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ภาคผนวก ข. ตัวอยางประเภทภัย 
 
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน หรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 
1. ภัยจากอัคคีภัย 
 อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม
บริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถาการลุกไหมท่ีมีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง 
หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 
 
2. ภัยจากวาตภัย 
 2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน หมายถึง ภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไมและ
สิ่งกอสรางตางๆ เปนบริเวณกวาง จากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนเขตรอนตาม
แนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50 -100 กิโลเมตร ข้ึนอยูกับขนาดและความแรง ของพาย ุ
แตละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางท่ีพายุเคลื่อนผาน 
 2.2 ภัยจากคล่ืนพายุซัดฝง หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง 
ความสูงของคลื่นข้ึนกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดข้ึนเม่ือพายุหมุนเขตรอนท่ีมีความแรงลมมากกวา
100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระดับน้ําท่ีสูงข้ึนจากความกดอากาศท่ีลดต่ําลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุ พรอมกับ
คลื่นลมแรงจัดท่ีพัดเขาหาฝง กอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนท่ีราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝงท่ีเปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะข้ึนอยูกับความแรงลมของพายุ 
สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน 
 2.3 ภัยจากพายุฤดูรอน หมายถึง ภัยจากพายุท่ีเกิดในชวงท่ีมีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกัน
หลายวัน และเม่ือมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน ทําใหอากาศ
รอนชื้นท่ีเบากวาลอยตัวข้ึนเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็วเกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองท่ีมียอดเมฆสูงมาก
(เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนองลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย พายุฤดูรอน 
มักเกิดข้ึนและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีไมเกิน 20-30 กิโลเมตร
แตจะมีลมกระโชกแรงท่ีเริ่มสรางความเสียหาย เม่ือมีความแรงลมตั้งแต 50 กิโลเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป 
 2.4 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากกอนน้ําลักษณะเหมือนน้ําแข็งรูปรางไมแนนอนเกิดจาก
ละอองหยาดฝนซ่ึงเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยูในสภาพของเหลวท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับ
วัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บท่ีเกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆ และกลายเปน
กอนลูกเห็บ ซ่ึงมักเกิดข้ึนพรอมกับพายุฤดูรอน  
 2.5 ภยัจากพายุฤดูรอน หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากลมกรรโชกแรง พายุ ฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บมักเกิด
ในระยะเวลาสั้นๆ 10-15 นาที ในชวงการเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปสูฤดูรอนและชวงกอนเริ่มตนฤดูฝน 
กอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนบริเวณแคบๆ 
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3. ภัยจากอุทกภัย 
 3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้ําฝนมากจนทําใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้ําของแมน้ํา ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดก้ันการไหลของน้ํา
ตามธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม 
สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้ 
  (1) น้ําทวมขัง/น้ําลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ําทวม หรือสภาวะน้ําลนตลิ่งท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก 
ระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ 
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมริมแมน้ํา และบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ําทวมขัง 
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ํา และแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ําไดทัน 
  (2) น้ําทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันในพ้ืนท่ีเนื่องจากฝนตก
หนักในบริเวณพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ํา หรือตานน้ํานอย หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอ่ืนๆ เชน เข่ือนหรืออางเก็บน้ําพังทลาย น้ําทวมฉับพลัน มักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดข้ึน
ในบริเวณท่ีราบระหวางหุบเขา ซ่ึงอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณ
ตนน้ําท่ีอยูหางออกไป การเกิดน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนท่ีดวยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะปองกัน
และหลบหนีจงึมีนอย  
 3.2 ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณท่ีมวลดินหรือหินไถลเลื่อนลง
จากพ้ืนท่ีสูงสูพ้ืนท่ีต่ํากวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีน้ําเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิดความ
ไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วข้ึนกับประเภทของวัสดุ ความลาดชันสภาพ
สิ่งแวดลอม และปริมาณน้ําฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดการเคลื่อน
ตัวของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ ชํารุด หรือพังทลาย และยังอาจทําให
ชองเปดของสะพานและแมน้ําลําคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยข้ึนไดในเสนทางการเคลื่อนตัว
ปรากฏการณดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 
4. ภัยแลง 
 ภัยแลง หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการท่ีมีปริมาณฝนนอย หรือ
ฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่ม น้ําใช พืชพันธุ
ไมตางๆ ขาดน้ําไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยางกวางขวางรุนแรง
ตอประชาชน โดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 
 (1) ฝนแลง หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซ่ึงตามปกติจะตองมีฝน (ภาวะ
ท่ีปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล) โดยข้ึนอยูกับสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้นๆ 
 (2) ฝนท้ิงชวง หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ในชวงฤดูฝน 
เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงสูง คือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 
 
5. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย 
 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรกลุมหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง 
ในอัตราท่ีสูงข้ึนมากกวาท่ีคาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจเปนโรคติดตอทาง
สัมผัสหรือไมก็ได สงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ในพ้ืนท่ีเกิดโรคระบาดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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6. ภัยจากโรคระบาดสัตว 
 ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรสัตวเลี้ยง หรือสัตวปา 
โดยเปนโรคติดตอท้ังในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราท่ี
สูงข้ึนมากกวาท่ีคาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและ
สุขภาพของประชาชน 
 
7. ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ํา 
 ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ํา หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรสัตวน้ํา โดยเปนโรคติด ตอ
ท้ังในสัตวน้ําชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่งในอัตราท่ีสูงข้ึนมากกวาท่ี
คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน 
 
8. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช 
 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสิ่งซ่ึงเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรค พืช 
แมลง สัตว หรือพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช สงผลใหสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง 
หนอ ก่ิง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอรของเห็ด ไมวาท่ียังทําพันธุไดหรือตายแลว และให
หมายความรวมถึงตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย จนสงผลกระทบในวงกวางตอ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 
 
9. ภัยจากการคมนาคม 
 ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ภัยจาก
ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ภัยจากกระบวนการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการรั่วไหลของ
น้ํามันและวัตถุอันตรายในแหลงน้ํา รวมถึงการเทท้ิงน้ํามันหรือของเสียในแมน้ําหรือทะเล 
 
10. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 
 ภัยจากไฟปาและหมอกควัน หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากไฟปา ไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตามเกิดข้ึนในปา
ธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนเปนผลใหฝุน ควัน และ
อนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะท่ีอากาศปด เกิดอันตรายตอทรัพยสินและสุขภาพของประชาชน 
 
11. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
 11.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพทําใหเกิด
การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงข้ันต่ําท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ แต
บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 
 11.2 ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก 
บาน โรงเรือน ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน ท่ีไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผนดิน ซ่ึง
เปนผลมาจากแผนดินไหวและกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได 
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12. ภัยสึนามิ 
 ภัยจากสึนามิ หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากคลื่นยักษ คําวา สึนามิ เปนภาษาญ่ีปุน แปลวา คลื่น ทาเรือ 
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแหง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกลๆ 
ชายฝงและเคลื่อนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด และประเภทท่ีสอง คือ คลื่นสึนามิท่ีเดินทางขามทวีป 
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผนดินไหวท่ีคอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝงท่ี
อยูหางไกลหลายหม่ืนกิโลเมตร สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
ดินถลม และอุกกาบาตตกลงสูมหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิกอใหเกิดความเสียหายท้ังตอชีวิตประชาชน และ 
สิ่งปลูกสรางตลอดแนวพ้ืนท่ีราบชายฝง 
 
13. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
 13.1 ภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล 
เพลิงไหมและการระเบิด ซ่ึงเก่ียวของกับสถานท่ีท่ีมีการเก็บ การใช การบรรจุ และการขนสง ท้ังท่ีเคลื่อนท่ีได
และไมได  
 13.2 สารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง สิ่งท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  
  (1) วัตถุท่ีระเบิดได หมายถึง เปนสารท่ีเกิดการระเบิดได เม่ือไดรับความรอนเปลวไฟ  
ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด เชน กระสุนปน ดินระเบิด ดินปน ตัวจุดระเบิดพลุ แกป ประทัด ดอกไมไฟ เปนตน  
  (2) กาซ หมายถึง กาซท่ีสามารถติดไฟไดงายเม่ือไดรับความรอน หรือ เปลวไฟ เชน กาซหุงตม 
กาซไฮโดรเจน กาซบิวเทน เปนตน หรือกาซท่ีเม่ือสูดดมกลิ่นหรือสัมผัสถูกรางกายแลว ทาใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพและอาจเสียชีวิตได เชน กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย เปนตน หรือ กาซท่ีถูกอัดไวในถังดวยความดันสูง 
เม่ือถูกกระแทกอยางแรงอาจเกิดระเบิดได เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน เปนตน  
  (3) ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวท่ีสามารถติดไฟไดงายเม่ือไดรับความรอนหรือ เปลวไฟ 
เชน บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล เอทิลแอลกอฮอล นามัน เปนตน  
  (4) ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารท่ีลุกไหมไดงายเม่ือไดรับความรอนหรือ เปลวไฟ เชน ไมขีดไฟ 
กํามะถัน ฟอสฟอรัส ลิกไนต เปนตน หรือสารท่ีเม่ือถูกน้ําหรือความชื้นจะทําใหเกิดกาซไวไฟซ่ึงลุกไหมได เชน 
แคลเซียมคารไบด โซเดียม เปนตน  
  (5) สารออกซิไดซและสารเปอรออกไซดอินทรีย หมายถึง สารท่ีตัวเองไมเกิดการลุกไหม แต
ชวยใหสารอ่ืนลุกไหมไดโดยสลายตัวใหกาซออกซิเจนออกมา เชน ปุยแอมโมเนียม ไนเตรท ดางทับทิม เปนตน 
หรือสารท่ีสลายตัวแลวใหกาซออกซิเจน ซ่ึงจะทําใหตัวเองและสารอ่ืนเกิดการลุกไหม เชน อะเซทติลเปอร
ออกไซด เปนตน  
  (6) สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค หมายถึง สารท่ีเม่ือกิน สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดมหายใจ 
รับสารนี้แลว เปนอันตรายตอรางกายและอาจทาใหเสียชีวิตได เชน ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม ยาฆาแมลง หรือ
สารท่ีปนเปอนกับอาหารแลวกินเขาไปจะเปนอันตราย เชน สารละลายพลาสติก หรือสารติดเชื้อ ไดแก 
เชื้อจุลินทรีย เปนตน  
  (7) วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใดๆ ท่ีมีองคประกอบสวนหนึ่ง มีโครงสราง
ภายในอะตอมไมคงตัว และสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา เชน โคบอลต-60 เรเดียม-226 เปนตน  
  (8) สารกัดกรอน หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบัติในการทาลายเนื้อเยื่อของรางกาย เชน กรด ดาง 
เปนตน  
  (9) สารหรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเปนอันตรายได หมายถึง สารท่ีไมไดจัดอยูในประเภทใดใน 8 
ประเภทขางตน แตสามารถกอใหเกิดอันตรายได เชน สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) เปนตน  
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นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพดวย  
 อาวุธเคมี หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งรวมกัน ดังตอไปนี้  
 (1) สารเคมีพิษและสารท่ีใชผลิตสารเคมีพิษ เวนแตกรณีท่ีมีเจตนาเพ่ือความมุงประสงค ท่ีไมไดหามไว
ภายใตอนุสัญญาหามอาวุธเคมี ตราบใดท่ีชนิดและปริมาณของสารเคมีเหลานั้นสอดคลองกับความมุงประสงคท่ี
ไมไดหามไวภายใตอนุสัญญาหามอาวุธเคมี  
 (2) ยุทธปจจัยและอุปกรณท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือกอใหเกิดความตายหรืออันตรายอ่ืน โดยอาศัย
คุณสมบัติท่ีเปนพิษของสารเคมีพิษเหลานั้นท่ีระบุไวใน (1) ซ่ึงอาจถูกปลอยออกมาเม่ือมีการใชยุทธปจจัยและ
อุปกรณดังกลาว  
 (3) เครื่องมือใดท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือใชเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการใชยุทธปจจัยและอุปกรณท่ีได
ระบุไวใน (2)  
 สารเคมีพิษ หมายถึง สารเคมีใดท่ีโดยปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีนั้นมีผลตอกระบวนการของชีวิตซ่ึง
สามารถกอใหเกิดความตาย การไรความสามารถชั่วคราว หรืออันตรายถาวรตอมนุษยและสัตว ท้ังนี้ รวมถึง
สารเคมี เชนวาท้ังปวง โดยไมคํานึงถึงตนกําเนิดหรือวิธีการผลิตสารเคมีนั้น และไมคํานึงวาสารเหลานี้ถูกผลิต
ข้ึนในสถานท่ีผลิต ในยุทธปจจัยหรือท่ีอ่ืน  
 สารท่ีใชผลิตสารเคมีพิษ หมายถึง ตัวทาปฏิกิริยาเคมีใดซ่ึงมีสวนในข้ันตอนใดในการผลิตสารเคมีพิษ
ไมวาโดยวิธีใดก็ตาม ท้ังนี้รวมถึงองคประกอบหลักใดของระบบเคมีท่ีมีองคประกอบทวิภาคหรือพหุภาค  
 องคประกอบหลักของระบบเคมีท่ีมีองคประกอบทวิภาคหรือพหุภาค หมายถึง สารท่ีใชผลิตสารเคมี
พิษซ่ึงมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการกําหนดคุณสมบัติท่ีเปนพิษของผลิตภัณฑสุดทายและทาปฏิกิริยาอยางรวดเร็ว
กับสารเคมีอ่ืนในระบบเคมีท่ีมีองคประกอบทวิภาคหรือพหุภาค  
 อาวุธชีวภาพ หมายถึง ยุทธภัณฑท่ีใชสง แพร หรือกระจายสารชีวภาพและสัตวพาหะ ท้ังนี้ หมาย
รวมถึงสารชีวภาพซ่ึงมุงหมายสําหรับใชยุทธภัณฑดังกลาวเปนเครื่องสง แพร หรือกระจายดวย ไมวาสารนั้นจะ
บรรจุอยูในยุทธภัณฑแลวหรือยังไมไดบรรจุ  
ความมุงประสงคท่ีไมไดหามไวภายใตอนุสัญญาหามอาวุธเคมี หมายถึง  
 (1) ความมุงประสงคดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย เภสัชกรรม หรือ ความมุง
ประสงคอ่ืนในทางสันติ  
 (2) ความมุงประสงคดานการปองกัน คือ เปนความมุงประสงคท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ การปองกัน
สารเคมีพิษ และการปองกันอาวุธเคมี  
 (3) ความมุงประสงคทางทหารท่ีไมไดเก่ียวของกับการใชอาวุธเคมี และไมไดข้ึนอยูกับ การใชคุณสมบัติ
ท่ีเปนพิษของสารเคมีเปนวิธีหนึ่งในการสงคราม  
 (4) การบังคับใชกฎหมาย รวมถึงความมุงประสงคเพ่ือควบคุมการจลาจลภายในประเทศ  
 
14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 14.1 สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย หรืออาจกลาวไดวา 
สารสนเทศ เกิดจากการนําขอมูล ผานระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห และแปลความหมายเปน
ขอความท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  
 14.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชจัดการสารสนเทศ 
ซ่ึงเก่ียวของตั้งแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน การสื่อสาร
ขอมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีทําใหเกิดระบบการใหบริการ การใชและการดูแล
ขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายท่ีกวางขวางมาก ประกอบดวย เทคโนโลยีสาคัญ 2 สาขา คือ  
1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ 2) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม  
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 14.3 ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจเกิด
ความเสียหายข้ึนกับระบบ Hardware, Software, Network, People Ware แฟมขอมูล และอุปกรณอ่ืนๆ  
ท่ีถูกทําลาย ทําใหเกิดความเสยีหาย และเปนสาธารณภัยท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทําใหเกิดผลกระทบ 
และความเดือดรอนตอการดํารงชีวิตของประชาชน  
 
15. ภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด  
 15.1 ทุนระเบิด หมายถึง วัตถุระเบิดท่ีใชวาง ฝง ท้ิง หรือโปรย ซ่ึงถูกออกแบบเพ่ือทําลายหรือ 
ทําความเสียหายแกบุคคล และยานพาหนะ และจะทํางานเม่ือไดรับแรงกด กระทบ หรือตามลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีตองการ  
 15.2 กับระเบิด หมายถึง วัตถุระเบิดท่ีมีกลไกในการจุดระเบิดประกอบไวอยางปกปด เพ่ือใหเกิดการ
ระเบิดข้ึนโดยการกระทาของบุคคล  
 
16. การชุมนุมประทวงและกอการจลาจล  
 16.1 การประทวง หมายถึง การแสดงออกดวยการกระทํา เพ่ือแสดงใหเห็นวา คัดคานหรือไมเห็นดวย 
ซ่ึงมีหลากหลายวิธี เชน การอดขาวประทวง การเดินประทวง ซ่ึงสวนใหญเปนการแสดงออกทางสังคมและ
การเมือง โดยการประทวงท่ีใชความรุนแรงกอใหเกิดความวุนวายจนกลายเปนการกอการจลาจล  
 16.2 การกอการจลาจล หมายถึง การกอความไมสงบท่ีมีลักษณะคลายสงครามกลางเมือง คือ  
มีมวลชนขนาดใหญรวมตัวกันเคลื่อนไหวเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง และอาจจะไมสามารถควบคุมมวลชน
ท่ีมารวมตัวกันนั้นได จนนําไปสูการจลาจล สรางความวุนวาย สับสนและเกิดความเสียหาย โดยเม่ือสถานการณ
พัฒนาสูการจลาจลแลวก็จะมีการปราบปรามจากเจาหนาท่ีรัฐ 
 
17. ภัยทางอากาศ 
 ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธนําวิถี ขีปนาวุธ 
หรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเคลื่อนท่ีหรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
 
18. ภัยจากการกอวินาศกรรม 
 18.1 ภัยจากการกอวินาศกรรม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการกระทําใดๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสิน
ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยวระบบ 
การปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมืองเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 
 18.2 ภัยจากการกอการราย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการกระทําใดๆ ท่ีสรางความปนปวนใหประชาชน
เกิดความหวาดกลัว หรือเพ่ือขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศใหกระทํา หรือละเวน
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินท่ีสําคัญ 
 18.3 ภัยจากการกอการรายสากล หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุมบุคคล 
ท่ีมุงหวังผลตามเง่ือนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ําเขตแดน 
หรือเก่ียวพันกับชาติอ่ืน การกระทํานั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ หรือมีรัฐใด
รัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได เม่ือเกิดข้ึนยอมมีผลกระทบโดยตรง ตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณีระหวาง
ประเทศ นโยบายของชาติท้ังดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาชื่อเสียง
และเกียรติภูมิของชาติ 
 


