ภาคผนวก ข
ตัวอยางลักษณะภัยและนิยามศัพท
ตัวอยางลักษณะภัย
สาธารณภั ย หมายถึ ง อั คคี ภั ย วาตภัย อุทกภั ย ภัย แลง โรคระบาดในมนุ ษย โรคระบาดสัต ว
โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ มี ผู ทํ า ให เ กิ ดขึ้ น อุ บั ติเ หตุ หรื อเหตุอื่น ใด ซึ่งกอ ใหเกิด อัน ตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ
วินาศกรรมดวย
1. ภัยจากอัคคีภัย
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลามไป
ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
2. ภัยจากวาตภัย
2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน หมายถึง ภัยที่กอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม
และสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนภัยดังกลาว
เกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยูกับขนาดและความแรง
ของพายุแตละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน
2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง
ความสูงของคลื่นขึ้นกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตรอนที่มีความแรงลมมากกวา
100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระดับน้ําที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ําลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับ
คลื่นลมแรงจัดที่พัดเขาหาฝงกอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพื้นที่
ชายฝงที่เปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ
และขนาดของชุมชน
2.3 ภัยจากพายุฤดูรอน หมายถึง พายุที่เกิดในชวงที่มีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกันหลาย
วัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน
จะทําใหอากาศรอนชื้นที่เบากวาลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็ว เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองที่มี
ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย
พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไมเกิน 20-30
ตารางกิโลเมตร แตจะมีลมกรรโชกแรงที่เริ่มสรางความเสียหาย เมื่อมีความรุนแรงลมตั้งแต 50 กิโลเมตร
ตอชั่วโมงขึ้นไป
2.4 ภัยจากพายุฤดูรอน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตางๆ
ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้นๆ
ซึ่งบอยครั้งมีความเร็วลมเกินกวา ๑๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
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2.5 ภัยจากลู กเห็บ หมายถึง ภัยที่เกิดจากก อนน้ําลักษณะเหมือนน้ําแข็งรูปรางไมแนนอน
เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยูในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง)
ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆ
และกลายเปนกอนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน
3. ภัยจากอุทกภัย
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณที่มีน้ําทวมพื้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก
มีปริมาณน้ํ าฝนมากจนทํ าให มีปริ มาณน้ํ าสว นเกิ นมาเติมปริมาณน้ําผิวดิ นที่มีอยูต ามสภาพปกติจนเกินขี ด
ความสามารถการระบายน้ําของแมน้ํา ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดกั้น
การไหลของน้ําตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน
และสิ่งแวดลอม สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้
(1) น้ําทวมขัง/น้ําลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ําทวมหรือสภาวะน้ําลนตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ําทวมขัง
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ําและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ําไดทัน
(2) น้ําทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในพื้นที่เนื่องจากฝนตก
หนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือตานน้ํานอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุ
อื่น ๆ เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ําพังทลาย น้ําทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ํา
ที่อยูหางออกไป การเกิดน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความเร็วมาก โอกาสที่จะปองกัน
และหลบหนีจึงมีนอย
3.2 ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อน
ลงจากพื้นที่สูงสูพื้นที่ต่ํากวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีน้ําเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิด
ความไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน
สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ําฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอื่นๆ ชํารุด หรือพังทลาย
และยังอาจทําใหชองเปดของสะพานและแมน้ําลําคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยขึ้นไดในเสนทาง
การเคลื่อนตัวปรากฏการณดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม
4. ภัยแลง
ภัยแลง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอย
หรือฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่ม น้ําใช พืช
พันธุไมตาง ๆ ขาดน้ําไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยางกวางขวาง
รุนแรงตอประชาชนโดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
(1) ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะตองมีฝน
(ภาวะที่ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล) โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้นๆ
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(2) ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ในชวง
ฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
5. ภัยหนาว
หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา 8 องศา
เซลเซียส และ ลดลงตอเนื่องซึ่งประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง
6. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย
ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุมหนึ่งในระยะเวลา
หนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดตอ
ทางสัมผัสหรือไมก็ได แตสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่ใกลเคียง
7. ภัยจากโรคระบาดสัตว
ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา
โดยเปนโรคติดตอทั้งในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา
ที่สูงขึ้ นมากกวาที่ คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิ ดโรคในอดี ต สร างความเสี ยหายตอเศรษฐกิ จ
และสุขภาพของประชาชน
8. ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ํา
ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ํา หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวน้ํา โดยเปน
โรคติดตอทั้งในสัตวน้ําชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้น
มากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของประชาชน
9. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช
ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรค พืช
แมลง สัตว หรือพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช สงผลใหสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง
หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยังทําพันธุไดหรือตายแลว และให
หมายความรวมถึงตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย จนสงผลกระทบในวงกวาง
ตอเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
10. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน
ภัยจากไฟปาและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟปาไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดขึ้นใน
ปาธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนสงผลใหเกิดฝุน ควัน
และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปด ทําใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินและสุขภาพ
ของประชาชน
ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณที่มลพิษทางอากาศประเภทฝุน
ละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีแหลงกําเนิดจากเหตุการณทางธรรมชาติหรือจากกิจกรรม
ของมนุษยเกิ ดการสะสมในบรรยากาศ อัน เนื่องมาจากสภาพอากาศ ทําให PM2.5 ปกคลุมพื้นที่ อยูอาศั ย
ของประชาชน จนมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตอสุขภาพของประชาชนจํานวนมาก
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11. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
11.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ ทําให
เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ําที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ
แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได
11.2 ภัยจากอาคารถลม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน
ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผนดิน ซึ่งเปนผลมาจาก
แผนดินไหวและกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได
12. ภัยจากสึนามิ
สึนามิ หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ คําวา สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นทาเรือ สามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแหง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกลๆ ชายฝงและ
เคลื่อนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิที่เดินทางขามทวีป (Distance
Tsunami) มักจะเกิดจากแผนดินไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝงที่อยูหางไกล
หลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถลม
และอุกกาบาตตกลงสูมหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอชีวิตประชาชนและสิ่งปลูก
สรางตลอดแนวพื้นที่ราบชายฝง
13. ภัยจากการคมนาคม
ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
ภัยจากระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ภัยจากกระบวนการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจาก
การรั่วไหลของน้ํามันและวัตถุอันตรายในแหลงน้ํา รวมถึงการเททิ้งน้ํามันหรือของเสียในแมน้ําหรือทะเล
ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธนําวิถี ขีปนาวุธ
หรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
14. ภัยจากการกอวินาศกรรม
14.1 ภัยจากการกอวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทําใดๆ อันเปนการมุงทําลาย
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว ระบบ
การปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การ
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
14.2 ภัยจากการกอการราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทําใดๆ ที่สรางความปนปวนให
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศใหกระทําหรือ
ละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินที่สําคัญ
14.3 ภัยจากการกอการรายสากล หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุม
บุคคลที่มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ํา
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระทํานั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได เมื่อเกิดขึ้นยอมมีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณี
ระหวางประเทศ นโยบายของชาติทั้งดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ
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นิยามศัพท
กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคําแนะนําที่เลือกมาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสามารถจํากัดในการเผชิญ
เหตุการณสาธารณภัย ซึ่งตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูปวย
ผูพลัดถิ่น ผูลี้ภัย คนตางดาว เปนตน
การกํากับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command) หมายถึง การกํากับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ และมีองคกรระบบการบัญชาการเหตุการณหลายองคกรแยกกันทําหนาที่
จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแตละเหตุการณ หรือทําหนาที่กํากับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญหรือเหตุ
ฉุกเฉินที่กําลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขามามีสวนเกี่ยวของ
การเขาใจและตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสรางความเขาใจ
ความเสี่ ยง โดยมี ขอมู ลความเสี่ ยงครบถ วนและรอบด าน และนํ าไปสู แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อลดความเสี่ ยง เช น
การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสรางความเขาใจความเสี่ยง
ดานการลงทุน ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเนนไปที่ความคุมคาของการลงทุน เพราะหากไมมี
การลงทุนมูลคาความสูญเสียและความเสียหายจะมากกวามูลคาของการลงทุน (ที่มา : UNDRR)
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ
การซอมสราง (Reconstruction) หมายถึง การฟนฟูโครงสรางและสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับมาสูสภาพที่สามารถใชงานไดดังเดิม
การเตรี ย มความพร อ ม (Preparedness) หมายถึ ง ความพยายามในการเตรี ย มการรั บ มื อ
กับสาธารณภัย มุงเนนกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหผูคนมีความสามารถในการคาดการณ เผชิญเหตุ และจัดการกับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ หากมีการเตรียมความพรอมไดดีจะทําใหสามารถดําเนินการตางๆ
ไดอยางเหมาะสมทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิต
ใหปลอดภัยจากเหตุการณสาธารณภัยไดมากขึ้น
การเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) หมายถึง การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและทัน
เหตุการณ ผา นทางหน วยงาน/องค กรต าง ๆ เพื่อใหบุคคลที่กําลังเผชิญ ความเสี่ย งตอการเกิดสาธารณภัย
สามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพรอมที่จะรับมือกับสถานการณได
อยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM)
หมายถึ ง กระบวนการอย า งเป น ระบบของการใชคําสั่ง ทางการบริห ารองคกรและทักษะ ความสามารถ
เชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินยุทธศาสตร นโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือถายโอน
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ความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา เพื่อเตรียมพรอมรับผลกระทบ
ทางลบของภัย
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุมและ
จัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยนําผลของการประเมินดังกลางเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจตอไป
การบริหารจัดการภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster Management: DM) หมายถึง การใชกลไก
กระบวนการและองค ป ระกอบในการดํ า เนิน งาน เพื่อจุ ดมุ งหมาย ในประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ทธิ ภ าพของ
ปฏิบัติการดานภัยพิบัติ เชน การปองกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพรอม การเผชิญเหตุ การชวยเหลือ
บรรเทาทุกข ตลอดจนการบูรณะซอมแซมและพัฒนา
การบรรเทาทุกข (Relief) หมายถึง การใหความชวยเหลือเบื้องตนในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพื่อรักษา
ชีวิตและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหผูประสบภัยสามารถดํารงชีพอยูได
การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทําหนาที่อํานวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย
อํานาจที่กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ
การบัญชาการรวม (Unified Command) หมายถึง การประยุกตใชระบบบัญชาการเหตุการณเมื่อมี
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งหนวยงาน หรือเมื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวขามขอบเขตอํานาจหนาที่ทางการเมือง หนวยงานตางๆ จะทํางานรวมกันผานตัวแทน
ของแต ล ะหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น สมาชิ ก ในหน ว ยบั ญ ชาการร ว ม มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการกํ า หนด
วัตถุประสงคและกลยุทธรวม และจัดทําแผนเผชิญเหตุที่จะใชรวมกันเพียงแผนเดียว
การบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) หมายถึง หนวยบัญชาการที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
การจัดการเหตุ การณฉุกเฉินที่เ กิด ขึ้นในภาพรวม และประกอบดว ยผู บัญชาการเหตุการณ และเจาหนาที่
สนับสนุนที่ไดรับการมอบหมาย
การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Needs Assessment :
DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการ
เผชิญสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน
ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ดานสุขภาวะ ที่พักพิง
อุปกรณยังชีพ
การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง
การวิ เ คราะห ผ ลกระทบจากสาธารณภัย เปน การประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบอะไรขึ้น จาก
เหตุการณสาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ขอมูลจากการประเมินจะนําไปใช
ในการประมาณการซอมสรางสิ่งกอสรางที่เสียหายไป และเพื่อใชในการวางแผนเพื่อการฟนฟูจากความสูญเสีย
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือ
ขอบเขตของความเสี่ ย งโดยการวิ เ คราะห ภั ย ที่เ กิ ดขึ้ น รวมทั้ง ประเมิ น สภาวะการเป ด รับ ตอ ความเสี่ ย ง
ความเปราะบาง ในการรั บ มื อ ของชุ ม ชนที่อ าจเป น อัน ตรายและคาดการณผ ลกระทบต อชี วิ ต ทรั พย สิ น
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การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ
มีประโยชนในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงขอมูล
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ บบไร เ อกสาร ระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในกระบวนการ นํ า เข า ส ง ออกสิ น ค า
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู ป ระกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุ ญ าต และใบรั บ รองต า งๆ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก อ นการตรวจปล อ ยสิ น ค า ระบบนี้ จ ะทํ า หน า ที่ ป ระสานกิ จ กรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
แบบครบวงจร ผู ป ระกอบการสามารถรั บ ส ง ข อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กั บ องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งได อั ต โนมั ติ
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองเดินทางไปติดตอกับหนวยงานตางๆ ดวยตัวเอง
การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเพื่อตอบสนอง
ตอสิ่งเร าทางภู มิอากาศหรือผลกระทบที่เ กิดขึ้นจากสาธารณภั ย ซึ่งจะชว ยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือชวยสรางโอกาสจากสภาวะวิกฤตได
การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบ
จากเหตุการณสาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ
เชิงโครงสรางและมาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง
การปองกันภัยฝายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การปองกันพลเรือนใหปลอดภัยจากการ
โจมตี ท างทหาร แต ป จ จุ บั น ครอบคลุ ม ถึ ง การช ว ยให พ ลเรื อ นปลอดภั ย จากการคุ ก คามทางสาธารณภั ย
ดวย หนาที่ของกองกําลังปองกันภัยฝายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแตการฝกการทหาร
จึงหมายรวมถึงการดูแลใหประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
เชน การชวยเหลือเคลื่อนยายในชวงอพยพ การชวยกระจายถุงยังชีพ การอํานวยความสะดวกในการขนสง
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช การชวยซอมแซม กอสรางบานเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ
การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และทันทวงทีเพื่อรักษาชีวิตและใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขขั้นพื้นฐานแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
จากเหตุการณสาธารณภัย เชน การกูชีพกูภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข
การบัญชาการในเหตุการณฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อลําเลียงผูปวย การบริหารจัดการศูนยอพยพ
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจําลองสถานการณเพื่อฝกฝน
ทักษะหรือซักซอมกระบวนการการดําเนินงานที่ไดวางแผนไว เปนแบบฝกหัดเพื่อใหผูที่มีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณฉุกเฉินไดฝกซอมขั้นตอนปฏิบัติที่จําเปน ทําใหมีทักษะสามารถใช
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง ซึ่งชวยใหพรอมปฏิบัติงานไดจริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
การฟนฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีพ และสภาวะวิถี
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นกวาเกาตามความเหมาะสม โดย
การนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟูดวย (Build back better)
หมายรวมถึง การซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)
การฟนสภาพ , การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจาก
สาธารณภัยเพื่อพลิกฟนสภาวะการดํารงชีพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยใหกลับคืนสู
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สภาพที่เปนอยูกอนหนานี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผูไดรับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน
การรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับ (resilience) หมายถึง ความสามารถ ของระบบ ชุมชน หรือสังคม
ที่มี ความเสี่ยงตอภัยในการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรูจักวางมาตรการและการปฏิบัติ
ตัวเพื่อชวยลดหรือถายโอนความเสี่ยงดังกลาว เพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากภัยและหากประสบกับภัย
ก็ส ามารถฟน ตัว จากผลของภัย ไดดว ยแนวทางและในระยะเวลาที่เ หมาะสมหมายรวมถึง ความสามารถ
ของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสรางและกลไกพื้นฐานที่จําเปนใหปลอดภัยจากภัยพิบัติดวย
(ที่มา : ปภ.(2557).หนังสือคําศัพทดานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ)
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะห
และบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดําเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม
ตาง ๆ ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา
มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึ ง ปฏิ บั ติ การลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภั ย ที่ เ ป น
อั น ตรายต อสั งคมและสิ่ งแวดล อม เนื่ องจากผลกระทบทางลบของภัย โดยมากไม ส ามารถขจัดใหห มดไป
อย างสิ้ น เชิ ง แต ขนาดและความรุ น แรงของความเสี ย หายสามารถลดทอนลงได จ ากการดํา เนิ น นโยบาย
และกิจกรรมตาง ๆ
การวิเคราะหความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
กําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห ภัยที่เ กิดขึ้น และประเมินสภาวะการ
เปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือ
ของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะ
เปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ
การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (Incident Management Assistance Team : IMAT)
หมายถึง การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ ซึ่งประกอบดวยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ
และเจาหนาที่ที่เหมาะสมอื่นๆ ภายในโครงสรางระบบบัญชาการณ ที่สามารถจะจัดสงไปปฏิบัติงานหรือลงมือ
ปฏิบัติงานไดตามความจําเปน มีการกําหนดคุณสมบัติและการรับรองอยางเปนทางการ
การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผูจัดการความเสี่ยง (risk manager)
ผูบริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุมหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของและสนใจ (stake holder)
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและแมนยํา อาจกลาวไดวาการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยูในทุกกระบวนการ
ของการวิเคราะหความเสี่ยง
(ที่มา : ศูนยวิจัย และประเมินความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย)
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การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนยาย การกระจาย และการนําพลเรือนออกจากพื้นที่
อันตราย หรือพื้นที่ที่อาจเปนอันตรายอยางเปนระบบตามขั้นตอนและมีการกํากับ ดูแล รวมถึ งการรับรอง
และการดูแลบุคคลเหลานี้ในสถานที่ปลอดภัยดวย
กลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่มี ความสามารถจํากัดในการเผชิญ
เหตุการณภัยพิบัติ ซึ่งตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพพลภาพ ผูปวย
ผูพลัดถิ่น ผูลี้ภัย คนตางดาว
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่ได
กําหนดหรือจัดทําขึ้นเพื่อใหผูมีหนาที่เกี่ยวของปฏิบัติตามอยางเปนกิจวัตรในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
ขาวสาร (Intelligence) หมายถึง ขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเปนองคประกอบที่สําคัญ
ของการบัญชาการเหตุการณ เปนภารกิจของสวนแผนงานซึ่งมุงเนนไปที่ขาวสารในเหตุฉุกเฉิน
ขีดความสามารถ , ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น
คลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไวเพื่อใชในเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภัยพิบัติ เชน อุปกรณปฐมพยาบาล อาหาร น้ําดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุงหม เครื่องประกอบอาหาร
ความปกติใ หม , ฐานวิถีชีวิต ใหม (New Normal) หมายถึง รูป แบบการดําเนิน ชีวิตอยางใหม
ที่แตกตางจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปน
ปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย
(ที่มา : ราชบัณฑิตยสภา)
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ป จจั ยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็ ว จากความเสี ย หายอั น เกิ ดจากสาธารณภัย ปจ จัย เหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิด
สาธารณภัยและอาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ
พื้นฐาน หรือโครงการใหบริการสาธารณะในระยะยาวที่มุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุน
มากกวาภาครัฐจะดําเนินการเอง เปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใหเอกชนมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การกอสราง การดําเนินการบํารุงรักษา การจัดหาเงินทุน การใหบริการ ซึ่งเอกชน
เปนผูบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่กําหนดไว
ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจไดรับความเสียหาย
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเปนไปไดในการไดรับผลกระทบทางลบ
จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ
ตางๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ
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ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินคาและบริการ รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแตชวงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย
จวบจนกระทั่งมีการซอมแซมหรือสรางใหมของทรัพยสินที่เสียหาย และมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณ
ในบางกรณีอาจใชเวลาหลายป
ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพยสินทางกายภาพ เชน อาคารและสวนประกอบ โครงสราง
พื้นฐาน สินคาที่เก็บไวในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทําลายทั้งหมดหรือบางสวน โดยความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหวางหรือภายหลังจากประสบเหตุการณภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด
คํานวณดวยมูลคาทดแทนเปนตัวเงิน
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
จากการเกิดเหตุการณใดๆ
ผูบัญชาการ (National Command) หมายถึง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนิน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ และยุทธวิธี และการสั่งใช
และการจัดสงทรัพยากร ผูบัญชาการเหตุการณมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยรวมตอการปฏิบัติการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
ผู อํา นวยการ (Director) หมายถึ ง ผู อํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ผู อํานวยการอําเภอ
ผูอํานวยการทองถิ่น และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนที่แสดงพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดภัย เชน อุทกภัย
สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เปนผลของการประเมินความเปนไปได ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง
ของภัยนั้นๆ
แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งดวย
วาจาซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไปที่สะทอนหรือแสดงถึงกลยุทธในภาพรวมสําหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน
อาจรวมถึงการกํ าหนดทรัพยากรที่ จะใช ในการปฏิบั ติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และขอมูลขาวสารสําหรั บ
จัดการเหตุฉุกเฉินระหวางชวงระยะเวลาการปฏิบัติการชวงหนึ่งหรือหลายชวง
รูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อยางยั่งยืน (Resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือ
สังคมที่มคี วามเสี่ยงตอสาธารณภัย ในการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรูจักวางมาตรการ
และปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดหรือถายโอนความเสี่ยงดังกลาวเพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟนตัวจากผลของภัยไดดวยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม
หมายรวมถึ งความสามารถของชุ มชนในการดูแ ลรัก ษาโครงสรางและกลไกพื้น ฐานที่ จําเปน ใหป ลอดภั ย
จากสาธารณภัยดวย
(ที่มา : ปภ.(2557).หนังสือคําศัพทดานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ)
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามาซึ่ง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ ของชุมชนหรือสังคม
อันเปนผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย ซึ่งสงผลตอชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ
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และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางเกินกวา ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะรับมือ
ไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู
ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง บุคคล หนวยงาน หรือองคกรอิสระซึ่งไมแสวงหาผลกําไร
ที่มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีดานสังคม
และสิ่งแวดลอม
(ที่มา : ปภ.(2557).หนังสือคําศัพทดานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ)
ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใชงานและการกํากับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นดวยกลยุทธ
ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล
ขอมู ล และแจ งเตื อนตามช วงระยะเวลา เพื่อใหบุคคล ชุมชน และหนว ยงานที่เสี่ย งตอภัย มีเวลาเพีย งพอ
ใน การเตรียมการและรับมือไดอยางเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย
ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับภัยทุกประเภทอยางมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแตเหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป
จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซอน โดยผูปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
ดําเนินการรวมกันไดภายใตการบัญชาการแบบรวมศูนย (unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสราง
ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ (command) สวนปฏิบัติการ (operation)
สวนแผนงาน (planning) สวนสนับสนุนกําลังบํารุงหรือโลจิสติกส(logistics) และสวนการเงิน/การบริหาร
จัดการ (finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุนในการปรับลดหรือขยายสวนงานที่อาจจําเปนหรือไม
จําเปนตองใชงาน ขึ้นอยูกับลักษณะของเหตุการณนั้น ๆ
สวนสนับสนุน (Logistics Section) หมายถึง สวนที่ตอบสนองการสงกําลังบํารุ งที่จําเปน และ
ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อใหการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแตละดานรวมกัน
จัดทํา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ
ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Incident Command Post) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช
ในการดํ า เนิ น ภารกิ จ หลั ก ศู น ย บั ญ ชาการอาจจะตั้ ง อยู ร วมกั น กั บ ฐานที่ ตั้ ง หรื อสถานที่ อื่ น ๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานที่ที่ใชประสานงาน
ดานขอมูลขาวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบัติการใน
สถานที่เกิดเหตุ) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเปนสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเปนสถานที่ศูนยกลางหรือสถานที่
มั่นคงถาวรกวาหรืออาจจัดตั้งในองคกรในระดับสูงกวา หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแตละดาน หรือจัดตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่และพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนยประสานขอมูลรวม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่
ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนยประสานขอมูล
รวมเปนจุดกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวทุกประเภท
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ศูนยพักพิงชั่วคราว (Temporary shelter) หมายถึง สถานที่เพื่อใหผูประสบภัยใชอยูอาศัยเมื่อไม
สามารถเข า ถึ งที่ อยู อาศั ย ตามปกติ ได อาจเปน สถานที่ที่ส รางจากวั ส ดุชั่ว คราว เชน เต็น ท บา นจากวัส ดุ
สังเคราะห ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หรือเปนเอกสารที่จัดทําตางหาก โดยมีรายละเอียดดานบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ
อยางชัดเจน
หนวยงานสนั บสนุ น (Supporting Agency) หมายถึ ง หนวยงานที่ใหการสนับสนุน และ/หรือใหความ
ชวยเหลือดานทรัพยากรแกหนวยงานอื่นๆ
องคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง
สถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณพรอม เปนศูนยกลางเพื่ออํานวยการและประสานการปฏิบัติหนาที่ในหวงเวลา
ของการเผชิญเหตุการณภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสั่งการ ใหแนวนโยบายปฏิบัติการ และอํานวย
ความสะดวกด า นการประสานงานสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ เพื่ อ ให ก ารเผชิ ญ เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น
มีประสิทธิภาพ
เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ
เหตุ ก ารณ ที่ กํ า หนดให แ ต ล ะบุ ค คลที่ ทํ า หน า ที่ ต อบโต เ หตุ ฉุ ก เฉิ น จะได รั บ การมอบหมายให อ ยู ภ ายใต
ผูควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเทานั้น
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