การเตรียมความพรอมกรณีเหตุฉุกเฉิน
นิยาม
วิกฤตการณ หมายถึง เหตุการณ ซึ่งมีความยากลําบาก ที่มีการเสี่ยงภัยและอันตรายเปนภัยคุกคาม
อันมีผลกระทบตอสังคมโดยรวมและมีผลตอการทํางานของเจาหนาที่รัฐในการใหความคุมครอง ความสงบสุข
ของประชาชน (สํานักงานชวยเหลือการตอตานการกอการราย กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 :
28) จากนิ ย ามดั งกลาว จะเห็ นไดวา วิกฤตการณ นั้น เปน ภัยคุกคามที่มีแนวโนมอันจะกอใหเกิดภยัน ตราย
รายแรงตอเนื่องและยากตอการควบคุม มีความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน เปนภยันตรายที่มีแนวโนมในอันที่จะ
ลวงละเมิดกฎหมายอยางรายแรง กระทบตอความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชน และยังรวมถึงภัยพิบัติ
ขนาดใหญ ที่มีความรุน แรงอันทํ าใหการปฏิบั ติงานของเจาหน าที่เปนไปดวยความยากลําบาก จะตองมีการ
ประสานงานกับหนวยงานหลายฝาย
นอกจากความหมายที่กลาวมาแลวขางตน ในกฎหมายของประเทศไทยยังไดกําหนดนิยามความหมาย
ของคําที่กลาวถึงภัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสาธารณชนไว ดังนี้
- พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
“สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยู
ในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการ
สงคราม ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี ม าตรการเร ง ด ว นเพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต
ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของ
ประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภ าพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวมหรือการปองปดหรือแกไข
เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
มาตรา 4 ซึ่งนิยามของคําที่เกี่ยวของกับภัยตางๆ ดังนี้
“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาด
ในสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิด
จากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน
หรือความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ
วินาศกรรมดวย
“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือสิ่ งอั น เป น สาธารณู ป โภค หรือการรบกวน ขัด ขวางหน วงเหนี่ ย วระบบการปฏิบัติงานใดๆ
ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ

-2สรุป
วิกฤตการณ หรือ เหตุการณ วิกฤต คือ เหตุการณที่เกิดขึ้น แลวมีความรุนแรงหรือมีแนวโนมที่จะมี
ความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับประชาชน หรือสงผลกระทบตอประชาชน ซึ่งลวนแตเปนบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของตํารวจที่ตองเขาไปรับผิดชอบแกไข โดยควบคุมเหตุการณใหอยูในวงจํากัด และพยายาม
คลี่คลายสถานการณใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ ที่มุงเนนไมใชความรุนแรง พยายามให
เกิดความปลอดภัยกับผูเกี่ยวของทั้งหมด

ประเภทของวิกฤตการณ ( Crisis Typology )

1. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
- แผนดินไหวที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง กอใหเกิดอาคารถลม เปนเหตุใหเกิดความสูญเสียอยางมาก
- พายุ ห มุ น ขนาดใหญ ที่ ทํ า ลายอาคารบริ เ วณกว า ง ก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายต อ ที่ อ ยู อ าศั ย
สาธารณูปโภคโดยรวม
- คลื่นยักษสึนามิที่ทําลายชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก
- น้ําทวมที่มีระยะเวลานานและมีอาณาบริเวณกวาง ทําใหเกิดความเดือดรอนตอที่อยูอาศัย อาหาร
การกิน สาธารณูปโภค และปญหาโรคระบาดที่มากับน้ํา
- ไฟป าที่ มีอ าณาบริ เวณกว างและเป น ระยะเวลานาน ก อให เกิ ด มลพิ ษ ทางอากาศและทํ าลาย
บานเรือนประชาชน
2. เกิดจากการกระทําของมนุษยโดยเจตนา
- การจับตัวประกัน, การจับยึดสถานที่, การจับยึดยานพาหนะ
- การกอวินาศกรรมดวยวิธีตางๆ เชน ระเบิด, เผาทําลาย
- การใชอาวุธที่มีการทําลายลางสูงเขาโจมตีคูตอสู เชนอาวุธเคมี, อาวุธนิวเคลียร, อาวุธชีวภาพ
- การใสสารพิษลงในแหลงน้ําสาธารณะเพื่อใหเกิดอันตรายแกชีวิตของผูบริโภค
- การจลาจลที่ ใช อาวุธ ที่ มีการทํ าลายลางสูง, วางเพลิ งเผาทรัพ ย กอ ให เกิดความเสี ย หายดาน
เศรษฐกิจเปนอยางมาก
- การกอการรายตางๆ รวมถึงการกอการรายสากล
3. เกิดจากการกระทําของมนุษยโดยไมเจตนาหรืออุบัติเหตุ
- อุบัติเหตุจากยานพาหนะที่มีความสูญเสียจํานวนมาก เชน เครื่องบินตก
- อุบัติเหตุจากระบบการทํางานของเครื่องจักรกล เปนเหตุใหโรงงานอุตสาหกรรมระเบิด, ไฟไหม
- อุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีรายแรงพลิกคว่ํา เปนเหตุใหสารเคมีรั่วไหลออกสูภายนอกและลง
สูลําน้ําสาธารณะ
- การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
- การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี จากโรงงานนิวเคลียร
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กอนที่จะเกิดวิกฤตการณนั้น โดยปกติจะมีขอมูลบางประการที่จะบงชี้ใหเห็นวาจะเกิดวิกฤตการณขึ้น
ดังนั้น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจนําประโยชนจากขอบงชี้ดังกลาวไปใชในการวางแผนปองกันมิใหเกิดเหตุวิกฤต
หรือบรรเทามิใหเกิดความรุนแรงได ในการที่จะเกิดวิกฤตการณนั้น จะมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) สภาพแวดลอมกอนเกิดเหตุ จะเปนสาเหตุเริ่มตนที่กอใหเกิดปญหา
2) ชวงเตือนภัยจะเปนชวงที่บงบอกวาจะเกิดเหตุการณวิกฤต
3) ชวงเกิดเหตุวิกฤตการณเปนชวงที่วิกฤตเกิดแลว และดําเนินอยู ซึ่งในระหวางนั้น อาจจะมีเหตุการณ
ตอเนื่อง
4) ชวงเชื่อมตอเปนชวงที่วิกฤตการณแรกเริ่มผอนคลายลง เจาหนาที่เขาควบคุมสถานการณไดแลว
แตเกิดมีวิกฤตใหมตอเนื่องเขามา
5) ชวงหลังวิกฤตการณเปนชวงที่เหตุการณวิกฤตนั้นผานพนไปแลว (สํานักงานชวยเหลือการตอตาน
การกอการราย กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 34)
สิ่งที่ผูประสบเหตุคนแรก (FIRST RESPONDER) จะตองปฏิบัติ
- เมื่อถึงสถานการณ ที่เกิดเหตุจะตองตรวจสอบเหตุการณ วาเกิดขึ้นจริง แลวแจงผูบั งคับบั ญชา โดย
ยืนยันสถานการณที่เกิดขึ้น และรายงานถึงสภาพแวดลอมในที่เกิดเหตุโดยทันที
- จํ า กั ด สถานการณ ไม ให ข ยายออกไป พยายามจํ ากั ด ให เหตุ ก ารณ อ ยู ในพื้ น ที่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ งไม ให
เคลื่อนยายไปยังที่อื่น เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนและยากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ดังนั้น
เจาหนาที่ผูประสบเหตุคนแรก จึงควรจัดทําวงลอมสถานที่ เกิดเหตุและกันคนออกจากสถานที่ เกิดเหตุ โดย
แสดงเขตพื้นที่วงใน (Inner Perimeter) และพื้นที่วงนอก (Outer Perimeter)
- จัดการเคลื่อนยายหรืออพยพบุคคลออกจากพื้นที่วงในและพื้นที่วงนอก โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชน พรอมทั้งแจงเตือนประชาชนที่อยูใกลเคียงใหทราบถึงอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได ทั้งนี้ตอง
ระมัดระวังมิใหประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตอเหตุการณ
- ปดกั้นการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกผูสัญจรไปมาบริเวณที่เกิดเหตุ และ
ขณะเดียวกันจะตองประสานกับเจาหนาที่จราจร ใหจัดการจราจร โดยใหผูสัญจรเลี่ยงไปใชเสนทางอื่นๆ และ
เปดเสนทางสําหรับผูปฏิบัติงานเขาไปแกไขเหตุวิกฤต
- เก็บรวบรวมขอมูล จากพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ และชื่อหัวหนาหนวยรักษาความปลอดภัย
แสวงหาขอมูลเบื้องตนจากพยานบุคคลที่อยูในสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง เชน จํานวนคนราย อาวุธที่
คนรายใช จํานวนตัวประกัน จํานวนของผูชุมนุม กลุมของผูชุมนุม ชื่อของแกนนําและผูชุมนุม เปนตน
- แสวงหาพื้ น ที่ ซึ่ ง จะใช เ ป น พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน (Staging Area) สํ า หรั บ บุ ค ลากรที่ จ ะเข า ปฏิ บั ติ ง าน
ในการแกไขปญหาวิกฤตการณ
โดยสมมุติฐานของเหตุการณที่เกิดขึ้น มักจะมีแนวโนมสูความรุนแรง(WORSE CASE) จึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่ผูประสบเหตุคนแรกตองทําการประเมินสถานการณและเลือกตัดสินใจเขาดําเนินการในสิ่งที่มี “ความสําคัญ
และเรงดวนที่สุด” เปนประการแรก เชน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ, ผูเสี่ยงภัยออกนอกบริเวณที่เกิดเหตุกอนที่
จะปดกั้นการจราจร เปนตน จึงเปนการใชวิจารณญาณที่สําคัญอยางยิ่งของเจาหนาที่ที่จะตองไดรับการฝกฝน
จนเกิ ด เป น ทั ก ษะและสามารถเข าปฏิ บั ติ ห น าที่ อ ยางเป น อั ต โนมั ติ โดยอาจไม จํ าเป น จะต องรอคํ าสั่ งจาก
ผูบังคับบัญชา ที่ยังเดินทางมาไมถึงที่เกิดเหตุ
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1) ขอมูลเบื้องตนที่ไดสอบถามจากพยานบุคคลในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง เชน
- ชื่อคนราย, จํานวนคนราย, พฤติกรรมของคนราย, ตําหนิรูปพรรณคนราย, อาวุธของคนราย,
ขอเรียกรองของคนราย, สาเหตุการกระทําความผิด
- เสนทางและยานพาหนะที่คนรายใชกระทําผิดหรือหลบหนี
- ชื่อผูเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอมูลเบื้องตน และสาเหตุที่จะฆาตัวตาย
- ตั ว ประกั น เป น ใคร เกี่ ย วข อ งกั บ คนร า ยหรื อ ไม , จํ า นวนเท า ใด, สภาพของตั ว ประกั น
เปนอยางไร, สภาพของสถานที่, เสนทางเขาออกของอาคารที่ตัวประกันถูกควบคุม
- กลุมของผูชุมนุมเปนกลุมใด, จํานวนผูชุมนุม, ขอเรียกรองและแกนนํากลุม
- สภาพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น, ความเสียหายที่ประชาชนไดรับ, จํานวนผูบาดเจ็บ, ผูสูญหาย, ศพ
2) กิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว เชน
- การปดกั้นสถานที่เกิดเหตุ การจัดทําพื้นที่วงใน พื้นที่วงนอก
- การปดกั้นการจราจร มิใหมีผูสัญจรเขา – ออก บริเวณที่เกิดเหตุ
- การประสานงานเบื้องตนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ดับเพลิง สถานพยาบาล
- การอพยพผูบาดเจ็บและประชาชนไปยังที่ปลอดภัย (ที่ใด และใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
นําไป)
3) เสนอแนะสถานที่ที่เห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพื้นที่ปฏิบัติการหรือจุดรวมพล
4) ส งมอบรายชื่ อของบุ คคลที่ ไดเขาไปสอบถามรายละเอีย ดของเหตุการณ เพื่ อฝายสื บ สวนหรือ
พนั ก งานสอบสวนจะได นํ า ไปดํ า เนิ น การต อ ในกรณี ที่ มี วั ต ถุ พ ยาน หรื อ ภาพถ า ยเกี่ ย วกั บ เหตุ ที่ เ กิ ด
สภาพผูบาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถายกลุมชุมนุม ใหสงมอบแกผูบัญชาการเหตุการณ
การปองกันและระงับอัคคีภัย
ไฟเปนพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยอยางมหาศาล เพราะไฟเปนตนกําเนิดของ
พลังงานตางๆ ที่มนุษยนําไปใชในชีวิตประจําวัน แต “ไฟ” อาจกอใหเกิดภัยอยางมหันตได หากขาดความรูหรือ
ขาดความระมัดระวังในการใชและการควบคุม ดูแลแหลงกําเนิดไฟ ประชาชนทั่วไปควรรูภยันตรายจากไฟไหม
เพื่อจะไดมีแผนการควบคุมการใชไฟ การใชความรอนอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พรอมทั้งเรียนรูวิธีการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลดภยันตรายที่จะเกิดขึ้น
การปองกันและระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ จะเปน การชวยลดอัตราการเกิดอัคคีภัย หรือทําใหภัย
ที่เกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงต่ําลง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใหนอยที่สุด หรือไมมีความเสียหายเกิดขึ้น
เลย
1. ภยันตรายจากไฟไหม
1.1 ไฟไหมจะมีความมืดปกคลุม ไมสามารถมองเห็นอะไรได ความมืดนั้นอาจเนื่องจากอยูภายใน
อาคารแลวกระแสไฟฟาถูกตัด หมอกควันหนาแนน หรือเปนเวลากลางคืน

-5วิธีแกไข
ติดตั้งอุปกรณไฟสองสวางฉุกเฉิน ( Emergency Light ) ซึ่งทํางานไดดวยแบตเตอรี่ทันที ที่
กระแสไฟฟาถูกตัด ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง เมื่อกระ แสไฟฟาถูกตัด เตรียมไฟฉายที่มีกําลังสองสวางสูง
ไวให มีจํ านวนเพี ย งพอในจุ ดที่ ส ามารถนํามาใชไดส ะดวก ฝกซอมหนี ไฟเมื่อไมมีแสงสวาง ดวยตนเองทั้ งที่
บาน ที่ทํางาน ในโรงแรม หรือแมแตในโรงพยาบาล โดยอาจใชวิธีหลับตาเดิน ( ครั้งแรกๆ ควรใหเพื่อนจูงไป )
และควรจินตนาการดวยวาขณะนี้กําลังเกิดเหตุเพลิง ไหม
1.2 ไฟไหม จะมีแกส พิ ษและควัน ไฟ ผูเสีย ชีวิตและบาดเจ็บ ในเหตุเพลิงไหมประมาณ รอยละ
90 เปนผลจากควันไฟ ซึ่งมีทั้งกาซพิษ และทําใหขาดออกซิเจน
วิธีแกไข
จัดเตรียม หนากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) ใชถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ
ตักอากาศแลวคลุมศีรษะหนีฝาควัน (หามฝาไฟ) คืบ คลานต่ํา อากาศที่พอหายใจไดยังมีอยูใกลพื้น สูงไมเกิน 1
ฟุต แตไมสามารถทําไดเมื่ออยูในชั้นที่สูงกวาแหลงกําเนิดควัน
1.3 ไฟไหมจะมีความรอนสูงมาก หากหายใจเอาอากาศที่มีความรอน 150 องศาเซลเซียสเขา
ไป ทานจะเสียชีวิตทันที ในขณะที่เมื่อเกิดเพลิงไหมแลวประมาณ 4 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นกวา 400 องศา
เซลเซียส
วิธีแกไข
ถ า ทราบตํ าแหน งต น เพลิ งและสามารถระงับ เพลิงได ควรระงับ เหตุ เพลิ งไหม ด ว ยความ
รวดเร็ว ไมควรเกิน 4 นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟควรหนีจากจุดเกิดเหตุใหเร็วที่สุด ไปยังจุดรวมพล (Assembly
area)
1.4 ไฟไหมลุกลามรวดเร็วมากเมื่อเกิดเปลวไฟขึ้นมาแลว ทานจะมีเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอด
นอยมาก ระยะการเกิดไฟไหม 3 ระยะ ดังนี้
1.4.1 ไฟไหม ขั้ น ต น คื อ ตั้ งแต เห็ น เปลวไฟ จนถึ ง 4 นาที สามารถดั บ ได โดยใช เครื่อ ง
ดั บ เพลิ งเบื้ องต น แต ผู ใช จ ะต อ งเคยฝ กอบรมการใช เครื่องดั บ เพลิ งมาก อน จึ งจะมี โอกาสระงับ ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
1.4.2 ไฟไหม ขั้ น ปานกลาง ถึ งรุ น แรง คื อ ระยะเวลาไฟไหม ไปแล ว 4 นาที ถึง 8 นาที
อุณหภูมิจะสูงมากเกินกวา 400 องศาเซลเซียส หากจะใชเครื่องดับเพลิง เบื้องตน ตองมีความชํานาญ และ
ตองมีอุปกรณ จํานวนมากเพียงพอ จึงควรใชระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
มากกวา
1.4.3 ไฟไหม ขั้ น รุ น แรง คื อ ระยะเวลาไฟไหม ต อเนื่ อ งไปแล ว เกิ น 8 นาที และยั งมี
เชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกวา 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอยาง
รุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะตองใชผูที่ไดรับการฝก พรอมอุปกรณในการระงับเหตุขั้นรุนแรง
2. การปองกันและระงับอัคคีภัย
เมื่อรูภยันตรายจากไฟไหมแลวการปองกันมิใหเกิดจะเปนหนทางแรกทีป่ ระชาชนทุกคนควร
เลือกปฏิบัติ ซึ่งการปองกันนั้นมีหลักอยูวา

-62.1 กําจัดสาเหตุ สาเหตุแหงอัคคีภัย
- ประมาท ในการใชเชื้อเพลิง การใชความรอน การใชไฟฟา
- อุบัติเหตุ ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย
- ติดตอลุกลาม การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน
- ลุกไหมขึ้นเอง การทําปฏิกิริยาทางเคมี การหมักหมม อินทรียสารวางเพลิง ทั้งทางตรง
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 ) สวนที่เปนไอ (เชื้อเพลิงไมมีไอ ไฟไมติด)
3) ความรอน ( Heat ) เพียงพอทําใหเกิดการลุกไหม
ไฟจะติดเมื่อองคประกอบครบ 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 ซึ่งเปนขอกําหนดตามมาตรฐานสากล

1) ไฟประเภท A มีสัญลักษณรูปตัว A อยูในสามเหลี่ยมสีเขียว เกิดจากเชื้อเพลิงซึ่ง
ประกอบดวย คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เชน เสื้อผา หญาแหง กระดาษ ไม และฟาง
วิธีดับไฟ ประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความรอน (Cooling) โดยใชน้ํา
2) ไฟประเภท B สัญลักษณรูปตัว B อยูในสี่เหลี่ยมสีแดง เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ
เปนของเหลวและกาซ เชน น้ํามันทุกชนิด แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย จารบี และกาซติดไฟทุกชนิด
วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ การทําใหอับอากาศโดยใชผงเคมีแหง หรือใชฟอง
โฟมคลุม เพื่อเปนการกําจัดออกซิเจน

-73) ไฟประเภท C มีสัญลักษณรูปตัว C อยูในวงกลมสีฟา เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ
เปนของแข็งที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิดการอารค การสปารค
วิธีดับไฟ ประเภท C ที่ดีที่สุด คือ การตัดกระแสไฟฟาแลวจึงใชกาซ
คารบอนไดออกไซด หรือน้ํายาเหลวระเหยที่ไมมี CFC ไลออกซิเจนออกไป
4) ไฟประเภท D มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูในดาว 5 แฉก สีเหลือง
เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและสารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด, ผงแมกนีเซียม, ปุยยูเรีย
(แอมโมเนียมไนเตรต) ฯลฯ
วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทําใหอับอากาศหรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใช
น้ําเปนอันขาด) ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ
2.2.3 เครื่องดับเพลิงแบบมือ
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) หรืออาจเรียกวาแบบยก
หิ้ว มีประโยชนในการระงับไฟเบื้องตน ไมควรฉีดถาไมเห็นแสงไฟ เครื่องดับเพลิงมีมากกวา 20 ชนิด แตควรรู
เปนหลัก 6 ชนิด คือ
1) เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda Acid) หรือกรดชนิดอื่น (นิยมบรรจุในถัง
สีแดงไมมีสาย ไมมีคันบีบ ) เวลาใชตองทําใหหลอดบรรจุกรดโซดาแตก (โดยการทุบปุมเหนือถัง) เพื่อทํา
ปฏิกริ ิยากับน้ํา เกิดแกสขับดัน ใหถือถังคว่ําลง แลวน้ําจะพุงผานหัวฉีดเขาดับไฟ ซึ่งยุงยาซับซอน ตรวจสอบ
ยาก ปจจุบันไมนิยมใช ไมมีจําหนายในเมืองไทยแลว แตในตางประเทศยังมีใชอยู
ใชดับไฟประเภท A อยางเดียว
2) เครื่องดับเพลิ งชนิ ดฟองโฟม ( Foam )หรือน้ําผสมสาร(Water Base) ( นิ ยม
บรรจุในถังอลูมิเนียมสีครีมหรือถังสแตนเลส มีหัวฉีดเปนหัวฝกบัว (Water Base บรรจุถังสีเขียว ) ในถังมีน้ํายา
โฟมผสมกับน้ําแลวอัดแรงดันไว ( นิยมใชโฟม AFFF ) เวลาใชถอดสลักและบีบคันบีบ แรงดันจะดันน้ําผสม
กั บ โฟมผ า นหั ว ฉี ดฝ กบั ว พ น ออกมาเปน ฟองกระจายไปปกคลุม บริเวณที่ เกิดไฟไหม ทํ าใหอั บ อากาศขาด
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
แรงดั นควรเปน เครื่องดับ เพลิงหลัก เนื่องจากวัตถุเชื้อเพลิ งประเภท A อาทิ ฟ น ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ
พลาสติก หนังสติ๊ก หนังสัตว ปอ นุน ดาย มีอยูทั่วไป และถาเปนสถานประกอบการที่มีพนักงานเปนจํานวน
มาก สามารถนํามาฝกสอนการดับเพลิงไดเอง เพียงเติมน้ําแลวนําไปเติมลมตามปมน้ํามันทั่วไปไดสะดวก
ใชดับไฟประเภท A

-84) เครื่ อ งดั บ เพลิ งชนิ ด ก า ซคาร บ อนไดออกไซด ห รื อ ซี โอทู (Carbondioxide)
( นิ ย มบรรจุ ถั ง สี แ ดง ต า งประเทศบรรจุ ถั ง สี ดํ า ) บรรจุ ก า ซคาร บ อนไดออกไซด ไว ในถั งที่ ท นแรงดั น สู ง
ประมาณ 800 ถึง 1200 ปอนดตอตารางนิ้ว ที่ปลายสายฉีดจะมีลักษณะเปนกระบอกหรือกรวย เวลาฉีดจะ
มีเสียงดังเล็กนอย พรอมกับพนหมอกหิมะออกมาไลความรอนและออกซิเจนออกไป ควรใชภายในอาคารที่
ตองการความสะอาด โดยฉีดเขาใกลฐานของไฟใหมากที่สุด ประมาณ 1.5 – 2 เมตร เมื่อใชงานแลวจะไมมีสิ่ง
สกปรกหลงเหลือ
ใชดับไฟประเภท C และ B
5) เครื่ องดั บ เพลิ งชนิ ด ผงเคมี แห ง ( Dry Chemical Powder ) ( นิ ย มบรรจุ ถั ง
สีแดง ตางประเทศบรรจุถังสีฟา ) บรรจุผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไวในถัง แลวอัดแรงดันเขาไป
เวลาใช ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําใหอับอากาศ และทําปฏิกิริยาทางเคมี ควรใชภายนอกอาคาร เพราะ
ผงเคมี เป น ฝุ น ละอองฟุ งกระจายทํ า ใหเกิดความสกปรก และเปน อุป สรรคในการเขาผจญเพลิง อาจทํ าให
อุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหายได ในโรงพยาบาลบริเวณพื้นที่ปลอดเชื้อ หามใชเด็ดขาดเพราะผงเคมีที่มีอณู
ที่เล็กมาก เปนที่แฝงตัวของเชื้อโรค
ใชดับไฟไดดีคือ ไฟประเภท B ผงเคมีไมเปนสื่อไฟฟา สามารถดับไฟประเภท C ได
(แตอุปกรณไฟฟาอาจเสียหาย) การดับไฟประเภท A ตองมีความชํานาญและควรใชน้ําดับถาน
6) เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ( Halotron ) ( นิยมบรรจุถังสี
เขียว) แตเดิมบรรจุน้ํายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon โบรโมคลอโร ไดฟลูออโร ซึ่งเปนสาร CFC ไวในถังสี
เหลือง ใชดับไฟไดดีแตมีสารพิ ษ และในปจจุบัน องคการสหประชาชาติ ประกาศใหเลิกผลิตพรอมทั้ งใหทุก
ประเทศลดการใชจนหมดสิ้น เพราะเปนสารที่ทําลายสิ่งแวดลอมโลก บางประเทศเชน ออสเตเลีย ถือวาเปน
สิ่งผิดกฎหมาย : ปจจุบันน้ํายาเหลวระเหยที่ไมมีสาร CFC มีหลายยี่หอ และหลายชื่อ
ใชดับไฟประเภท C และ B สวนไฟประเภท A ตองมีความชํานาญ สามารถฉีดใชได
ไกลกวากาซคารบอนไดออกไซดออกไซด คือระยะ 3-4 เมตร
2.2.4 การตรวจสอบถังดับเพลิง
1) ดูที่เข็มในมาตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงที่อยูใน
สภาพพรอมใชงานได เข็มจะชี้ที่ชองสีเขียว (สังเกตตามรูป) แตถาเข็มเอียงมาทางซายแสดงวาแรงดันไมมี ตอง
รีบนําไปเติมแรงดันทันที ซึ่งควรตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน

หมายเหตุ : สวนมากจะเปนจําพวกถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแหง และ ประเภทน้ําอัดแรงดัน

-9ในกรณี ไม มีมาตรวัด จะเป น ถังดับ เพลิงประเภทซีโอทู ใหใชการตรวจสอบจากการชั่งน้ําหนัก ถา
น้ําหนักลดลงเกิน 20 % ใหนําไปอัดซีโอทูเพิ่ม
2) ตรวจ สายฉีด หัวฉีด อยาใหมีผงอุดตัน เปนประจําทุกเดือน
3) ถาไฟไหม หรือกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ใหสงไปตรวจสอบ และบรรจุใหม
4) สภาพบรรจุของถังดับเพลิงตองไมบุบ หรือบวม และไมขึ้นสนิม
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
ขั้นตอนการใชถังดับเพลิงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
- ดึง : ทําการดึงสลักออกจากคันบีบโดยการหมุนสลักจนตัวยึดขาด
- ปลด : ทําการปลดสายหัวฉีดออกจากตัวถังดับเพลิง และ จับปลายสาย ชี้ไปที่ฐานของ
กองไฟ...อยาไปฉีดที่เปลวไฟ...เพราะไฟจะไมดับ
- กด : กดคันบีบ (เพื่อใหน้ํายาดับเพลิงพุงออกมาจากหัวฉีด....)
- สาย : ทําการสายปลายสายไปที่ฐานของเพลิง ใหน้ํายาดับเพลิงพนออกไปไดทั่วๆ

วิธีการใชถังดับเพลิง
1. เขาไปทางเหนือลมโดยหางจากฐานของไฟประมาณ 2 - 3 เมตร
2. ดึงสลักหรือลวดที่รั้งวาลวออก
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4. บีบไกเพื่อเปดวาลวใหกาซพุงออกมา
5. ใหฉีดไปตามทางยาว และกราดหัวฉีดไปชา ๆ
6. ดับใหสนิทจนแนใจแลว จึงฉีดตอไปขางหนาในกรณีที่เกิดเพลิงไหมวางอยูในระดับตางกัน ใหฉีด
จากขางลางไปหาขางบน และถาน้ํามันรั่วไหลใหฉีดจากปลายทางที่รั่วไหลไปยังจุดที่รั่วไหล และเหตุเพลิงไหม
ที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา ที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู ตองรีบตัดกระแสไฟฟากอน เพื่อปองกันมิใหเกิดการลุกไหม
ขึ้นมาอีกได
2.4.6 การบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงเปนอุปกรณที่สําคัญตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางยิ่ง จึงควรไดรับการ
ดูแลเอาใจใสใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาวนาน ขั้นตอนที่สําคัญในการบํารุงรักษา คือ
1) อยาติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในอุณหภูมิสูง มีความชื้น หรือเกิดความสกปรกไดงาย
เชน ตากแดด ตากฝน ติดตั้งใกลจุดกําเนิดความรอนตางๆ อาทิ หมอตมน้ํา เครื่องจักรที่มีความรอนสูง เตาหุง
ตม หองอบตางๆ เปนตน
2) ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เปนประจํา สม่ําเสมอ
(อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อใหดูดีมีระเบียบและพรอมใชงาน
3) หากเปนเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยูภายใน โดยยก
ถังพลิกคว่ํา-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแนใจวาผงเคมีแหงไมจับตัวเปนกอน) อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4) ตรวจสอบสลากวิธีใช ปายบอก จุดติดตั้ง ปายแสดงกําหนดการบํารุงรักษา และ
ผู ต รวจสอบ (Maintenance Tag) ให ส ามารถอ านออกได ชั ด เจนตลอดเวลา หากท า นได ต รวจสอบและ
บํารุงรักษาตามที่กลาวมานี้แลว อุปกรณของทานจะมีอายุยืนยาว สามารถใชไดไมต่ํากวา 5 ป
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ขอสังเกตเกี่ยวกับพัสดุไปรษณียระเบิดหรือกลองพัสดุไปรษณียตองสงสัย
วิธีการทํางานของอุปกรณชนิดนี้สวนมากจะเกิดระเบิดเมื่อบุคคลที่ตกเปนเปาหมายเปดกลอง หีบหอ
หรือกระเปาเอกสารที่บรรจุระเบิดแบบแสวงเครื่องไวภายใน
ขอสังเกตเกี่ยวกับพัสดุไปรษณียระเบิด
1. มีน้ําหนักมากเกินไป
2. ซองจดหมายมีลักษณะแข็ง
3. ซองจดหมายหรือหอพัสดุมีลักษณะโปงบวม หรือพองผิดปกติ
4. มีการหอแนนหนาเกินควร
5. มีสายไฟเสนเล็กๆยื่นออกมา
6. มีคราบน้ํามัน หรือสีซีดจากที่กระดาษหอ
7. ไมมีชื่อผูสง
8. มีการเขียนขอความหรือติดภาพที่เรียกรองความสนใจ เชน ภาพเปลือย
9. เปนจดหมายหรือหอพัสดุที่ไมคาดวาจะไดรับ เชน สงมาจากคนรูจักที่เสียชีวิตไปแลว
10.ติดแสตมปมากเกินขนาด
11. มีการทําเครื่องหมายพิเศษตางๆบนซองจดหมายหรือกลองพัสดุภัณฑเชน เพาะสวนตัวหรือ
เฉพาะบุคคล
12. ลายมือเขียนหรือพิมพจาหนาซองไมเปนระเบียบ
13. มีชื่อผูรับพัสดุแตระบุยศและตําแหนงไมถูก
14. สะกดผิดในคํางายๆ
15. ผูที่มีการขัดแยงอยางรุนแรงกับผูอื่นควรสงสัยและระมัดระวังเปนพิเศษ
กรณีเกิดเหตุ “ขูวางระเบิด”
สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อไดรับขาวถูกวางระเบิด
การขูวางระเบิดสวนใหญจะใชโทรศัพทเปนสื่อในการติดตอ ทั้งนี้เพราะตองการใหเกิดความตื่นเตน
ตกใจในทันทีทันใด ในสวนของการวิเคราะหขาวในครั้งแรกใหตั้งสมมติฐานขั้นตนวา “เปนเรื่องจริง” สิ่งที่ควร
ปฏิบัติเมื่อไดรับขาวถูกวางระเบิด คือ
1. ระงับอารมณอยาตื่นเตน
2. ตั้งใจฟงและอยาขัดจังหวะการพูด
3. จดจําคําพูดใหหมด
4. ควรพูดอยางสุภาพขณะที่ไดรับแจง
5. ถวงเวลาพูดใหนานๆและพยายามอัดเทปไว
6. สั ง เกตเสี ย งที่ แ ทรกเข า ในระหว า งพู ด ว า มี เ สี ย งอะไร เช น เสี ย งเครื่ อ งจั ก ร เสี ย งเครื่ อ งยนต
เสียงเพลง หรือ เสียงอื่นๆ
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8. พยายามถามหาขาวพูดขอความเห็นใจใหกลับใจ
9. รีบรายงานการรับขาวขูวางระเบิดแกเจาหนาที่ตํารวจใหเร็วที่สุด
10. อยาใหขาวแกผูที่ไมเกี่ยวของ
11 .พยายามถามรายละเอียดใหมากที่สุดเกี่ยวกับระเบิดและสถานที่คนรายอางวานําไปซุกซอนโดย
พยายามเนนวา ไมอยากใหมีคนบาดเจ็บหรือตาย
12 .ในขณะที่รับโทรศัพทถูกขูวางระเบิดควรมีการนัดแนะกับผูรวมงานที่อยูใกลเคียงหรือทํางานในที่
เดียวกัน ตัวอยางเชน การหยิบปากกาสีแดงชูขึ้นแสดงวามีคนรายกําลังขูวางระเบิดทางโทรศัพทเพื่อใหเพื่อน
รวมงานทราบและตรวจสอบสิ่งของตองสงสัยในบริเวณรอบหรือใตโตะทํางาน
13 .ในการอพยพคนออกจากที่ทํ างานควรเปน ขั้น ตอนสุดทาย เนื่องจากสถานที่ทํางาน หรือโตะ
ทํางานของพนักงานแตละคนจะทราบดีอยูแลววา สถานที่ของตนมีกระเปาหรือหีบหอ หรือกลองตองสงสัย
แปลกปลอมอยูหรือไม เมื่อพบของแปลกปลอมตองสงสัยจึงอพยพ
14. อยาผลีผลามเขาไปแตะตอง รบกวน หรือเคลื่อนยายดวยตนเอง ระยะปลอดภัยตามหลักการก็คือ
การอยูใหหางจากวัตถุระเบิดนั้นอยางนอย ๓๐๐ เมตรขึ้นไป โดยถือหลักการที่วา ยิ่งอยูหางยิ่งปลอดภัย
หลักปฏิบัติในการตรวจคนวัตถุตองสงสัยอาคาร
๑. ใหตรวจจากดานลาง ตั้งแตระดับเอวลงมา แลวจึงตรวจในระดับสูงขั้นไป
๒. ควรตรวจซ้ํา ๆ หลายครั้ง
๓. การตรวจตองตรวจจากชั้นลางกอน แลวจึงตรวจชั้นบนตอ ๆ ไป
๔. อุปกรณการตรวจที่ควรมี ไดแก ไฟฉาย กระจกเงามีดามโคง เหล็กสัก เครื่องฟง
๕. การเปดหีบหออุปกรณ ตองทําดวยความระมัดระวัง และควบคุมระยะไกล เชน ลิ้นชัก ประตูหอง
๖. หองที่ตรวจคนแลวใหทําเครื่องหมายและปดล็อคไว
ขอพึงปฏิบัติเมื่อตรวจพบสิ่งของตองสงสัยวานาจะเปนระเบิดแสวงเครื่อง
1. อยาแตะตองหรือขยับเขยื้อนเคลื่อนที่
2. ใหรบแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3. ใหขาวสารและขอมูลตางๆ
4. หามบุคคลภายนอก
5. ทําเครื่องหมาย
6. วางสิ่งกีดขวางกั้นไวรอบๆ สิ่งของตองสงสัยนั้น
7. เปดประตูหนาตาง
8. อพยพบุคคลออกจากพื้นที่นั้น
9. จัดเจาหนาที่ไวคอยใหขอมูลขาวสาร และความสะดวก
10. สํารวจทิศทางเขาออก
11. เคลื่อนยายสิ่งของและวัสดุที่ติดไฟงาย

- 13 การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการปองกันวัตถุระเบิดหรือวัตถุตองสงสัย
1. ยางนอกรถยนตที่ใชแลวที่มีน้ําหนักพอสมควร 5-6 เสน สําหรับใชครอบปองกันวัตถุ
ระเบิดหรือกลองตองสงสัย
2. กระสอบทรายกวาง 1 ฟุต ยาว 1.5 ฟุต จํานวน 10-20 ลูก สําหรับวางลอมรอบวัตถุ
ตองสงสัยหรือเพื่อปองกันสะเก็ดระเบิด
3. เชือกสําหรับขึงปองกันหามไมใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปรบกวนกรณีพบวัตถุระเบิด
เลือกชนิดที่มีสีเห็นไดชัดหรือใชผาสีสม สีแดงผูกไวหลายๆจุดบนเชือก
4. ปายเตือนอันตรายที่มีขนาดเห็นไดชัดเขียนขอความอันตรายหามเขาติดไวกับเชือกทั้ง 4
ดานหรือเขียนไวใหเห็นเดนชัดตามชองทางหรือเสนทางใกลเคียงที่เกิดเหตุ
5. น้ํายาดับเพลิงหรืออุปกรณดับเพลิงควรมีไว ใหพอเพียงและฝกฝนใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ
อยางสม่ําเสมอ
6. ซักซอมใกลเคียงและเตรียมการติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยทางโทรศัพท เชน
หนวยพยาบาล หนวยไฟฟา สถานีตํารวจใกลเคียง
ในกรณีพบวัตถุระเบิดแลวควรทําอยางไร
ผูประสบเหตุตองปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบดูวามีผูไดรับบาดเจ็บหรือไม ถามีตองใหความชวยเหลือปฐมพยาบาลแลวนําสง
โรงพยาบาลที่ใกลเคียงที่สุดโดยดวน
2. แจงใหเจาหนาที่ตํารวจทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
3. อพยพผูคนออกไปจากพื้นที่ที่ปลอดภัย
4. หามเคลื่อนยายสิ่งของตางๆโดยพลการเพื่อปองกันการระเบิดซ้ําสองและเพื่อไมใหวัตถุ
พยานหลักฐานตางๆที่คนรายไดกระทําขึ้นสูญหายไป ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนในความปลอดภัยและเปน
ประโยชนในการติดตามคนรายมาลงโทษตามกฎหมาย
5. ควรปองกันรักษาสถานที่เกิดเหตุดวยการลอมเชือกกั้นบริเวณที่เกิดเหตุ
6. จัดเจาหนาที่เฝาสังเกตการณในระยะหางพอสมควรพอที่จะสังเกตการณไดตลอดเวลาเพื่อ
ปองกันมิใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปรบกวน หรือทําลายรองรอยพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุจนกวาเจา
หนาที่ตํารวจจะไปถึงและดําเนินการตอไป
…………………………………………………….

