
การเตรียมความพรอมกรณีเหตุฉุกเฉิน 

นิยาม 
 วิกฤตการณ หมายถึง เหตุการณซ่ึงมีความยากลําบาก ท่ีมีการเสี่ยงภัยและอันตรายเปนภัยคุกคาม 
อันมีผลกระทบตอสังคมโดยรวมและมีผลตอการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐในการใหความคุมครอง ความสงบสุข 
ของประชาชน (สํานักงานชวยเหลือการตอตานการกอการราย กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 
28) จากนิยามดังกลาว จะเห็นไดวา วิกฤตการณนั้นเปนภัยคุกคามท่ีมีแนวโนมอันจะกอใหเกิดภยันตราย
รายแรงตอเนื่องและยากตอการควบคุม มีความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน เปนภยันตรายท่ีมีแนวโนมในอันท่ีจะ 
ลวงละเมิดกฎหมายอยางรายแรง กระทบตอความม่ันคงและความสงบสุขของประชาชน และยังรวมถึงภัยพิบัติ
ขนาดใหญท่ีมีความรุนแรงอันทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปดวยความยากลําบาก จะตองมีการ
ประสานงานกับหนวยงานหลายฝาย 
 นอกจากความหมายท่ีกลาวมาแลวขางตน ในกฎหมายของประเทศไทยยังไดกําหนดนิยามความหมาย
ของคําท่ีกลาวถึงภัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอสาธารณชนไว ดังนี้ 
 - พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 “สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชนหรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยู
ในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการ
สงคราม ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษาไว ซ่ึ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต 
ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของ
ประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวมหรือการปองปดหรือแกไข
เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 
 - พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 มาตรา 4 ซ่ึงนิยามของคําท่ีเก่ียวของกับภัยตางๆ ดังนี้ 
 “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาด 
ในสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิด
จากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน 
หรือความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ
วินาศกรรมดวย 
 “ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
 “การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ 
ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 
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 สรุป 
 วิกฤตการณ หรือ เหตุการณวิกฤต คือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน แลวมีความรุนแรงหรือมีแนวโนมท่ีจะมี 
ความรุนแรง ซ่ึงอาจเกิดอันตรายกับประชาชน หรือสงผลกระทบตอประชาชน ซ่ึงลวนแตเปนบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตํารวจท่ีตองเขาไปรับผิดชอบแกไข โดยควบคุมเหตุการณใหอยูในวงจํากัด และพยายาม
คลี่คลายสถานการณใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ ท่ีมุงเนนไมใชความรุนแรง พยายามให
เกิดความปลอดภัยกับผูเก่ียวของท้ังหมด 

 
 ประเภทของวิกฤตการณ ( Crisis Typology ) 
 1. เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 

- แผนดินไหวท่ีมีแรงสั่นสะเทือนสูง กอใหเกิดอาคารถลม เปนเหตุใหเกิดความสูญเสียอยางมาก 

- พายุหมุนขนาดใหญ ท่ีทําลายอาคารบริเวณกวาง กอให เกิดความเสียหายตอท่ีอยูอาศัย  

สาธารณูปโภคโดยรวม 

- คลื่นยักษสึนามิท่ีทําลายชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก 

- น้ําทวมท่ีมีระยะเวลานานและมีอาณาบริเวณกวาง ทําใหเกิดความเดือดรอนตอท่ีอยูอาศัย อาหาร

การกิน สาธารณูปโภค และปญหาโรคระบาดท่ีมากับน้ํา 

- ไฟปาท่ีมีอาณาบริเวณกวางและเปนระยะเวลานาน กอใหเกิดมลพิษทางอากาศและทําลาย

บานเรือนประชาชน 

2. เกิดจากการกระทําของมนุษยโดยเจตนา 

- การจับตัวประกัน, การจับยึดสถานท่ี, การจับยึดยานพาหนะ 

- การกอวินาศกรรมดวยวิธีตางๆ เชน ระเบิด, เผาทําลาย 

- การใชอาวุธท่ีมีการทําลายลางสูงเขาโจมตีคูตอสู เชนอาวุธเคมี, อาวุธนิวเคลียร, อาวุธชีวภาพ 

- การใสสารพิษลงในแหลงน้ําสาธารณะเพ่ือใหเกิดอันตรายแกชีวิตของผูบริโภค 

- การจลาจลท่ีใชอาวุธท่ีมีการทําลายลางสูง, วางเพลิงเผาทรัพย กอใหเกิดความเสียหายดาน

เศรษฐกิจเปนอยางมาก 

- การกอการรายตางๆ รวมถึงการกอการรายสากล 

 3. เกิดจากการกระทําของมนุษยโดยไมเจตนาหรืออุบัติเหตุ 

     -  อุบัติเหตุจากยานพาหนะท่ีมีความสูญเสียจํานวนมาก เชน เครื่องบินตก 

     -  อุบัติเหตุจากระบบการทํางานของเครื่องจักรกล เปนเหตุใหโรงงานอุตสาหกรรมระเบิด, ไฟไหม 

     -  อุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีรายแรงพลิกคว่ํา เปนเหตุใหสารเคมีรั่วไหลออกสูภายนอกและลง 

สูลําน้ําสาธารณะ 

     -  การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

    -  การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี จากโรงงานนิวเคลียร 

 

 



- 3 - 

ข้ันตอนของวิกฤตการณ 

 กอนท่ีจะเกิดวิกฤตการณนั้น โดยปกติจะมีขอมูลบางประการท่ีจะบงชี้ใหเห็นวาจะเกิดวิกฤตการณข้ึน 

ดังนั้น เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของอาจนําประโยชนจากขอบงชี้ดังกลาวไปใชในการวางแผนปองกันมิใหเกิดเหตุวิกฤต

หรือบรรเทามิใหเกิดความรุนแรงได ในการท่ีจะเกิดวิกฤตการณนั้น จะมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) สภาพแวดลอมกอนเกิดเหตุ จะเปนสาเหตุเริ่มตนท่ีกอใหเกิดปญหา 

2) ชวงเตือนภัยจะเปนชวงท่ีบงบอกวาจะเกิดเหตุการณวิกฤต 

3) ชวงเกิดเหตุวิกฤตการณเปนชวงท่ีวิกฤตเกิดแลว และดําเนินอยู ซ่ึงในระหวางนั้น อาจจะมีเหตุการณ

ตอเนื่อง 

4) ชวงเชื่อมตอเปนชวงท่ีวิกฤตการณแรกเริ่มผอนคลายลง เจาหนาท่ีเขาควบคุมสถานการณไดแลว 

แตเกิดมีวิกฤตใหมตอเนื่องเขามา 

5) ชวงหลังวิกฤตการณเปนชวงท่ีเหตุการณวิกฤตนั้นผานพนไปแลว (สํานักงานชวยเหลือการตอตาน

การกอการราย กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 34) 

 

ส่ิงท่ีผูประสบเหตุคนแรก (FIRST RESPONDER) จะตองปฏิบัต ิ

- เม่ือถึงสถานการณท่ีเกิดเหตุจะตองตรวจสอบเหตุการณวาเกิดข้ึนจริง แลวแจงผูบังคับบัญชา โดย
ยืนยันสถานการณท่ีเกิดข้ึน และรายงานถึงสภาพแวดลอมในท่ีเกิดเหตุโดยทันที 

- จํากัดสถานการณไมใหขยายออกไป พยายามจํากัดใหเหตุการณอยูในพ้ืนท่ีจุดใดจุดหนึ่งไมให
เคลื่อนยายไปยังท่ีอ่ืน เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนและยากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ดังนั้น 
เจาหนาท่ีผูประสบเหตุคนแรก จึงควรจัดทําวงลอมสถานท่ีเกิดเหตุและกันคนออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ โดย
แสดงเขตพ้ืนท่ีวงใน (Inner Perimeter) และพ้ืนท่ีวงนอก (Outer Perimeter) 

- จัดการเคลื่อนยายหรืออพยพบุคคลออกจากพ้ืนท่ีวงในและพ้ืนท่ีวงนอก โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชน พรอมท้ังแจงเตือนประชาชนท่ีอยูใกลเคียงใหทราบถึงอันตรายอันอาจจะเกิดข้ึนได ท้ังนี้ตอง
ระมัดระวังมิใหประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตอเหตุการณ 

- ปดก้ันการจราจรบริเวณท่ีเกิดเหตุ เพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายแกผูสัญจรไปมาบริเวณท่ีเกิดเหตุ และ
ขณะเดียวกันจะตองประสานกับเจาหนาท่ีจราจร ใหจัดการจราจร โดยใหผูสัญจรเลี่ยงไปใชเสนทางอ่ืนๆ และ
เปดเสนทางสําหรับผูปฏิบัติงานเขาไปแกไขเหตุวิกฤต 

- เก็บรวบรวมขอมูล จากพยานหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุ และชื่อหัวหนาหนวยรักษาความปลอดภัย 
แสวงหาขอมูลเบื้องตนจากพยานบุคคลท่ีอยูในสถานท่ีเกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง เชน จํานวนคนราย อาวุธท่ี
คนรายใช จํานวนตัวประกัน จํานวนของผูชุมนุม กลุมของผูชุมนุม ชื่อของแกนนําและผูชุมนุม เปนตน 

- แสวงหาพ้ืนท่ี ซ่ึงจะใช เปนพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (Staging Area) สําหรับบุคลากรท่ีจะเขาปฏิบัติงาน 
ในการแกไขปญหาวิกฤตการณ 
 โดยสมมุติฐานของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน มักจะมีแนวโนมสูความรุนแรง(WORSE CASE) จึงเปนสิ่งสําคัญ
ท่ีผูประสบเหตุคนแรกตองทําการประเมินสถานการณและเลือกตัดสินใจเขาดําเนินการในสิ่งท่ีมี “ความสําคัญ
และเรงดวนท่ีสุด” เปนประการแรก เชน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ, ผูเสี่ยงภัยออกนอกบริเวณท่ีเกิดเหตุกอนท่ี
จะปดก้ันการจราจร เปนตน จึงเปนการใชวิจารณญาณท่ีสําคัญอยางยิ่งของเจาหนาท่ีท่ีจะตองไดรับการฝกฝน 
จนเกิดเปนทักษะและสามารถเขาปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอัตโนมัติ โดยอาจไมจําเปนจะตองรอคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชา ท่ียังเดินทางมาไมถึงท่ีเกิดเหต ุ
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 ขอมูลท่ีผูประสบเหตุคนแรกจะตองบรรยายสรุป 
 1) ขอมูลเบื้องตนท่ีไดสอบถามจากพยานบุคคลในบริเวณท่ีเกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง เชน 
 -  ชื่อคนราย, จํานวนคนราย, พฤติกรรมของคนราย, ตําหนิรูปพรรณคนราย, อาวุธของคนราย, 

ขอเรียกรองของคนราย, สาเหตุการกระทําความผิด 

 -  เสนทางและยานพาหนะท่ีคนรายใชกระทําผิดหรือหลบหนี 

 -  ชื่อผูเสียหาย ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ขอมูลเบื้องตน และสาเหตุท่ีจะฆาตัวตาย 

 -  ตัวประกันเปนใคร เก่ียวของกับคนรายหรือไม , จํานวนเท าใด, สภาพของตัวประกัน 

เปนอยางไร, สภาพของสถานท่ี, เสนทางเขาออกของอาคารท่ีตัวประกันถูกควบคุม 

 -  กลุมของผูชุมนุมเปนกลุมใด, จํานวนผูชุมนุม, ขอเรียกรองและแกนนํากลุม 

 -  สภาพของภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน, ความเสียหายท่ีประชาชนไดรับ, จํานวนผูบาดเจ็บ, ผูสูญหาย, ศพ 

 2) กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลว เชน 

 -  การปดก้ันสถานท่ีเกิดเหตุ การจัดทําพ้ืนท่ีวงใน พ้ืนท่ีวงนอก 

 -  การปดก้ันการจราจร มิใหมีผูสัญจรเขา – ออก บริเวณท่ีเกิดเหตุ 

 -  การประสานงานเบื้องตนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ดับเพลิง สถานพยาบาล 

 -  การอพยพผูบาดเจ็บและประชาชนไปยังท่ีปลอดภัย (ท่ีใด และใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

นําไป) 

 3) เสนอแนะสถานท่ีท่ีเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะเปนพ้ืนท่ีปฏิบัติการหรือจุดรวมพล 

4) สงมอบรายชื่อของบุคคลท่ีไดเขาไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ เพ่ือฝายสืบสวนหรือ
พนักงานสอบสวนจะไดนําไปดําเนินการตอ ในกรณี ท่ี มีวัตถุพยาน หรือภาพถายเก่ียวกับเหตุ ท่ี เกิด 
สภาพผูบาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถายกลุมชุมนุม ใหสงมอบแกผูบัญชาการเหตุการณ 

 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

ไฟเปนพลังงานชนิดหนึ่งซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยอยางมหาศาล เพราะไฟเปนตนกําเนิดของ

พลังงานตางๆ ท่ีมนุษยนําไปใชในชีวิตประจําวัน แต “ไฟ” อาจกอใหเกิดภัยอยางมหันตได หากขาดความรูหรือ

ขาดความระมัดระวังในการใชและการควบคุม ดูแลแหลงกําเนิดไฟ ประชาชนท่ัวไปควรรูภยันตรายจากไฟไหม 

เพ่ือจะไดมีแผนการควบคุมการใชไฟ การใชความรอนอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พรอมท้ังเรียนรูวิธีการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยเพ่ือลดภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

การปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปน การชวยลดอัตราการเกิดอัคคีภัย หรือทําใหภัย

ท่ีเกิดข้ึนมีระดับความรุนแรงต่ําลง เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด หรือไมมีความเสียหายเกิดข้ึน

เลย  

1. ภยันตรายจากไฟไหม 

    1.1 ไฟไหมจะมีความมืดปกคลุม ไมสามารถมองเห็นอะไรได  ความมืดนั้นอาจเนื่องจากอยูภายใน

อาคารแลวกระแสไฟฟาถูกตัด หมอกควันหนาแนน หรือเปนเวลากลางคืน 
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วิธีแกไข 

ติดตั้งอุปกรณไฟสองสวางฉุกเฉิน ( Emergency Light )  ซ่ึงทํางานไดดวยแบตเตอรี่ทันที ท่ี 

กระแสไฟฟาถูกตัด ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง เม่ือกระ แสไฟฟาถูกตัด เตรียมไฟฉายท่ีมีกําลังสองสวางสูง 

ไวใหมีจํานวนเพียงพอในจุดท่ีสามารถนํามาใชไดสะดวก ฝกซอมหนีไฟเม่ือไมมีแสงสวาง ดวยตนเองท้ังท่ี

บาน  ท่ีทํางาน ในโรงแรม หรือแมแตในโรงพยาบาล โดยอาจใชวิธีหลับตาเดิน ( ครั้งแรกๆ ควรใหเพ่ือนจูงไป ) 

และควรจินตนาการดวยวาขณะนี้กําลังเกิดเหตุเพลิง ไหม 

 1.2 ไฟไหมจะมีแกสพิษและควันไฟ  ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหมประมาณ รอยละ 

90  เปนผลจากควันไฟ  ซ่ึงมีท้ังกาซพิษ และทําใหขาดออกซิเจน 

วิธีแกไข 

จัดเตรียม หนากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) ใชถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ 

ตักอากาศแลวคลุมศีรษะหนีฝาควัน (หามฝาไฟ) คืบ คลานต่ํา อากาศท่ีพอหายใจไดยังมีอยูใกลพ้ืน สูงไมเกิน 1 

ฟุต แตไมสามารถทําไดเม่ืออยูในชั้นท่ีสูงกวาแหลงกําเนิดควัน 

 1.3 ไฟไหมจะมีความรอนสูงมาก  หากหายใจเอาอากาศท่ีมีความรอน 150 องศาเซลเซียสเขา

ไป  ทานจะเสียชีวิตทันที ในขณะท่ีเม่ือเกิดเพลิงไหมแลวประมาณ 4 นาที อุณหภูมิจะสูงข้ึนกวา 400 องศา

เซลเซียส 

 วิธีแกไข      

ถาทราบตําแหนงตนเพลิงและสามารถระงับเพลิงได ควรระงับเหตุเพลิงไหม ดวยความ

รวดเร็ว ไมควรเกิน 4 นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟควรหนีจากจุดเกิดเหตุใหเร็วท่ีสุด ไปยังจุดรวมพล (Assembly 

area) 

 1.4 ไฟไหมลุกลามรวดเร็วมากเม่ือเกิดเปลวไฟข้ึนมาแลว ทานจะมีเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอด

นอยมาก   ระยะการเกิดไฟไหม 3 ระยะ ดังนี้ 

 1.4.1  ไฟไหมข้ันตน คือ ตั้งแตเห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได โดยใชเครื่อง

ดับเพลิงเบื้องตน  แตผูใชจะตองเคยฝกอบรมการใชเครื่องดับเพลิงมากอน จึงจะมีโอกาสระงับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1.4.2  ไฟไหมข้ันปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหมไปแลว 4 นาที ถึง 8 นาที 

อุณหภูมิจะสูงมากเกินกวา 400  องศาเซลเซียส  หากจะใชเครื่องดับเพลิง เบื้องตน ตองมีความชํานาญ และ

ตองมีอุปกรณ จํานวนมากเพียงพอ  จึงควรใชระบบดับเพลิงข้ันสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

มากกวา 

 1.4.3   ไฟไหมข้ันรุนแรง  คือ  ระยะเวลาไฟไหมตอเนื่องไปแลว เกิน 8 นาที และยังมี

เชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกวา  600  องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอยาง

รุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะตองใชผูท่ีไดรับการฝก พรอมอุปกรณในการระงับเหตุข้ันรุนแรง 

 2.  การปองกันและระงับอัคคีภัย 

     เม่ือรูภยันตรายจากไฟไหมแลวการปองกันมิใหเกิดจะเปนหนทางแรกท่ีประชาชนทุกคนควร 

เลือกปฏิบัติ ซ่ึงการปองกันนั้นมีหลักอยูวา  
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 2.1  กําจัดสาเหตุ    สาเหตุแหงอัคคีภัย 

- ประมาท   ในการใชเชื้อเพลิง การใชความรอน การใชไฟฟา 

- อุบัติเหตุ    ท้ังโดยธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย 

-  ติดตอลุกลาม    การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน 

- ลุกไหมข้ึนเอง   การทําปฏิกิริยาทางเคมี การหมักหมม อินทรียสารวางเพลิง  ท้ังทางตรง  

และ ทางออม 

 2.2 คุมเขตลุกลาม  รีบระงับ ยับยั้งไฟ ดวยการทําความเขาใจในหลัก ดังตอไปนี้ 

         2.2.1 องคประกอบของไฟ  มี  3 อยาง คือ 

      1) ออกซิเจน (Oxygen) ไมต่ํากวา 16 % (ในบรรยากาศ  ปกติจะมีออกซิเจนอยู 

     ประมาณ 21 %) 

      2)   เชื้อเพลิง ( Fuel )  สวนท่ีเปนไอ (เชื้อเพลิงไมมีไอ ไฟไมติด) 

      3)   ความรอน ( Heat )  เพียงพอทําใหเกิดการลุกไหม 

  ไฟจะติดเม่ือองคประกอบครบ 3 อยาง  ทําปฏิกิริยาทางเคมีตอเนื่องเปนลูกโซ 

การปองกันไฟ   คือ การกําจัดองคประกอบขอไฟ 

การดับไฟ   คือ การกําจัดองคประกอบของ ไฟ เชนกัน       

วิธีการดับไฟ  จึงมีอยางนอย  3 วิธี คือ 

1.   ทําใหอับอากาศ ขาดออกซิเจน 

2.   ตัดเชื้อเพลิง กําจัดเชื้อเพลิงใหหมดไป 

3.   ลดความรอน ทําใหเย็นตัวลง 

2.2.2 ประเภทของไฟ 

            ไฟมี 4 ประเภท คือ A B C D  ซ่ึงเปนขอกําหนดตามมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

1)  ไฟประเภท A   มีสัญลักษณรูปตัว  A อยูในสามเหลี่ยมสีเขียว เกิดจากเชื้อเพลิงซ่ึง 

ประกอบดวย คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เชน เสื้อผา หญาแหง กระดาษ ไม และฟาง  

              วิธีดับไฟ ประเภท A ท่ีดีท่ีสุด คือ การลดความรอน (Cooling) โดยใชน้ํา  

2) ไฟประเภท B สัญลักษณรูปตัว B อยูในสี่เหลี่ยมสีแดง  เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะ

เปนของเหลวและกาซ เชน น้ํามันทุกชนิด แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย จารบี และกาซติดไฟทุกชนิด  

                  วิธีดับไฟประเภท B ท่ีดีท่ีสุด คือ การทําใหอับอากาศโดยใชผงเคมีแหง หรือใชฟอง 

โฟมคลุม เพ่ือเปนการกําจัดออกซิเจน 
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3) ไฟประเภท C   มีสัญลักษณรูปตัว C อยูในวงกลมสีฟา เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะ 

เปนของแข็งท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิดการอารค การสปารค  

                  วิธีดับไฟ ประเภท C ท่ีดีท่ีสุด คือ การตัดกระแสไฟฟาแลวจึงใชกาซ

คารบอนไดออกไซด หรือน้ํายาเหลวระเหยท่ีไมมี CFC ไลออกซิเจนออกไป 

4) ไฟประเภท D  มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูในดาว 5 แฉก สีเหลือง  

เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะเปนโลหะและสารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด, ผงแมกนีเซียม, ปุยยูเรีย 

(แอมโมเนียมไนเตรต) ฯลฯ  

       วิธีดับไฟประเภท D ท่ีดีท่ีสุด  คือ การทําใหอับอากาศหรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใช

น้ําเปนอันขาด) ซ่ึงตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ 

2.2.3  เครื่องดับเพลิงแบบมือ 

  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) หรืออาจเรยีกวาแบบยก 

หิ้ว มีประโยชนในการระงับไฟเบื้องตน ไมควรฉีดถาไมเห็นแสงไฟ เครื่องดับเพลิงมีมากกวา 20 ชนิด แตควรรู

เปนหลัก 6 ชนิด คือ 

1) เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda  Acid) หรือกรดชนิดอ่ืน (นิยมบรรจุในถัง 

สีแดงไมมีสาย ไมมีคันบีบ )  เวลาใชตองทําใหหลอดบรรจุกรดโซดาแตก (โดยการทุบปุมเหนือถัง) เพ่ือทํา

ปฏกิิริยากับน้ํา เกิดแกสขับดัน ใหถือถังคว่ําลง แลวน้ําจะพุงผานหัวฉีดเขาดับไฟ  ซ่ึงยุงยาซับซอน  ตรวจสอบ

ยาก ปจจุบันไมนิยมใช ไมมีจําหนายในเมืองไทยแลว  แตในตางประเทศยังมีใชอยู 

    ใชดับไฟประเภท A อยางเดียว 

2) เครื่องดับเพลิงชนิดฟองโฟม ( Foam )หรือน้ําผสมสาร(Water Base) ( นิยม

บรรจุในถังอลูมิเนียมสีครีมหรือถังสแตนเลส มีหัวฉีดเปนหัวฝกบัว (Water Base บรรจุถังสีเขียว ) ในถังมีน้ํายา

โฟมผสมกับน้ําแลวอัดแรงดันไว ( นิยมใชโฟม AFFF ) เวลาใชถอดสลักและบีบคันบีบ แรงดันจะดันน้ําผสม

กับโฟมผานหัวฉีดฝกบัว พนออกมาเปนฟองกระจายไปปกคลุมบริเวณท่ีเกิดไฟไหม ทําใหอับอากาศขาด

ออกซิเจน และลดความรอน ถาเปน"น้ําผสมสาร"Water Base"จะบรรจุน้ําผสมสารสังเคราะหจากสมุนไพร 

บางชนิด มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและไมเปนสื่อไฟฟา แตการนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาอาจมีผลเสีย

จากน้ําในระยะยาวได 

    ใชดับไฟประเภท B และ A ( Water base ดับไฟ  C ได ) 

3) เครื่องดับเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดัน ( Water Pressure ) ( นิยมบรรจุดวยถัง

แสตนเลส ตางประเทศบรรจุถังกันสนิมสีแดง) บรรจุน้ําอยูในถัง แลวอัดแรงดันน้ําเขาไว จึงเรียกวา  น้ําสะสม

แรงดันควรเปนเครื่องดับเพลิงหลัก เนื่องจากวัตถุเชื้อเพลิงประเภท A อาทิ ฟน ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ 

พลาสติก หนังสติ๊ก หนังสัตว ปอ นุน ดาย มีอยูท่ัวไป และถาเปนสถานประกอบการท่ีมีพนักงานเปนจํานวน

มาก สามารถนํามาฝกสอนการดับเพลิงไดเอง เพียงเติมน้ําแลวนําไปเติมลมตามปมน้ํามันท่ัวไปไดสะดวก  

 ใชดับไฟประเภท A 
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4) เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดหรือซีโอทู (Carbondioxide)  

( นิยมบรรจุถังสีแดง ตางประเทศบรรจุถังสีดํา) บรรจุกาซคารบอนไดออกไซดไวในถังท่ีทนแรงดันสูง 

ประมาณ  800 ถึง 1200 ปอนดตอตารางนิ้ว ท่ีปลายสายฉีดจะมีลักษณะเปนกระบอกหรือกรวย เวลาฉีดจะ

มีเสียงดังเล็กนอย พรอมกับพนหมอกหิมะออกมาไลความรอนและออกซิเจนออกไป ควรใชภายในอาคารท่ี

ตองการความสะอาด โดยฉีดเขาใกลฐานของไฟใหมากท่ีสุด ประมาณ 1.5 – 2 เมตร เม่ือใชงานแลวจะไมมีสิ่ง

สกปรกหลงเหลือ 

    ใชดับไฟประเภท C และ B 

5)  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder ) ( นิยมบรรจุถัง 

สีแดง ตางประเทศบรรจุถังสีฟา ) บรรจุผงเคมี ซ่ึง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไวในถัง แลวอัดแรงดันเขาไป 

เวลาใช ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําใหอับอากาศ  และทําปฏิกิริยาทางเคมี ควรใชภายนอกอาคาร เพราะ

ผงเคมีเปนฝุนละอองฟุงกระจายทําใหเกิดความสกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิง อาจทําให

อุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหายได  ในโรงพยาบาลบริเวณพ้ืนท่ีปลอดเชื้อ หามใชเด็ดขาดเพราะผงเคมีท่ีมีอณู

ท่ีเล็กมาก เปนท่ีแฝงตัวของเชื้อโรค 

 ใชดับไฟไดดีคือ ไฟประเภท B ผงเคมีไมเปนสื่อไฟฟา สามารถดับไฟประเภท C ได 

(แตอุปกรณไฟฟาอาจเสียหาย) การดับไฟประเภท A ตองมีความชํานาญและควรใชน้ําดับถาน 

6) เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ( Halotron ) ( นิยมบรรจุถังสี 

เขียว)  แตเดิมบรรจุน้ํายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon โบรโมคลอโร ไดฟลูออโร  ซ่ึงเปนสาร CFC ไวในถังสี

เหลือง ใชดับไฟไดดีแตมีสารพิษ และในปจจุบันองคการสหประชาชาติ ประกาศใหเลิกผลิตพรอมท้ังใหทุก

ประเทศลดการใชจนหมดสิ้น เพราะเปนสารท่ีทําลายสิ่งแวดลอมโลก บางประเทศเชน ออสเตเลีย ถือวาเปน 

สิ่งผิดกฎหมาย : ปจจุบันน้ํายาเหลวระเหยท่ีไมมีสาร CFC มีหลายยี่หอ และหลายชื่อ 

ใชดับไฟประเภท C และ B สวนไฟประเภท A ตองมีความชํานาญ สามารถฉีดใชได 

ไกลกวากาซคารบอนไดออกไซดออกไซด คือระยะ 3-4 เมตร 

2.2.4   การตรวจสอบถังดับเพลิง 

1) ดูท่ีเข็มในมาตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงท่ีอยูใน

สภาพพรอมใชงานได เข็มจะชี้ท่ีชองสีเขียว (สังเกตตามรูป) แตถาเข็มเอียงมาทางซายแสดงวาแรงดันไมมี ตอง

รีบนําไปเติมแรงดันทันที ซ่ึงควรตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สวนมากจะเปนจําพวกถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแหง และ ประเภทน้ําอัดแรงดัน  
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ในกรณีไมมีมาตรวัด  จะเปนถังดับเพลิงประเภทซีโอทู ใหใชการตรวจสอบจากการชั่งน้ําหนัก ถา

น้ําหนักลดลงเกิน 20 % ใหนําไปอัดซีโอทูเพ่ิม 

2) ตรวจ สายฉีด หัวฉีด อยาใหมีผงอุดตัน  เปนประจําทุกเดือน 

3) ถาไฟไหม หรือกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ใหสงไปตรวจสอบ และบรรจุใหม 

4)  สภาพบรรจุของถังดับเพลิงตองไมบุบ หรือบวม และไมข้ึนสนิม 

5)  อายุการใชงาน ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสีแดง) มีอายุประมาณ 5 ป  ชนิด 

ฮาโลตรอนวัน (ถังสีเขียว) และชนิดกาซ CO2 มีอายุประมาณ 10 ป 

6) ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสีแดง) หากมีการใชงานแลว ตองนําไปเติมสารเคมี

ใหมทุกครั้ง 

2.4.5 วิธีใชเครื่องดับเพลิง 

         ข้ันตอนการใชถังดับเพลิงมี 4 ข้ันตอน ดังนี้  

 - ดึง : ทําการดึงสลักออกจากคันบีบโดยการหมุนสลักจนตัวยึดขาด  

        - ปลด : ทําการปลดสายหัวฉีดออกจากตัวถังดับเพลิง และ จับปลายสาย ชี้ไปท่ีฐานของ 

กองไฟ...อยาไปฉีดท่ีเปลวไฟ...เพราะไฟจะไมดับ    

        - กด :  กดคันบีบ (เพ่ือใหน้ํายาดับเพลิงพุงออกมาจากหัวฉีด....)  

       - สาย : ทําการสายปลายสายไปท่ีฐานของเพลิง ใหน้ํายาดับเพลิงพนออกไปไดท่ัวๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการใชถังดับเพลิง 

1.    เขาไปทางเหนือลมโดยหางจากฐานของไฟประมาณ  2 - 3  เมตร 

2.    ดึงสลักหรือลวดท่ีรั้งวาลวออก 
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3.    ยกหัวฉีดปากกรวยชี้ไปท่ีฐานของไฟ  ( ทํามุมประมาณ  45  องศา ) 

4.    บีบไกเพ่ือเปดวาลวใหกาซพุงออกมา 

5.    ใหฉีดไปตามทางยาว  และกราดหัวฉีดไปชา ๆ 

6.    ดับใหสนิทจนแนใจแลว จึงฉีดตอไปขางหนาในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมวางอยูในระดับตางกัน  ใหฉีด

จากขางลางไปหาขางบน  และถาน้ํามันรั่วไหลใหฉีดจากปลายทางท่ีรั่วไหลไปยังจุดท่ีรั่วไหล  และเหตุเพลิงไหม

ท่ีเกิดจากอุปกรณไฟฟา ท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู  ตองรีบตัดกระแสไฟฟากอน  เพ่ือปองกันมิใหเกิดการลุกไหม

ข้ึนมาอีกได 

 2.4.6 การบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

เครื่องดับเพลิงเปนอุปกรณท่ีสําคัญตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางยิ่ง   จึงควรไดรับการ

ดูแลเอาใจใสใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาวนาน ข้ันตอนท่ีสําคัญในการบํารุงรักษา คือ 

1) อยาติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในอุณหภูมิสูง  มีความชื้น หรือเกิดความสกปรกไดงาย 

เชน ตากแดด ตากฝน  ติดตั้งใกลจุดกําเนิดความรอนตางๆ อาทิ หมอตมน้ํา  เครื่องจักรท่ีมีความรอนสูง เตาหุง

ตม หองอบตางๆ เปนตน 

2) ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เปนประจํา สมํ่าเสมอ  

(อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) เพ่ือใหดูดีมีระเบียบและพรอมใชงาน 

3) หากเปนเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ควรเคลื่อนผงเคมีท่ีบรรจุอยูภายใน โดยยก

ถังพลิกคว่ํา-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแนใจวาผงเคมีแหงไมจับตัวเปนกอน) อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

4) ตรวจสอบสลากวิธีใช ปายบอก จุดติดตั้ง ปายแสดงกําหนดการบํารุงรักษา และ

ผูตรวจสอบ (Maintenance Tag) ใหสามารถอานออกไดชัดเจนตลอดเวลา หากทานไดตรวจสอบและ

บํารุงรักษาตามท่ีกลาวมานี้แลว อุปกรณของทานจะมีอายุยืนยาว สามารถใชไดไมต่ํากวา  5 ป 
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พบเห็นส่ิงท่ีนาสงสัยวาเปนวัตถุระเบิด 

 ขอสังเกตเกี่ยวกับพัสดุไปรษณียระเบิดหรือกลองพัสดุไปรษณียตองสงสัย            

วิธีการทํางานของอุปกรณชนิดนี้สวนมากจะเกิดระเบิดเม่ือบุคคลท่ีตกเปนเปาหมายเปดกลอง หีบหอ 

หรือกระเปาเอกสารท่ีบรรจุระเบิดแบบแสวงเครื่องไวภายใน 

ขอสังเกตเก่ียวกับพัสดุไปรษณียระเบิด 

1. มีน้ําหนักมากเกินไป 

2. ซองจดหมายมีลักษณะแข็ง 

3. ซองจดหมายหรือหอพัสดุมีลักษณะโปงบวม หรือพองผิดปกติ  

4. มีการหอแนนหนาเกินควร 

5. มีสายไฟเสนเล็กๆยื่นออกมา                                                                       

6. มีคราบน้ํามัน หรือสีซีดจากท่ีกระดาษหอ 

7. ไมมีชื่อผูสง 

8. มีการเขียนขอความหรือติดภาพท่ีเรียกรองความสนใจ เชน ภาพเปลือย 

9. เปนจดหมายหรือหอพัสดุท่ีไมคาดวาจะไดรับ เชน สงมาจากคนรูจักท่ีเสียชีวิตไปแลว  

10.ติดแสตมปมากเกินขนาด 

11. มีการทําเครื่องหมายพิเศษตางๆบนซองจดหมายหรือกลองพัสดุภัณฑเชน เพาะสวนตัวหรือ 

เฉพาะบุคคล 

12. ลายมือเขียนหรือพิมพจาหนาซองไมเปนระเบียบ 

13. มีชื่อผูรับพัสดุแตระบุยศและตําแหนงไมถูก  

14. สะกดผิดในคํางายๆ 

15. ผูท่ีมีการขัดแยงอยางรุนแรงกับผูอ่ืนควรสงสัยและระมัดระวังเปนพิเศษ 

กรณีเกิดเหตุ “ขูวางระเบิด” 

ส่ิงท่ีควรปฏิบัติเม่ือไดรับขาวถูกวางระเบิด 

การขูวางระเบิดสวนใหญจะใชโทรศัพทเปนสื่อในการติดตอ ท้ังนี้เพราะตองการใหเกิดความตื่นเตน 

ตกใจในทันทีทันใด ในสวนของการวิเคราะหขาวในครั้งแรกใหตั้งสมมติฐานข้ันตนวา “เปนเรื่องจริง” สิ่งท่ีควร

ปฏิบัติเม่ือไดรับขาวถูกวางระเบิด คือ 

1. ระงับอารมณอยาตื่นเตน 

         2. ตั้งใจฟงและอยาขัดจังหวะการพูด 

         3. จดจําคําพูดใหหมด  

4. ควรพูดอยางสุภาพขณะท่ีไดรับแจง 

5. ถวงเวลาพูดใหนานๆและพยายามอัดเทปไว 

6. สังเกตเสียงท่ีแทรกเขาในระหวางพูดวามีเสียงอะไร เชน เสียงเครื่องจักร เสียงเครื่องยนต 

เสียงเพลง หรือ เสียงอ่ืนๆ 
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7. สังเกตสําเนียงของผูพูดหรือลักษณะเสียงวาเปนอยางไร หญิงหรือชาย เสียงนุมหรือเสียงกระดาง 

8. พยายามถามหาขาวพูดขอความเห็นใจใหกลับใจ 

9. รีบรายงานการรับขาวขูวางระเบิดแกเจาหนาท่ีตํารวจใหเร็วท่ีสุด  

10. อยาใหขาวแกผูท่ีไมเก่ียวของ 

11 .พยายามถามรายละเอียดใหมากท่ีสุดเก่ียวกับระเบิดและสถานท่ีคนรายอางวานําไปซุกซอนโดย

พยายามเนนวา ไมอยากใหมีคนบาดเจ็บหรือตาย  

12 .ในขณะท่ีรับโทรศัพทถูกขูวางระเบิดควรมีการนัดแนะกับผูรวมงานท่ีอยูใกลเคียงหรือทํางานในท่ี

เดียวกัน ตัวอยางเชน การหยิบปากกาสีแดงชูข้ึนแสดงวามีคนรายกําลังขูวางระเบิดทางโทรศัพทเพ่ือใหเพ่ือน

รวมงานทราบและตรวจสอบสิ่งของตองสงสัยในบริเวณรอบหรือใตโตะทํางาน  

13 .ในการอพยพคนออกจากท่ีทํางานควรเปนข้ันตอนสุดทาย เนื่องจากสถานท่ีทํางาน หรือโตะ

ทํางานของพนักงานแตละคนจะทราบดีอยูแลววา สถานท่ีของตนมีกระเปาหรือหีบหอ หรือกลองตองสงสัย

แปลกปลอมอยูหรือไม เม่ือพบของแปลกปลอมตองสงสัยจึงอพยพ 

14. อยาผลีผลามเขาไปแตะตอง รบกวน หรือเคลื่อนยายดวยตนเอง ระยะปลอดภัยตามหลักการก็คือ

การอยูใหหางจากวัตถุระเบิดนั้นอยางนอย ๓๐๐ เมตรข้ึนไป โดยถือหลักการท่ีวา ยิ่งอยูหางยิ่งปลอดภัย 

หลักปฏิบัติในการตรวจคนวัตถุตองสงสัยอาคาร 

๑. ใหตรวจจากดานลาง ตั้งแตระดับเอวลงมา แลวจึงตรวจในระดับสูงข้ันไป 

๒. ควรตรวจซํ้า ๆ หลายครั้ง 

๓. การตรวจตองตรวจจากชั้นลางกอน แลวจึงตรวจชั้นบนตอ ๆ ไป 

๔. อุปกรณการตรวจท่ีควรมี ไดแก ไฟฉาย กระจกเงามีดามโคง  เหล็กสัก เครื่องฟง 

๕. การเปดหีบหออุปกรณ  ตองทําดวยความระมัดระวัง และควบคุมระยะไกล เชน ลิ้นชัก ประตูหอง 

๖. หองท่ีตรวจคนแลวใหทําเครื่องหมายและปดล็อคไว 

ขอพึงปฏิบัติเม่ือตรวจพบส่ิงของตองสงสัยวานาจะเปนระเบิดแสวงเครื่อง 

 1. อยาแตะตองหรือขยับเขยื้อนเคลื่อนท่ี 

 2. ใหรบแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 3. ใหขาวสารและขอมูลตางๆ 

 4. หามบุคคลภายนอก  

 5. ทําเครื่องหมาย 

 6. วางสิ่งกีดขวางก้ันไวรอบๆ สิ่งของตองสงสัยนั้น  

 7. เปดประตูหนาตาง 

8. อพยพบุคคลออกจากพ้ืนท่ีนั้น 

9. จัดเจาหนาท่ีไวคอยใหขอมูลขาวสาร และความสะดวก 

10. สํารวจทิศทางเขาออก 

11. เคลื่อนยายสิ่งของและวัสดุท่ีติดไฟงาย 
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การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการปองกันวัตถุระเบิดหรือวัตถุตองสงสัย 

1. ยางนอกรถยนตท่ีใชแลวท่ีมีน้ําหนักพอสมควร 5-6 เสน  สาํหรับใชครอบปองกันวัตถุ

ระเบิดหรือกลองตองสงสัย  

2. กระสอบทรายกวาง 1 ฟุต ยาว 1.5 ฟุต จํานวน 10-20 ลูก สําหรับวางลอมรอบวัตถุ

ตองสงสัยหรือเพ่ือปองกันสะเก็ดระเบิด 

3. เชือกสําหรับขึงปองกันหามไมใหผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปรบกวนกรณีพบวัตถุระเบิด 

เลือกชนิดท่ีมีสีเห็นไดชัดหรือใชผาสีสม สีแดงผูกไวหลายๆจุดบนเชือก 

4. ปายเตือนอันตรายท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเขียนขอความอันตรายหามเขาติดไวกับเชือกท้ัง 4 

ดานหรือเขียนไวใหเห็นเดนชัดตามชองทางหรือเสนทางใกลเคียงท่ีเกิดเหตุ 

5. น้ํายาดับเพลิงหรืออุปกรณดับเพลิงควรมีไว   ใหพอเพียงและฝกฝนใหผูมีหนาท่ีเก่ียวของ

อยางสมํ่าเสมอ 

6. ซักซอมใกลเคียงและเตรียมการติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยทางโทรศัพท เชน 

หนวยพยาบาล หนวยไฟฟา สถานีตํารวจใกลเคียง 

ในกรณีพบวัตถุระเบิดแลวควรทําอยางไร  

ผูประสบเหตุตองปฏิบัติดังนี้ 

  1.  ตรวจสอบดูวามีผูไดรับบาดเจ็บหรือไม ถามีตองใหความชวยเหลือปฐมพยาบาลแลวนําสง

โรงพยาบาลท่ีใกลเคียงท่ีสุดโดยดวน 

 2.  แจงใหเจาหนาท่ีตํารวจทราบโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

     3.  อพยพผูคนออกไปจากพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย 

     4.  หามเคลื่อนยายสิ่งของตางๆโดยพลการเพ่ือปองกันการระเบิดซํ้าสองและเพ่ือไมใหวัตถุ

พยานหลักฐานตางๆท่ีคนรายไดกระทําข้ึนสูญหายไป ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนในความปลอดภัยและเปน

ประโยชนในการติดตามคนรายมาลงโทษตามกฎหมาย  

5.  ควรปองกันรักษาสถานท่ีเกิดเหตุดวยการลอมเชือกก้ันบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

    6.  จัดเจาหนาท่ีเฝาสังเกตการณในระยะหางพอสมควรพอท่ีจะสังเกตการณไดตลอดเวลาเพ่ือ

ปองกันมิใหผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปรบกวน หรือทําลายรองรอยพยานหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุจนกวาเจา

หนาท่ีตํารวจจะไปถึงและดําเนินการตอไป  

……………………………………………………. 

 
 


