
เอกสารคําแนะนําวิธีการใชงานระบบเว็บเซอรวิส 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

รหัสการใหบริการ 

Service Code 

DPM010 

ชื่อบริการ 

Service Name 

รายชื่อพ้ืนท่ี จํานวนหมูบาน เกิดสถานการณยอนหลัง 24 ชั่วโมง 

รายละเอียด 

Description 

รายชื่อพ้ืนท่ี จํานวนหมูบาน เกิดสถานการณยอนหลัง 24 ชั่วโมง จาก

ระบบรายงานสาธารณภัย 

เวอรชั่น  

Version 

2.0 

URI XML 

http://portal.disaster.go.th/portal/wsxml?queryCode=DPM010&

user={userid}&password={password}  

 

JSON 

http://portal.disaster.go.th/portal/wsjson?queryCode=DPM010&

user={userid}&password={password} 

Service Type REST 

Method GET 

ความถี่ในการปรับปรุงขอมูล รายวัน 

เง่ือนไขบังคับ 

Required Parameters 

ตรวจสอบผานพารามิเตอร URL 

?queryCode=DPM010 

&user={userid} 

&password={password}  

 

 

 



คําอธิบายสถานะการตอบรับ (Response Status) 

Status Code Message Description 

0 OK Request Service สําเร็จ Service จะแสดงผลลัพธขอมูลตาม

รูปแบบที่ตองการ 

1 UNAUTHORIZED ไมอนุญาตใหใชงาน Service นั้น สาเหตุเกิดจากการสง

Parameter User หรอื Password ผิด หรือมีสาเหตุเกิดมา

จาก Account ไมไดรับอนุญาตใหใช Service ดังกลาว 

2 INVALID_REQUEST สง Parameter ผิดรปูแบบที่กําหนดไว 

3 QUERY_DISABLED Service ดังกลาวถูกปดบริการ หรือยกเลิกการใชงานแลว 

4 SERVER_ERROR ขอผิดพลาดจาก Server ท่ีใหบริการ 

 

ตัวอยางผลลัพธในรูปแบบ XML 

 

 

 

 



ตัวอยางผลลัพธในรูปแบบ JSON 

 

 

คําอธิบายขอมูล (Data Description) 

Fields ชนิดขอมูล คําอธิบาย 

ANNOUNCECODE Code รหัสการประกาศภัย ( 

ประกอบดวย XX-PP-YYYYMMDD 

XX = รหัส GLIDE Disaster Code (รายละเอียด

อยูใน เอกสารอางอิง) 

PP = รหัสจังหวัด ตามมาตรฐานการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย 

YYYYMMDD = วันที่เกิดสถานการณ 

STARTDATE Date วัน เวลา ที่เกิดสถานการณ 

PROVINCE_ID Code รหัสจังหวัดที่ประกาศพื้นที่ (ตามมาตรฐาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

PROVINCE_NAME Text จังหวัดทีป่ระกาศพื้นที่ 

AMPHUR_ID Code รหัสอําเภอที่ประกาศพ้ืนที ่(ตามมาตรฐาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

AMPHUR_NAME Text อําเภอที่ประกาศพื้นที่ 



Fields ชนิดขอมูล คําอธิบาย 

TAMBOL_ID Code รหัสตําบลท่ีประกาศพ้ืนที่ (ตามมาตรฐานกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

TAMBOL_NAME Text ตําบลท่ีประกาศพ้ืนที่ 

STATUS_DATA Code รหัสสถานะ ( 

1 = เกิดเหตุการณ 

2 = รายงานพื้นที่ประสบภัย 

3 = ประกาศพื้นที่ประสบภัย 

4 = รายงานเขตความชวยเหลือ 

5 = ประกาศเขตใหความชวยเหลือ 

6 = ยุติเหตุการณ 

) 

STATUS_NAME Text สถานะ 

ANNOUNCEDATE Date วันที่ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย 

HELPANNOUNCEDATE Date วันท่ีประกาศเขตพ้ืนที่ใหความชวยเหลือ 

ENDDATE Date วันที่สิ้นสุดสถานการณ 

CHK_UNWIND Code สถานะยุติสถานการณ ( 

1 = ยุติ 

0 = ยังไมยุติ 

) 

VILLAGE_AMT Number จํานวนหมูบานที่ไดรับผลกระทบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอางองิ 

รหัสประเภทภัย 

 

สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวนํ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อนัมีผลกระทบตอสาธารณชน 

ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความ

รวมถึงภัยทางอากาศและ การกอวินาศกรรมดวย โดยมาตรฐานการกําหนดรหัสประเภทภัยนี้ จะมีหลักเกณฑและวิธีการกําหนดรหัสดังน้ี 

 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดรหัส 

รหัสประเภทภัย จะประกอบไปดวย รหัสตัวเลขทั้งหมด 6 หลัก ในรูปแบบ (XXXXXX) โดยที่ 

- รหัสหลักที่ 1 – 2 หมายถึง รหัสประเภทสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป พ.ศ.2550 

- รหัสหลักที่ 3 – 4 หมายถึง รหัสประเภทภัยยอยตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยป พ.ศ.2558 

- รหัสหลักที่ 5 – 6 หมายถึง รหัสลักษณะภัยตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยป พ.ศ.2558 

ชุดรหัสประเภทภัยแบบยอ สําหรับการใชอางอิงในการรายงานสถานการณภัย  

จะประกอบไปดวย รหัสตัวอักษรทั้งหมด 2 หลัก ในรูปแบบ (XX) โดยท่ีใชมาตรฐานของ GLobal IDEntifier Number (GLIDE) version 2.0 ซึ่งจะสามารถระบุไดถึง ประเภทสาธารณ

ภัย ประเภทภัยยอย และลักษณะภัย 

 

 

 

 

 

 

 



โดยมีการกําหนดมาตรฐานรหัส ดังตอไปน้ี 

 

รหัส

ประเภท

ภัยตาม 

พรบ. 

รหัส

ประเภท

ภัยยอย 

รหัส

ลักษณะ

ภัย 

รหัส

ประเภท

ภัย 

ช่ือประเภทภัย / ประเภทภัยยอย / 

ลักษะภัย 

GLIDE  

Disaster 

Code 
นิยาม คุณลักษณะ 

01 00 00 010000 อุทกภัยและดินโคลนถลม  
 

01 

 

00 010100 ภัยจากอุทกภัย FL ภัยจากอุทกภัย (Flood) หมายถึง เหตุการณที่มีนํ้าทวมพื้นดินสูงกวาระดับ

ปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมีปริมาณนํ้าฝนมากจนทําใหมีปริมาณนํ้าสวนเกินมาเติม

ปริมาณนํ้าผิวดินที่มีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการระบายนํ้า

ของแมนํ้า ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปด

ก้ันการไหลของนํ้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอ

ชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม สามารถจําแนกตามลักษณะ

การเกิดได 

01 010101 น้ําทวมขัง/นํ้าลนตล่ิง IF น้ําทวมขัง/น้ําลนตล่ิง (Inundation/Over bank flow) หมายถึง สภาวะ

นํ้าทวมหรือสภาวะนํ้าลนตล่ิงที่เกิดขึ้นเน่ืองจากระบบระบายนํ้าไมมี

ประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจาก การเกิดฝนตกหนัก 

ณ บริเวณน้ันๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมริม

แมนํ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ ๆนํ้าทวมขังสวนใหญจะเกิดบริเวณทายนํ้า

และแผเปนบรเิวณกวางเน่ืองจาก ไมสามารถระบายน้ํา   ไดทัน 

02 010102 น้ําทวมฉับพลัน FF น้ําทวมฉับพลัน (Flash Flood) หมายถึง สภาวะนํ้าทวมที่เกิดข้ึนอยาง

ฉับพลันในพ้ืนที่เน่ืองจากฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซ่ึงมีความชันมาก และมี

คุณสมบัติในการกักเก็บนํ้าหรือตานนํ้านอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เชน 



รหัส

ประเภท

ภัยตาม 

พรบ. 

รหัส

ประเภท

ภัยยอย 

รหัส

ลักษณะ

ภัย 

รหัส

ประเภท

ภัย 

ช่ือประเภทภัย / ประเภทภัยยอย / 

ลักษะภัย 

GLIDE  

Disaster 

Code 
นิยาม คุณลักษณะ 

เข่ือนหรืออางเก็บน้ําพังทลาย นํ้าทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก 

และมักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักใน

บริเวณน้ันมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนนํ้าที่อยูหางออกไป การ

เกิดนํ้าทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคล่ือนที่ดวยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะ

ปองกันและหลบหนีจึงมีนอย 

02 00 010200 ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม  LS ดินถลมหรือโคลนถลม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง 

ปรากฏการณท่ีมวลดินหรือหินไถลเล่ือนลงจากพื้นท่ีสูงสูพื้นที่ตํ่ากวาภายใต

อิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีนํ้าเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิด

ความไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเล่ือนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วข้ึนกับ

ประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณนํ้าฝน ในบาง

กรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัว

ของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ชารุด 

หรือพังทลาย และยงัอาจทําใหชองเปดของสะพานและแมนาลําคลองอุดตัน

จนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยข้ึนไดในเสนทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ

ดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและส่ิงแวดลอม 

02 

 

00 00 020000 วาตภัย  
 

01 00 020100 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน TC พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนท่ีเกิดขึ้นใน

นานนํ้าเขตรอน มีความกดอากาศที่ศูนยกลางของพายุต่ํามาก และมีลมพัด

เวียนเปนรูปกนหอยเขาหาศูนยกลางของพายุ ในชั้นบรรยากาศระดับลาง



รหัส

ประเภท

ภัยตาม 

พรบ. 

รหัส

ประเภท

ภัยยอย 

รหัส

ลักษณะ

ภัย 

รหัส

ประเภท

ภัย 

ช่ือประเภทภัย / ประเภทภัยยอย / 

ลักษะภัย 
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Disaster 

Code 
นิยาม คุณลักษณะ 

แบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบงชนิดของพายุตามความแรงของลมท่ีพัด

เวียนเขาหาศูนยกลางเปน 3 ระดับ คือ  

           (1) พายุดีเปรสช่ัน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางไมถึง 63 

กิโลเมตรตอชั่วโมง  

           (2) พายุโซนรอนหรือพายุไซโคลน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 

63-117 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

           (3) พายไุตฝุนหรือพายุไซโคลนกําลังแรง เปนพายุที่มีความแรงลม

สูงสุดใกลศูนยกลางมากกวา 117 กิโลเมตรตอชั่วโมง สวนช่ือพายุที่เรียก

แตกตางกันน้ัน ขึ้นอยูกับแหลงท่ีเกิดของพายุ กลาวคือในมหาสมุทรแปซิฟก

เหนือดานตะวันออกรวมท้ังทะเลจีนใตจะเรียก พายุโซนรอนและไตฝุน สวน

ในมหาสมุทรอินเดียเหนือรวมทั้งอาวเบงกอลและทะเลอันดามันจะเรียก พายุ

ไซโคลน พายุเหลาน้ีทาใหเกิด สาธารณภัยไดหลายประเภทพรอมกัน ทั้งวาต

ภัย อุทกภัย และคล่ืนพายุซัดฝง ลมที่พัดแรงเปนอันตรายตอชีวิตและทําลาย

ลางทรัพยสินตามแนวเสนทางเดินของพายุและพื้นที่ใกลเคียง ลมแรงดังกลาว

ยังกอใหคล่ืนลมในทะเลที่มีความสูงเปนอันตรายตอการเดินเรือ และถาพายุท่ี

มีความแรงลมมากกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะมีโอกาสสูงที่จะกอใหเกิด

คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surge) ที่เปนอันตรายตอชีวิตและกิจกรรม ที่ต้ังอยู

ในพื้นที่ราบตามแนวชายฝงทะเลได 

02 00 020200 ภัยจากคล่ืนพายุซัดฝง SS คล่ืนพายุซัดฝง (Storm Surge) หมายถึง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นพรอมกับ

พายุหมุนเขตรอนท่ีมีความแรงลมมากกวา 100 กิโลเมตร ระดับน้ําที่สูงข้ึน
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จากความกดอากาศที่ลดตํ่าลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับคล่ืนลม

แรงจัดที่พัดเขาหาฝง กอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ราบชายฝงทะเลใกล

ศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายฝงที่เปนดานรับลม ระดับความรุนแรง

ของความเสียหายจะข้ึนอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ และ

ขนาดของชุมชน 

03 00 020300 วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน  WC วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน หมายถึง ความเสยีหายของอาคารบานเรือน 

ตนไมและส่ิงกอสราง   ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจากความแรงของลม

ที่พัดเวยีนเขาหาศูนยกลางของพายุดังกลาวเกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของ

พายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยูกับขนาดและความ

แรงของพายุแตละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนว

ศูนยกลางที่พายุเคล่ือนผาน 

04 00 020400 ภัยจากลูกเห็บ HL ลูกเห็บ (Hail) หมายถึง กอนนํ้าลักษณะเหมือนนํ้าแข็งรูปรางไมแนนอน เกิด

จากละอองหยาดฝนซ่ึงเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยูในสภาพของเหลวที่

อุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บที่

เกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุน้ันๆ และกลายเปนกอน

ลูกเห็บ ซ่ึงมักเกิดขึ้นพรอมกับพายฤุดูรอน 

05 00 020500 ภัยจากพายุฤดูรอน TD พายุฤดูรอน (Thunderstorms) หมายถึง พายุที่เกิดในชวงท่ีมีลักษณะ

อากาศรอนอบอาวติดตอกันหลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกด

อากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน จะทําใหอากาศรอนช้ืนที่

เบากวาลอยตัวข้ึนเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็วเกิดเปนเมฆและพายุฟา
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คะนองที่มียอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายฟุาคะนองลมกระโชก

แรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย พายุฤดูรอนมักเกิดข้ึนและสิ้นสุด

ลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งช่ัวโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีไมเกิน 20-

30 กิโลเมตร แตจะมีลมกระโชกแรงท่ีเริ่มสรางความเสียหาย เม่ือมีความ

แรงลมต้ังแต 50 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป 

06 00 020600 วาตภัยจากพายุฤดูรอน WTD WD วาตภัยจากพายุฤดูรอน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม 

และสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกิดข้ึนเปนบริเวณแคบ ๆ จากลมกรรโชกแรงที่เกิด

จากพายุฝนฟาคะนองหรอืลูกเห็บมักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งบอยคร้ังมี

ความเร็วลมเกินกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

03 00 00 030000 ภัยจากอัคคีภัย FR อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิด

การติดตอลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเน่ือง สภาวะ

ของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถาการลุกไหมท่ีมีเช้ือเพลิงหนุนเน่ือง หรือมีไอของ

เช้ือเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 

04 

 

00 00 040000 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอนัตราย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและ

วัตถุอันตรายรั่วไหล เพลิงไหมและการระเบิด ซึ่งเก่ียวของกับสถานท่ีที่มีการ

เก็บ การใช การบรรจุ และการขนสง ทั้งท่ีเคล่ือนที่ไดและไมได 

00 01 040001 วัตถุที่ระเบิดได EX วัตถุที่ระเบิดได หมายถึง เปนสารที่เกิดการระเบิดได เม่ือไดรับความรอน

เปลวไฟ ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด เชน กระสุนปน ดินระเบิด ดินปน ตัวจุด

ระเบิดพลุ แกป ประทัด ดอกไมไฟ เปนตน 
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00 02 040002 กาซ GA กาซ หมายถึง กาซที่สามารถติดไฟไดงายเม่ือไดรับความรอน หรือ เปลวไฟ 

เชน กาซ หุงตม กาซไฮโดรเจน กาซบิวเทน เปนตน หรือกาซท่ีเม่ือสูดดมกล่ิน

หรือสัมผัสถูกรางกายแลว ทาใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและอาจเสียชีวิตได 

เชน กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย เปนตน หรือ กาซที่ถูกอัดไวในถังดวยความ

ดันสูง เม่ือถูกกระแทกอยางแรงอาจเกิดระเบิดได เชน กาซ

คารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน เปนตน 

00 03 040003 ของเหลวไวไฟ  FQ ของเหลวไวไฟ หมายถงึ ของเหลวที่สามารถติดไฟไดงายเมื่อไดรับความรอน

หรือ เปลวไฟ เชน    บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล เอทิลแอลกอฮอล นามัน เปน

ตน 

00 04 040004 ของแข็งไวไฟ  FS ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารที่ลุกไหมไดงายเมื่อไดรับความรอนหรือ เปลวไฟ 

เชน ไมขีดไฟ         กํามะถัน ฟอสฟอรัส ลิกไนต เปนตน หรือสารที่เม่ือถูก

นํ้าหรือความช้ืนจะทําใหเกิดกาซไวไฟซ่ึงลุกไหมได เชน แคลเซียมคารไบด 

โซเดียม เปนตน 

00 05 040005 สารออกซิไดซและสารเปอร

ออกไซดอินทรีย 

OX สารออกซิไดซและสารเปอรออกไซดอินทรีย (Oxidized and organic 

peroxides) หมายถึง สารท่ีตัวเองไมเกิดการลุกไหม แตชวยใหสารอ่ืนลุก

ไหมไดโดยสลายตัวใหกาซออกซิเจนออกมา เชน ปุยแอมโมเนียม ไนเตรท 

ดางทับทิม เปนตน หรือ สารท่ีสลายตัวแลวใหกาซออกซิเจน ซ่ึงจะทําให

ตัวเองและสารอ่ืนเกิดการลุกไหม เชน อะเซทติลเปอรออกไซด เปนตน 

00 06 040006 สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค TX TX สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค (Toxic substances and infectious 

substances) หมายถึง สารท่ีเม่ือกิน สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดมหายใจรบั
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สารน้ีแลว เปนอันตรายตอรางกายและอาจทาใหเสียชีวิตได เชน ปรอท 

ตะก่ัว แคดเมียม ยาฆาแมลง หรอืสารที่ปนเปอนกับอาหารแลวกินเขาไปจะ

เปนอันตราย เชน สารละลายพลาสติก หรือสารติดเช้ือ ไดแก เช้ือจุลินทรีย 

เปนตน  

00 07 040007 วัสดุกัมมันตรังสี RM วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive material) หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบ

ใด ๆ ที่มีองคประกอบสวนหน่ึงมีโครงสรางภายในอะตอมไมคงตัว และ

สลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา เชน โคบอลต – 60 เรเดียม – 226 

เปนตน 

00 08 040008 สารกัดกรอน CS สารกัดกรอน (Corrosive substances) หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบัติในการ

ทาลายเน้ือเย่ือของรางกาย เชน กรด ดาง เปนตน 

00 09 040009 สารหรือวัตถุอ่ืนที่อาจเปน

อันตรายได  

DS สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตรายได (Other Dangerous Substances) 

หมายถึง สารที่ไมไดจัดอยูในประเภทใดใน 8 ประเภทขางตน แตสามารถ

กอใหเกิดอันตรายได เชน สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) เปนตน  

00 10 040010 อาวุธเคมี CP อาวุธเคมี (Chemical Weapon) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายส่ิง

รวมกัน ดังตอไปน้ี  

       (1) สารเคมีพิษและสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ เวนแตกรณีที่มีเจตนาเพื่อ

ความมุงประสงค ที่ไมไดหามไวภายใตอนุสัญญาหามอาวุธเคมี ตราบใดที่ชนิด

และปริมาณของสารเคมีเหลาน้ันสอดคลองกับความมุงประสงคท่ีไมไดหามไว

ภายใตอนุสัญญาหามอาวุธเคมี  
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       (2) ยุทธปจจัยและอุปกรณท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพื่อกอใหเกิดความ

ตายหรืออันตรายอ่ืน โดยอาศัยคุณสมบัติที่เปนพิษของสารเคมีพิษเหลานั้นที่

ระบุไวใน (1) ซึ่งอาจถูกปลอยออกมาเม่ือมีการใชยุทธปจจัยและอุปกรณ

ดังกลาว  

       (3) เคร่ืองมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือใชเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับการใช

ยุทธปจจัยและอุปกรณที่ไดระบุไวใน (2) 

00 11 040011 สารเคมีพิษ TX สารเคมีพิษ (Toxic substances) หมายถึง สารเคมีใดท่ีโดยปฏิกิรยิาเคมี

ของสารเคมีนั้นมีผลตอกระบวนการของชีวิตซ่ึงสามารถกอใหเกิดความตาย 

การไรความสามารถชั่วคราว หรืออันตรายถาวรตอมนุษยและสัตว ทั้งน้ี 

รวมถึงสารเคมี เชนวาทั้งปวง โดยไมคํานึงถึงตนกําเนิดหรือวิธีการผลิต

สารเคมีน้ัน และไมคาํนึงวาสารเหลาน้ีถูกผลิตขึ้นในสถานท่ีผลิต ในยุทธปจจัย

หรือที่อ่ืน 

00 12 040012 สารท่ีใชผลิตสารเคมีพิษ SX สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ (Substances used to produce toxic 

chemicals) หมายถึง ตัวทําปฏิกิริยาเคมีใดซึ่งมีสวนในขั้นตอนใดในการผลิต

สารเคมีพิษไมวาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงองคประกอบหลักใดของระบบ

เคมีที่มีองคประกอบทวภิาคหรือพหุภาค  

องคประกอบหลักของระบบเคมีที่มีองคประกอบทวิภาคหรือพหุภาค 

หมายถึง สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษซึ่งมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการกําหนด

คุณสมบัติที่เปนพิษของผลิตภัณฑสุดทายและทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับ

สารเคมีอ่ืนในระบบเคมีท่ีมีองคประกอบทวิภาคหรือพหุภาค  



รหัส

ประเภท

ภัยตาม 

พรบ. 

รหัส

ประเภท

ภัยยอย 

รหัส

ลักษณะ

ภัย 

รหัส

ประเภท

ภัย 

ช่ือประเภทภัย / ประเภทภัยยอย / 

ลักษะภัย 

GLIDE  

Disaster 

Code 
นิยาม คุณลักษณะ 

00 13 040013 อาวุธชีวภาพ BP อาวุธชีวภาพ (Bio Weapon) หมายถึง ยุทธภัณฑท่ีใชสง แพร หรือ

กระจายสารชีวภาพและสัตวพาหะ ทั้งน้ี หมายรวมถึงสารชีวภาพซ่ึงมุงหมาย

สาหรับใชยุทธภัณฑดังกลาวเปนเคร่ืองสง แพร หรอืกระจายดวย ไมวาสาร

น้ันจะบรรจุอยูในยุทธภัณฑแลวหรือยังไมไดบรรจุ 

ความมุงประสงคท่ีไมไดหามไวภายใตอนุสัญญาหามอาวุธเคมี หมายถึง  

(1) ความมุงประสงคดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย 

เภสัชกรรม หรือ ความมุงประสงคอ่ืนในทางสันติ  

(2) ความมุงประสงคดานการปองกัน คือ เปนความมุงประสงคที่เก่ียวของ

โดยตรงกับ การปองกันสารเคมีพิษ และการปองกันอาวุธเคมี  

(3) ความมุงประสงคทางทหารท่ีไมไดเก่ียวของกับการใชอาวธุเคมี และไมได

ข้ึนอยูกับ การใชคุณสมบัติที่เปนพิษของสารเคมีเปนวิธีหนึ่งในการสงคราม  

(4) การบังคบัใชกฎหมาย รวมถึงความมุงประสงคเพ่ือควบคุมการจลาจล

ภายในประเทศ 

05 00 00 050000 ภัยจากการคมนาคมและขนสง TR ภัยจากการคมนาคมและขนสง  หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจร

ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ภัยจากระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ภัย

จากกระบวนการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการร่ัวไหลของ

นํ้ามันและวัตถุอันตรายในแหลงนํ้า รวมถึงการเททิ้งนํ้ามันหรือของเสียใน

แมนํ้าหรือทะเล 

06 

 

00 00 060000 ภัยแลง  ภัยแลง หมายถึง ภัย ท่ีเกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจาก

การที่มีปริมาณฝนนอย หรือฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นท่ี
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เปนบริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช พืชพันธุไมตาง ๆ ขาด

นํ้าไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบ 

อยางกวางขวางรุนแรงตอประชาชนโดยภยัแลงเกิดจากสาเหตุ ดังน้ี 

01 00 060100 ฝนแลง DR ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหน่ึงซ่ึง

ตามปกติจะตองมีฝน 

(ภาวะที่ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล) โดยข้ึนอยูกับ

สถานท่ีและฤดูกาล ณ ที่น้ัน ๆ 

02 00 060200 ฝนทิ้งชวง RL ฝนทิ้งชวง (Rain Left) หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ1 

มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน 

ในชวงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและ

กรกฎาคม 

07 00 00 070000 ภัยจากอากาศหนาว CW ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศท่ีมีความหนาวจัด อุณหภูมิตํ่า

กวา 15 องศาเซลเซียส และลดลงตอเน่ืองจนประชาชนไดรับผลกระทบอยาง

รุนแรงและกวางขวาง มักเกิดขึ้นระหวางเดอืนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 

ซ่ึงเปนชวงท่ีความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ ลง

มาปกคลุม   ประเทศไทย 

08 00 00 080000 ภัยจากไฟปาและหมอกควัน  
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 01 00 080100 ไฟปา FW ไฟปา (Wild Fire) หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แลวลุกลามไปได

โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งน้ีไมวาไฟน้ันจะเกิดขึ้นในปาธรรมชาติหรือ

สวนปา 

02 00 080200 หมอกควัน SG หมอกควัน (Smog) หมายถึง ปรากฏการณที่ฝุน ควัน และอนุภาค

แขวนลอยในอากาศ รวมตัวกัน ในสภาวะที่อากาศปด 

03 00 080300 การเผาในที่โลง BR การเผาในที่โลง หมายถึง ไฟไหม การเผาไหม หรือไฟคุกรุนใด ๆ หรอืการ

เผาวัสดุใด ๆ ที่เกิดข้ึนในที่เปดโลง โดยท่ีฝุน ควัน กาซ และสารพิษอ่ืนจาก

การเผาไหม สามารถแพรกระจายไปได ในบรรยากาศ 

09 

 

00 00 090000 ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม  
 

01 00 090100 ภัยจากแผนดินไหว EQ แผนดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการ

ขยับเคล่ือนตัวของเปลือกโลก การส่ันสะเทือนน้ีอาจมีระดับความรุนแรงข้ัน

ตํ่าที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงใน

ข้ันที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

02 00 090200 ภัยจากอาคารถลม BC อาคารถลม (Building Collapse) หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก 

ตึก บาน โรงเรอืน ราน แพ คลังสินคา สานักงาน ท่ีไดรบัความเสียหายจาก

การโยกไหวตัวรุนแรง ซ่ึงเปนผลมาจากแผนดินไหวและอาจทาใหเกิดความ

เสียหายหรือพังทลายลงมาได  

10 00 00 100000 ภัยจากคล่ืนสึนามิ TS สึนามิ (Tsunami) หมายถึง คล่ืนยักษ คาวา สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา 

คลื่นทาเรือ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ 
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        1. คล่ืนสึนามิเฉพาะแหง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล ๆ ชายฝง

และเคล่ือนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด 

 2. คล่ืนสึนามิท่ีเดินทางขามทวปี (Distance Tsunami) มักจะเกิด

จากแผนดินไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยงัชายฝง

ที่อยูหางไกลหลายหม่ืนกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลาย

สาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถลม และดาวเคราะหนอยตกลงสู

มหาสมุทร 

11 00 00 110000 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย PG ภัยจากโรคระบาดในมนุษย (Plague) 

       โรคระบาดในมนุษย หมายถึง เปนการจําแนกโรคอยางหน่ึงซ่ึงปรากฏ

ข้ึนในประชากรกลุมหน่ึง ในระยะ 

เวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงข้ึนมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิด

โรคในอดีต โรคน้ันอาจเปนโรคติดตอทางสัมผัสหรือไมก็ได สงผลตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน ในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นท่ีใกลเคียง  

 

12 00 00 120000 ภัยจากโรค แมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด IN ภัยจากโรค แมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด (Insect Infection)  

พืช หมายถึง พันธุพืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชนํ้า และพืชประเภทอ่ืนรวมทั้งสวน

หน่ึงสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ ก่ิง ใบ ราก เหงา หัว ดอก 

ผล เมล็ด เช้ือ และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยงัทําพันธุได หรือตายแลว และให

หมายความรวมถึงตัวหา ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผ้ึง และ

จุลินทรียดวย  
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ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งซ่ึงเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรคพืช แมลง สัตว หรือ

พืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช  

13 00 00 130000 ภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวนํ้า AN สัตว หมายถึง  

              (1) ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว 

กระตาย ชะนี และใหหมายความรวมถึงน้ําเช้ือสําหรบัผสมพันธุสัตวเหลานี้  

              (2) สัตวปก จําพวก  นก ไก เปด หาน และใหหมายความรวมถึง

ไขสาหรับใชทําพันธุดวย และ  

              (3) สัตวชนิดอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสัตวชนิดอ่ืน

ตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2546 

สัตวปา หมายถึง สัตวทุกชนิด ไมวาสัตวบก สัตวนํ้า สัตวปก แมลง หรือแมง 

ซ่ึงโดยสภาพธรรมชาติยอมเกิด และดํารงชีวิตอยูในปาหรือในนํ้า และให

หมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลาน้ันทุกชนิดดวย แตไมหมายความ

รวมถึงสัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตว

พาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว  

ซากสัตว หมายถึง รางกายหรือสวนของรางกายสัตวท่ีตายแลว และยังไมได

แปรสภาพเปนอาหารสุก หรือส่ิงประดิษฐสําเร็จรูป และใหหมายความรวมถึง  

งา เขา ขน ท่ีไดตัดออกจากสัตวขณะมีชีวิตและยงัไมไดแปรสภาพเปน

ส่ิงประดิษฐสําเร็จรูปดวย  

สัตวน้ํา หมายถึง สัตวที่อาศัยอยูในนํ้าหรือมีวงจรชีวิตสวนหน่ึงอยูในนํ้าหรือ

อาศัยอยู ในบริเวณที่น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กระ 
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ตะพาบนา จระเข รวมทั้งไขของสัตวนํ้านั้น สัตวนํ้าจําพวกเล้ียงลูกดวยนม 

ปลิงทะเล ฟองนา หินปะการัง กัลปงหา และสาหรายทะเล ทั้งน้ี รวมทัง้ซาก

หรือสวนหน่ึงสวนใดของสัตวนํ้าเหลาน้ัน และหมายความรวมถึง พันธุไมนํ้า  

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุช่ือ  

เกษตรกรประมง หมายถึง เกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวนาจืดและเกษตรกรผู

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงทุกชนิด โดยตองเปนผูมีรายช่ืออยูในทะเบียนผู

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของจังหวัด 

14 00 00 140000 ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ AC ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ภัยที่เกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยอาจเกิดความเสียหายข้ึนกับระบบ Hardware, Software, 

Network, People Ware แฟมขอมูล และอุปกรณอื่นๆ ท่ีถูกทําลาย ทําให

เกิดความเสียหาย และเปนสาธารณภัยท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทําใหเกิดผลกระทบ และความเดือดรอนตอการดํารงชีวิตของประชาชน  

15 

 

00 00 150000 ภัยจากการกอวินาศกรรม  
 

01 00 150100 ภัยจากการกอวินาศกรรม SB การกอวินาศกรรม (Sabotage) หมายถึง การกระทําใด ๆ อันเปนการมุง

ทําลายทรัพยสินของประชาชนหรือ    ของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค 

หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหน่ียว ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจน

การประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคง

ของรัฐ 
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02 00 150200 ภัยจากการกอการราย TM การกอการราย (Terrorism) หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่สรางความ

ปนปวนใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพ่ือขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล 

หรือองคการระหวางประเทศใหกระทําหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยาง

ใดอันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินที่สําคัญ 

03 00 150300 ภัยจากการกอการรายสากล UM การกอการรายสากล หมายถึง การปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุมบุคคลที่

มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงสวน

ใหญจะปฏิบัติการลวงลํ้าเขตแดน หรือเก่ียวพันกับชาติอ่ืน การกระทําน้ันอาจ

เปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรฐัใด ๆ หรือมีรัฐใดรัฐหน่ึง

สนับสนุนรูเห็น    ก็ได เม่ือเกิดข้ึนยอมมีผลกระทบโดยตรง ตอผลประโยชน

ของชาติ พันธกรณรีะหวางประเทศ นโยบายของชาติทั้งดานการเมืองและ

การปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ

ของชาติ 

16 00 00 160000 ภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด MI ทุนระเบิด (Mine) หมายถึง วัตถุระเบิดท่ีใชวาง ฝง ท้ิง หรอืโปรย ซ่ึงถูก

ออกแบบเพ่ือทําลายหรือทําความเสียหายแกบุคคล และยานพาหนะ และจะ

ทํางานเม่ือไดรับแรงกด กระทบ หรือตามลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่ตองการ  

กับระเบิด หมายถึง วัตถุระเบิดที่มีกลไกในการจุดระเบิดประกอบไวอยาง

ปกปด เพ่ือใหเกิดการระเบิดขึ้นโดยการกระทาของบุคคล  

17 00 00 170000 ภัยทางอากาศ AR ภัยทางอากาศ  หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน 

อาวุธนาวิถี ขีปนาวุธ หรือ   สิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ 

และการโจมตีดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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18 00 00 180000 ภัยจากการชุมนุมประทวงและกอการ

จลาจล 

PR การชุมนุมประทวงและกอการจลาจล (Protests and rioters) 

การประทวง หมายถึง การแสดงออกดวยการกระทํา เพ่ือแสดงใหเห็นวา 

คัดคานหรือไมเห็นดวย ซ่ึงมีหลากหลายวิธ ีเชน การอดขาวประทวง การเดิน

ประทวง ซึ่งสวนใหญ เปนการแสดงออกทางสังคมและการเมือง โดยการ

ประทวงที่ใชความรุนแรงกอใหเกิดความวุนวายจนกลายเปนการกอการ

จลาจล  

การกอการจลาจล หมายถึง การกอความไมสงบที่มีลักษณะคลายสงคราม

กลางเมือง คือ มีมวลชนขนาดใหญรวมตัวกันเคล่ือนไหวเพ่ือนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลง และอาจจะไมสามารถควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกันน้ันได จน

นําไปสูการจลาจล สรางความวุนวาย สับสนและเกิดความเสียหาย โดยเม่ือ

สถานการณพัฒนาสูการจลาจลแลวก็จะมีการปราบปรามจากเจาหนาที่รฐั 

 

 


