
ภาคผนวก ข : ตัวอย่างลักษณะภัย 

 สาธารณภัย หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์        
โรคระบาดสัตว์น ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ท้าให้เกิดขึ น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน      
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อ
วินาศกรรมด้วย 

1. ภัยจากอัคคีภัย 
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท้าให้เกิดการติดต่อลุกลามไป

ตามบริเวณที่มีเชื อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ น 

2 . ภัยจากวาตภัย 
ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้และ

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุหมุนภัยดังกล่าว
เกิดขึ นตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50 กิโลเมตร ขึ นอยู่กับขนาดและความแรง 100 
ของพายุแต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้ศูนย์แนวกลางที่พายุเคลื่อนผ่าน 

ภัยจากพายุซัดฝั่ง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่ง ความสูงของ
คลื่นขึ นกับความแรงของพายุ ปรากฏการณ์นี เกิดขึ นเมื่อพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงลมมากกว่า100
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน ้าที่สูงขึ นจากความกดอากาศต่้าบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อมกับ 100 คลื่น
ลมแรงจัดที่พัดเข้าหาฝั่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื นที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ โดยเฉพาะพื นที่
ชายฝั่งที่เป็นด้านรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ นอยู่กับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ 
และขนาดของชุมชน 

พายุโซนร้อน 3 หมายถึง พายุที่เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน และ
เมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อนจะท้าให้
อากาศร้อนชื นที่เบากว่าลอยตัวขึ นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็ว  เกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆ
สูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดู
ร้อนมักเกิดขึ นและสิ นสุดลงในช่วงเวลาสั นๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื นที่ไม่เกิน 03-02  ตาราง
กิโลเมตร แต่จะมีลมกรรโชกแรงที่เริ่มสร้างความเสียหายเมื่อมีความรุนแรงลมตั งแต่ กิโลเมตร 50 ต่อชั่วโมง 

 ภัยจากพายุโซนร้อน 4 หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ   ที่
เกิดขึ นเป็นบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั น ๆ  ซึ่ง
บ่อยครั งมีความเร็วลมเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 
 
 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที่เกิดจากก้อนน ้าลักษณะเหมือนน ้าแข็งรูปร่างไม่แน่นอนเกิดจาก

ละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่้ากว่าจุดเยือกแข็งปะทะกับวัตถุ



แข็ง เช่น ผงฝุ่น หรือก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั น ๆ และกลายเป็น
ก้อนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ นพร้อมกับพายุฤดูร้อน  

3.ภัยจากอุทกภัย 
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน ้าท่วมพื นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก        

มีปริมาณน ้าฝนมากจนท้าให้มีปริมาณน ้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน ้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกิน          
ขีดความสามารถการระบายน ้าของแม่น ้า ล้าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท้าของมนุษย์ โดยการปิดกั น
การไหลของน ้าตามธรรมชาติ ทั งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชน      
และสิ่งแวดล้อม สามารถจ้าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี  

(1) น ้าท่วมขัง/น ้าล้นตลิ่ง หมายถึง สภาวะน ้าท่วมหรือสภาวะน ้าล้นตลิ่งที่เกิดขึ นเนื่องจาก
ระบบระบายน ้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั น ๆ 
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น ้าท่วมขัง  
ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน ้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน ้าได้ทัน 

(2) น ้าท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน ้าท่วมที่เกิดขึ นอย่างฉับพลันในพื นที่เนื่องจากฝนตกหนัก
ในบริเวณพื นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน ้าหรือต้านน ้าน้อยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  
เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน ้าพังทลาย น ้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ นในบริเวณ      
ที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน ้าที่อยู่
ห่างออกไป การเกิดน ้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกัน          
และหลบหนีจึงมีน้อย 

3.2ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อน
ลงจากพื นที่สูงสู่พื นที่ต่้ากว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน ้าเป็นตัวกลางท้าให้มวลวัสดุเกิด
ความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน 
สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน ้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด    
การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ช้ารุด หรือพังทลาย    
และยังอาจท้าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น ้าล้าคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ นได้ในเส้นทาง       
การเคลื่อนตัวปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

4.ภัยแล้ง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อย 
หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื นที่เป็นบริเวณกว้าง ท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้าดื่ม น ้าใช้    
พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางรุนแรงต่อประชาชนโดยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี  

(1)  ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะต้องมีฝน 
โดยขึ นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั นๆ ภาวะที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล    

(2)  ฝนทิ งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 15 มิลลิเมตร เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ ง
ช่วงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

5.ภัยหนาว  หมายถึง  ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่้ากว่า  8 องศาเซลเซียส

และลดลงต่อเนื่องซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง  



 6.ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ นในประชากรกลุ่มหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง 

ในอัตราที่สูงขึ นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั นอาจเป็นโรคติดต่อทาง

สัมผัสหรือไม่ก็ได้ แต่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั งในพื นที่เกิดโรคระบาดและพื นที่ใกล้เคียง 

7 . .ภัยจากโรคระบาดสัตว์ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ นในประชากรสัตว์เลี ยงหรือสัตว์ป่า 

โดยเป็นโรคติดต่อทั งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา     ที่

สูงขึ นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ         

และสุขภาพของประชาชน 

8. ภัยจากโรคระบาดสัตว์น ้า หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ นในประชากรสัตว์น ้า โดยเป็น

โรคติดต่อทั งในสัตว์น ้าชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ น

มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสุขภาพ  

ของประชาชน 

9 . ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื อโรค พืช 

แมลง สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช ส่งผลให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง 

หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังท้าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว และให้

หมายความรวมถึงตัวห ้า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ ง รังผึ ง และจุลินทรีย์  จนส่งผลกระทบในวงกว้าง

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 

10.  ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟป่าไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดขึ นใน

ป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนส่งผลให้เกิดฝุ่น ควัน 

และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด ท้าให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพ

ของประชาชน 

11 . ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณ์ที่มลพิษทางอากาศประเภท

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีแหล่งก้าเนิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือจาก

กิจกรรมของมนุษย์เกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ท้าให้ PM2.5 ปกคลุมพื นที่อยู่

อาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจ้านวนมาก 

12. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
12.1 ภัยจากแผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ    ท้า

ให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื นดิน การสั่นสะเทือนนี อาจมีระดับความรุนแรงขั นต่้าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
แต่บางครั งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 



 12.2 ภัยจากอาคารถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน 
ร้าน แพ คลังสินค้า ส้านักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจาก
แผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้ 

 13ภัยจากสึนามิ . หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ์ ค้าว่า สึนามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นท่าเรือ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ ๆ 
ชายฝั่งและเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิที่ เดินทางข้ามทวีป 
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่ง
ที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถล่ม และอุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายทั งต่อชีวิตประชาชน
และสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวพื นที่ราบชายฝั่ง 

14 .   ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน ้า และทางอากาศ  
ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย  และภัยจากการ
รั่วไหลของน ้ามันและวัตถุอันตรายในแหล่งน ้า รวมถึงการเททิ งน ้ามันหรือของเสียในแม่น ้าหรือทะเล  

15 . ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน้าวิถี ขีปนาวุธ  
หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

 16. ภัยจากการก่อวินาศกรรม 
16.1 ภัยจากการก่อวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระท้าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท้าลาย

ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว    
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง 
การเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ 

16.2 ภัยจากการก่อการร้าย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระท้าใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่ วน        
ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพ่ือขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท้า
หรือละเว้นกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ส้าคัญ 

16.3  ภัยจากการก่อการร้ายสากล 3 หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล ้า
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอ่ืน การกระท้านั นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ 
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้ เมื่อเกิดขึ นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณี
ระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 
 
 

 


