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1. ภยั 
(Hazard)

เหตกุารณ์ทเีกดิจากภัยธรรมชาตหิรอืการกระทําของมนุษย ์ทอีาจนํามาซงึความ 
สญูเสยีตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ ตลอดจนทํา ใหเ้กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และสงิแวดลอ้ม

2. ภยัพบิตั ิ
(Disaster) 

การหยดุชะงักอยา่งรนุแรงของการปฏบิัตหินา้ทขีองชมุชนหรอืสงัคม อนัเป็น ผลมา
จากการเกดิภัยทางธรรมชาตหิรอืเกดิจากมนุษย ์ซงึสง่ผลตอ่ชวีติ ทรัพยส์นิ สงัคม 
เศรษฐกจิ และสงิแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง เกนิกวา่ความสามารถของชมุชนหรอื
สงัคมทไีดรั้บผลกระทบ ดังกลา่วจะรับมอืไดโ้ดยใชท้รัพยากรทมีอียู่

3. ความลอ่แหลม 
หรอื สภาวะการ
เปิดรบัตอ่ความ
เสยีง 
(Exposure) 

การทผีูค้น อาคารบา้นเรอืน ทรัพยส์นิ ระบบ หรอืองคป์ระกอบใด ๆ มทีตีงัอยูใ่น
พนืทเีสยีงภัย และอาจไดรั้บความเสยีหาย
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4. ความเปราะบาง 
(Vulnerability)

ปัจจัยหรอืสภาวะใด ๆ ททํีา ใหส้งัคมและชมุชนขาดความ สามารถในการป้องกนั
ตัวเอง ทํา ใหไ้มส่ามารถรับมอืกบัภัยพบิัต ิหรอืไมส่ามารถฟืนฟไูดอ้ยา่ง รวดเร็ว
จากความเสยีหายอนัเกดิจากภัย ปัจจัยเหลา่นมีอียูใ่นชมุชนหรอืสงัคมมานานกอ่น
เกดิ ภัยพบิัต ิและเป็นปัจจัยททํีา ใหผ้ลกระทบจากภัยมคีวามรนุแรงมากขนึ

5. ศกัยภาพ
(Capacity)  

สภาวการณ์ ความชาํ นาญ หรอืทรัพยากรตา่ง ๆ ทอียูใ่นความครอบครอง ของ
ประชาชน ชมุชนหรอืสงัคมหนงึ ๆ ซงึมคีณุลักษณะเชงิบวก สามารถพัฒนา
เคลอืนยา้ย และ เขา้ถงึ เพอืนํามาใชเ้พมิขดีความสามารถ  ของสังคม และชมุชน
ในการบรหิารจัดการ ความเสยีงจากภัยพบิัต ิชว่ยใหค้าดการณ์ภัยทจีะเกดิขนึและ
รับมอืกบัความเสยีงจากภัยพบิัตไิดด้ขีนึ

6. ความเสยีงจาก
ภยัพบิตั
(Disaster Risk)

โอกาสหรอืความเป็นไปได ้(likelihood) ในการไดร้ับ ผลกระทบทางลบจากการ
เกดิภัยพบิัต ิโดยผลกระทบสามารถเกดิขนึกบัชวีติ ทรัพยส์นิ สงัคม เศรษฐกจิ 
และสงิแวดลอ้ม ในระดับบคุคล ชมุชน สังคม หรอืประเทศ

7. การประเมนิ
ความเสยีง (Risk 
Assessment)

กระบวนการกํา หนดลักษณะ ขนาด หรอืขอบเขต ของความเสยีงโดยการ
วเิคราะหภั์ยทเีกดิขนึ รวมทังประเมนิสภาวะการเปิดรับตอ่ความเสยีง ความ 
เปราะบาง ศักยภาพ ในการรับมอืของชมุชนทอีาจเป็นอนัตราย และคาดการณ์
ผลกระทบตอ่ชวีติ ทรัพยส์นิ การดํา รงชวีติและสงิแวดลอ้ม เป็นการวเิคราะห์
ความน่าจะเป็นในการเกดิผลกระทบจาก ภัยในพนืทหีนงึ ๆ มปีระโยชนใ์นการ
วางแผนเพอืจัดการความเสยีงอย่างเป็นระบบ
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8. การลดความ
เสยีงจากภยัพบิตั ิ
(Disaster Risk 
Reduction: 
DRR)

แนวคดิและวธิปีฏบิัตใินการ ลดโอกาสทจีะไดรั้บผลกระทบทางลบจากภัยพบิัต ิ
ผา่นความพยายามอยา่งเป็นระบบทจีะวเิคราะห ์และบรหิารจัดการปัจจัยทเีป็น
สาเหตแุละผลกระทบของภัยพบิัต ิเพอืดํา เนนินโยบาย มาตรการ หรอื กจิกรรม
ตา่ง ๆ ในการลดความลอ่แหลม ลดปัจจัยททํีา ใหเ้กดิความเปราะบาง และเพมิ 
ศักยภาพในการจัดการปัญหา มเีป้าหมายในการลดความเสยีงทมีอียูใ่นชมุชน
และสงัคมในปัจจบุัน และป้องกันความเสยีงทอีาจเกดิขนึในอนาคต

9. ระบบเตอืนภยั
ลว่งหนา้ (Early 
Warning 
System)

ระบบทมีศีักยภาพในการประมวลผลขอ้มลูและแจง้เตอืนตามชว่งระยะเวลา 
เพอืใหบ้คุคล ชมุชน และหน่วยงานทเีสยีงตอ่ภัยมเีวลาเพยีงพอในการเตรยีมการ
และรับมอืไดอ้ยา่งเหมาะสม เพอืลดโอกาสการเกดิอนัตรายและความสญูเสยี

10. สุขภาพ 
(Health)

ภาวะทัวไปของรา่งกายและจติใจจะตอ้งแข็งแรงสมบรูณ์  มสีขุภาวะทางจติ
วญิญาณ  จะตอ้งปราศจากโรคหรอืความทุพพลภาพ  จะตอ้งเป็นผูท้สีามารถ
ดํารงตนและปฏบิัตภิารกจิตา่งๆ ในสงัคมไดเ้ป็นปกตสิขุ

11. โรคตดิตอ่
(Communicable 
disease) 

คอืโรคทเีกดิจากการตดิเชอื (โรคตดิเชอื) และเชอืโรคสามารถถา่ยทอด 
(Transmission) และ/หรอืตดิตอ่โดยการสมัผัส คลกุคล ีและ/หรอืโดยการ
แพรก่ระจาย (Contagious) สูผู่อ้นืได ้รวมทงัยังสามารถ ตดิเชอื แพรก่ระจายเชอื 
จากสถานทหีนงึ หรอื จากแหลง่หนงึ ไปยังอกีสถานท ีหรอื อกีแหลง่ได ้
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12. จติสงัคม 
(Psychosocial 
support)

การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นจติสังคมเป็นแนวทางทจีะเยยีวยาเหยอืของความ
รนุแรงหรอืภัยพบิัตทิางธรรมชาตใิหส้รา้งความยดืหยุน่ปรับตัว ทงัชมุชนและ
บคุคลเอง  โดยมจีดุประสงคท์จีะชว่ยใหเ้หยอืกลับมาใชช้วีติอยา่งปกตสิขุและ
ป้องกนัผลเชงิลบตอ่จติใจจากเหตกุารณ์ทอีาจกอ่ใหเ้กดิความทกุขท์รมานมาก
กวา่เดมิ”

13. โรคระบาด 
(Epidemic)

สถานการณ์การตดิเชอืโรค หรอืโรคตดิเชอืทเีกดิขนึในระยะ เวลาเดยีวกนัใน
ชมุชน ในถนิ หรอืในแหลง่หนงึแหลง่ใด ในอตัราสงูกวา่สถานการณ์ปกตทิคีวร
เป็น โดยการตดิเชอืนันลกุลามแพรก่ระจายอยูใ่นชมุชน ในถนิ หรอืในแหลง่นันๆที
อยูใ่กลเ้คยีงจดุเรมิตน้ของโรค และสามารถแพรก่ระจายลกุลามไปยังชมุชนอนืๆที
อยูไ่กลๆออกไปไดห้ลายๆชมุชน หรอืหลายๆสถานที

14. ภาวะฉุกเฉนิ
ทางสาธารณสุข 
(Public Health 
Emergency)

เหตกุารณ์ทเีป็นโรคและภัยคกุคามสขุภาพ ซงึมลีักษณะเขา้ไดก้ับเกณฑ ์อยา่ง
นอ้ย 2 ใน 4 ประการดังน ี
 ทําใหเ้กดิผลกระทบทางสขุภาพทมีคีวามรุนแรง 
 เป็นเหตกุารณ์ทผีดิปกตหิรอืไม่เคยพบมากอ่น 
 มโีอกาสทจีะแพร่ไปสูพ่นืทอีนื และ ตอ้งจํากดัการเคลอืนทขีองผูค้นหรอื

สนิคา้ 

15. สุขอนามยั 
(Sanitation)

คอืการป้องกนัโรคโดยการควบคมุหรอืกําจัดปัจจัยสงิแวดลอ้มซงึจากการ
เชอืมโยงในหว่งโซข่องการแพร่เชอื
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16. เพศภาวะ
(Gender)

ความแตกตา่งของชายหญงิทางสงัคมเกดิจากทัศนคตคิวามคาดหวังของสงัคม
ใหห้ญงิชายมบีทบาทและปฏบิัตหินา้ทตีามทสีังคมคาดหวังใหห้ญงิและชายเป็น

17. ความรนุแรง
บนพนืฐานเพศ
ภาวะ (Sexual 
and Gender-
based Violence)
(S/GBV)

การกระทําใดๆทกีอ่เกดิอนัตรายตอ่ร่างกายจติใจหรอืทางเพศหรอืสรา้งความ
ทกุขท์รมานใหก้ับบคุคลโดยทกีารกระทํานันเนอืงมาจากเพศสภาพของบคุคล
นันเป็นผลจากความไมเ่สมอภาคระหวา่งเพศและการใชอํ้านาจอยา่งผดิๆ รวมถงึ
ความรนุแรงในครอบครัว การคา้มนุษย ์บังคับแตง่งาน การถกูใหแ้ตง่งานแต่
เยาวว์ยั บังคับคา้ประเวณี หาประโยชนท์างเพศ ลว่งละเมดิ การปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ถงึทรัพยากรโอกาสและบรกิาร

18. จติสาธารณะ 
(Public 
Awareness)

ความรู ้ความเขา้ใจของสาธารณะเกยีวกบัความเสยีงจากภัยพบิัต ิปัจจัยที
นําไปสูภ่ัยพบิัต ิและสงิทสีามารถทําไดโ้ดยลําพังหรอืเป็นหมู่คณะเพอืลดปัจจัย
ทสีง่ผลใหเ้กดิภัยพบิัต ิสามารถเกดิขนึไดจ้ากการเผยแพรข่อ้มลู ขา่วสารตาม
สอืและชอ่งทางตา่ง ๆ การลงมอืปฏบิัต ิการร่วมมอืของคนในชมุชน รวมถงึการ
สนับสนุนจากรัฐและผูนํ้าชมุชน
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19. สงิอํานวย
ความสะดวกที
จําเป็น 
(critical 
facility)

โครงสรา้งทางกายภาพพนืฐานและระบบทจํีาเป็นตอ่การขับเคลอืนของสังคม หรอื
ชมุชนในทางสงัคมและเศรษฐกจิ เกยีวขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ
ทจํีาเป็นในสงัคม เชน่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการสอืสาร ระบบขนสง่ ระบบ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ สถานศกึษา สถานดีับเพลงิ สถานตํีารวจ และททํีาการ
ปกครอง นับเป็นองคป์ระกอบสําคัญทางกายภาพท ีชว่ยใหช้มุชนหรอืสงัคมมศัีกยภาพ
ในการเตรยีมพรอ้มรับมอืตอ่ผลกระทบจาก ภัยพบิัติ

20. การอพยพ 
(evacuation)

การเคลอืนยา้ยผูค้นหรอืสตัวเ์ลยีงใหอ้อกไปจากสงิคกุคามหรอืสถานทปีระสบภัย 
อยา่งรวดเร็วและทันทว่งท ี

การอพยพแบง่เป็น 2 ประเภท ดังน ี

1. การอพยพกอ่นเกดิเหต ุ- การเคลอืน ยา้ยผูค้นทอีาจไดรั้บผลกระทบจากภัยพบิัติ
ออกไปสูส่ถานททีปีลอดภัย กอ่นเกดิเหตภัุยพบิัต ิ
2. การอพยพหลังเกดิเหต ุ- การเคลอืน ยา้ยผูค้นจากพนืทปีระสบภัยพบิัตไิปสู่
สภาพแวดลอ้มทดีกีวา่ และ ปลอดภัยกวา่
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area at risk = พนืทเีสยีง 
บรเิวณทมีคีวามเป็นไปไดว้า่จะเกดิภัยพบิัตหิรอืมแีนวโนม้ทจีะเกดิภัยพบิัต ิ
บางครังใชคํ้าวา่ risk prone area

baseline information; baseline data = ขอ้มลูฐาน 
สภาวะของชมุชมหรอืสงัคมในอดตีหรอืปัจจบุนัทใีชเ้ปรยีบเทยีบเพอืวัดการ เปลยีนแปลง
เมอืเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ขนึในอนาคต 

ในการบรหิารจัดการความเสยีงจากภัยพบิัต ิขอ้มลูฐานในสภาวะกอ่นเหตกุารณ์ ภัยพบิตัมิี
ประโยชนใ์นการใชเ้ปรยีบเทยีบกับขอ้มลูทมีกีารจัดเก็บภายหลงัการ เกดิภัยพบิตั ิเพอืใช ้
ในการประเมนิสถานการณ์ ระดับผลกระทบจากภัยเพอื บรหิารจัดการภัยพบิตั ิการกูช้พี
กูภั้ย การใหค้วามชว่ยเหลอื ตลอดจนการ วางแผนเพอืฟืนฟ ูเป็นตน้



civil society organization (CSO) = องคก์รภาคประชาสงัคม, ซเีอสโอ 
หน่วยงานหรอืองคก์รอสิระซงึไมแ่สวงผลกําไรทมีบีทบาทในการดําเนนิกจิกรรม เพอืสาธารณะ มี
เป้าหมายเพอืกอ่ใหเ้กดิความเปลยีนแปลงทดีดีา้นสังคมและสงิแวดลอ้ม มักหมายถงึ องคก์รพัฒนา
เอกชน (เอ็นจโีอ) สหภาพแรงงาน กลุม่ชาตพัินธุ ์องคก์รการกศุล องคก์รเพอืมนุษยธรรม องคก์ร
ศาสนาหรอืองิกับ ศรัทธา สมาคมวชิาชพี มลูนธิ ิและกลุม่ชมุชน เป็นตน้ องคก์รภาคประชาสงัคมอาจ
เกดิจากความรว่มมอืของหลายชาต ิเป็นเครอืขา่ย นานาชาต ิหรอืเป็นคณะทํางานระดับรากหญา้ก็ได ้

climate = สภาพภมูอิากาศ, ภมูอิากาศ 
“ภมูอิากาศ” หมายถงึ “คา่เฉลยีอากาศ”  หรอืคําอธบิายทางสถติใินแงข่องคา่เฉลยีและความผันแปร
ของปรมิาณตัวแปรทพีนืผวิโลก เชน่ อณุหภมู ิหยาดนําฟ้าและลม ในชว่งระยะเวลาหนงึ ซงึชว่ง
ระยะเวลาทใีชว้ดัทัวไปคอื 30 ปีตามทกํีาหนดโดยองคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลก (World Meteorological 

Organization: WMO)

สว่น “สภาพภมูอิากาศ” ในความหมายกวา้งคอื สภาวะ รวมถงึคําอธบิายทางสถติ ิของระบบภมูอิากาศ 
(climate system )

climate change = การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
การเปลยีนแปลงของสภาพภมูอิากาศในระยะยาว เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ โลกรอ้นและกจิกรรม
ของมนุษยท์งัทางตรงและทางออ้ม กอ่ใหเ้กดิการ เปลยีนแปลงของอณุหภมู ิปรมิาณนําฝน ความถี
และความรนุแรงของการเกดิ พาย ุรวมถงึการเปลยีนแปลงของระดับนําทะเล และการเปลยีนแปลง
องคป์ระกอบของบรรยากาศโลก 



resilience = ความสามารถในการฟืนคนืสูป่กต,ิ การรูรั้บ ปรับตัว และฟืนคนืกลับ, การพรอ้มรับและ
ฟืนกลับเร็ว

ความสามารถของระบบ ชมุชน หรอื สงัคมทมีคีวามเสยีงตอ่ภัยในการเรยีนรูเ้กยีวกับสภาพความเสยีง
ภัยของตน รวมทงัรูจั้กวางมาตรการและปฏบิัตติัวเพอืชว่ยลดหรอืถา่ยโอนความเสยีงดังกลา่วเพอืลด
โอกาสในการไดรั้บผลกระทบจากภัย และหากประสบกบัภัยก็สามารถฟืนตัวจากผลของภัยไดด้ว้ย
แนวทางและในระยะเวลาทเีหมาะสม หมายรวมถงึความสามารถของชมุชนในการดแูลรักษา 
โครงสรา้งและกลไกพนืฐานทจํีาเป็นใหป้ลอดภัยจากภัยพบิัตดิว้ย

Standard Operating Procedure (SOP) = ขนัตอนมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 
วธิกีารทไีดกํ้าหนดหรอืจัดทําขนึเพอืใหผู้ม้หีนา้ทเีกยีวขอ้งปฏบิัตติามอย่างเป็น กจิวัตรในการทํางาน
อยา่งใดอยา่งหนงึหรอืในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนงึ อาจเป็นสว่นหนงึของนโยบาย หรอืเป็น
เอกสารทจัีดทําตา่งหาก โดยมรีาย ละเอยีดดา้นบคุคลากร สถานท ีระยะเวลา และแนวทางการในการ
ปฏบิัตอิยา่ง ชดัเจน 

weather = ลมฟ้าอากาศ 
สภาวะของบรรยากาศ ณ เวลาใดเวลาหนงึ ซงึอธบิายโดยตัวแปรหรอืขอ้มลูทาง อตุนุยิมวทิยาตา่ง ๆ 



Disaster Management Cycle

ภยัพิบตัิ

การฟืนฟแูละบรูณะ

การปอ้งกนั

การลดผลกระทบ

การเตรียมพร้อม

การช่วยเหลือ/

บรรเทาภยั



Disaster Management Cycle



Sendai Framework for DRR 2015-2030
กรอบการดาํเนินงานเซนได เพือการลดความเสียงจากภยัพิบติั พ.ศ 2558-2573

“กรอบเซนได” เป็นเครอืงมอืสําคญัในการจดัการ
ความเสยีงจากภยัพบิตัขิองโลก ทพีฒันาต่อยอด
มาจากกรอบการดําเนินงานเฮยีวโกะ (Hyogo 
Framework for Action 2005-2015) 
รบัรองเมอื  18 มนีาคม 2558 ณ เมอืงเซนได 
ประเทศญปีุ่ น 
ระยะเวลา 15 ปี 2558-2573(2518-2030)



7 เป้าหมายการดาํเนินงานของกรอบเซนได

ลด

• อตัราการเสียชีวิต 

• ความเสียหายตอ่สาธารณปูโภค 

สาธารณปูการ และบริการ

พืนฐาน

• จํานวนผู้ได้รับผลกระทบ

• ความสญูเสียด้านเศรษฐกิจ 

เพมิ

• แผนยทุธศาสตร์ ลดความเสียง

ระดบัชาติ และระดบัท้องถิน

• การให้ความช่วยเหลือระหว่าง

ประเทศ 

• การเข้าถงึข้อมลูการแจ้งเตือนภยั

ลว่งหน้าและข้อมลูความเสียง



พนัธกิจ Priority

1.เข้าใจความเสียงจากภยั
2.เสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารและ

จดัการความเสียงจากภยัพิบติั

3.ลงทนุในด้านการลดความเสียงจากภยั

พิบติัเพือให้พร้อมรับมือและฟืนคืนกลบั

ได้ในระยะเวลาทรีวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

4.พฒันาศกัยภาพในการเตรียมความพร้อม

เผชิญเหตภุยัพิบตัิทีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

การฟืนฟสูภาพ



เป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (Sustainable Development 

Goals หรือตวัยอ่ว่า SDGs)



Climate Change

การเปลยีนแปลงภูมอิากาศ คอื การเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ ไม่วา่จะ
เนืองมาจาก ความผนัแปรตามธรรมชาต ิหรอืกจิกรรมของมนุษย ์



Red Cross and Climate Change 
กาชาด กบั การเปลียนแปลงภมิูอากาศ 

A changing climate leads to changes in extreme weather and
climate events
การเปลยีนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ทาํใหส้ภาพอากาศเปลยีนแปลงในระดบัรนุแรง ตามดว้ยการ
เปลยีนแปลงภมอิากาศ



กาชาดกบังาน 6 ด้าน
Six key areas for the Red Cross Red Crescent Movement

1.ประเมนิผลกระทบเกยีวกบัการ
เปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ แลว้
นําไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัโครงการของ 

กาชาด
Assess the potential impacts of climate change and the implications for NS 
mandate and programmes



กาชาดกบังาน 6 ด้าน
Six key areas for the Red Cross Red Crescent Movement

2. จดัการกบัผลทตีามมา – รวม งานดา้น CC ใน
กจิกรรมทเีราทําอยู ่Address the consequences - integrate climate 

change in ongoing activities

Disaster Management

Health and Care

Water and Sanitation

Food Security
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กาชาดกบังาน 6 ด้าน
Six key areas for the Red Cross  Red Crescent Movement

3. การสรา้งความตระหนกั – ใหก้บั รายบุคคลหรอืองคก์ร
เกยีวกบัการเปลยีนแปลงและผลกระทบของการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ
Raise awareness – help people and institutions learn about climate change and its 
humanitarian consequences

Tanzania Red Cross leaflets



กาชาดกบังาน 6 ด้าน
Six key areas for the Red Cross  Red Crescent Movement

4.สรา้งความรว่มมอืและเครอืข่าย – การ
แกไ้ขปัญหา CC ควรตอ้งมหีน่วยงาน 

เครอืข่าย ภาครฐัเขา้มาเกยีวขอ้ง เชน่ กรมอุตุ
ฯ และ ภาคส่วนอนืๆ
Establish and enhance partnerships

addressing climate change requires partnerships with for example: meteorological office, 
government agencies and NGOs etc.



กาชาดกบังาน 6 ด้าน
Six key areas for the Red Cross  Red Crescent Movement

5.การสนบัสนุนและการเจรจานโยบาย - ในระดบัทอ้งถนิระดบัชาติ
และระดบัสากล RC สามารถมอีทิธพิลตอ่คน / นโยบาย!
Advocacy and policy dialogue – at the local, national as well as international level, 
the RC can influence people/ policies!



6. จดัทําเอกสารและแบ่งปันประสบการณแ์ละขอ้มูล
Document and share experiences and information

กาชาดกบังาน 6 ด้าน
Six key areas for the Red Cross  Red Crescent Movement



วิสยัทศัน์:
ชมุชนมีความสามารถในการฟืนคืนสู่ปกติมากขึนและ

เตรียมพร้อมต่อผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพอากาศ

ในอนาคตได้ดีขึน

การปรบัตวัและ
ปฏบิตัทิดีี

การจูงใจและ
มสี่วนรว่ม

การบรรเทาภยั
และรกัษส์งิแวดลอ้ม

ลดผลกระทบจากการ
เปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ
ในกลุ่มผูเ้ปราะบาง

สรา้งความรูแ้ละ
ความตระหนกั
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