่วนแผนงาน (planning) ส่วนสนับสนุนก าลังบ ารุงหรือโลจิสติกส์(logistics)  และส่วนการเงิน การบริหาร 
จัดการfinance/administration ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานที่อาจจ าเป็นหรือไม่
จ าเป็นต้องใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ 
  ส่วนสนับสนุน (Logistics Section หมายถึง ส่วนที่ตอบสนองการส่งก าลังบ ารุงที่จ าเป็นและ
ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์ 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงบประมาณและการบริจาค เพ่ือให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกัน
จัดท า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือใช้ใน
การด าเนินภารกิจหลัก ศูนย์บัญชาการอาจจะตั้งอยู่รวมกันกับฐานที่ตั้งหรือสถานที่อ่ืนๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ( Emergency Operations Center หมายถึง สถานที่ที่ใช้ประสานงาน          
ด้านข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติการใน
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเป็นสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเป็นสถานที่ศูนย์กลางหรือสถานที่ สถานที่เกิดเหตุ
มั่นคงถาวรหรืออาจจัดตั้งในองค์ที่สูงกว่า หรืออาจจัดตามภารกิจแต่ละด้าน หรือจัดตามขอบเขตอ านาจหน้าที่
และพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม  ( Join Information Center : JIC หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมเป็นจุดกลางของ
การติดต่อส าหรับสื่อข่าวทุกประเภท 
 ศูนย์พักพิงชั่วคราว (Temporary shelter หมายถึง สถานที่เพ่ือให้ผู้ประสบภัยใช้อยู่อาศัยเมื่อไม่
สามารถเช้าอยู่ที่อยู่อาศัยปกติได้ อาจเป็นสถานที่ที่สร้างจากวัสดุชั่วคราว เช่น เต็นท์ ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิด
อ่ืนหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อาจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย หรือเป็นเอกสารที่จัดท าต่างหาก โดย
มีรายละเอียดด้านบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 หน่วยงานสนับสนุน  ( Supporting Agency หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  และ/หรือให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือด้านทรัพยากรแก่หน่วยงานอื่นๆ 
 องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ( Emergency Operation Centre : EOC หมายถึง สถานที่
ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม เป็นศูนย์กลางเพ่ืออ านวยการและประสานการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาของการ



เผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์สั่งการ ให้แนวนโยบายปฏิบัติการ และอ านวยความ
สะดวกด้านการประสานงานส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพ 
 เอกภาพในการบัญชาการ  ( Unity of Command หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ที่ก าหนดให้แต่ละบุคคลที่ท าหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะได้รับการมอบหมายให้อยู่ภายใต้              
ผู้ควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเท่านั้น 
 

  

 

 
 
 


