
ACTLAB 1

คู่่� มืือรัับมืือแก๊๊สน้ำำ��ต�เบื�องต้น้ำ 
เรีียบเรีียงโดย ยา

https://actlab.protestista.com/fight-tear-gas/

แก๊๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำเคร่ื่�องม่ือหน่้ำ�งท่ี่�เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�รัื่ฐน้ำำ�มื�ใช้้สล�ยก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมืของป็รื่ะช้�ช้น้ำผู้้้ป็รื่ะท้ี่วงรัื่ฐ  และทุี่ก๊

วัน้ำน่้ำ�ได้้ก๊ล�ยเป็็น้ำส่วน้ำหน่้ำ�งของอ�วุธท่ี่�เส่�ยงน้้ำอยก๊ว่�ท่ี่�จ้ะที่ำ�ให้เส่ยช่้วิตท่ี่�ก๊องก๊ำ�ลังคว�มืมัื�น้ำคงหล�ยแห่งน้ำำ�มื�ใช้้

เป็็น้ำที่�งเล่อก๊น้ำอก๊จ้�ก๊อ�วุธปื็น้ำ เรื่�เร่ื่ยก๊อ�วุธเหล่�น่้ำ�ว่�อ�วุธท่ี่�เส่�ยงน้้ำอยก๊ว่�ท่ี่�จ้ะที่ำ�ให้เส่ยช่้วิต แที่น้ำท่ี่�จ้ะเร่ื่ยก๊ว่�

อ�วุธท่ี่�ไม่ืที่ำ�ให้เส่ยช่้วิต เพรื่�ะแม้ืว่�เป็็น้ำอ�วุธท่ี่�ไม่ืถู้ก๊ออก๊แบบมื�เพ่�อก๊�รื่สังห�รื่แต่ก็๊ยังอ�จ้ส่งผู้ลให้เส่ยช่้วิตได้้

แก๊๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำที่�งเล่อก๊ท่ี่�ช่้วยให้ตำ�รื่วจ้หล่ก๊เล่�ยงก๊�รื่ใช้้อ�วุธท่ี่�ม่ือัน้ำตรื่�ยก๊ว่�  แต่ใน้ำที่�งป็ฏิิบัติตำ�รื่วจ้

ก๊ลับใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�ใน้ำลัก๊ษณะท่ี่�ไมื่ตรื่งก๊ับเป้็�ป็รื่ะสงค์เดิ้มืของมืัน้ำ  โด้ยมัืก๊น้ำำ�มื�ใช้้ใน้ำป็รื่ิมื�ณมื�ก๊และใช้้กั๊บผู้้้

ป็รื่ะท้ี่วงอย่�งสงบเป็็น้ำส่วน้ำใหญ่่ ม่ืก๊�รื่เล็งก๊รื่ะบอก๊แก๊๊สน้ำำ��ต�เข้�ใส่ฝู้งช้น้ำโด้ยตรื่ง

ก๊�รื่ป็ฏิิบัติโด้ยมิืช้อบอย่�งก๊ว้�งขว�งเช่้น้ำน่้ำ�ที่ำ�ให้เกิ๊ด้ก๊�รื่ตั�งคำ�ถู�มืถู่งก๊�รื่ข�ด้ก๊�รื่ควบคุมืให้ม่ืก๊�รื่ใช้้อย่�ง

เหมื�ะสมื  ข�ด้ก๊�รื่ควบคุมืใน้ำก๊�รื่ใช้้ส�รื่พิษอย่�งม่ืมื�ตรื่ฐ�น้ำ  ก๊�รื่ตัด้สิน้ำใจ้ท่ี่�น่้ำ�กั๊งข�ของผู้้้บังคับบัญ่ช้�รื่ะหว่�ง

ก๊�รื่ป็ฏิิบัติหน้้ำ�ท่ี่�ของตำ�รื่วจ้ผู้้้ใต้บังคับบัญ่ช้�  และก๊�รื่ข�ด้ก๊�รื่ฝึูก๊อบรื่มืก๊�รื่น้ำำ�แก๊๊สน้ำำ��ต�มื�ใช้้อย่�งเหมื�ะสมื 

แม้ืสหป็รื่ะช้�ช้�ติจ้ะแสด้งข้อกั๊งวลร้ื่�ยแรื่งด้้�น้ำมืนุ้ำษยธรื่รื่มืและได้้ออก๊แน้ำวป็ฏิิบัติเม่ื�อเร็ื่วๆ  น่้ำ�  แต่ก๊�รื่ออก๊แบบ 

ผู้ลิตและซ่ื้�อข�ยแก๊๊สน้ำำ��ต�ยังคงข�ด้ก๊�รื่ควบคุมืเป็็น้ำส่วน้ำใหญ่่  ง�น้ำชิ้�น้ำน่้ำ�พย�ย�มืห�แน้ำวที่�งก๊�รื่รัื่บม่ือกั๊บ

แก๊๊สน้ำำ��ต�ท่ี่�มืก๊ล�งสถู�น้ำก๊�รื่ณ์ดั้งก๊ล่�ว

กลุ่่�มผู้้�ชุ่มนุ่มทีี่�อย่�บริีเวณด�านุหนุ�าตู้้�คอนุเที่นุเนุอร์ีทีี่�ก้�นุถนุนุวิภาวดีม่�งหนุ�าไปกรีมที่หารีรีาบทีี่� 1

(ทีี่�มาภาพ: ปรีะชุาไที่)



ACTLAB2

ร้่ัจััก๊แก๊๊สน้ำำ��ต�
แก๊๊สน้ำำ��ต�ถู้ก๊ใช้้ครัื่�งแรื่ก๊ใน้ำช่้วงสงครื่�มืโลก๊ครัื่�งท่ี่�  1  โด้ยใช้้ส�รื่ท่ี่�ม่ืช่้�อว่�  CN  gas  แต่ใน้ำภ�ยหลังม่ืก๊�รื่

คิด้ค้น้ำส�รื่อ่ก๊ช้นิ้ำด้หน่้ำ�งท่ี่�ม่ืคว�มืรุื่น้ำแรื่งก๊ว่� CN gas แต่เป็็น้ำพิษน้้ำอยก๊ว่� ม่ืช่้�อว่� CS gas ถู้ก๊ใช้้ครัื่�งแรื่ก๊ใน้ำสงครื่�มื

เว่ยด้น้ำ�มืโด้ยก๊องทัี่พสหรัื่ฐฯ  ซ่ื้�งใน้ำเวล�ต่อมื�  CS  gas  ท่ี่�เป็็น้ำพิษน้้ำอยก๊ว่�น่้ำ�ถู้ก๊น้ำำ�ไป็ใช้้ป็รื่�บเหตุจ้ล�จ้ลภ�ยใน้ำ

ป็รื่ะเที่ศ

แก๊๊สน้ำำ��ต�จั้ด้เป็็น้ำยุที่ธภัณฑ์์ช้นิ้ำด้ 1 ภ�ยใต้ก๊�รื่ควบคุมืต�มืพรื่ะรื่�ช้บัญ่ญั่ติควบคุมืยุที่ธภัณฑ์์ พ.ศ. 2530 

ม่ืลัก๊ษณะเป็็น้ำผู้ง  แต่เหตุท่ี่�หล�ยคน้ำเร่ื่ยก๊ว่�แก๊๊ส  เป็็น้ำเพรื่�ะเม่ื�อมัืน้ำอย้่ภ�ยใต้แรื่งดั้น้ำท่ี่�เหมื�ะสมืจ้ะส�มื�รื่ถูฟุุ้้ง

ก๊รื่ะจ้�ยใน้ำอ�ก๊�ศได้้เหม่ือน้ำแก๊๊ส น้ำอก๊จ้�ก๊น่้ำ�อ�จ้ถู้ก๊น้ำำ�ไป็ผู้สมืให้ก๊ล�ยเป็็น้ำของเหลวได้้อ่ก๊ด้้วย

แก๊๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำคำ�ท่ี่�ใช้้เร่ื่ยก๊ก๊ลุ่มืส�รื่เคม่ืมื�ก๊ก๊ว่� 12 ช้นิ้ำด้ แต่ท่ี่�สำ�คัญ่ม่ือย้่ 3 ช้นิ้ำด้ได้้แก่๊           

(1)  Chloroacetophenone: CN gas ม่ืก๊�รื่น้ำำ�มื�ใช้้ป็รื่�บจ้ล�จ้ลและใน้ำกิ๊จ้ก๊�รื่ของเจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ท่ี่�ด้้แลด้้�น้ำ

คว�มืมัื�น้ำคงและคว�มืป็ลอด้ภัย โด้ยก๊�รื่ใช้้ง�น้ำจ้ะอย้่ใน้ำร้ื่ป็ละอองลอยท่ี่�บรื่รื่จุ้ใน้ำภ�ช้น้ำะอัด้คว�มืดั้น้ำ 

ต่อมื�ถู้ก๊ใช้้เป็็น้ำอุป็ก๊รื่ณ์ป้็องกั๊น้ำตัวแต่ก็๊ลด้น้้ำอยลงมื�ก๊แล้วใน้ำปั็จ้จุ้บัน้ำเน่้ำ�องจ้�ก๊รื่ะยะเวล�ออก๊ฤที่ธิ�ค่อน้ำ

ข้�งน้ำ�น้ำ

(2)  Chlorobenzylidenemalonitrile: CS gas เป็็น้ำผู้งผู้ล่ก๊ส่ข�ว เม่ื�อไหม้ืไฟุ้จ้ะได้้ก๊๊�ซื้ไม่ืม่ืส่           

(3)  Dibenzoxazepine: CR gas ม่ืลัก๊ษณะเป็็น้ำผู้ล่ก๊ส่เหล่องซ่ื้ด้ม่ืก๊ลิ�น้ำคล้�ยพริื่ก๊ไที่ย ใน้ำสหรัื่ฐอเมืริื่ก๊�ไม่ื

ใช้้ส�รื่ตัวน่้ำ�ใน้ำก๊�รื่ควบคุมืก๊�รื่จ้ล�จ้ลเน่้ำ�องจ้�ก๊ม่ืสมืบัติเป็็น้ำส�รื่ก่๊อมืะเร็ื่ง 

แก๊๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำเคร่ื่�องม่ือช้นิ้ำด้หน่้ำ�งท่ี่�ตำ�รื่วจ้ควบคุมืฝู้งช้น้ำน้ำำ�มื�ใช้้สล�ยก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมื  เน่้ำ�องจ้�ก๊เป็็น้ำเคร่ื่�องม่ือ

ท่ี่�ไม่ืที่ำ�ให้เส่ยช่้วิตโด้ยทัี่น้ำท่ี่จ่้งที่ำ�ให้คน้ำมืองว่�ไม่ืรุื่น้ำแรื่ง  แต่ห�ก๊ได้้รัื่บแก๊๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำเวล�น้ำ�น้ำหร่ื่อไม่ืร้้ื่วิธ่ก๊�รื่

รัื่บม่ือท่ี่�ถู้ก๊ต้องก็๊อ�จ้น้ำำ�ไป็ส่้อัน้ำตรื่�ยอย่�งมื�ก๊  ดั้งนั้ำ�น้ำก๊�รื่ร้้ื่จั้ก๊วิธ่ก๊�รื่รัื่บม่ือกั๊บแก๊๊สน้ำำ��ต�จ่้งเป็็น้ำแน้ำวที่�งหน่้ำ�งใน้ำ

ก๊�รื่ลด้คว�มืเส่ยห�ยต่�งๆ  รื่วมืทัี่�งรัื่ก๊ษ�มืวลช้น้ำไว้เพ่�อให้ก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมืด้ำ�เนิ้ำน้ำต่อไป็ได้้  ผู้้้จั้ด้ม็ือบและมืวลช้น้ำจ่้งควรื่

ร้้ื่วิธ่รัื่บม่ือและแน้ำวที่�งป้็องกั๊น้ำเบ่�องต้น้ำห�ก๊เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�สล�ยก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมืโด้ยใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต� 

ข้้อคู่วรัร้่ัใน้ำก๊�รัป้้องกั๊น้ำเมืื�อต้องเผชิิญแแก๊๊สน้ำำ��ต�
ก๊�รื่สัมืผัู้สกั๊บแก๊๊สน้ำำ��ต�จ้ะที่ำ�ให้เกิ๊ด้คว�มืร้้ื่ส่ก๊เหม่ือน้ำแผู้ลไฟุ้ไหม้ื น้ำำ��ต�ไหล จ้�มื แน่้ำน้ำหน้้ำ�อก๊ และห�ยใจ้

ลำ�บ�ก๊ รื่วมืทัี่�งรื่ะค�ยเค่องท่ี่�ผิู้วหนั้ำง ใน้ำก๊รื่ณ่ส่วน้ำใหญ่่อ�ก๊�รื่เช่้น้ำน่้ำ�จ้ะห�ยไป็ภ�ยใน้ำ 10-20 น้ำ�ท่ี่ 

อย่�งไรื่ก็๊ด่้  แก๊๊สน้ำำ��ต�ส่งผู้ลก๊รื่ะที่บต่อบุคคลแตก๊ต่�งกั๊น้ำไป็  โด้ยเด็้ก๊  หญิ่งตั�งครื่รื่ภ์  และผู้้้ส้งวัย  มัืก๊เส่�ยง

จ้ะได้้รัื่บผู้ลก๊รื่ะที่บมื�ก๊ก๊ว่� รื่ะดั้บส�รื่พิษก็๊แตก๊ต่�งกั๊น้ำไป็ข่�น้ำอย้่กั๊บคุณลัก๊ษณะของผู้ลิตภัณฑ์์ ป็ริื่มื�ณท่ี่�ใช้้ และ

สภ�พแวด้ล้อมืท่ี่�ใช้้ ก๊�รื่สัมืผัู้สเป็็น้ำเวล�น้ำ�น้ำอ�จ้ที่ำ�ให้เกิ๊ด้อัน้ำตรื่�ยร้ื่�ยแรื่งด้้�น้ำสุขภ�พ

ก๊ลไก๊ก๊�รื่ออก๊ฤที่ธิ�ต่อร่ื่�งก๊�ยของแก๊๊สน้ำำ��ต�ยังไม่ืเป็็น้ำท่ี่�ที่รื่�บแน่้ำชั้ด้  แต่ส�รื่เคม่ืช้นิ้ำด้น่้ำ�มุ่ืงเน้้ำน้ำให้เกิ๊ด้

คว�มืรื่ะค�ยเค่องต่อเย่�อบุชั้�น้ำน้ำอก๊  ไม่ืว่�จ้ะเป็็น้ำด้วงต�หร่ื่อผิู้วหนั้ำง  ผู้้้ท่ี่�ได้้รัื่บแก๊๊สน้ำำ��ต�เข้�ไป็จ้ะม่ือ�ก๊�รื่ใน้ำแต่ละ

รื่ะบบอวัยวะดั้งน่้ำ�

• ดวงตา:  เป็็น้ำอวัยวะเป้็�หมื�ยของแก๊๊สช้นิ้ำด้น่้ำ�  เม่ื�อแก๊๊สก๊รื่ะที่บด้วงต�จ้ะก่๊อให้เกิ๊ด้อ�ก๊�รื่รื่ะค�ย

เค่องอย่�งรื่วด้เร็ื่วและรุื่น้ำแรื่งก๊ว่�อวัยวะอ่�น้ำ อ�ก๊�รื่เหล่�นั้ำ�น้ำ ได้้แก่๊ แสบต� น้ำำ��ต�ไหล เย่�อบุต�บวมื

แด้ง หนั้ำงต�บวมื หร่ื่อมืองไม่ืเห็น้ำชั้�วครื่�ว จ่้งเป็็น้ำท่ี่�มื�ของช่้�อ “แก๊๊สน้ำำ��ต�”



ACTLAB 3

•  ระบบทางเดินหายใจ:  ร่ื่�งก๊�ยอ�จ้ได้้รัื่บแก๊๊สน้ำำ��ต�จ้�ก๊ก๊�รื่ส้ด้ด้มืจ่้งก่๊อให้เกิ๊ด้อ�ก๊�รื่ไอ  ม่ืเสมืหะ 

น้ำำ��ม้ืก๊ไหล จ้�มื แน่้ำน้ำหน้้ำ�อก๊ หร่ื่อห�ยใจ้หอบลำ�บ�ก๊

•  ผิิวหนัง:  รื่ะบบอวัยวะท่ี่�จ้ะได้้รัื่บอัน้ำตรื่�ยอย่�งรื่วด้เร็ื่วถัูด้จ้�ก๊ด้วงต�  เน่้ำ�องจ้�ก๊เป็็น้ำส่วน้ำน้ำอก๊สุด้

ของร่ื่�งก๊�ยและก๊รื่ะที่บกั๊บส�รื่เคม่ืได้้โด้ยตรื่ง  ผู้้้ท่ี่�ได้้รัื่บแก๊๊สน้ำำ��ต�อ�จ้ม่ือ�ก๊�รื่ผิู้วหนั้ำงแด้ง  แสบ

ร้ื่อน้ำ หร่ื่อคัน้ำ แต่ใน้ำก๊รื่ณ่ท่ี่�ม่ือ�ก๊�รื่แพ้หร่ื่อร่ื่�งก๊�ยได้้รัื่บส�รื่เคม่ืมื�ก๊อ�จ้เกิ๊ด้ผิู้วหนั้ำงพุพองได้้

•  ระบบทางเดินอาหาร:  พบใน้ำบ�งรื่�ย  ข่�น้ำอย้่กั๊บก๊�รื่ตอบสน้ำองของร่ื่�งก๊�ยและป็ริื่มื�ณท่ี่�ได้้รัื่บ 

อ�จ้ม่ือ�ก๊�รื่คล่�น้ำไส้อ�เจ่้ยน้ำ ท้ี่องเส่ยร่ื่วมืด้้วยได้้

ก๊�รัเตรีัยมืตัวรัับมืือ: 
ควรื่ป็ก๊ปิ็ด้ร่ื่�งก๊�ยให้มิืด้ชิ้ด้โด้ยเฉพ�ะบริื่เวณเย่�อบุต่�งๆ  ด้้วยก๊�รื่แต่งก๊�ยเส่�อแขน้ำย�วและก๊�งเก๊งข�ย�ว 

(เพ่�อป็ก๊ปิ็ด้ผิู้วหนั้ำงให้มื�ก๊ท่ี่�สุด้  โด้ยเฉพ�ะบริื่เวณข้อพับ  แต่ต้องสวมืใส่สบ�ยไม่ืรัื่ด้แน่้ำน้ำจ้น้ำเกิ๊น้ำไป็)  รื่วมืถู่งก๊�รื่

สวมืหมืวก๊  สวมืหน้้ำ�ก๊�ก๊อน้ำ�มัืย  และสวมืแว่น้ำต�ป้็องกั๊น้ำ  ห�ก๊เป็็น้ำแว่น้ำต�แบบครื่อบติด้  เช่้น้ำ  Safety  goggles 

หร่ื่อแว่น้ำต�สำ�หรัื่บว่�ยน้ำำ��ได้้ยิ�งด่้

  เน่้ำ�องจ้�ก๊แก๊๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำส�รื่เคม่ืท่ี่�ละล�ยใน้ำไขมัืน้ำได้้ด่้  ก่๊อน้ำก๊�รื่เข้�ชุ้มืนุ้ำมืหร่ื่อเดิ้น้ำที่�งไป็ยังพ่�น้ำท่ี่�เส่�ยง 

ไม่ืควรื่ที่�โลชั้น้ำ  คร่ื่มื  หร่ื่อว�สล่น้ำซ่ื้�งม่ืส่วน้ำผู้สมืของน้ำำ��มัืน้ำ  เพรื่�ะอ�จ้ที่ำ�ให้แก๊๊สน้ำำ��ต�ออก๊ฤที่ธิ�ได้้เร็ื่วและรุื่น้ำแรื่ง

ข่�น้ำด้้วย

อุุปกรณ์์เตรียมรับมือุแก๊สน้ำำ��ต�
•  เส่�อกั๊น้ำฝูน้ำ

•  แว่น้ำกั๊น้ำแก๊๊ส

•  หน้้ำ�ก๊�ก๊กั๊น้ำแก๊๊ส หน้้ำ�ก๊�ก๊อน้ำ�มัืย (สำ�หรัื่บก๊รื่ณ่ท่ี่�ไม่ืส�มื�รื่ถูห�หน้้ำ�ก๊�ก๊กั๊น้ำแก๊๊สได้้)

•  หมืวก๊นิ้ำรื่ภัย

•  ผู้้�เช็้ด้หน้้ำ� ก๊รื่ะด้�ษซัื้บน้ำำ�� (แบบใช้้แล้วทิี่�งเน่้ำ�องจ้�ก๊ห�ก๊ใช้้ซื้ำ��อ�จ้จ้ะที่ำ�ให้เกิ๊ด้ก๊�รื่รื่ะค�ยเค่องจ้�ก๊

ส�รื่เคม่ืท่ี่�ติด้อย้่)

•  น้ำำ��ด่้�มื  น้ำำ��เก๊ล่อสำ�หรัื่บล้�งแผู้ล  น้ำมื  น้ำำ��ย�ลด้ก๊รื่ด้ใน้ำก๊รื่ะเพ�ะ  (ท่ี่�ม่ืส่วน้ำผู้สมืของอะล้มิืเน่้ำยมื 

ไฮด้รื่อก๊ไซื้ด์้ หร่ื่อแมืก๊น่้ำเซ่ื้ยมืไฮด้รื่อก๊ไซื้ด์้  เช่้น้ำ Maalox)

•  ชุ้ด้สำ�หรัื่บเป็ล่�ยน้ำ

•  ถุูงม่ือกั๊น้ำคว�มืร้ื่อน้ำ

•  ก๊รื่ะสอบป่็�น้ำ

•  ย� (สำ�หรัื่บผู้้้ท่ี่�ม่ืโรื่คป็รื่ะจ้ำ�ตัว)

วิธีีก๊�รัรัับมืือแก๊๊สน้ำำ��ต�
  อัน้ำดั้บแรื่ก๊ค่อป้็องกั๊น้ำ

•  ใน้ำส่วน้ำท่ี่�เป็็น้ำที่�งเดิ้น้ำห�ยใจ้ ควรื่สวมืหน้้ำ�ก๊�ก๊กั๊น้ำแก๊๊สหน้ำ�ๆ แว่น้ำต�ท่ี่�ไม่ืม่ืช่้องรื่ะบ�ยอ�ก๊�ศ

•  ใน้ำส่วน้ำท่ี่�เป็็น้ำร่ื่�งก๊�ย  ควรื่สวมืใส่ถุูงม่ือย�ง  เส่�อผู้้�หน้ำ�ๆ  ก๊�งเก๊งย่น้ำส์  รื่องเท้ี่�คอมืแบต (คว�มื

รุื่น้ำแรื่งต่�งกั๊น้ำถู้�ใส่เส่�อย่ด้ธรื่รื่มืด้�อ�จ้ร้้ื่ส่ก๊เจ็้บร้ื่�วถู่งก๊รื่ะด้้ก๊แต่ถู้�ใส่เส่�อหน้ำ�ๆ  อย่�งเส่�อย่น้ำส์อ�จ้

ร้้ื่ส่ก๊จุ้ก๊และช้ำ��เล็ก๊น้้ำอย)



ACTLAB4

อย่�งไรื่ก็๊ต�มื  จ้ำ�เป็็น้ำต้องแยก๊รื่ะหว่�งแก๊๊สน้ำำ��ต�ช้นิ้ำด้ก๊รื่ะป๋็องกั๊บจ้�ก๊รื่ถูฉ่ด้น้ำำ��แรื่งดั้น้ำส้งเน่้ำ�องจ้�ก๊

ก๊�ยภ�พท่ี่�ต่�งกั๊น้ำคว�มืรุื่น้ำแรื่งก็๊ต่�งกั๊น้ำด้้วย  คว�มืรุื่น้ำแรื่งของแก๊๊สน้ำำ��ต�ก๊รื่ะป๋็องม่ืคว�มืแรื่งและสร้ื่�งคว�มืเจ็้บ

ป็วด้ได้้เยอะมื�ก๊ เน่้ำ�องจ้�ก๊เป็็น้ำแก๊๊สน้ำำ��ต�ช้นิ้ำด้ท่ี่�ยิงมื�จ้�ก๊ปื็น้ำ m79 ซ่ื้�งเป็็น้ำโลหะ หนั้ำก๊ป็รื่ะมื�ณคร่ื่�งกิ๊โลท่ี่�มื�ด้้วย

คว�มืแรื่งที่ำ�ให้จุ้ก๊ได้้ ซ่ื้�งถู้�ยิงจ้�ก๊ที่ำ�เลท่ี่�ม่ืองศ�ส้งๆ ก็๊จ้ะช้้�หน่้ำอย แต่ถู้�เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ยิงใน้ำแน้ำวดิ้�งหร่ื่อแน้ำวตรื่งก็๊จ้ะ

ที่ำ�ให้ร้้ื่ส่ก๊จุ้ก๊ได้้  ถู้�โด้น้ำหน้้ำ�หร่ื่อผิู้วโด้ยตรื่งก็๊พร้ื่อมืท่ี่�เผู้�ไหม้ืได้้  สังเก๊ตได้้จ้�ก๊ก๊�รื่ท่ี่�เรื่�จ้ะเก็๊บหร่ื่อก๊อบก้้๊นั้ำ�น้ำจ้ะ

ต้องสวมืถุูงม่ือ  ส่วน้ำใน้ำเร่ื่�องของงคว�มืรุื่น้ำแรื่งก็๊จ้ะแตก๊ต่�งกั๊น้ำไป็ใน้ำแต่ละไที่ป์็ว่�ใช้้ของอะไรื่  อ�จ้จ้ะเป็็น้ำของมื�

ซิื้น้ำ แสบเล็ก๊น้้ำอยไม่ืถู่งกั๊บเผู้�ไหม้ืแต่ที่ำ�ให้รื่ะบบห�ยใจ้ที่ำ�ง�น้ำไม่ืได้้ไป็สัก๊พัก๊ ม่ือ�ก๊�รื่แสบต� รื่ะค�ยเค่อง ที่ำ�ให้

มืองไม่ืเห็น้ำชั้�วขณะ  เม่ื�อห�ยใจ้เข้�ไป็ก็๊ที่ำ�ให้รื่ะบบห�ยใจ้ติด้ขัด้จ้น้ำต้องห�ยใจ้ที่�งป็�ก๊ซ่ื้�งนั้ำ�น้ำที่ำ�ให้ยิ�งส้ด้แก๊๊สมื�ก๊

ข่�น้ำจ้น้ำเกิ๊ด้อ�ก๊�รื่โคม่ื�

ก๊รื่ณ่แก๊๊สน้ำำ��ต�ช้นิ้ำด้ก๊รื่ะป๋็อง  ให้ด้้ทิี่ศที่�งลมื  ถู้�เป็็น้ำไป็ได้้ควรื่อย้่เหน่้ำอลมื  ซ่ื้�งทิี่ศที่�งของลมืส�มื�รื่ถูด้้ได้้

จ้�ก๊ธง  ต้น้ำไม้ื  ตัวควัน้ำ อ�จ้จ้ะควัน้ำจ้�ก๊แก๊๊สน้ำำ��ต�หร่ื่อควัน้ำบุหร่ื่�  และก๊รื่ณ่ท่ี่�ม่ืไฟุ้แช็้ก๊ส�มื�รื่ถูด้้ได้้จ้�ก๊ทิี่ศที่�งของ

ไฟุ้ก็๊ได้้ 

•  ก๊�รื่เก็๊บแก๊๊สก๊รื่ะป๋็อง  ผู้้้ท่ี่�อย้่แน้ำวหน้้ำ�ส�มื�รื่ถูใช้้ไม้ืต่เพ่�อให้ก๊รื่ะป๋็องแก๊๊สก๊ลับไป็ท่ี่�ฝัู�งเจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�

ตำ�รื่วจ้ แต่ม่ืข้อควรื่รื่ะวังค่ออ�จ้จ้ะโด้น้ำหน้้ำ�เรื่�ได้้

•  ก๊รื่ณ่ท่ี่�ม่ืถูุงก๊รื่ะสอบส�มื�รื่ถูใช้้ถุูงก๊รื่ะสอบท่ี่�เปี็ยก๊น้ำำ��ครื่อบก๊รื่ะป๋็องแก๊๊สเพ่�อไม่ืให้ควัน้ำก๊รื่ะจ้�ยแล้ว

ใช้้น้ำำ��รื่�ด้เพ่�อดั้บแก๊๊สน้ำำ��ต�ได้้

•  ก๊รื่ณ่ท่ี่�ม่ืถุูงม่ือกั๊น้ำคว�มืร้ื่อน้ำ ส�มื�รื่ถูหยิบก๊รื่ะป๋็องแก๊๊สแล้วขว้�งไป็ใน้ำแหล่งน้ำำ��ใก๊ล้เค่ยงได้้ ใน้ำก๊รื่ณ่

ท่ี่�ไม่ืม่ืแหล่งน้ำำ��ใก๊ล้เค่ยงควรื่จ้ะขว้�งไป็ให้พ้น้ำแน้ำวไก๊ลจ้�ก๊ผู้้้คน้ำท่ี่�สุด้

 

ก๊รื่ณ่แก๊๊สน้ำำ��ต�จ้�ก๊รื่ถูฉ่ด้น้ำำ��แรื่งดั้น้ำส้ง เส่�อกั๊น้ำฝูน้ำส�มื�รื่ถูได้้ใน้ำรื่ะดั้บหน่้ำ�ง ไม่ืควรื่ห�สิ�งของมื�กั๊�น้ำเน่้ำ�องจ้�ก๊

รื่ถูฉ่ด้น้ำำ��ม่ืแรื่งดั้น้ำส้งที่ำ�ให้ไม่ือ�จ้ต้�น้ำที่�น้ำได้้  จ่้งควรื่หลบหลังก๊ำ�แพงหร่ื่อแน้ำวกั๊�น้ำขน้ำ�ด้ใหญ่่  ก๊รื่ณ่ไม่ืส�มื�รื่ถูวิ�ง

หน่้ำได้้ควรื่ย่น้ำหัน้ำหลัง

แบบท่ี่�เป็็น้ำรื่ถูน้ำำ��น่้ำ�น่้ำ�จ้ะม่ืส�รื่  3-5  ตัว  ม่ืทัี่�งแบบท่ี่�เป็็น้ำก๊รื่ด้อ่อน้ำๆ  จ้น้ำถู่งขั�น้ำรุื่น้ำแรื่ง  และข่�น้ำอย้่ก๊�รื่เติมื

น้ำำ��ด้้วยว่�น้ำำ��ใน้ำรื่ถูนั้ำ�น้ำม่ืป็ริื่มื�ณน้้ำอยหร่ื่อมื�ก๊  คว�มืเข้มืข้น้ำของส�รื่เคม่ืข่�น้ำอย้่กั๊บป็ริื่มื�ณของน้ำำ��  ยก๊ตัวอย่�ง

เหตุก๊�รื่ณ์ก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมืหน้้ำ�รัื่ฐสภ�หลังจ้�ก๊ฉ่ด้ล็อตแรื่ก๊เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�เติมืน้ำำ��ยังไม่ืได้้คร่ื่�งคัน้ำก็๊เติมืแก๊๊สเลยเพรื่�ะร่ื่บฉ่ด้  

คน้ำท่ี่�เผู้ชิ้ญ่แก๊๊สน้ำำ��ต�ใน้ำครัื่�งนั้ำ�น้ำบอก๊เล่�ป็รื่ะสบก๊�รื่ณ์ว่�

“ตู้อนุนุ้�นุโดนุหลุ่ายรีอบตู้้�งแตู้�แก๊สนุำ�าตู้าแบบกรีะป๋องแลุ่ะโดนุตู้้วกรีะป๋องด�วย ร้ี�สึก

จุ่กจุนุเพ่�อนุตู้�องลุ่ากออกมาจุากตู้รีงนุ้�นุ ส�วนุรีถนุำ�าก็โดนุท้ี่�งแบบธรีรีมดาคร้ี�งแรีก แลุ่ะแบบ

ทีี่�ผู้สมแบบเข้�มข้�นุ เวอร์ีชุ้�นุแบบธรีรีมดาที่ำาให�ร้ี�สึกแค�แสบๆ แตู้�ความแรีงข้องม้นุที่ำาให�ร้ี�สึก

ปลิุ่วได�ง�าย ลุ่อยแบบเที่�าไม�ถึงพ่�นุ ส�วนุทีี่�เข้�มข้�นุแสบม้นุก้ดผิู้วจุนุที่ำาให�ผิู้วไหม�

“เนุ่�องจุากเป็นุคร้ี�งแรีกทีี่�โดนุแก๊สนุำ�าตู้าก็ย้งไม�มีความร้ี�หร่ีอปรีะสบการีณ์มากพอ 

พยายามที่ดลุ่องไปเร่ี�อยๆ อย้�ในุชุ�วงลุ่องผิู้ดลุ่องถ้กอย้� จึุงใชุ�ยาสีฟัันุตู้ามคำาแนุะนุำา ยาสีฟัันุ

จุะใชุ�เยอะมาก ที่ำาให�เย็นุๆ ที่ำาให�ลุ่่มความเจ็ุบปวดเฉยๆ แตู้�ไม�ได�ชุ�วยร้ีกษาแผู้ลุ่ แลุ่�วก็มี
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นุมผู้สมนุำ�ายาลุ่ดกรีด นุำ�าเกลุ่่อ จุากการีที่ดลุ่องร้ี�สึกว�านุำ�าเปลุ่�าดีทีี่�ส่ด ส�วนุนุำ�าเกลุ่่อการีใชุ�

หลุ่ายๆ คร้ี�งติู้ดตู้�อก้นุที่ำาให�ร้ี�สึกรีะคายเค่องซึึ่�งตู้�างจุากนุำ�าเปลุ่�าทีี่�บรีรีเที่าได�ชุ�ากว�าแตู้�การี

ใชุ�ติู้ดตู้�อก้นุไม�ได�ที่ำาให�ร้ี�สึกรีะคายเค่อง เม่�อโดนุหลุ่ายๆ คร้ี�งมีความเป็นุไปได�ทีี่�จุะที่ำาให�

ร้ี�สึกชิุนุ เพรีาะหลุ้่งๆ ไม�ค�อยร้ี�สึกอะไรี แที่บจุะไม�ค�อยใชุ�อ่ปกรีณ์ป้องก้นุเที่�าไหรี� เชุ�นุ 

หนุ�ากากก้นุแก๊ส หร่ีอแว�นุตู้าจุะไม�ค�อยใชุ�แลุ่�ว ใชุ�เพียงหนุ�ากากอนุาม้ยสองชุ้�นุ เรีาเรีียนุร้ี�

ว�าควรีจุะหายใจุย้งไง ควรีจุ้บจุ้งหวะหายใจุชุ�วงไหนุควรีเปิดปากชุ�วงไหนุ”

ก๊�รื่ร้้ื่จั้งหวะห�ยใจ้ของตน้ำเองก็๊ช่้วยได้้ใน้ำก๊รื่ณ่เผู้ชิ้ญ่แก๊๊สน้ำำ��ต�  โด้ยคงรื่ะดั้บจั้งหวะก๊�รื่ห�ยใจ้ไว้ให้คงท่ี่� 

ไม่ืส้ด้ห�ยใจ้แรื่งเกิ๊น้ำไป็เพรื่�ะจ้ะที่ำ�ให้แก๊๊สเข้�มื�ก๊  และควรื่ปิ็ด้ป็�ก๊  (ไม่ืห�ยใจ้ที่�งป็�ก๊)  เพรื่�ะที่�งช่้องป็�ก๊จ้ะ

ที่ำ�ให้แก๊๊สเข้�ใน้ำร่ื่�งก๊�ยง่�ยท่ี่�สุด้และป็ริื่มื�ณมื�ก๊ ควรื่ห�ยใจ้เข้�ท่ี่ละนิ้ำด้ไม่ืควรื่ห�ยใจ้รัื่วท่ี่เด่้ยว เพรื่�ะก๊ลไลของ

ร่ื่�งก๊�ยพย�ย�มืจ้ะห�อ�ก๊�ศบริื่สุที่ธิ�เข้�ส่้ร่ื่�งก๊�ยอย้แ่ล้ว

ใน้ำก๊รื่ณ่ท่ี่�เป็็น้ำแก๊๊สถู้�ม่ือุป็ก๊รื่ณ์เก็๊บก้้๊ก็๊ส�มื�รื่ถูรัื่บม่ือได้้ด่้  แต่ก๊รื่ณ่ท่ี่�เป็็น้ำแก๊๊สน้ำำ��ต�ผู้สมืน้ำำ��แบบฉ่ด้แม้ืจ้ะม่ื

อุป็ก๊รื่ณ์กั๊น้ำ (ชุ้ด้โล่) ก็๊ไม่ืได้้ผู้ลต้�น้ำไม่ืไหว เพรื่�ะฉะนั้ำ�น้ำควรื่ใช้้วิธ่อ่�น้ำ เช่้น้ำ ก๊�รื่ใช้้เลเซื้อร์ื่ (ม่ืทัี่�งส่แด้ง ส่เข่ยว ส่ม่ืวง) 

เลเซื้อร์ื่ท่ี่�เป็็น้ำแสงส่ม่ืวงจ้ะม่ือุลตร้ื่�ไวโอเลตส้งก๊ว่�ส่อ่�น้ำๆ จ้ะม่ืคว�มืเข้มืข้น้ำส้งก๊ว่� 

ก๊�รื่ใช้้ง�น้ำเลเซื้อร์ื่  เรื่�จ้ะต้องเข้�ใจ้ก๊ลไลก๊�รื่ที่ำ�ง�น้ำของรื่ถูฉ่ด้น้ำำ��  ค่อจ้ะม่ืคน้ำคอยบังคับก๊รื่ะบอก๊ฉ่ด้น้ำำ��ซ่ื้�ง

จ้ะนั้ำ�งอย้ใ่น้ำรื่ถูโด้ยจ้ะใช้้ก๊ล้องเหม่ือน้ำเร่ื่อด้ำ�น้ำำ��นั้ำ�งอย้่ด้้�น้ำใน้ำแล้วส่องข่�น้ำไป็ด้้�น้ำบน้ำแล้วบังคับ  ดั้งนั้ำ�น้ำจ่้งต้องยิงแสง

เลเซื้อร์ื่ไป็ท่ี่�ตัวก๊ล้องด้้�น้ำบน้ำเพ่�อให้สะท้ี่อน้ำลงมื�ยังคน้ำมือง  สร้ื่�งคว�มืเส่ยห�ยกั๊บด้วงต�  ถู้�โด้น้ำเต็มืๆ  ก็๊อ�จ้จ้ะ

ที่ำ�ให้ต�พร่ื่�มัืวได้้  เน่้ำ�องจ้�ก๊ตัวก๊ล้องท่ี่�เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ใช้้ด้้ม่ืลัก๊ษณะเหม่ือน้ำแว่น้ำขย�ย  แสงเลเซื้อร์ื่ก็๊จ้ะขย�ยไป็ต�มื

ขน้ำ�ด้แว่น้ำ อย่�งไรื่ก็๊ต�มืย�ก๊ท่ี่�จ้ะเล็งให้ตรื่งจุ้ด้เพรื่�ะเลน้ำส์ก๊ล้องด้้�น้ำบน้ำม่ืขน้ำ�ด้เล็ก๊มื�ก๊

วิธีีก๊�รัดู่แลเพืื่�อน้ำ และดู่แลตัวเองใน้ำรัะหว��งโดูน้ำแก๊๊สน้ำำ��ต� 
  เม่ื�อเรื่�อย้่ใน้ำสถู�น้ำก๊�รื่ณ์ท่ี่�ถู้ก๊สล�ยก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมืด้้วยแก๊๊สน้ำำ��ต�เรื่�ควรื่ป็รื่ะเมืิน้ำคว�มืพรื่้อมืของรื่่�งก๊�ย

ตัวเอง ถู้�ห�ก๊ร้้ื่ส่ก๊ว่�ไม่ืไหวควรื่ออก๊จ้�ก๊พ่�น้ำท่ี่�โด้ยเร็ื่ว สังเก๊ตลัก๊ษณะอ�ก๊�รื่และส่หน้้ำ�เพ่�อน้ำรื่อบตัวด้้วย ใน้ำก๊รื่ณ่

ท่ี่�ตัวเรื่�เองก็๊ไม่ืไหวแล้วควรื่ส่งสัญ่ญ่�ณให้เพ่�อน้ำมื�ช่้วย

   ก๊�รื่ด้้แลเพ่�อน้ำข้�งๆ  เม่ื�อโด้น้ำฉ่ด้น้ำำ��แรื่งดั้น้ำส้ง:  เรื่�จ้ะต้องป็รื่ะเมิืน้ำเพ่�อน้ำก่๊อน้ำว่�โด้น้ำยังไง  แล้วด้้รื่ะยะ

ว่�เพ่�อน้ำอย้ไ่ก๊ลกั๊บเรื่�แค่ไก๊ล  เรื่�พอจ้ะช่้วยเพ่�อน้ำได้้ไหมื  ถู้�เรื่�ไม่ืส�มื�รื่ถูช่้วยเพ่�อน้ำได้้เรื่�ก็๊ต้องส่งสัญ่ญ่�ณไป็

ยังเพ่�อน้ำอ่ก๊คน้ำให้ช่้วยล�ก๊เพ่�อน้ำไป็ให้เร็ื่วท่ี่�สุด้  ม่ืทัี่�งภ�ษ�ม่ือหร่ื่อจ้ะใช้้วิธ่ก๊�รื่หลอก๊ล่อ  เช่้น้ำ  ผู้้้บ�ด้เจ็้บอย้่ฝัู�งซ้ื้�ย 

ส่วน้ำเรื่�อย้่ฝัู�งขว�ก็๊จ้ะให้เพ่�อน้ำท่ี่�อย้่ฝัู�งด้้�น้ำหลังมื�เติมืฝัู�งขว�  เพ่�อล่อให้เข้�ใจ้ว่�จ้ะบุก๊ฝัู�งขว�  รื่ถูก็๊จ้ะฉ่ด้ฝัู�งขว�

เพ่�อท่ี่�จ้ะกั๊น้ำเรื่�บุก๊แล้วเพ่�อน้ำท่ี่�เหล่อก็๊จ้ะเข้�ช่้วยผู้้้บ�ด้เจ็้บได้้
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ก๊�รัเตรีัยมืคู่ว�มืพื่ร้ัอมืข้องผ้่จััดูชุิมืนุ้ำมื
ควรื่ฝึูก๊ป็ฐมืพย�บ�ล ฝึูก๊ก๊�รื่เข้�ป็ะที่ะ ก๊�รื่ป้็องกั๊น้ำ ก๊�รื่พ�เพ่�อน้ำหน่้ำ ก๊�รื่อ่�น้ำแผู้น้ำท่ี่� ก๊�รื่ส่�อส�รื่ต่�งๆ ภ�ษ�ก๊�ย 

ก๊�รื่อ่�น้ำวอร์ื่ ก๊�รื่ใช้้ง�น้ำวิที่ยุ ก๊�รื่ฟัุ้งวิที่ยุ

ก๊�รื่ส่�อส�รื่ข่�น้ำอย้่กั๊บสถู�น้ำก๊�รื่ณ์  เช่้น้ำ สถู�น้ำก๊�รื่ณ์ป็ก๊ติก็๊จ้ะใช้้วิที่ยุส่�อส�รื่ แต่ห�ก๊อย้ใ่น้ำสถู�น้ำก๊�รื่ณ์ฉุก๊เฉิน้ำ  เช่้น้ำ 

โด้น้ำแก๊๊สน้ำำ��ต�อย้ห่ร่ื่อโด้น้ำรื่ะด้มืยิงจ้น้ำไม่ืส�มื�รื่ถูท่ี่�จ้ะใช้้วิที่ยุได้้  เม่ื�อวิที่ยุโด้น้ำน้ำำ��ก็๊ไม่ืส�มื�รื่ถูใช้้ก๊�รื่ได้้  จ่้งม่ืวิธ่อ่�น้ำท่ี่�ใช้้

ส่�อส�รื่กั๊น้ำซ่ื้�งเป็็น้ำโค้ด้ลับ หร่ื่ออ�จ้จ้ะเป็็น้ำภ�ษ�ม่ือท่ี่�ใช้้ฝึูก๊สำ�หรัื่บภ�รื่กิ๊จ้นั้ำ�น้ำๆ 

สำ�หรัื่บก๊�รื่ป็รื่ะเมิืน้ำสถู�น้ำก๊�รื่ณ์ว่�จ้ะม่ืก๊�รื่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�หร่ื่อไม่ืนั้ำ�น้ำ 

เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ม่ืก๊�รื่เตร่ื่ยมืก๊�รื่ไว้ทุี่ก๊รื่อบเพรื่�ะอย้่ใน้ำยุที่ธวิธ่ของเข� ซ่ื้�งก็๊ม่ืตั�งแต่ก๊�รื่เต่อน้ำ เต่อน้ำครัื่�งท่ี่� 1 เต่อน้ำครัื่�งท่ี่� 

2 จ้ะม่ืก๊�รื่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�อย่�งเด็้ด้ข�ด้ถู้�ยังไม่ืสล�ยอ่ก๊ ถู้�ม่ืก๊�รื่ต่อส้้ใช้้ก๊ำ�ลังตอบโต้เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�จ้ะม่ืก๊�รื่ใช้้ชุ้ด้โล่ เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�

ก็๊จ้ะม่ืขั�น้ำตอน้ำท่ี่�ป็รื่ะก๊�ศไป็เร่ื่�อยๆ (แม้ืช่้วงหลังมื�น่้ำ�ไม่ืค่อยเป็็น้ำไป็ต�มืขั�น้ำตอน้ำเท่ี่�ไรื่) 

เรื่�ส�มื�รื่ถูป็รื่ะเมิืน้ำได้้จ้�ก๊คว�มืต่งเคร่ื่ยด้ของขบวน้ำและอุป็ก๊รื่ณ์ท่ี่�ตำ�รื่วจ้ควบคุมืฝู้งช้น้ำน้ำำ�มื�ใช้้  อย่�งเช่้น้ำ รื่ถูฉ่ด้

น้ำำ��แรื่งดั้น้ำส้ง (จ่้โน่้ำ) ซ่ื้�งเป็็น้ำรื่ถูฉ่ด้น้ำำ��รื่ะยะไก๊ลโด้ยน้ำำ��ใน้ำรื่ถูนั้ำ�น้ำอ�จ้ผู้สมืแก๊๊สน้ำำ��ต�แล้ว แต่สำ�หรัื่บก๊รื่ณ่ท่ี่�ตำ�รื่วจ้ควบคุมืฝู้ง

ช้น้ำใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�ช้นิ้ำด้ก๊รื่ะป๋็อง ที่ำ�ให้ไม่ืส�มื�รื่ถูค�ด้เด้�ได้้ว่�จ้ะม่ืก๊�รื่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�หร่ื่อไม่ืจ่้งต้องติด้ต�มืสถู�น้ำก๊�รื่ณ์อย่�ง

ใก๊ล้ชิ้ด้อย้่ตลอด้เวล� 

วิธ่ก๊�รื่สังเก๊ตก๊�รื่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�ของตำ�รื่วจ้ควบคุมืฝู้งช้น้ำ โด้ยหลัก๊ๆ ม่ื 3 วิธ่ ค่อ

(1)  แก๊๊สน้ำำ��ต�ช้นิ้ำด้ก๊รื่ะป๋็อง สำ�หรัื่บใช้้ขว้�ง 

(2)  แก๊๊สน้ำำ��ต�ช้นิ้ำด้ท่ี่�ใช้้ปื็น้ำยิง (ปื็น้ำ M 79)

(3)  แก๊๊สน้ำำ��ต�ช้นิ้ำด้ผู้งผู้สมืน้ำำ�� สำ�หรัื่บใช้้รื่ถูฉ่ด้น้ำำ��แรื่งดั้น้ำส้ง

(4)  เคร่ื่�องฉ่ด้ละอองแก๊๊สน้ำำ��ต� Protectojet’ Modle5  (เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�น้ำำ�ออก๊มื�ใน้ำม็ือบแล้ว แต่ยังไม่ืได้้รัื่บ

รื่�ยง�น้ำว่�ม่ืก๊�รื่ใช้้ง�น้ำจ้ริื่ง)

ก�รปฐมพย�บ�ลใน้ำทีี่� เกิดเหตุ 
เม่ื�อม่ือ�ก๊�รื่แสบต� น้ำำ��ม้ืก๊น้ำำ��ต�ไหล หร่ื่อแสบคัน้ำต�มืผิู้วหนั้ำงให้ร่ื่บล้�งออก๊ โด้ยม่ืวิธ่ก๊�รื่ดั้งน่้ำ�

•  ใช้้น้ำำ��สะอ�ด้ล้�งต� วิธ่ก๊�รื่ตะแคงข้�งให้น้ำำ��ไหลผู่้�น้ำเร่ื่�อยๆ ให้ได้้มื�ก๊ท่ี่�สุด้ 

•  ห้�มืใช้้เบก๊กิ๊�งโซื้ด้�ล้�งต�  หล�ยคน้ำเช่้�อว่�แก็๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำก๊รื่ด้ดั้งนั้ำ�น้ำเพ่�อให้ก๊รื่ด้ค�ยคว�มืร้ื่อ

จ่้งใช้้เบก๊กิ๊�งโซื้ด้�ท่ี่�เป็็น้ำด่้�งมื�ล้�ง ก๊�รื่ที่ำ�แบบน่้ำ�ที่ำ�ให้ต�ได้้รัื่บคว�มืเส่ยห�ยอ�จ้ต�บอด้ได้้ 

อ�จ้ใช้้น้ำำ��ย�ลด้ก๊รื่ด้ผู้สมืกั๊บน้ำำ��เป็ล่�ใน้ำอัตรื่�ส่วน้ำ 1:1

•  ก๊รื่ณ่แก๊๊สน้ำำ��ต�ติด้เส่�อผู้้�ให้ร่ื่บล้�งน้ำำ��แล้วเป็ล่�ยน้ำเส่�อผู้้�ให้เร็ื่วท่ี่�สุด้เน่้ำ�องจ้�ก๊ส�รื่เคม่ืท่ี่�ติด้

เส่�ออ�จ้ป็น้ำเปื็�อน้ำเข้�ส่้ร่ื่�งก๊�ยได้้

•  ห�ก๊โด้น้ำผิู้วหนั้ำงแล้วแสบร้ื่อน้ำให้ร่ื่บล้�งน้ำำ��  ด้้แลเหม่ือน้ำแผู้ลไฟุ้ไหม้ื  ค่อล้�งด้้วยสบ่้  (ห้�มืถู้) 

และใช้้น้ำำ��ไหลผู่้�น้ำให้ได้้มื�ก๊ท่ี่�สุด้

•  ก๊�รื่ด้้แลรัื่ก๊ษ�แผู้ล ข่�น้ำอย้่กั๊บลัก๊ษณะของแผู้ลท่ี่�แตก๊ต่�งกั๊น้ำ ส�มื�รื่ถูด้้แลแผู้ลไป็ต�มือ�ก๊�รื่

ท่ี่�เกิ๊ด้ข่�น้ำ  เช่้น้ำ  แผู้ลพุพองจ้�ก๊คว�มืร้ื่อน้ำใช้้วิธ่ก๊�รื่ที่�ด้้วย  silver  cream หร่ื่อห�ก๊ม่ือ�ก๊�รื่

ป็วด้แสบ ส�มื�รื่ถูที่�น้ำย�แก้๊ป็วด้ได้้ (ควรื่กิ๊น้ำย�ใน้ำก๊รื่ณ่ท่ี่�แผู้ลอัก๊เสบ)
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   ก๊�รื่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�ใน้ำแต่ละครัื่�ง  โด้ยหลัก๊ก๊�รื่แล้วเจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�จ้ะป็รื่ะก๊�ศเต่อน้ำก่๊อน้ำท่ี่�จ้ะม่ืก๊�รื่ใช้้จ้ริื่ง ก๊รื่ณ่

ท่ี่�ไม่ืได้้ยิน้ำป็รื่ะก๊�ศจ้�ก๊เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ส�มื�รื่ถูฟัุ้งได้้จ้�ก๊เส่ยงก๊�รื่ยิงปื็น้ำ  หร่ื่อด้้จ้�ก๊ก๊�รื่เตร่ื่ยมือุป็ก๊รื่ณ์ต่อท่ี่อกั๊บรื่ถูฉ่ด้

น้ำำ��แรื่งดั้น้ำส้ง ก๊รื่ณ่น่้ำ�ไม่ืส�มื�รื่ถูร้้ื่ได้้ว่�น้ำำ��ภ�ยใน้ำรื่ถูฉ่น้ำน้ำำ��แรื่งดั้น้ำนั้ำ�น้ำเป็็น้ำน้ำำ��ธรื่รื่มืด้�หร่ื่อแก๊๊สน้ำำ��ต� (ใน้ำบ�งครัื่�งเจ้้�

หน้้ำ�ท่ี่�อ�จ้จ้ะผู้สมืก่๊อน้ำท่ี่�จ้ะเข้�มื�ใน้ำจุ้ด้ท่ี่�จ้ะสล�ยม็ือบ) 

วิธีีก๊�รัป้รัะส�น้ำไป้ยังมืวลชิน้ำ: 
เม่ื�อตำ�รื่วจ้ควบคุมืฝู้งช้น้ำเริื่�มืม่ืก๊�รื่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�  สิ�งท่ี่�ต้องที่ำ�อย่�งรื่วด้เร็ื่ว  ซ่ื้�งต้องที่ำ�ให้เร็ื่วท่ี่�สุด้นั้ำ�น้ำค่อก๊�รื่

ป็รื่ะส�น้ำไป็ยังมืวลช้น้ำท่ี่�อย้่ด้้�น้ำหลังให้เตร่ื่ยมือุป็ก๊รื่ณ์  และรื่วมืไป็ถู่งฝู่�ยป็ฐมืพย�บ�ลอ่ก๊ด้้วยใน้ำก๊�รื่เตร่ื่ยมืคว�มื

พร้ื่อมืเพ่�อรัื่บม่ือกั๊บผู้้้บ�ด้เจ็้บจ้�ก๊ก๊�รื่ป็ะที่ะ 

  ก๊รื่ณ่ท่ี่�ม่ืเคร่ื่�องขย�ยเส่ยงก็๊จ้ะใช้้วิธ่ก๊�รื่ส่งสัญ่ญ่�ณไป็ยังผู้้้ท่ี่�อย้่บน้ำรื่ถูเคร่ื่�องขย�ยเส่ยง  (หร่ื่อแก๊น้ำหลัก๊

ใน้ำก๊�รื่ส่งสัญ่ญ่�ณไป็ยังมืวลช้น้ำ)  ให้ป็รื่ะก๊�ศว่�ม่ืก๊�รื่ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ต�แล้ว  โด้ยให้มืวลช้น้ำเตร่ื่ยมืตัวรัื่บม่ือให้พร้ื่อมื 

และเป็็น้ำก๊�รื่ป็รื่ะก๊�ศเต่อน้ำให้มืวลช้น้ำตรื่วจ้สอบคว�มืพร้ื่อมืของตน้ำเองด้้วย  ดั้งนั้ำ�น้ำคน้ำท่ี่�ไม่ืพร้ื่อมืท่ี่�จ้ะป็ะที่ะจ้ะได้้

เตร่ื่ยมืห�วิธ่ป้็องกั๊น้ำ  หร่ื่อถูอยออก๊จ้�ก๊พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงไป็อย้ใ่น้ำแน้ำวป็ลอด้ภัย  แต่สำ�หรัื่บก๊รื่ณ่ท่ี่�ไม่ืม่ืรื่ถูขย�ยเส่ยงหร่ื่อ

เคร่ื่�องเส่ยงใด้ๆ  อ�จ้จ้ะใช้้วิธ่ก๊�รื่ตะโก๊น้ำเส่ยงโด้ยขอคว�มืร่ื่วมืม่ือจ้�ก๊มืวลช้น้ำให้ช่้วยกั๊น้ำตะโก๊น้ำจ้�ก๊ด้้�น้ำหน้้ำ�ไป็

จ้น้ำถู่งด้้�น้ำหลังไป็เร่ื่�อยๆ    

เคู่รืั�องมืือทีี่� ใช้ิสื� อส�รัใน้ำก๊�รัที่ำ�ง�น้ำข้องทีี่มืผ้่จััดู:
ก๊�รื่ส่�อส�รื่ไป็ยังมืวลช้น้ำผู่้�น้ำรื่ถูป็รื่�ศรัื่ยหร่ื่อแพลตฟุ้อร์ื่มื  Telegram  ซ่ื้�งม่ืคว�มืป็ลอด้ภัยก๊ว่�  ใน้ำก๊รื่ณ่ท่ี่�

โด้น้ำตัด้สัญ่ญ่�ณอิน้ำเที่อร์ื่เน็้ำตอ�จ้จ้ะต้องก๊ลับมื�ใช้้รื่ะบบพ่�น้ำฐ�น้ำภ�ษ�ม่ือ แต่ก็๊ยังไม่ืเคยเกิ๊ด้เคสท่ี่�ต้องใช้้ภ�ษ�ม่ือ

ก๊�รื่ควบคุมืมืวลช้น้ำเม่ื�อโด้น้ำแก๊๊สน้ำำ��ต�จ้ะม่ืวิธ่ก๊�รื่จั้ด้ก๊�รื่แน้ำวมืวลช้น้ำ  เน่้ำ�องจ้�ก๊เม่ื�อเจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ม่ืคำ�สั�ง  ‘ม้ื�

เร็ื่ว’  เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�จ้ะม่ืก๊�รื่ยิงแก๊๊สน้ำำ��ต�มื�แน่้ำน้ำอน้ำ  ผู้้้จั้ด้ชุ้มืนุ้ำมืควรื่เคล่ยร์ื่มืวลช้น้ำออก๊จ้�ก๊ตรื่งนั้ำ�น้ำก่๊อน้ำให้ไป็ตั�งแน้ำว

ด้้�น้ำหลังท่ี่มืง�น้ำ  แล้วซ้ื้อน้ำด้้วยแน้ำวของท่ี่มืง�น้ำอ่ก๊สองแน้ำว  และให้สองชุ้ด้แน้ำวหน้้ำ�ไป็ถู่วงสถู�น้ำก๊�รื่ณ์  ถู้�ห�ก๊

สถู�น้ำก๊�รื่ณ์ไม่ืด่้ข่�น้ำ เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ม่ืท่ี่�ท่ี่จ้ะใช้้คว�มืรุื่น้ำแรื่งมื�ก๊ข่�น้ำจ้ะม่ืท่ี่มืเคล่ยร์ื่มืวลช้น้ำออก๊จ้�ก๊พ่�น้ำท่ี่�ป็ะที่ะนั้ำ�น้ำ

ก๊�รัป้รัะเมิืน้ำเมืื�อโดูน้ำสล�ยก๊�รัชุิมืนุ้ำมื: 
ก๊�รื่ป็รื่ะเมิืน้ำสถู�น้ำก๊�รื่ณ์ฉุก๊เฉิน้ำม่ื 5 รื่ะดั้บ

1.  รื่ะดั้บป็ก๊ติ ก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมืยังคงด้ำ�เนิ้ำน้ำไป็ได้้

2.  รื่ะดั้บก๊�รื่ม่ืป็�ก๊เส่ยง ไม่ืว่�จ้ะเป็็น้ำมืวลช้น้ำด้้วยกั๊น้ำเอง หร่ื่อมืวลช้น้ำกั๊บเจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�

3.  รื่ะดั้บก๊�รื่ป็�สิ�งของ (ม่ืก๊�รื่ใช้้อุป็ก๊รื่ณ์) ไม่ืว่�จ้ะเป็็น้ำฝัู�งเรื่�ป็�ใส่เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่� หร่ื่อเจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ก๊รื่ะที่ำ�ต่อมืวลช้น้ำ

4.  รื่ะดั้บก๊�รื่ใช้้คว�มืรุื่น้ำแรื่งที่�งก๊�ยภ�พ ถู่งขั�น้ำรุื่น้ำแรื่ง เช่้น้ำ ก๊�รื่ใช้้ก๊รื่ะบอง ใช้้โล่ ก๊�รื่ยิงก๊รื่ะสุน้ำย�ง

5.  รื่ะดั้บท่ี่�ไม่ืส�มื�รื่ถูควบคุมืได้้แล้ว ต่�งกั๊บสถู�น้ำก๊�รื่ณ์รื่ะดั้บท่ี่� 4 เน่้ำ�องจ้�ก๊สถู�น้ำก๊�รื่ณ์ใน้ำรื่ะดั้บ 4 แม้ื

จ้ะเกิ๊ด้คว�มืวุ่น้ำว�ย แต่ส�มื�รื่ถูควบคุมืได้้อย้่ แต่สถู�น้ำก๊�รื่ณ์รื่ะดั้บ 5 ไม่ืส�มื�รื่ถูควบคุมืสถู�น้ำก๊�รื่ณ์

อะไรื่ได้้เลย ดั้งนั้ำ�น้ำเม่ื�อม่ืวอร์ื่บอก๊ว่�เกิ๊ด้สถู�น้ำก๊�รื่ณ์รื่ะดั้บ 5 แล้ว เรื่�ต้องอพยพมืวลช้น้ำให้ออก๊จ้�ก๊พ่�น้ำท่ี่�

เร็ื่วท่ี่�สุด้ และสิ�งสำ�คัญ่ค่อจ้ะต้องให้มืวลช้น้ำก๊ลับอย่�งป็ลอด้ภัยให้หมืด้ก่๊อน้ำท่ี่มืง�น้ำจ่้งจ้ะก๊ลับเป็็น้ำลำ�ดั้บ

สุด้ท้ี่�ย
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โด้ยหลัก๊แล้วก๊�รื่ฉ่ด้แก๊๊สน้ำำ��ต�เป็็น้ำหน่้ำ�งใน้ำขั�น้ำตอน้ำก๊�รื่สล�ยก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมื  และภ�ยหลังจ้�ก๊เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ใช้้

แก๊๊สน้ำำ��ต�แล้ว  สิ�งท่ี่�เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�จ้ะใช้้ใน้ำลำ�ดั้บถัูด้ไป็ค่อก๊รื่ะสุน้ำย�งโด้ยม่ืวัตถุูป็รื่ะสงค์เพ่�อสล�ยก๊�รื่ชุ้มืนุ้ำมืน้ำำ�ไป็

ส่้ก๊�รื่ควบคุมืตัวผู้้้ชุ้มืนุ้ำมื  สถู�น้ำก๊�รื่ณ์ท่ี่�ชุ้ลมุืน้ำนั้ำ�น้ำผู้้้จั้ด้ชุ้มืนุ้ำมืควรื่ส่�อส�รื่กั๊บมืวลช้น้ำ  อ�จ้บอก๊เส้น้ำที่�งท่ี่�ป็ลอด้ภัย

สำ�หรัื่บผู้้้ชุ้มืนุ้ำมืท่ี่�ไม่ืพร้ื่อมืเผู้ชิ้ญ่หน้้ำ�หร่ื่อต้องก๊�รื่เล่�ยงก๊�รื่ป็ะที่ะ  ซ่ื้�งเส้น้ำที่�งท่ี่�ใช้้ใน้ำก๊�รื่ออก๊จ้�ก๊พ่�น้ำท่ี่�ชุ้มืนุ้ำน้ำนั้ำ�น้ำผู้้้

จั้ด้ต้องสำ�รื่วจ้หร่ื่อแน่้ำใจ้ว่�ส�มื�รื่ถูใช้้เส้น้ำที่�งนั้ำ�น้ำได้้อย่�งป็ลอด้ภัย  เช่้น้ำ  เส้น้ำที่�งนั้ำ�น้ำไม่ืได้้ถู้ก๊เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ปิ็ด้ล้อมืไว้ 

หร่ื่อเป็็น้ำจุ้ด้ท่ี่�เจ้้�หน้้ำ�ท่ี่�ใช้้รื่วมืก๊องก๊ำ�ลัง หร่ื่อเป็็น้ำเส้น้ำที่�งท่ี่�ส�มื�รื่ถูใช้้สัญ่จ้รื่ไป็มื�ได้้
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หมายเหตุ:  ง�น้ำชิ้�น้ำน่้ำ�เป็็น้ำหน่้ำ�งใน้ำผู้ลง�น้ำจ้�ก๊โครื่งก๊�รื่สกั๊ด้คว�มืร้้ื่ก๊�รื่เคล่�อน้ำไหวเพ่�อป็รื่ะช้�ธิป็ไตยใน้ำไที่ย 

จั้ด้โด้ย Act Lab เม่ื�อ ส.ค.-ก๊.ย. 2654 โด้ยมุ่ืงหวังว่�ผู้ลง�น้ำชุ้ด้น่้ำ�จ้ะเป็็น้ำฐ�น้ำข้อม้ืลให้กั๊บขบวน้ำก๊�รื่เคล่�อน้ำไหวเพ่�อ

ป็รื่ะช้�ธิป็ไตยใน้ำไที่ยต่อไป็


