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ภาคผนวก ข. ตัวอย่างประเภทภัย 
 สาธารณภัย  หมายถึง  อคัคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว ์         
โรคระบาดสัตวน์ ้ า การระบาดของศตัรูพืช ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผูท้  าใหเ้กิดข้ึน อุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและ               
การก่อวนิาศกรรมดว้ย 

1. ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
1.1 อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีน ้ าท่วมพื้นดินสูงกวา่ระดบัปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมีปริมาณ

น ้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน ้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน ้ าผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีด
ความสามารถการระบายน ้ าของแม่น ้ า ล าคลอง และยงัมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้น
การไหลของน ้ าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอนัตรายต่อชีวิต ทรัพยสิ์นของประชาชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถจ าแนกตามลกัษณะการเกิดได ้ดงัน้ี 

(1) น ้ าท่วมขงั/น ้ าลน้ตล่ิง (Inundation/Over bank flow) หมายถึง สภาวะน ้ าท่วมหรือสภาวะ
น ้ าลน้ตล่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบายน ้ าไม่มีประสิทธิภาพ มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป อนัเป็นผลจาก    
การเกิดฝนตกหนกั ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั มกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่น ้ าและ
บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆน ้ าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน ้ าและแผ่เป็นบริเวณกวา้งเน่ืองจาก            
ไม่สามารถระบายน ้าไดท้นั 

(2) น ้ าท่วมฉบัพลนั (Flash Flood) หมายถึง สภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัในพื้นท่ี
เน่ืองจากฝนตกหนกัในบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีความชนัมาก และมีคุณสมบติัในการกกัเก็บน ้ าหรือตา้นน ้ านอ้ยหรือ
อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เข่ือนหรืออ่างเก็บน ้ าพงัทลาย น ้ าท่วมฉบัพลนั มกัเกิดข้ึนหลงัจากฝนตกหนกั 
และมกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบระหวา่งหุบเขา ซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนกัในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตก
หนกัมากบริเวณตน้น ้าท่ีอยูห่่างออกไป การเกิดน ้ าท่วมฉบัพลนัมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วมาก 
โอกาสท่ีจะป้องกนัและหลบหนีจึงมีนอ้ย 

1.2 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีมวลดิน
หรือหินไถลเล่ือนลงจากพื้นท่ีสูงสู่พื้นท่ีต ่ากวา่ภายใตอิ้ทธิพลแรงโนม้ถ่วงของโลก และการมีน ้ าเป็นตวักลาง
ท าใหม้วลวสัดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อตัราการไถลเล่ือนดงักล่าวขา้งตน้อาจชา้หรือเร็วข้ึนกบัประเภทของ
วสัดุ ความลาดชนั สภาพส่ิงแวดลอ้ม และปริมาณน ้ าฝน ในบางกรณีแผน่ดินถล่มอาจเกิดจากแผน่ดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด การเคล่ือนตวัของวสัดุดงักล่าวอาจพดัพาตน้ไม ้ บา้นเรือน รถยนต ์ ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
ช ารุด หรือพงัทลาย และยงัอาจท าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น ้ าล าคลองอุดตนัจนเป็นสาเหตุให้เกิด
อุทกภยัข้ึนไดใ้นเส้นทางการเคล่ือนตวั ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นอนัตรายต่อชีวิต ทรัพยสิ์นของประชาชน
และส่ิงแวดลอ้ม 
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2. ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 

2.1 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนท่ีเกิดข้ึนในน่านน ้ าเขตร้อน           
มีความกดอากาศท่ีศูนยก์ลางของพายุต ่ามาก  และมีลมพดัเวียนเป็นรูปก้นหอยเขา้หาศูนยก์ลางของพาย ุ       
ในชั้นบรรยากาศระดบัล่างแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความแรงของลมท่ีพดั
เวยีนเขา้หาศูนยก์ลางเป็น 3 ระดบั คือ 

(1) พายดีุเปรสชัน่ มีความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางไม่ถึง 63 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
(2) พายุโซนร้อนหรือพายุไซโคลน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลาง 63-117 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง 
(3) พายุไตฝุ้่ นหรือพายุไซโคลนก าลงัแรง เป็นพายุท่ีมีความแรงลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลาง

มากกวา่ 117 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ส่วนช่ือพายุท่ีเรียกแตกต่างกนันั้น ข้ึนอยูก่บัแหล่งท่ีเกิดของพายุ กล่าวคือ
ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัออกรวมทั้งทะเลจีนใตจ้ะเรียก พายุโซนร้อนและไตฝุ้่ น ส่วนใน
มหาสมุทรอินเดียเหนือรวมทั้งอ่าวเบงกอลและทะเลอนัดามนัจะเรียก พายุไซโคลน พายุเหล่าน้ีท าให้เกิด    
สาธารณภยัไดห้ลายประเภทพร้อมกนั ทั้งวาตภยั อุทกภยั และคล่ืนพายุซดัฝ่ัง ลมท่ีพดัแรงเป็นอนัตรายต่อ
ชีวิตและท าลายลา้งทรัพยสิ์นตามแนวเส้นทางเดินของพายุและพื้นท่ีใกลเ้คียง ลมแรงดงักล่าวยงัก่อให้คล่ืน
ลมในทะเลท่ีมีความสูงเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือ และถา้พายุท่ีมีความแรงลมมากกวา่ 100 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง จะมีโอกาสสูงท่ีจะก่อให้เกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ัง (Storm Surge) ท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิตและกิจกรรม      
ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเลได ้

2.2 วาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบา้นเรือน ตน้ไมแ้ละ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นบริเวณกวา้งจากความแรงของลมท่ีพดัเวียนเขา้หาศูนยก์ลางของพายุดงักล่าว
เกิดข้ึนตามแนวเส้นทางเดินของพาย ุโดยปกติจะมีความกวา้ง 50-100 กิโลเมตร ข้ึนอยูก่บัขนาดและความแรง
ของพายแุต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกลแ้นวศูนยก์ลางท่ีพายเุคล่ือนผา่น 

2.3 คล่ืนพายุซัดฝ่ัง (Storm Surge) หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัพายุหมุนเขตร้อนท่ีมี
ความแรงลมมากกวา่ 100 กิโลเมตร ระดบัน ้าท่ีสูงข้ึนจากความกดอากาศท่ีลดต ่าลงบริเวณใกลศู้นยก์ลางของ
พายุพร้อมกบัคล่ืนลมแรงจดัท่ีพดัเขา้หาฝ่ัง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเลใกลศู้นยก์ลาง
ของพายุ โดยเฉพาะพื้นท่ีชายฝ่ังท่ีเป็นดา้นรับลม ระดบัความรุนแรงของความเสียหายจะข้ึนอยู่กบัความ
แรงลมของพาย ุสภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน 

2.4 พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) หมายถึง พายุท่ีเกิดในช่วงท่ีมีลกัษณะอากาศร้อนอบอา้ว
ติดต่อกนัหลายวนั และเม่ือมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพดัมาปะทะกบัอากาศร้อน      
จะท าให้อากาศร้อนช้ืนท่ีเบากว่าลอยตวัข้ึนเหนืออากาศเยน็อยา่งรวดเร็วเกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองท่ีมี
ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบสั) เกิดพายฟุ้าคะนองลมกระโชกแรง ฟ้าผา่ และมกัมีลูกเห็บตกตามมาดว้ย 
พายุฤดูร้อนมกัเกิดข้ึนและส้ินสุดลงในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินหน่ึงชัว่โมง และครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีไม่เกิน 
20-30 กิโลเมตร แต่จะมีลมกระโชกแรงท่ีเร่ิมสร้างความเสียหาย เม่ือมีความแรงลมตั้งแต่ 50 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมงข้ึนไป 
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2.5 ลูกเห็บ (Hail) หมายถึง กอ้นน ้ าลกัษณะเหมือนน ้ าแข็งรูปร่างไม่แน่นอน เกิดจากละอองหยาด
ฝนซ่ึงเยน็แบบยิง่ยวดในเมฆฝน (ยงัอยูใ่นสภาพของเหลวท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่จุดเยือกแข็ง) ปะทะกบัวตัถุแข็ง เช่น 
ผงฝุ่ น หรือกอ้นลูกเห็บท่ีเกาะตวัอยูก่่อนแลว้ จนเกิดการแขง็ตวัเกาะรอบวตัถุนั้นๆ และกลายเป็นกอ้นลูกเห็บ 
ซ่ึงมกัเกิดข้ึนพร้อมกบัพายฤุดูร้อน 

2.6 วาตภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบา้นเรือน ตน้ไม ้และส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นบริเวณแคบ ๆ จากลมกรรโชกแรงท่ีเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองหรือลูกเห็บมกัเกิดใน
ระยะเวลาสั้น ๆ ซ่ึงบ่อยคร้ังมีความเร็วลมเกินกวา่ 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

3. ภัยจากอคัคีภัย 
อัคคีภัย หมายถึง ภยนัตรายอนัเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไป

ตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหมต่้อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถา้การลุกไหมท่ี้มีเช้ือเพลิง
หนุนเน่ือง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขบัออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิง่ข้ึน 

4. ภัยจากสารเคมีและวตัถุอนัตราย 
4.1 ภัยทีเ่กดิจากสารเคมีและวตัถุอันตราย หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากสารเคมีและวตัถุอนัตรายร่ัวไหล 

เพลิงไหมแ้ละการระเบิด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่ีมีการเก็บ การใช ้การบรรจุ และการขนส่ง ทั้งท่ีเคล่ือนท่ี
ไดแ้ละไม่ได ้

4.2 สารเคมีและวตัถุอนัตราย หมายถึง ส่ิงท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(1) วตัถุท่ีระเบิดได้ หมายถึง เป็นสารท่ีเกิดการระเบิดได ้ เม่ือไดรั้บความร้อนเปลวไฟ         

ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด เช่น กระสุนปืน ดินระเบิด ดินปืน ตวัจุดระเบิดพลุ แก๊ป ประทดั ดอกไมไ้ฟ เป็นตน้ 
(2) ก๊าซ หมายถึง ก๊าซท่ีสามารถติดไฟไดง่้ายเม่ือไดรั้บความร้อน หรือ เปลวไฟ เช่น ก๊าซ 

หุงตม้ ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซบิวเทน เป็นตน้ หรือก๊าซท่ีเม่ือสูดดมกล่ินหรือสัมผสัถูกร่างกายแลว้ ท าให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพและอาจเสียชีวิตได ้เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย เป็นตน้ หรือ ก๊าซท่ีถูกอดัไวใ้นถงั
ดว้ยความดนัสูง เม่ือถูกกระแทกอยา่งแรงอาจเกิดระเบิดได ้เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซออกซิเจน เป็นตน้ 

(3) ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวท่ีสามารถติดไฟไดง่้ายเม่ือไดรั้บความร้อนหรือ      
เปลวไฟ เช่น บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล ์เอทิลแอลกอฮอล ์น ้ามนั เป็นตน้ 

(4) ของแขง็ไวไฟ หมายถึง สารท่ีลุกไหมไ้ดง่้ายเม่ือไดรั้บความร้อนหรือ เปลวไฟ เช่น ไมขี้ด
ไฟ ก ามะถนั ฟอสฟอรัส ลิกไนต ์เป็นตน้ หรือสารท่ีเม่ือถูกน ้าหรือความช้ืนจะท าให้เกิดก๊าซไวไฟซ่ึงลุกไหม้
ได ้เช่น แคลเซียมคาร์ไบด ์โซเดียม เป็นตน้ 

(5) สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หมายถึง สารท่ีตวัเองไม่เกิดการลุกไหม ้
แต่ช่วยให้สารอ่ืนลุกไหมไ้ดโ้ดยสลายตวัให้ก๊าซออกซิเจนออกมา เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียม ไนเตรท ด่างทบัทิม 
เป็นตน้ หรือ สารท่ีสลายตวัแลว้ให้ก๊าซออกซิเจน ซ่ึงจะท าให้ตวัเองและสารอ่ืนเกิดการลุกไหม ้เช่น อะเซท
ติลเปอร์ออกไซด ์เป็นตน้ 

(6) สารมีพิษและสารติดเช้ือโรค หมายถึง สารท่ีเม่ือกิน สัมผสักบัผิวหนงั หรือสูดดมหายใจ
รับสารน้ีแลว้ เป็นอนัตรายต่อร่างกายและอาจท าให้เสียชีวิตได ้เช่น ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม ยาฆ่าแมลง หรือ
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สารท่ีปนเป้ือนกบัอาหารแลว้กินเขา้ไปจะเป็นอนัตราย เช่น สารละลายพลาสติก หรือสารติดเช้ือ ไดแ้ก่ 
เช้ือจุลินทรีย ์เป็นตน้ 

 
(7) วสัดุกมัมนัตรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ท่ีมีองคป์ระกอบส่วนหน่ึง 

มีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตวั และสลายตวัโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา เช่น โคบอลต ์– 60 
เรเดียม – 226 เป็นตน้ 

(8) สารกดักร่อน หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบติัในการท าลายเน้ือเยือ่ของร่างกาย เช่น กรด  
 ด่าง เป็นตน้ 

(9) สารหรือวตัถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอนัตรายได้ หมายถึง สารท่ีไม่ไดจ้ดัอยูใ่นประเภทใดใน 8 
ประเภทขา้งตน้ แต่สามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นตน้ 

นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพด้วย 
อาวุธเคมี หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลายส่ิงรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 
(1) สารเคมีพิษและสารท่ีใช้ผลิตสารเคมีพิษ เวน้แต่กรณีท่ีมีเจตนาเพื่อความมุ่งประสงค ์       

ท่ีไม่ไดห้า้มไวภ้ายใตอ้นุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ตราบใดท่ีชนิดและปริมาณของสารเคมีเหล่านั้นสอดคลอ้งกบั
ความมุ่งประสงคท่ี์ไม่ไดห้า้มไวภ้ายใตอ้นุสัญญาหา้มอาวธุเคมี 

(2) ยุทธปัจจยัและอุปกรณ์ท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออนัตรายอ่ืน     
โดยอาศยัคุณสมบติัท่ีเป็นพิษของสารเคมีพิษเหล่านั้นท่ีระบุไวใ้น (1) ซ่ึงอาจถูกปล่อยออกมาเม่ือมีการใช้
ยทุธปัจจยัและอุปกรณ์ดงักล่าว 

(3) เคร่ืองมือใดท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการใช้ยุทธปัจจยัและ
อุปกรณ์ท่ีไดร้ะบุไวใ้น (2) 

สารเคมีพิษ หมายถึง สารเคมีใดท่ีโดยปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีนั้นมีผลต่อกระบวนการของ
ชีวติซ่ึงสามารถก่อให้เกิดความตาย การไร้ความสามารถชัว่คราว หรืออนัตรายถาวรต่อมนุษยแ์ละสัตว ์ทั้งน้ี 
รวมถึงสารเคมีเช่นวา่ทั้งปวง โดยไม่ค  านึงถึงตน้ก าเนิดหรือวธีิการผลิตสารเคมีนั้น และไม่ค  านึงวา่สารเหล่าน้ี
ถูกผลิตข้ึนในสถานท่ีผลิต ในยทุธปัจจยัหรือท่ีอ่ืน 

สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ หมายถึง ตวัท าปฏิกิริยาเคมีใดซ่ึงมีส่วนในขั้นตอนใดในการผลิต
สารเคมีพิษไม่วา่โดยวธีิใดก็ตาม ทั้งน้ีรวมถึงองคป์ระกอบหลกัใดของระบบเคมีท่ีมีองคป์ระกอบทวิภาคหรือ
พหุภาค 

องค์ประกอบหลักของระบบเคมีทีม่ีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค หมายถึง สารท่ีใชผ้ลิต
สารเคมีพิษซ่ึงมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการก าหนดคุณสมบติัท่ีเป็นพิษของผลิตภณัฑ์สุดทา้ยและท าปฏิกิริยา
อยา่งรวดเร็วกบัสารเคมีอ่ืนในระบบเคมีท่ีมีองคป์ระกอบทวภิาคหรือพหุภาค 

อาวุธชีวภาพ หมายถึง ยุทธภณัฑ์ท่ีใชส่้ง แพร่ หรือกระจายสารชีวภาพและสัตวพ์าหะ ทั้งน้ี 
หมายรวมถึงสารชีวภาพซ่ึงมุ่งหมายส าหรับใชยุ้ทธภณัฑ์ดงักล่าวเป็นเคร่ืองส่ง แพร่ หรือกระจายดว้ย ไม่วา่
สารนั้นจะบรรจุอยูใ่นยทุธภณัฑแ์ลว้หรือยงัไม่ไดบ้รรจุ 
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ความมุ่งประสงค์ทีไ่ม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี หมายถึง 
(1) ความมุ่งประสงคด์า้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจยั การแพทย ์ เภสัชกรรม หรือ      

ความมุ่งประสงคอ่ื์นในทางสันติ 
(2) ความมุ่งประสงค์ดา้นการป้องกนั คือ เป็นความมุ่งประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั      

การป้องกนัสารเคมีพิษ และการป้องกนัอาวธุเคมี 
(3) ความมุ่งประสงค์ทางทหารท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการใช้อาวุธเคมี และไม่ไดข้ึ้นอยู่กบั   

การใชคุ้ณสมบติัท่ีเป็นพิษของสารเคมีเป็นวธีิหน่ึงในการสงคราม 
(4) การบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถึงความมุ่งประสงคเ์พื่อควบคุมการจลาจลภายในประเทศ 

5. ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 
ภัยจากการคมนาคมขนส่ง หมายถึง ภยัจากอุบติัเหตุจากการจราจรทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ 

ภยัจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภยัจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวตัถุอนัตราย และภยัจาก      
การร่ัวไหลของน ้ามนัและวตัถุอนัตรายในแหล่งน ้า รวมถึงการเททิ้งน ้ามนัหรือของเสียในแม่น ้าหรือทะเล 

6. ภัยแล้ง 
ภัยแล้ง หมายถึง ความแหง้แลง้ของลมฟ้าอากาศ อนัเกิดจากการท่ีมีปริมาณฝนนอ้ย หรือฝนไม่ตก

เป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง ท าให้เกิดการขาดแคลนน ้ าด่ืม น ้ าใช้ พืชพนัธ์ุ        
ไมต่้าง ๆ ขาดน ้ าไม่สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกวา้งขวาง
รุนแรงต่อประชาชน 

7. ภัยหนาว 
ภัยหนาว หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีมีความหนาวจดั อุณหภูมิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส 

และลดลงต่อเน่ืองจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกวา้งขวาง มกัเกิดข้ึนระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ ่     
ลงมาปกคลุมประเทศไทย 

8. ภัยจากไฟป่าและหมอกควนั 
8.1 ไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แลว้ลุกลามไปไดโ้ดยอิสระปราศจากการควบคุม 

ทั้งน้ีไม่วา่ไฟนั้นจะเกิดข้ึนในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า 
8.2 หมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีฝุ่ น ควนั และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตวักนั    

ในสภาวะท่ีอากาศปิด 
8.3 การเผาในที่โล่ง หมายถึง ไฟไหม ้การเผาไหม ้หรือไฟคุกรุ่นใด ๆ หรือการเผาวสัดุใด ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในท่ีเปิดโล่ง โดยท่ีฝุ่ น ควนั ก๊าซ และสารพิษอ่ืนจากการเผาไหม้ สามารถแพร่กระจายไปได ้           
ในบรรยากาศ 

9. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
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9.1 แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อนัมีสาเหตุหลกัมาจากการขยบัเคล่ือนตวั
ของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนน้ีอาจมีระดบัความรุนแรงขั้นต ่าท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ แต่บางคร้ัง
ก็อาจมีระดบัความรุนแรงในขั้นท่ีเป็นอนัตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงได ้

9.2 อาคารถล่ม หมายถึง อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ไดแ้ก่ ตึก บา้น โรงเรือน ร้าน แพ คลงัสินคา้ 
ส านกังาน ท่ีไดรั้บความเสียหายจากการโยกไหวตวัรุนแรง ซ่ึงเป็นผลมาจากแผน่ดินไหวและอาจท าให้เกิด
ความเสียหายหรือพงัทลายลงมาได ้

10. ภัยจากคล่ืนสึนามิ 
สึนามิ (Tsunami) หมายถึง คล่ืนยกัษ ์ค าวา่ สึนามิ เป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลวา่ คล่ืนท่าเรือ สามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คล่ืนสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มกัจะเกิดใกล ้ๆ ชายฝ่ังและ
เคล่ือนเขา้ถล่มชายฝ่ังอยา่งทนัทีทนัใด และประเภทท่ีสอง คือ คล่ืนสึนามิ ท่ีเดินทางขา้มทวีป (Distance 
Tsunami) มกัจะเกิดจากแผ่นดินไหวท่ีค่อนขา้งรุนแรงและสามารถเคล่ือนตวัขา้มทวีปไปยงัชายฝ่ังท่ีอยู่
ห่างไกลหลายหม่ืนกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคล่ืนสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถล่ม และดาวเคราะห์นอ้ยตกลงสู่มหาสมุทร 

11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
โรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง เป็นการจ าแนกโรคอยา่งหน่ึงซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรกลุ่มหน่ึง 

ในระยะเวลาหน่ึง ในอตัราท่ีสูงข้ึนมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้โดยเทียบกบัประวติัการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจ
เป็นโรคติดต่อทางสัมผสัหรือไม่ก็ได ้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ในพื้นท่ีเกิดโรคระบาดและ
พื้นท่ีใกลเ้คียง 

12. ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 
12.1 พืช หมายถึง พนัธ์ุพืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน ้า และพืชประเภทอ่ืนรวมทั้งส่วนหน่ึงส่วนใด

ของพืช เช่น ตน้ ตา ตอ แขนง หน่อ ก่ิง ใบ ราก เหงา้ หวั ดอก ผล เมล็ด เช้ือ และสปอร์ของเห็ด ไม่วา่ท่ียงัท า
พนัธ์ุได ้ หรือตายแลว้ และให้หมายความรวมถึงตวัห ้ า ตวัเบียน ตวัไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และ
จุลินทรียด์ว้ย 

12.2 ศัตรูพืช หมายถึง ส่ิงซ่ึงเป็นอนัตรายแก่พืช เช่น เช้ือโรคพืช แมลง สัตว ์ หรือพืชท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พืช 

13. ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น า้ 
13.1 สัตว์ หมายถึง 

(1) ชา้ง มา้ โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนขั แมว กระต่าย ชะนี และให้หมายความ
รวมถึงน ้าเช้ือส าหรับผสมพนัธ์ุสัตวเ์หล่าน้ี 

(2) สัตวปี์ก จ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่ส าหรับใชท้  าพนัธ์ุดว้ย 
และ 

(3) สัตวช์นิดอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดสัตวช์นิดอ่ืนตามกฎหมายว่าดว้ย
โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2546 
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13.2 สัตว์ป่า หมายถึง สัตวทุ์กชนิด ไม่วา่สัตวบ์ก สัตวน์ ้า สัตวปี์ก แมลง หรือแมง ซ่ึงโดยสภาพ
ธรรมชาติยอ่มเกิดและด ารงชีวติอยูใ่นป่าหรือในน ้า และใหห้มายความรวมถึงไข่ของสัตวป่์าเหล่านั้นทุกชนิด
ดว้ย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตวพ์าหนะท่ีไดจ้ดทะเบียนท าตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายวา่ดว้ยสัตวพ์าหนะ
แลว้ และสัตวพ์าหนะท่ีไดม้าจากการสืบพนัธ์ุของสัตวพ์าหนะดงักล่าว 

13.3 ซากสัตว์ หมายถึง ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตวท่ี์ตายแลว้ และยงัไม่ไดแ้ปรสภาพเป็น
อาหารสุก หรือส่ิงประดิษฐ์ส าเร็จรูป และให้หมายความรวมถึงงา เขา ขน ท่ีไดต้ดัออกจากสัตวข์ณะมีชีวิต
และยงัไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นส่ิงประดิษฐส์ าเร็จรูปดว้ย 

13.4 สัตว์น ้า หมายถึง สัตวท่ี์อาศยัอยู่ในน ้ าหรือมีวงจรชีวิตส่วนหน่ึงอยู่ในน ้ าหรืออาศยัอยู ่    
ในบริเวณท่ีน ้าท่วมถึง เช่น ปลา กุง้ ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน ้ า จระเข ้รวมทั้งไข่ของสัตวน์ ้ านั้น 
สัตวน์ ้ าจ  าพวกเล้ียงลูกดว้ยนม ปลิงทะเล ฟองน ้ า หินปะการัง กลัปังหา และสาหร่ายทะเล ทั้งน้ี รวมทั้งซาก
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตวน์ ้ าเหล่านั้น และหมายความรวมถึง พนัธ์ุไมน้ ้ า ตามท่ีไดมี้พระราชกฤษฎีกา
ระบุช่ือ 

13.5 เกษตรกรประมง หมายถึง เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืดและเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
ชายฝ่ังทุกชนิด โดยตอ้งเป็นผูมี้รายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้าของจงัหวดั 

14. ภัยจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
14.1 สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์หรืออาจกล่าวได้

วา่ สารสนเทศ เกิดจากการน าขอ้มูล ผา่นระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์   และแปลความหมายเป็น
ขอ้ความท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

14.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใช้จดัการ
สารสนเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล การพิมพ ์ การสร้าง
รายงาน การส่ือสารขอ้มูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีท  าให้เกิดระบบการ
ให้บริการ การใชแ้ละการดูแลขอ้มูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายท่ีกวา้งขวางมาก  ประกอบดว้ย 
เทคโนโลยสี าคญั 2 สาขา คือ 1) เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และ 2) เทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

14.3 ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ภยัท่ีเกิดข้ึนกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
อาจเกิดความเสียหายข้ึนกบัระบบ Hardware, Software, Network, People Ware แฟ้มขอ้มูล และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีถูกท าลาย ท าใหเ้กิดความเสียหาย และเป็นสาธารณภยัท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท าให้
เกิดผลกระทบ และความเดือดร้อนต่อการด ารงชีวติของประชาชน 

15. การก่อวนิาศกรรม 
15.1 การก่อวนิาศกรรม หมายถึง การกระท าใด ๆ อนัเป็นการมุ่งท าลายทรัพยสิ์นของประชาชน

หรือของรัฐ หรือส่ิงอนัเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขดัขวาง หน่วงเหน่ียว ระบบการปฏิบติังานใด ๆ 
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอนัเป็นการก่อให้เกิดความป่ันป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดย
มุ่งหมายท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของรัฐ 
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15.2 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าใด ๆ ท่ีสร้างความป่ันป่วนให้ประชาชนเกิดความ
หวาดกลวั หรือเพื่อขู่เขญ็หรือบีบบงัคบัรัฐบาล หรือองคก์ารระหวา่งประเทศให้กระท าหรือละเวน้กระท าการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นท่ีส าคญั 

15.3 การก่อการร้ายสากล หมายถึง การปฏิบติัการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งหวงัผลตาม
เง่ือนไขขอ้เรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงส่วนใหญ่จะปฏิบติัการล่วงล ้าเขตแดน หรือ
เก่ียวพนักบัชาติอ่ืน การกระท านั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนบัสนุนจากรัฐใด ๆ หรือมีรัฐใดรัฐ
หน่ึงสนบัสนุนรู้เห็นก็ได ้ เม่ือเกิดข้ึนยอ่มมีผลกระทบโดยตรง  ต่อผลประโยชน์ของชาติ พนัธกรณีระหวา่ง
ประเทศ นโยบายของชาติทั้งดา้นการเมืองและการป้องกนัประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ช่ือเสียง
และเกียรติภูมิของชาติ 

16. ภัยจากทุ่นระเบิดกบัระเบิด 
16.1 ทุ่นระเบิด หมายถึง วตัถุระเบิดท่ีใชว้าง ฝัง ทิ้ง หรือโปรย ซ่ึงถูกออกแบบเพื่อท าลายหรือ

ท าความเสียหายแก่บุคคล และยานพาหนะ และจะท างานเม่ือไดรั้บแรงกด กระทบ หรือตามลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงท่ีตอ้งการ 

16.2 กับระเบิด หมายถึง วตัถุระเบิดท่ีมีกลไกในการจุดระเบิดประกอบไวอ้ยา่งปกปิด เพื่อให้
เกิดการระเบิดข้ึนโดยการกระท าของบุคคล 

17. ภัยทางอากาศ 
ภัยทางอากาศ หมายถึง ภยัอนัเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน าวิถี ขีปนาวุธ 

หรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีหรือทรงตวับนอากาศ และการโจมตีดงักล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

18. การชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล 
18.1 การประท้วง หมายถึง การแสดงออกดว้ยการกระท า เพื่อแสดงให้เห็นวา่ คดัคา้นหรือไม่

เห็นดว้ย ซ่ึงมีหลากหลายวิธี เช่น การอดขา้วประทว้ง การเดินประทว้ง ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นการแสดงออกทาง
สังคมและการเมือง โดยการประทว้งท่ีใชค้วามรุนแรงก่อใหเ้กิดความวุน่วายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล 

18.2 การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบท่ีมีลกัษณะคลา้ยสงครามกลางเมือง คือ   
มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตวักนัเคล่ือนไหวเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง และอาจจะไม่สามารถควบคุม
มวลชนท่ีมารวมตวักนันั้นได ้จนน าไปสู่การจลาจล สร้างความวุน่วาย สับสนและเกิดความเสียหาย โดยเม่ือ
สถานการณ์พฒันาสู่การจลาจลแลว้ก็จะมีการปราบปรามจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 


