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ภาคผนวก ก.
นิยามศัพท์
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ความว่า “สาธารณภัย หมายถึง
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท้าให้เกิดขึน อุบัติเหตุ
หรื อ เหตุ อื่ น ใด ซึ่ ง ก่ อให้ เ กิด อั น ตรายแก่ ชีวิ ต ร่ า งกายของประชาชน หรื อ ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์สิ น ของ
ประชาชนหรือของรัฐ แล้วให้ความหมายรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย
1. ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
1.1 อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้าฝนมากจนท้าให้มีปริมาณน้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้าของ แม่น้า ล้าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท้าของมนุษย์ โดยการปิดกันการไหลของน้า
ตามธรรมชาติ ทังเจตนาและไม่เจตนา จนเป็ นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิ นของประชาชนและสิ่ งแวดล้ อม
สามารถจ้าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี
(1) น้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) หมายถึง สภาวะน้าท่วมหรือ
สภาวะน้าล้นตลิ่งที่เกิดขึนเนื่องจากระบบระบายน้าไม่มีประสิท ธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผล
จากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนัน ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เกิดขึนในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าและ
บริเวณชุมชนเมื่อใหญ่ ๆ น้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเ วณกว้างเนื่องจากไม่สามารถ
ระบายน้าได้ทัน
(2) น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) หมายถึง สภาวะน้าท่วมที่เกิดขึนอย่างฉับพลันในพืนที่
เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าหรือต้านน้าน้อยหรือเกิด
จากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างกักเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึนหลังจากฝนตกหนัก และมัก
เกิดขึนในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนันมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมาก
บริเวณต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป การเกิดน้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะ
ป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย
1.2 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มี
มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื นที่สูงสู่พืนที่ต่้ากว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้าเป็ น
ตัวกลาง ท้าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไหลเลื่อ นดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึนกับ
ประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สถาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจาก
แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ ช้ารุด หรือพังทลาย และยังอาจท้าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้าล้าคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุที่เกิ ด
อุทกภัยขึนได้ในเส้นทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม
2. ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
2.1 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนที่เกิดขึนในน่านน้า เขตร้อน
มีความกดอากาศที่ศูนย์กลางของพายุต่้ามาก และมีลมพัดเวียนเป็นรูปก้นหอยเข้าหาของศูนย์ กลางของพายุใน
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ชันบรรยากาศระดับล่างแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความรุนแรงของลมที่พัดเวียน
เข้าหาศูนย์กลางเป็น 3 ระดับ คือ
(1) พายุดีเปรสชั่น มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(2) พายุโซนร้อนหรือพายุไซโคลน มีความร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุไต้ฝุ่นหรือพายุไซโคลนก้าลังแรง เป็น พายุที่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า 117 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ส่วนชื่อพายุที่เรียกแตกต่างกันนัน ขึนอยู่กับแหล่ งที่เกิดของพายุ กล่าวคือ ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
ด้านตะวันออก รวมทังทะเลจีนใต้จะเรียกพายุโซนร้อนและใต้ฝุ่น ส่วนในมหาสมุทรอินเดียเหนือรวมทังอ่าว
เบงกอลและทะเลอันดามันจะเรียก พายุไซโคลน พายุเหล่านีท้าให้เกิดสาธารณภัยได้หลายประเภทพร้อมกัน
ทังวาตภัย อุทกภัย และคลื่นพายุซัดฝั่ง ลมที่พัดแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตและท้าลายล้างทรัพย์สินตามแนว
เส้นทางเดินของพายุและพืนที่ใกล้เคียง และแรงดังกล่าวยังก่อให้เกิดคลื่นลมในทะเลที่มี ความสูงเป็นอันตราย
ต่อการเดินเรือ และถ้าพายุมีความแรงลมมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดคลื่น
พายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและกิจกรรมที่ตังอยู่ในพืนที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลได้
2.2 วาตภัยจากพายุหมุน เขตร้อน หมายถึง ความเสี ยหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้และ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดขึนเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ภัย
ดังกล่าวเกิดขึนตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้ าง 50-100 กิโลเมตร ขึนอยู่กับขนาดแล
ความรุนแรงของพายุแต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน
2.3 คลื่นพายุซัดฝั่ง (Strom Surge) หมายถึง ปรากฎการณ์ ที่เกิดขึนพร้อมกับพายุหมุนเขต
ร้อนที่มีความแรงลมมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้าที่สูงขึนจากความกดอากาศที่ลดต่้าลงในบริเวณ
ใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อมคลื่นลมแรงจัดที่ซัดเข้าหาฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืนที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้
ศูนย์กลางของพายุ โดยเฉพาะพืนที่ ชายฝั่งที่เป็นด้านรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึนอยู่กับ
ความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน
2.4 พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) หมายถึง พายุที่เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าว
ติดต่อกันหลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกั บอากาศร้อน จะท้า
ให้อากาศร้อนชืนที่เบากว่าลอยตัวขึนเหนืออากาศเย็นอย่างลวดเร็ว เกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆ
สูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดู
ร้อนมักเกิดขึนและสินสุ ดลงในช่ว งเวลาสั น ๆ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพืนที่ไม่เกิน 20-30
กิโลเมตร แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสร้างความเสียหาย เมื่อมีความเร็วลมตังแต่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึนไป
2.5 ลูกเห็บ (Hail) หมายถึง ก้อนน้าลักษณะเหมือนน้าแข็งรูปร่างไม่แน่นอน เกิดจากละออง
หยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อยู่อุณหภูมิต่้ากว่าจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุ
แข็ง เช่น ผงฝุ่น หรือก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการเข็งตัวเกาะรอบวั ตถุนันๆ และกลายป็นก้อน
ลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึนพร้อมกับพยุฤดูร้อน
2.6 วาตภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ที่เ กิด ขึนในบริ เ วณแคบ ๆ จากลมกระโชกแรงที่ เกิ ดจากพายุ ฝ นฟ้า คะนองหรื อลู กเห็ บ มัก เกิ ดใน
ระยะเวลาสันๆ ซึ่งบ่อยครังมีความเร็วลมเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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3. ภัยจากอัคคีภัย
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายที่เกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท้าให้เกิ ดการติต่อลุกลามไปตาม
บริเวณที่มีเชือเพลิง เกิดการลุ กไหม้ต่อเนื่องสภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึน ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื่อเพลิงหนุน
เนื่อง หรือ มีไอของเชือเพลิงถูกขับออกมามาก ความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึน
4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
4.1 ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
รั่วไหล เพลิงไหม้และการระเบิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มี การเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่ง ทังที่
เคลื่อนที่ได้และไม่ได้
4.2 สารเคมีและวัตถุอันตาย หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี
(1) วัตถุที่ร ะเบิดได้ หมายถึง เป็ นสารที่เกิดการระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน เปลวไฟ การ
กระแทก หรือจุดระเบิด เช่น กระสุนปืน ดินระเบิด ดินปืน ตัวจุดระเบิดพลุ แก๊ป ประทัด ดอกไม้ไฟ เป็นต้น
(2) ก๊ าซ หมายถึง ก๊า ซที่ติ ดไฟได้ง่ ายเมื่อได้รับ ความร้อนหรือ เปลวไฟ เช่ น ก๊ าซหุ งต้ม ก๊า ซ
ไฮโดรเจน ก๊าซบิ วเทน เป็นต้น หรือก๊าซที่เมื่อสูดดมกลิ่มหรือสัม ผัส ถูกร่างกายแล้ว ท้าให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพและอาจเสียชีวิตได้ เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น หรือก๊าซที่ถู กอัดไว้ในถังด้วยความดันสูง
เมื่อถูกกระแทกอย่างแรงอาจเกิดระเบิดได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน เป็นต้น
(3) ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวที่สมารถติดไฟได้ง่า ยเมื่อได้รับความร้อนหรือเปลวไฟ เช่น
บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ น้ามัน เป็นต้น
(4) ของแข็ง ไวไฟ หมายถึ ง สารที่ลุ กไหม้ไ ด้ง่ า ยเมื่อ ได้ รั บความร้ อ นหรือ เปลวไฟ เช่น ไม้ ขี ด
ก้ามะถัน ฟอสฟอรัส ลิกไนต์ เป็นต้น หรือสารที่เมื่อถูกน้าหรือความชืนจะท้าให้เกิดก๊าซไวไฟซึ่งลุกไหม้ได้ เช่น
แคลเซียมคาร์ไบด์โซเดียม เป็นต้น
(5) สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หมายถึง สารที่ตัวเองไม่เกิดการลุกไหม้ แต่ช่วย
ให้สารอื่นลุกไหม้ได้โดยสลายตัวให้ก๊าซออกซิเจนออกมา เช่น ปุ๋ยแอมโมเนีย ไนเตรท ด่างทับทิม เป็นต้น หรือ
สารที่สลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจน ซึ่งจะท้าให้ตัวเองและสารอื่นเกิดการลุกไหม้ เช่น อะเซทติลเปอร์ออกไซด์
เป็นต้น
(6) สารมีพิษและสารติดเชือโรค หมายถึง สารที่เมื่อกิน สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดลมหายใจรับ
สารนีแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจท้าให้เสียชีวิตได้ เช่น ปรอท ตะกั่ ว แคดเมียม ยาฆ่าแมลง หรือสาร
ที่ ป นเปื้ อ นกั บ อาหารแล้ ว กิ น เข้ า ไปจะเป็ น อั น ตราย เช่ น สารละลายพลาสติ ก หรื อ สารติ ด เชื อ ได้ แ ก่
เชือจุลินทรีย์ เป็นต้น
(7) วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่สารประกอบใด ๆ ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้าง
ภายในอะตอมไม่คงตัว แล้วสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา เช่น โคบอลต์ – 60 เรเดียม – 226 เป็นต้น
(8) สารกัดกร่อน หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติในการท้าลายเนื อเยื่อของร่างกาย เช่น กรด ด่าง
เป็นต้น
(9) สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ หมายถึง สารที่ไม่ได้จัดอยู่ ในประเภทใดใน 8 ประเภท
ข้างต้น แต่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพด้วย
อาวุธเคมี หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รวมกันดังต่อไปนี
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(1) สารเคมีพิษและสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ เว้นแต่กรณีที่มี เจตนาเพื่อความมุ่งประสงค์ที่
ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ตราบใดที่ชนิดและปริมาณของสารเคมีเหล่านันสอดคล้องกับความ
มุ่งประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
(2) ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตรายอื่น
โดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นสารพิษของสารเคมีพิษเหล่านันที่ระบุไว้ใน (1) ซึ่งอาจถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้
ยุทธปัจจัยและอุปกรณ์ดังกล่าว
(3) เครื่องมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้ยุทธปัจจัย และ
อุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้ใน (2)
สารเคมีพิษ หมายถึง สารเคมีใดที่โดยปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีนันมีผลต่อกระบวนการ
ของชีวิตซึ่งสามารถก่อให้เกิดความตาย การไร้ความสามารถชั่วคราว หรืออันตรายถาวรต่อมนุษย์และสัตว์
ทังนี รวมถึงสารเคมีเช่นว่าทังปวง โดยไม่ค้านึ งถึงต้นก้าเนิดหรือวิธีการผลิตสารเคมีนัน และไม่ค้านึงว่าสาร
เหล่านีถูกผลิตขึนในสถานที่ผลิตในยุทธปัจจัยหรือที่อื่น
สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ หมายถึง ตัวท้าปฎิกิริยาเคมี ใดซึ่งมีส่วนในขันตอนใด ในการ
ผลิตสารเคมีพิษโดยไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ทังนี รวมถึงองค์ประกอบหลักใดของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาค
หรือพหุภาค
องค์ประกอบหลักของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภ าคหรือพหุภาค หมายถึง สารที่
ใช้ผ ลิตสารเคมีพิษซึ่งมีบ ทบาทส้ าคัญที่สุดในการก้าหนดคุณสมบัติที่เป็นพิษของผลิตภัณฑ์สุ ดท้ายและท้า
ปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสารเคมีอื่นในระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค
อาวุธชีวภาพ หมายถึง ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ส่ง แพร่ หรือกระจายสารชีวภาพและสัตว์พาหะ
ทังนีหมายรวมสารชีวภาพซึ่งมุง่ หมายส้าหรับยุทธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องส่ง แพร่ หรือกระจายด้วย ไม่ว่าสาร
นันจะบรรจุอยู่ในยุทธภัณฑ์แล้วหรือยังไม่ได้บรรจุ
ความมุ่งประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามไว้ภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี หมายถึง
(1) ความมุ่งประสงค์ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ เภสัชกรรม หรือความ
มุ่งประสงค์อื่นในทางสันติ
(2) ความมุ่งประสงค์ด้านการป้องกัน คือ เป็นความมุ่งประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การป้องกันสารเคมีพิษ และการป้องกันอาวุธเคมี
(3) ความมุ่งประสงค์ทางทหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องการใช้อาวุธเคมี และไม่ได้ขึนอยู่กับการ
คุณสมบัติที่เป็นพิษของสารเคมีเป็นวิธีหนึ่งในการสงคราม
(4) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย รวมถึ ง ความมุ่ ง ประสงค์ เ พื่ อ ควบคุ ม การจลาจล
ภายในประเทศ
5. ภัยจากการคมนาคมขนส่ง
ภัยจากการคมนาคมขนส่ง หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้า และทาง
อากาศ ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากการขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตราย และภัยจากการ
รั่วไหลของน้ามันและวัตถุอันตรายในแหล่งน้า รวมถึงการเททิงน้ามันหรือของเสียในน้าหรือทะเล
6. ภัยแล้ง
ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดขึนจากการที่มีปริมาณฝนน้อย หรือฝนไม่
ตกเป็นเวลานานและครอบคลุมพืนที่เป็นบริเวณกว้า ง ท้าให้เกิดการขาดแคลน น้าดื่ม น้าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
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ขาดน้ าไม่ ส ามารถเจริ ญเติบ โตได้ต ามปกติเกิ ดความเสี ยหายและ ส่ ง ผลระทบอย่างกว้างขวางรุนแรงต่ อ
ประชาชน
7. ภัยหนาว
ภัย หนาว หมายถึ ง ภั ย ที่ เ กิ ด จากสภาพอากาศที่ มี ค วามหนาวจั ด อุ ณ หภู มิ ต่้ ากว่ า 15 องศา
เซลเซียส และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง มักเกิดขึนระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
8. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
8.1 ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม
ทังนี ไม่ว่าไฟนันจะเกิดขึนในป่าธรรมชาติ หรือสวนป่า
8.2 หมอกควัน หมายถึงปรากฏการณ์ที่ฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันใน
สภาวะที่อากาศปิด
8.3 การเผาในที่โล่ง หมายถึง ไฟไหม้ การเผาไหม้ หรือไฟคุกรุ่นใดๆหรือการเผาวัสดุใดๆ ที่
เกิดขึนในทีเ่ ปิดโล่ง โดยที่ฝุ่น ควัน ก๊าซและสารพิษอื่นจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายไปได้ในอากาศ
9. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
9.1 แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากมาจากการขยับ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนีอาจมีระดับความรุนแรงขันต่้าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่
บางครังก็อาจมีระดับความรุนแรงในขันที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
9.2 อาคารถล่ ม หมายถึ ง อาคาร และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ได้ แ ก่ ตึ ก บ้ า น โรงเรื อ น ร้ า น แพ
คลังสินค้า ส้านักงานที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว และอาจท้า
ให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้
10. ภัยจากคลื่นสึนามิ
สึนามิ (Tsunami) หมายถึงคลื่นยักษ์ ค้าว่าสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นท่าเรือ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ๆ ชายฝั่ง
และเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิ ที่เดินทางข้ามทวีป (Distance
Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกล
หลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม
และดาวเคราะห์น้อยตกลงสู่มหาสมุทร
11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง เป็นการจ้าแนกโรคอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏขึนในประชากรกลุ่มหนึ่งใน
ระยะเวลาหนึ่ ง ในอัตราที่สู งขึนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับการเกิดโรคในอดีต โรคนันอาจเป็น
โรคติดต่อทางสัมผัส หรือไม่ก็ได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพืนที่เกิดโรคระบาดและพืนที่
ใกล้เคียง
12. ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด
12.1 พืช หมายถึง พันธุ์พืชทุกชนิดทังพืชบก พืชน้า และพืชประเภทอื่นๆ รวมทังส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชือ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังท้า
พันธุ์ด้หรือตายแล้ว และให้หมายความถึงตัวห้า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึง รังผึง และจุลินทรีย์ด้วย
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12.2 ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่พืช เช่น โรคพืช แมลง สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พืช
13. ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้า
13.1 สัตว์ หมายถึง
(1)ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ชะนี และให้หมายความ
รวมถึงน้าเชือส้าหรับผสมพันธุ์สัตว์เหล่านี
(2)สัตว์ปีก จ้าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ด้วย และ
(3)สัตว์ชนิดอื่นตามตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงก้าหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546
13.2สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภาพ
ธรรมชาติย่อมเกิดและด้ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้า และให้หมายรวมถึง ไข่ของสัตว์ป่าเหล่านันทุกชนิดด้วย แต่
ไม่ได้หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้ จดทะเบียนท้าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้วและ
สัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว
13.3ซากสัตว์ หมายถึง ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว และยังไม่ได้แปรสภาพเป็น
อาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูป และให้หมายความรวมถึง งา เขา ขน ที่ได้ตัดออกจากสัตว์ขณะมีชีวิต
และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูปด้วย
13.4สัต ว์น้า หมายถึง สั ตว์ที่อาศัยอยู่ในน้าหรือมีวงจรชีวิตส่ ว นหนึ่งอยู่ในน้าหรืออาศัยอยู่ใน
บริเวณที่น้าท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้า จระเข้ รวมทังไข่ของสัตว์น้านัน
สัตว์จ้าพวกเลียงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้า หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเล ทังนีรวมทังซากหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้าเหล่านัน และหมายความรวมถึง พันธืไม้น้า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
13.5เกษตรกรประมง หมายถึง เกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์น้าจืดและเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์น้า
ชายฝั่งทุกชนิด โดยต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เพาะเลียงสัตว์น้าของจังหวัด
14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.1 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า
สารสนเทศ เกิดจากการน้าข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล ค้านวณ วิเคราะห์ และแปลความหมายเป็น
ข้อความที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้
14.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการ
สารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องตังแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน
การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท้าให้
เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก
ประกอบด้วยเทคโนโลยีส้าคัญ 2 สาขา คือ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 2) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
14.3 ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ภัยที่เกิดขึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจ
เกิดความเสียหายขึนกับระบบ Hardware , Software , Network , People Ware แฟ้มข้อมูล และอุปกรณ์
อื่นๆ ที่ถูกท้าลาย ท้าให้เกิดความเสียหาย และเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท้าให้
เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนต่อการด้ารงชีวิตของประชาชน
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15. การก่อวินาศกรรม
การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท้าใดๆ อันเป็นการมุ่งท้าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรั ฐ หรื อสิ่ งอัน เป็ น สาธารณูป โภค หรื อการรบกวน ขัดขวาง หน่ว งเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วน ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดย
มุง่ หมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
16. ภัยทางอากาศ
ภั ย ทางอากาศ หมายถึ ง ภั ย อั น เกิ ด จากการโจมตี ท างอากาศ โดยอากาศยาน อาวุ ธ น้ า วิ ถี
ขีปนาวุธ หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระบทชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
17. การจลาจล
การจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักกษณะคล้ายสงครามกลางเมือง คือ มีมวลชน
ขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และอาจจะไม่สามารถควบคุมมวลชนที่มารวมตัว
กันนันได้จนน้าไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวาน สับสน และเกิดความเสี ยหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่
การจลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มา : พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

