
 

 
 

การรายงานข่าวใน
สถานการณ์ความรุนแรง 

 

สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 



 

การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง 

 
การฝึกอบรมการรายงานขา่วในสถานการณ์ความรุนแรง มีจดุประสงคเ์พ่ือต้องการให้ความรู้และ

ทกัษะแก่นกัขา่ว ช่างภาพ ในการปฏิบตัติวัเมื่อต้องลงสูส่นามขา่ว ท่ีมีความตรึงเครียดสงู และสถานการณ์
ท่ีไมป่กต ิเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอนัตรายในขณะปฏิบตัิงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในพืน้ท่ี 
และการเอาตวัรอดจากเหตกุารณ์ท่ีไมป่กต ิ
 
นักข่าวเป็นอาชีพท่ีเส่ียงอันตราย 

จากสถิติในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ทัว่โลกจะมนีกัขา่วเสียชีวิตถึง 2 คนตอ่หนึ่งสปัดาห์ จากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีภาคสนาม แตท่ี่น่าแปลกคือการเสียชีวิตของนกัขา่วสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในเวลาท่ีเหตกุารณ์สงบและ
เสียชีวิตจากการท างานในประเทศของตวัเอง รวมถึงเกิดจากการประสบอบุตัิเหต ุซึ่งเป็นสาเหตกุารเสียชีวิต
มากท่ีสดุ  นอกจากนีย้งัมีกรณีท่ีถกูฆ่าโดยเจตนา ซึ่ง 1 ใน 8 เร่ืองได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการยตุิธรรม และ 
2 ใน 3 เร่ืองไมส่ามารถหาผู้ ท่ีจะมารับผิดชอบได้ 

ดงันัน้สิ่งท่ีคุ้มครองชีวิตนกัขา่วได้ดีท่ีสดุ คือ การปฏิบตัิตามหน้าท่ี ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ เมื่อเราได้ข้อมลูมา ควรท่ีจะเช็คข้อมลูดงักลา่วจากทกุๆด้าน เพ่ือให้ตรงกบัข้อเท็จจริง
มากท่ีสดุ 

ส าหรับเนือ้หาดงักลา่วนี ้เป็นเพียงแคแ่นวทางในการปฏิบตัิตวัก่อนท างานเท่านัน้ ซึ่งไมใ่ช่ค าตอบ
ส าหรับทกุๆสถานการณ์และในทกุพืน้ท่ี  เพราะค าตอบของการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างปลอดภยันัน้ จะได้มา
ด้วยสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น ในบางพืน้ท่ี อาจจะอยู่ในภาวะสงคราม หรือมีการ
ปะทะกนัโดยใช้อาวธุ รวมถึงการชมุนมุประท้วง ท่ีอาจยกระดบัเป็นการก่อเหตจุลาจล สร้างความวุน่วาย 
รวมถึงปัจจยัอื่นอีกเช่น การเจ็บป่วย การจราจรและอบุตัิเหตอ่ืุนๆ ความรุนแรงในพืน้ท่ี ซึ่งบางครัง้สื่ออาจ
ตกเป็นเป้าหมายเอง  

อย่างไรก็ตามสิ่งส าคญัท่ีควรพึงระลกึไว้เสมอคือ ความปลอดภยัจะต้องเกิดก่อนเราลงสนาม การ
คิดและการวางแผนเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุหากต้องรายงานขา่วในสถานการณ์ความรุนแรง 

  

การเตรียมตัวก่อนลงไปพืน้ท่ีเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเส่ียง  
ในการลงไปเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงก่อนท่ีจะเข้าไปในพืน้ท่ี ต้องแน่ใจวา่ตวัเรานัน้ มี

สภาพร่างกายและจิตใจท่ีพร้อม เน่ืองจากมีไมน้่อยท่ีนกัขา่วบางสว่นนัน้ไมเ่ตม็ใจท่ีจะไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีความ



 

เสี่ยงสงู ตรงข้ามกบัอีกจ านวนหนึ่งท่ีพยายามเข้าไปในพืน้ท่ีในขณะท่ีตวัเองมีสภาพร่างกายท่ีไมพ่ร้อม ซึ่ง
สิ่งเหลา่นีเ้องท่ีจะท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับอนัตรายเพ่ิมขึน้  

1. ศกึษาข้อมลูของสถานการณ์นัน้วา่เกิดจากอะไร ใครเป็นคูข่ดัแย้ง เหตกุารณ์เกิดขึน้ท่ีไหน 
ลกัษณะวฒันธรรมในพืน้ท่ีเป็นอย่างไร เพราะวา่วฒันธรรมของเราและในพืน้ท่ีอ่ืนๆนัน้อาจจะไมเ่หมือนกนั 
และพฤติกรรมบ้างอย่างอาจจะท าให้การท างานไมร่าบร่ืน และกลายเป็นเป้าสายตา ดงันัน้การศกึษาข้อมลู
จะท าให้เราสามารถน าข้อมลูตา่งๆ มาประกอบในการตดัสินใจและวางแผนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
อีกทัง้ยงัช่วยลดความเสีย่งท่ีจะเกิดอนัตรายตอ่ตวัเราเองอีกด้วย 

2. ศกึษาข้อมลูเหตกุารณ์ความรุนแรง เช่น ความรู้เก่ียวกบักลุม่คนท่ีเป็นขา่ว คูข่ดัแย้ง วา่
เป็นใคร เรียกร้องอะไร ใครเป็นแกนน า  ในพืน้ท่ีมีโรคระบาดหรือไม ่รวมถึงลกัษณะวฒันธรรมภาษาเป็น
อย่างไร  

3. ศกึษาสภาพพืน้ท่ี เช่น มีทางเข้าออกก่ีทาง ก าหนดเขตปลอดภยัระหวา่งทีมงาน ส าหรับ
เป็นท่ีนดัพบหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดฝัน หรือหากพลดัหลงกนั หรือเมื่อต้องถอยออกมาจากพืน้ท่ี อีกทัง้
ยงัสามารถเช็คได้ง่ายวา่มีใครท่ียงัไมอ่อกมาไมไ่ด้ 

4. เบอร์โทรฉกุเฉิน เมื่อต้องการจะขอความช่วยเหลือ เราควรต้องติดตอ่กบัใคร เบอร์อะไร 
5. เก็บของมีคา่ให้มิดชิด ไมเ่ป็นท่ีลอ่ตาลอ่ใจ 
 
สิ่งส าคัญ ก่อนลงไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ควรแจ้งหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน

ให้ทราบก่อนทุกคร้ัง แจ้งท่ีอยู่ให้ชัดเจน รวมถงึพ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะไป เพราะหากเราตกอยู่ใน
อันตราย การวางแผนเข้าไปช่วยเหลือจะสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้  

 

การจัดการกับความเส่ียง (RISK MANAGEMENT) 
 ก่อนอ่ืนต้องตระหนกัก่อนเสมอวา่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการท างานของเรานัน้มีความ

เสี่ยงหรือไม ่โดยการประเมินสถานการณ์ในพืน้ท่ีท่ีจะไปวา่จะมีโอกาสเกิดอะไรขึน้บ้าง  อาทิ โอกาสเสี่ยงท่ี
จะโดนคกุคาม มีการใช้อาวธุหรือไม ่ศกัยภาพอาวธุเป็นอย่างไร ระยะอนัตราย แนวย่ิง อนัตรายอื่นๆ เป็น
ต้น การประเมินสถานการณ์นัน้จะช่วยให้เราคาดการณ์เหตกุารณ์ได้ หรือสามารถคิดและตดัสินใจในการ
เอาตวัรอดได้หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดฝันขึน้มาจริงๆ นอกจากนีย้งัช่วยให้เรามีสติรับมือกบัปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว 

 
 
 



 

   
 
 
 
 
             เปรียบเทียบสถานการณ์ความเสี่ยงกับโอกาสได้ออกมาจากความเสี่ยง 

 
การเตรียมตัว 

เคร่ืองมืออุปกรณ์  เลือกใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และต้องค านึงวา่ อปุกรณ์นัน้ๆ 
จะท าให้เราปลอดภยัหรือเป็นอนัตรายกบัเรามากขึน้ 

อุปกรณ์ถ่ายภาพ   ต้องค านึงวา่สะดวกหรือไม ่ท าให้เรามคีวามคลอ่งตวัในการท างานหรือไม ่
เพราะอปุกรณ์ถ่ายภาพท่ีช่างภาพใช้นัน้สว่นใหญ่มขีนาดใหญ่ จนบางครัง้ท าให้การเคลื่อนท่ีในการท างาน
หรือหลบจากเหตอุนัตรายไมส่ามารถท าได้อย่างรวดเร็ว หรืออปุกรณ์ถ่ายภาพท าให้เป็นท่ีสะดดุตาจนตก
เป็นเป้าหมายเสียเอง บางครัง้เราต้องระวงัการปล้น หรือช่วงชิง เพราะอปุกรณ์แตล่ะอย่างท่ีเราใช้นัน้ ล้วนมี
ราคาแพงทัง้สิน้ 

อุปกรณ์ป้องกันตัว   ต้องค านึงวา่มีความจ าเป็นจะต้องเอาไปด้วยในทกุสถานการณ์หรือไม ่ 
เพราะในบางพืน้ท่ีนัน้ อปุกรณ์ป้องกนัตวัอาจสร้างความสนใจ หรืออาจถกูแย่งชิงหรือปล้นได้ ท่ีส าคญั
อปุกรณ์ป้องกนัตวัจะต้องมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัและลดอาการบาดเจ็บของเราได้ เช่นเสือ้เกราะ 
สนบัเขา่ ศอก หมวกเหลก็เป็นต้น และควรพิจารณาด้วยวา่ท าให้เราคลอ่งตวัหรือไม ่ 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  เพ่ือช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บ หรือป้องกนัการบาดเจ็บ
เพ่ิมเติมก่อนถึงมือแพทย์ 

เคร่ืองมือส่ือสาร ควรเช็ควา่ในพืน้ท่ีดงักลา่วมีสญัญาณหรือไม ่ 
เคร่ืองแต่งกาย ควรดวูา่การแตง่กายของเรานัน้มีความเหมาะสมเพียงใด เช่น แตง่กายเหมือนคู่

ขดัแย้งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม ่หรือบางครัง้การแตง่กายคล้ายๆ เจ้าหน้าท่ีก็อาจจะเป็นอนัตรายได้
เช่นกนั รวมถึงควรการแตง่กายให้ถกูกาลเทศะ เหมาะสมกบัวฒันธรรมในพืน้ท่ีท่ีเราไป อีกทัง้มีความ
คลอ่งตวัในการท างาน    

รถยนต์ ควรเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ ควรมีคนขบัท่ีไว้ใจได้ สามารถถอนตวัออกจาก
พืน้ท่ีได้ตลอดเวลา 

เอกสาร เช่น บตัรนกัขา่วท่ีต้องระบอุย่างชดัเจน ทัง้รูป ช่ือ ต้นสงักดั หนงัสือหรือจดหมายอนญุาต ิ
เพราะเมื่อโดนเรียกตรวจจะสามารถแสดงให้เห็นได้ และบางทีอาจจะอ านวยความสะดวกให้เราสามารถ
ท างานได้ง่ายขึน้ 

 Treat 
 

opportunity 

 



 

น า้และของกิน บางครัง้การท างานอาจจะต้องติดอยู่ทา่มกลางสถานการณ์อนัตราย หรือโดนปิด
ล้อมจนไมส่ามารถออกมาจากพืน้ท่ีได้  
 

แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน (Contingency Planning) 
 ต้องรู้วา่เราจะไปไหน หาข้อมลูและศกึษาสถานท่ีนัน้ๆ  
 คิดลว่งหน้าก่อนวา่จะมีอะไรเกิดขึน้ และวางแผนรับมือ โดยประเมินสถานการณ์ให้เลวร้ายท่ีสดุไว้

ก่อน  
 การเข้าไปปฏิบตัิงาน จะต้องประเมินวา่จ าเป็นต้องแจ้งให้ใครทราบบ้าง 
 ศกึษาวา่อะไรคืออนัตรายหรืออปุสรรคในการเข้าไปปฏิบตัิหน้าท่ี และหากเกิดเร่ืองจะต้องท า

อย่างไร 
 ควรมีแผนส ารองรองรับไว้เมื่อเกิดเหตกุารณ์ไมค่าดคิด 
 ต้องรู้วา่ตวัเองอยู่ท่ีไหน  เหตเุกิดตรงไหน พืน้ท่ีปลอดภยัอยู่ท่ีไหน รถและคนขบัอยู่ท่ีไหน และควร

ตกลงกบัคนขบัรถหรือทีมให้แน่ใจ  
 ตรวจสอบความพร้อมอีกครัง้ ควรเตรียมกระเป๋าและใสท่กุอย่างท่ีจ าเป็นไว้ลว่งหน้า และเช็คให้

แน่ใจวา่มีอะไรอยู่ท่ีไหนบ้าง เพ่ือความสะดวกในการหยิบใช้งาน 
 

การพยาบาลเบ้ืองต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ความรุนแรง 

 (Medical Training for Hostile Environment) 
 
สิ่งอนัตรายท่ีสดุในการเข้าช่วยเหลือเพ่ือนนกัขา่วท่ีได้รับบาดเจ็บ คือมีนกัขา่วได้รับบาดเจ็บเพ่ิม  

ดงันัน้เมื่อพบเพ่ือนนกัขา่วบาดเจ็บไมใ่ช่คิดถึงแคว่า่จะท ายงัไงถึงจะเข้าไปช่วยได้ แตเ่ราต้องคิดไปถึงความ
ปลอดภยัของตวัเราเองก่อนท่ีเข้าไปช่วยเหลือเพ่ือน ด้วย  และควรประเมินสถานการณ์ โดยรอบ อย่าง
รอบคอบ แล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือ และสิ่งแรกท่ีต้องค านึงเสมอคืออย่ารีบร้อนเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในทนัที 
เว้นแตม่ีเหตกุารณ์อนัตรายจะเกิดขึน้อีก  
 
ขัน้ตอนการเข้าช่วยเหลือ 

1. ก่อนเข้าถึงตวัผู้บาดเจ็บให้หยดุคิดก่อน (Danger to yourself)  ควรตรวจสอบสถานการณ์
โดยรอบ ให้แน่ใจวา่ปลอดภยั  



 

2. ค้นหาข้อมลูวา่อะไรเป็นสาเหตขุองอาการบาดเจ็บ เช่น หากรู้วา่บาดเจ็บจากระเบิด เป็น
ระเบิดชนิดไหน ระเบิดมีโอกาสระเบิดอีกหรือไม ่ นอกจากนีอ้ย่ามองแคจ่ดุเกิดเหตเุพียงจดุเดียว ควร
ตรวจสอบเหตอุย่างรอบด้าน เช่น สถานท่ีเกิดเหตมุีความเสี่ยงหรือไม ่ 

3. ต้องมีสติก่อนเข้าช่วยเหลือ อย่ารีบร้อน  และท่ีส าคญัต้องคิดถึงความปลอดภยัของทีม
ด้วย 

4.  หลงัจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้ลองเรียกผู้บาดเจ็บวา่ยงัมีสติหรือไม ่โดยลองเรียก
ดงัๆก่อนท่ีจะเข้าไปถึงตวั หลงัจากนัน้ก็โทรขอความช่วยเหลือก่อนเข้าไปหาผู้บาดเจ็บ 

5. เมื่อถึงตวัผู้บาดเจ็บแล้ว พยายามอย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ยกเว้นมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
อนัตรายร้ายแรง เช่นมีไฟไหม้ หรืออาจจะมีส่ิงของหลน่ทบั ทัง้นีเ้พราะเรายงัไมรู้่วา่คนเจ็บมีอาการบาดเจ็บ
มากน้อยเพียงใด หากเคลื่อนย้าย อาจจะท าให้อาจจะท าให้คนเจ็บ อาการแย่ลง 

6. ควรเช็คลมหายใจเป็นอนัดบัแรก โดยการเอาหลงัมือองัท่ีจมกูหรือปาก ฟังเสียงลมหายใจ 
หรือ สงัเกตการณ์ยบุพองของหน้าอกวา่มีการเคลื่อนไหวขึน้ลงหรือไม ่ 
 
การตราวจสอบการหายใจ 
 
 

 
D>R>A>B การตรวจสอบเบือ้งต้น  (primary survey) 
Danger  ตรวจสอบวา่ จะมีอนัตรายเกิดขึน้อีกไหม หรือมีอปุสรรคขดัขวางการช่วยเหลือหรือไมก่่อน

จะเข้าช่วยเหลือ 
Respond  ดกูารตอบสนองของผู้บาดเจ็บ วา่มีการตอบสนองหรือไมอ่ย่างไร มีสตหิรือไม ่

ถ้าจุด nasal cavity ถูกบล็อคจะเสียชีวิต 
โดยเฉล่ียถ้าขาดออกซิเจนเกิน 3-5 

นาที สมองจะตาย และอีก 10 นาที
ร่างกายจะตายตาม 



 

Air always   ตรวจสอบชีพจรและการหายใจของผู้บาดเจ็บ วา่มีการเต้นหรือมีการหายใจผิดปกติ
หรือไม ่หรือไมห่ายใจ 

Breating   ถ้าผู้ป่วยหมดสติไมห่ายใจ ต้องท าการปฐมพยาบาล กดนวดหวัใจและเป่าปาก โดยปัม้                
หวัใจ 30 ครัง้  (3ครัง้ตอ่2วินาที.) หลงัจากนัน้ก็ฝายปอด 2 ครัง้ ท าสลบัไปมาจนกวา่
ผู้บาดเจ็บจะหายใจได้เอง  

 
 
R>E>D  การตรวจหาบาดแผลและปฐมพยาบาลเบือ้งต้น   
Rest              จดัให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าผอ่นคลายมากท่ีสดุ แตต้่องแน่ใจวา่ผู้บาดเจ็บไมม่ีอาการ                                          
   กระดกูหกั 
Elevat  เช็คดวูา่แขนขาหรือสว่นอ่ืนของร่างกายวา่มีบาดแผลหรือมีกระดกูหกัตรงไหนหรือไม ่โดย

การใช้มือคล าตามสว่นตา่งๆของร่างกายจากหวัจรดเท้า 
Direct Pressure  หากมีบาดแผล ให้ห้ามเลือดท่ีจดุบาดแผลท่ีเลือดออกโดยตรง 
 
 ท่ีส าคญัห้ามย้ายผู้บาดเจ็บเดด็ขาด หากไมม่ีสถานการณ์รุนแรง เช่นอยู่ในดงกระสนุปืน ไฟไหม้ 
และสถานการณ์ท่ีดแูล้ววา่เป็นอนัตรายตอ่ผู้บาดเจ็บ เพราะอาจจะท าให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงเพ่ิมขึน้
ได้ 
 

ขัน้ตอนการ CPR หรือ "การช่วยฟ้ืนคืนชีพ" 
การ CPR คือ ปฏิบตัิการช่วยชีวิตคนท่ีหวัใจหยดุเต้นและหยดุหายใจกะทนัหนั โดยใช้แรงมือกด

หน้าอก และเป่าลมเข้าทางปาก ซึ่งไมต้่องใช้อปุกรณ์การแพทย์ใด  ๆคนสว่นใหญ่มกัคิดวา่ "การกู้ ชีพ" เป็น
เร่ืองยาก และเก่ียวข้องกบับคุลากรทางการแพทย์เท่านัน้ แตค่วามเป็นจริงทกุคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝน
กนัได้ และเมื่อหวัใจหยดุเต้น เราจะมีเวลา 4 นาทีทองในการช่วยให้ฟืน้ 

1. ตรวจสภาพและจัดท่า 
 

  

  

  

  

  



 

 ตรวจดวูา่หมดสติหรือไม.่.. ให้ปลกุ เรียก เขย่าตวั   

 ตรวจดวูา่หายใจหรือไม.่.. ดกูารขยบัของหน้าอก ฟังเสียงหายใจ แก้มสมัผสัลมหายใจ (ตาด-ูหฟัูง-
แก้มสมัผสั)  

 ตรวจดวูา่หวัใจหยดุเต้นหรือไม.่.. ให้จบัชีพจรท่ีคอด้านข้าง 

 จดัท่า (ท่ากู้ ชีพ-นอนหงาย ท่าพกั-นอนตะแคง)  

 

2. ขอความช่วยเหลือ เช่น ตะโกนหรือโทรเรียกคนช่วย 
 

3. กู้ชีพ  
 

 3.1 เปิดช่อง-หน้าเชดิ-เชยคาง 

(เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากปาก-กดหน้าผากลงให้หน้าเชิด-ใช้นิว้มือ
ช้อนคางให้แหงนขึน้)  
   
  

   

3.2  เป่าปาก 
ตามสภาพความเป็นจริง ถ้าใช้วิธีเป่าปากตามทฤษฎีซึ่งเป็น

การเอาปากประกบกนัแล้วเป่าลมเข้าไปในปอด หากไมใ่ช่ญาติสนิท
อาจท าให้รู้สกึรังเกียจและเกิดความระแวงเร่ืองโรคติดตอ่ได้ ท าให้ไม่
กล้าช่วยเหลือ ดงันัน้จึงอาจประยกุต์การ "เป่าปาก" มาเป็น "เป่าปอด" 
ได้โดยใช้มือของเราจีบนิว้เข้าหากนัท าให้มีช่องตรงกลาง วางบนปาก
ผู้ป่วยให้สนิท แล้วเป่าลมผา่นมือแทนการใช้ปากสมัผสักนั
โดยตรง                                              
           แตถ้่าหากเป็นญาติสนิท คนในครอบครัว สามี ภรรยา ลกู ก็ให้

ใช้วิธีประกบปากกนั แล้วเป่าลมเข้าปอด จะมีประสิทธิภาพดีกวา่ 

 

 

 



 

3.3 ป๊ัมหัวใจ   

- หาต าแหน่งท่ีกระดกูซ่ีโครง 2 ข้างมาชนกนัตรงกลาง 
วางนิว้ชีแ้ละนิว้กลางลงไป แล้ววางสนัมืออีกข้างถดั
ขึน้มาจาก 2 นิว้นัน้ 

-  ประสานมือ 2 ข้าง เหยียดแขนตรง โน้มตวัตัง้ฉากกบั
อก ทิง้น า้หนกัลงบนแขนกดลงฝ่ามือ ห้ามยกมือขึน้
จากอก (กดให้หน้าอกยบุลงประมาณ 1.5-2 นิว้) 

-  นบั 1... และ 2... และ 3... และ 4... จนครบ 30 ครัง้ 
แล้วเป่าปอด 2 ครัง้ (ท าติดตอ่กนั 4 รอบ) 

  

4. ประเมินผล ดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่ มีการหายใจและมีชีพจรหรือไม่ 
 

 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กรณีมีบาดแผล 

การห้ามเลือดให้กดตรงๆ ไปท่ีบาดแผล เพ่ือไมใ่ห้เลือดไหลออกมา หรือเอาฝ่ามือกดลงไปตรงๆ 
โดยการกดจะต้องรักษาแรงกดไว้ตลอด หรือใช้ผ้าสะอาด ผ้าก๊อตซ์กดบาดแผลไว้ให้แน่นท่ีสดุหรือแน่น
พอท่ีจะหยดุการไหลของเลือด แตอ่ย่าให้แน่นเกินไปจนเลือดหมนุเวียนไมไ่ด้ ทัง้นีห้ากผู้บาดเจ็บยงัมีสติอยู่ 
ให้กดบาดแผลตวัเอง อย่างไรก็ตามการห้ามเลือดดงักลา่วเป็นเพียงวิธีการชัว่คราวให้รอจนกวา่หน่วย
พยาบาลจะมา  
 ให้พึงระลกึไว้จดุส าคญัท่ีจะท าให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตได้ มี 2 จดุ คือ 

1. เส้นเลือดใหญ่บริเวณต้นแขน (ต้นแขนด้านใน ใกล้รักแร้) – ผู้บาดเจ็บหากถงูยิงตรงจดุนีจ้ะมี
โอกาสเสียชีวิตสงู จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งดว่น ต้องห้ามเลือดโดยเร็วเน่ืองจากสว่นนี ้
เช่ือมตอ่กบัหวัใจโดยตรง  

2. เส้นเลือดใหญ่บริเวณต้นขา (บริเวณกระเป๋ากางเกง) – เวลากดห้ามเลือดตรงจดุนีจ้ะเจ็บมาก เส้น
เลือดจะมีขนาดใหญ่ประมาณ 2 นิว้ จึงอาจท าให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตได้ในไมก่ี่นาที 

 
 
 
การปฐมพยาบาลกรณีมีวัตถุเสียบอยู่ ท่ีแผล 



 

- อย่าพยายามดงึวตัถนุัน้ๆ ออก เพราะวตัถท่ีุเสียบอยู่ท่ีแผลจะช่วยไมใ่ห้เลือดไหลออกมา 
แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ให้ค านึงถึงหลกัการ R>E>D เป็นส าคญั 

- จากนัน้ตดัผ้าเป็นรูปโดนทัและครอบไปบนบาดแผลเพ่ือกดห้ามเลือด  
- ถ้าวตัถท่ีุเสียบอยู่ท่ีแผลมีลกัษณะยาวให้ตดัปลายออก 

 
วธีิตรวจดูบาดแผลเบือ้งต้นว่าอยู่ตรงไหน 

1. เร่ิมต้นส ารวจท่ีศีรษะ เน่ืองจากสว่นนีเ้ป็นสว่นส าคญั เก่ียวข้องกบัสมอง ต้องการ
ออกซิเจนมากท่ีสดุของร่างกาย และหากมีบาดแผลบริเวณนีเ้ลือดจะไหลมากกวา่สว่นอ่ืน 

2. วิธีเช็คคือจบัศีรษะ ใช้นิว้คล าอย่างน่ิมนวล ยกศีรษะขึน้เลก็น้อย คล าด้านหลงั หาจดุท่ี
น่ิมๆ ถ้าพบแสดงวา่ผิดปกติ เน่ืองจากบริเวณนีม้ีกะโหลกศีรษะจะต้องแขง็  

3. จากนัน้คล าไลล่งมาบริเวณไหลแ่ละแขน ถ้าพบแขนหกัจะรู้สกึวา่กระดกูมีลกัษณะแปลก
หรือผิดรูป 

4. คล าไลบ่ริเวณท้อง หากมีอาการบวมแสดงวา่มีการบาดเจ็บภายใน  จากนัน้ไลไ่ปท่ีขา
ตรวจสอบเช่นกนั 

5. หากผู้บาดเจ็บมีสติให้สอบถามวา่บาดเจ็บตรงไหน  
6. สิ่งส าคญัท่ีต้องค านึงคือต้องท าอย่างเรวดเร็ว  และต้องเช็คการหายใจเป็นระยะ  

 

การปฐมพยาบาลแผลถูงยงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บริเวณทางเขา้ แผลจะเป็นรอยไหม ้
- บริเวณทางออก แผลจะใหญ่กว่าทางเขา้  
- ถา้กระสุนเจอกระดูก กระดูกจะแตก  
- การปฐมพยาบาลแผลถูกยงิ จะเหมือนกบัการปฐม

พยาบาลบาดแผล แต่จะมีความยากข้ึน 



 

Weapons Awareness and Reaction to Gunfire  

 
 การรู้ถึงศกัยภาพของอาวธุจะท าให้เรารู้วิธีการเตรียมตวั และเตรียมพร้อมวา่ควรป้องกนัอย่างไร  
โดยสิ่งส าคญัท่ีควรค านึงถึงเมื่ออยู่ในสถานการณ์รุนแรงคือ tunnel vision คือวิสยัทศัน์ในการมองเห็น  
 
ลักษณะของอาวุธ 

- Hand Guns     ปืนพก 
- Sub machine Guns  ปืนกึ่งอตัโนมตั ิ
- Assault  Rifle   ปืนกลจู่โจม 
- Light machine Guns  ปืนกลเบา 
- Heavy machine Guns  ปืนกลหนกั 
- RPG    ปืนยิงประทบับ่า 
- Mortars    เคร่ืองยิงลกูระเบิด 

 
GUNS - ล ากล้องใหญ่ ลกูใหญ่ 

- เมื่อถกูยิงจะท าให้เลือดออกมาก ท าให้ผู้บาดเจ็บอาจช็อคหรือเสียชีวิตได้
ง่าย  

- บรรจแุมกกาซีนได้น้อย 
- กระสนุจะมีแบบหวัรู และหวักลม โดยกระสนุหวักลมจะทะลทุะลวงด ี

ออโตเมติค (9มม.) - บรรจแุมกกาซีนได้ 15-18 นดั 
- มีกระสนุหวัรู (หวัระเบิด) หวักลม และหวัน่ิม 
- สง่ผลท าให้เกิดบาดแผลฉีกขาด  
- ข้อเสียคือมีการสลดัปลอกกระสนุ 

ลูกโม่ 
(คนร้ายนิยมใช้) 

- .38 หรือ .357  
- ปลอกกระสนุไมก่ระเดน็ออกมา ท าให้ตรวจไมพ่บหลกัฐาน 

 
SNIPPER - คนท่ีใช้ยิงจะอยู่กบัท่ี ไมเ่คลื่อนไหว สามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแมน่ย า 

เปอร์เซ็นต์การผิดพลาดน้อยมาก 
- หาได้ง่าย  
- ยิงระยะไกลได้ ตัง้แต ่50-150 เมตร  

 



 

ปืนลูกซอง - อ านาจในการท าลายล้างสงู เช่น ใช้ยิงประกบเหย่ือในรถ สามารถยิงทะลุ
กระจก ประตไูด้  

- ใช้ในงานท่ีหวงัผลชดัเจน  
Light machine 
Guns 

- ค านวนวิถีกระสนุได้ และสามารถหลีกให้พ้นวิถีกระสนุได้ 
- กระสนุเป็นแบบแขวน มีขนาดใหญ่กวา่ Rifle 
- ระยะหวงัผลประมาณ 30 เมตร 

Heavy machine 
Guns 

- เคลื่อนย้ายไมไ่ด้ด้วยคน  สามารถวางบนขาตัง้ในรถได้ 
- ระยะหวงัผลประมาณ 2 กิโลเมตร 

Mortars 
(เคร่ืองยงิลูกระเบดิ) 

- ไมถ่กูใช้ในสถานการณ์ปกต ิ
- ระยะหวงัผล ประมาณ 10 กิโลเมตร 
- ใช้ยิงระยะไกล ใช้ในรถถงัเคลื่อนท่ีได้ 
- มีเสียงฟิว้........  (80 เมตร / 6 กิโลเมตร หรือไกลกวา่นัน้) 
- หากได้ยินเสียง ไมต้่องว่ิง แตใ่ห้หมอบน่ิงอยู่กบัท่ี 
- กระสนุลกูแรกสามารถค านวนลกูถดัไปได้  

ระเบิดมือ - ใช้โจมตีได้ด้วยมือและเคร่ืองยิงลกูระเบิด 
- หากขว้างด้วยมือต้องถอดสลกัก่อนขว้าง 
- มีการประเมินวา่ความเสี่ยงจะตรงเป้าน้อย 
- เวลาระเบิดจะลงเหมือนร่ม และมีสะเก็ดกระจายทัว่ 

ระเบิดแสวงเคร่ือง - มีทัง้แบบจดุชนวนด้วยมือ และใช้แบตเตอร่ี  หรือมีลกัษณะบงัคบัได้  
- สว่นใหญ่จะใช้ในการโจมตีรถ 
- การนัง่รถให้ปลอดภยัควรนัง่ตรงกลาง อย่านัง่ใกล้หน้าตา่ง  

ระเบิดเคลย์มอร์ 
หรือเคโม 
 

- การจดุระเบิดท าได้สามวิธีคือ ใช้ผู้ควบคมุ ไมใ่ช้ผู้ควบคมุ (ท างานโดยใช้
สายลวด หรือระบบอ่ืนๆ เช่น สวิทช์แสง สวิทช์จบัความเคลื่อนไหว สวิทช์
สัน่สะเทือน) และระบบหน่วงเวลา สามารถท าความสญูเสียกบัทหารราบ
และยานยนต์ไมหุ่้มเกราะ 
 

  
 
 
 
 



 

การปฏิบัติตัวเม่ือต้องอยู่ในสถานการณ์รุนแรง 
 
การหลบภัย (Cover from fire) 

- หาท่ีก าบงั เช่น ก าแพงคอนกรีต ย่ิงหลายชัน้ย่ิงปลอดภยั 
- หากมีอา่งอาบน า้ให้หลบในอา่งดีท่ีสดุ 
- ควรเลือกก าแพงท่ีหนาๆ และหากมีการยิงระเบิด ปืน อย่าอยู่ใกล้กระจก 
 

Reaction to fire 
- เมื่อได้ยินเสียงปืน หรือระเบิด หากอยู่บนถนนหรือท่ีโลง่แจ้งให้หาท่ีก าบงั ถ้าอยู่ในตกึควรอยู่ใน

บริเวณท่ีท่ีมีก าแพงหนาๆ  
- ดวิูถีกระสนุวา่มีแนวโน้มเป็นอย่างไร  มีวิถีกระสนุมายงัจดุท่ีเราอยู่หรือไม ่

- ประเมินวา่จะถอนตวัออก หรือควรอยู่ตอ่ 
- วิธีการหมอบ หากเดินอยู่ให้หมอบราบไปกบัพืน้ ให้ทกุสว่นของร่างกายชิดกบัพืน้ พยายามท าตวั

ให้เป็นเป้าน้อยท่ีสดุ 
- ในสถานการณ์ท่ีวุน่วาย ควรสงัเกตโดยรอบ ดทิูศทางการยิง และหาท่ีก าบงั ให้เคลื่อนตวัเองออา

มาจากวิถีกระสนุ  และหากเห็นกระสนุอยู่ใกล้จดุท่ีเราหลบอยู่ ให้เคลื่อนท่ีด้วยวิธีการคลาน  
- การอยู่หลงัทหารอาจไมใ่ช่ต าแหน่งท่ีดีท่ีสดุเสมอไป แตห่ากจ าเป็นควรอยู่ใกล้ทหารท่ีมียศสงูๆ จะ

ดีกวา่  
- หากอยู่ในท่ีโลง่ ควรมองหาหลมุ เนิน เพ่ือเป็นท่ีหลบภยั และควรตัง้สตไิตร่ตรองวา่สามารถ

เคลื่อนท่ีได้อย่างไรบ้าง หากไมแ่น่ใจให้น่ิงเฉยและหยดุอยู่ท่ีเดิมก่อน  
- หากอยู่ในรถ ควรหยดุรถ  และออกมานอกรถ โดยวิธีหมอบคลาน เน่ืองจากรถถือเป็นเป้าใหญ่ ไม่

ปลอดภยั 
 

การหมอบ 
- พิจารณาแยกแยะวา่เสียง ทิศทางการยิงมาจากทางไหน จากนัน้รอจนกวา่การยิงจะสงบ หาก

จ าเป็นต้องเคลื่อนท่ีควรคลานต ่าและหาท่ีก าบงั  
- ระหวา่งการถ่ายภาพให้หามมุตกึเป็นท่ีก าบงั และย่ืนออกไปเฉพาะเลนส์กล้อง เพราะหากถกูยิงจะ

โดนเฉพาะกล้อง  
- พยายามเช่ือมัน่ตนเอง ให้แยกแยะเสียงด้วยตนเอง อย่าตามเพ่ือน เพราะบางครัง้สถานการณ์อาจ

ท าให้กระจดักระจายชลุมนุ ดงันัน้ฝึกพึ่งตนเองจะดท่ีีสดุ 

 
 



 

การแต่งกาย 
- การแตง่กายควรแตง่ให้เหมือนพลเรือน หรือคนทัว่ไปมากท่ีสดุ  
- แตง่กายธรรมดา ไมค่วรใสเ่สือ้ผ้าสีฉดูฉาด เพราะอาจท าให้ตกเป็นเป้าสายตาได้  
- การแตง่กายคล้ายทหาร อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดวา่เป็นฝ่ายตรงข้าม และอาจถกูโจมตี

จากทัง้สองฝ่าย 
 

การส่ือสาร  
 การสื่อสารแบ่งเป็นการสื่อสารด้วยวาจา และภาษากาย ท่าทาง ซึ่งรวมถึงวิธีการเดิน ยืน หรือ
แม้แตก่ารแตง่กาย รวมทัง้การแสดงออกด้วยสีหน้า  
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ตัวอย่างการปฏิบัติตัวในเหตุการณ์ต่างๆ 

 
การปฏิบัติตัวในการท าข่าวการจราจลท่ีมีฝูงชนบ้าคล่ัง 

- ควรส ารวมในการสื่อสาร แสดงตวัให้ชดัเจน เพราะจะมีผลตอ่การท างานของเรา 
- ไมก้่าวร้าว  ควรแสดงท่าทีท่ีเป็นมิตร  
- ไมใ่สแ่วน่ตากนัแดดเวลาสมัภาษณ์ เพราะจะท าให้เราดไูมน่่าไว้ใจ 
- ควรสบตาผู้พดูด้วย 
- ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการชมุนมุ ให้มากท่ีสดุและชดัเจน 
- ควรดปูระวตัิวา่คนกลุม่นี ้มีประวตัิการใช้ความรุนแรงหรือไม ่ ใครเป็นหวัหน้า และใครท่ี

สามารถพดูคยุหรือเจราจา ตอ่รองได้ 
- ศกึษาสภาพพืน้ท่ีการชมุนมุให้มากท่ีสดุ เพ่ือหาทางหนีทีไลเ่มือ่เกิดมีสถานการณ์ไมป่กติ

ขึน้มา 
- ต้องคิดเสมอวา่นกัขา่วจ าเป็นต้องเข้าไปใกล้ๆหรือไม ่และช่างภาพ สามารถเข้าไปได้แค่

ไหน จ าเป็นหรือไมท่ี่จะต้องอยู่ในพืน้ท่ีตลอดเวลา 
- ศกึษาข้อมลูขัน้ตอนและเวลาการสลายการชมุนมุของเจ้าหน้าท่ี 
-  เตรียมอปุกรณ์ป้องกนัตวัให้พร้อม รวมทัง้อาหารและน า้ดื่ม เพราะบางครัง้เราอาจจะติด

อยู่ในพืน้ท่ีไมส่ามารถออกมาได้ 
- เสือ้ผ้า ควรดวูา่เราแตง่กายคล้ายเจ้าหน้าท่ี หรือคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม ่ 
- ข้อแนะน าเมื่อเจอแก๊สน า้ตา ให้ใช้ยาสีฟันทาหน้าเพ่ือป้องกนัอาการแสบหน้า เอาผ้าชบุ

น า้เปียก ปิดจมกู หากใสค่อนเทคเลนส์ให้ถอดออก เพราะจะท าให้บาดเจ็บมากขึน้ 
- การไปยงัพืน้ท่ีท่ีไมคุ่้นเคย จะเกิดปัญหามากเมื่อต้องท างานคนเดียว 
- การแสดงตวั ควรพิจารณาตามสถานการณ์ด้วย รวมถึงความสมัพนัธ์ขององค์กรกบักลุม่ผู้

ชมุนมุเป็นอย่างไร เพราะอาจท าให้เกิดปัจจยัเสี่ยง  
- ศกึษาการเดินทางให้ดี วา่ควรเดินทางด้วยวิธีไหน ใช้เส้นทางใด นอกจากนีค้วรเลือก

เส้นทางท่ีมีทางเข้าออกได้หลายทาง 
 
 
 
การปฏิบัติตัวเม่ือถูกตัง้ด่านตรวจและลักษณะของด่านต่าง  ๆ

ด่านตรวจโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  



 

ส าหรับดา่นตรวจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนัน้ หลายคนอาจจะเกิดความสบายใจมากกวา่เจอดา่นอ่ืนๆ 
แตข่อให้คิดวา่ ดา่นตรวจทัง้หลายนัน้อนัตรายทัง้หมด ซึ่งเราไมอ่าจจะคาดเดาอารมณ์ความรู้สกึของ
เจ้าหน้าท่ีในขณะนัน้ได้วา่อยู่ในอารมณ์ไหน  เจออะไรมาบ้างในแตล่ะวนั และอย่างลืมวา่เขามีอาวธุ แตเ่รา
ไมม่อีาวธุ ลกัษณะของดา่นนัน้จะมีการแบ่งสดัสว่นออกเป็นจดุๆอย่างชดัเจน และไมส่ามารถมองเห็นได้
จากระยะไกล 

การปฎิบัติตัว  
- สื่อสารด้วยความสภุาพไว้ก่อน อย่ายียวนใส ่เพราะเราอาจไมรู้่วา่คนถือปืนอยู่ในอารมณ์

ไหน 
- ถ้าไปเป็นกลุม่ต้องตกลงกนัก่อนให้พดูไปในแนวทางเดียวกนั เร่ืองเดียวกนั อย่าขดัแย้งกนั 
- ขบัรถช้าๆ เวลาเข้าในเขตพืน้ท่ีดา่นตรวจ 
- อย่าขบัรถเปิดไฟสงูเข้าในเขตพืน้ท่ีดา่นตรวจ เพราะจะท าให้เจ้าหน้าท่ีมองไมเ่ห็น และ

อาจจะยิงใสเ่ราได้ 
- เปิดไฟในรถ 
- คนขบัจบัอยู่เหนือพวงมาลยั คนนัง่วางมือบนคอนโซนหน้ารถ หรือมองเห็นอย่างชดัเจน 

อย่าวางมือต ่าเพราะอาจจะท าให้เข้าใจผิดวา่เรามีอาวธุ 
- เปิดหน้าตา่งรถเพียง 1 ใน 4 พอให้มองเห็นหน้าเราและพดูคยุกนัได้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ล้วง

มามาปลดลอ็กและลากเราลงมา หรือ ฉวยกญุแจรถไปได้เพราะหากเกิดอะไรขึน้อย่าง
น้อยก็ท าให้เราออกรถหนีได้ มีโอกาสรอดมากกวา่ 

- เตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ในดา่นตรวจให้พร้อม 
- จอดรถท่ีจดุตรวจ 
- อย่าเปิดโอกาสให้มีการกกัตวัไว้ท่ีดา่น 

   
ด่านตรวจโดยกลุ่มโจร  
สิ่งท่ีอาจเกิดขึน้คือ การฆ่า การปล้น ลกัพาตวั ข้อแนะน าคือท าตวักระจอกเข้าไว้ อย่าให้เตะตา 

บางครัง้ต้องมีของเลก็ๆน้อยๆให้ไป เช่น บหุร่ี เหล้า เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือเป็นใบผา่นทาง เพราะเขาพอใจท่ีจะได้
ของจากเรา ลกัษณะดา่น บางครัง้ก็เลียนแบบคล้ายๆเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือบางครัง้จะหลบอยู่ในมมุมืด  ๆ

การปฏิบัติตัว 
- อย่าพกของมีคา่ มีอปุกรณ์ราคาแพง เรียกความสนใจ  
- ท าตวัให้เรียบง่ายท่ีสดุ 
- ให้บหุร่ีหรือสิ่งของเลก็ๆน้อยๆเป็นใบผา่นทาง 



 

- พกเงินติดตวัให้น้อย  เพราะนกัขา่วมกัถกูมองวา่ เป็นคนมีเงิน และควรเก็บเงินไว้สองท่ี ท่ี
หนึ่งเก็บไว้น้อยๆ และพกให้เดน่ไว้ อีกท่ีเก็บไว้ให้พอควรแตม่ิดชิด 

-  สื่อสารด้วยความสภุาพไว้ก่อน อย่ายียวนใส ่เพราะเราอาจไมรู้่วา่คนถือปืนอยู่ในอารมณ์
ไหน 

-  ถ้าไปเป็นกลุม่ต้องตกลงกนัก่อนให้พดูไปในแนวทางเดียวกนั อย่าขดัแย้งกนั 
- ขบัรถช้าๆ เวลาเข้าในเขตพืน้ท่ีดา่นตรวจ 
-  อย่าขบัรถเปิดไฟสงูเข้าในเขตพืน้ท่ีดา่นตรวจ 
-  เปิดไฟในรถ 
- คนขบัจบัอยู่เหนือพวงมาลยั คนนัง่วางมือบนคอนโซนหน้ารถ 
- เปิดหน้าตา่งรถเพียง 1 ใน 4 
- เตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ในดา่นตรวจให้พร้อม 
-  จอดรถท่ีจดุตรวจ 
-  อย่าเปิดโอกาสให้มีการกกัตวัไว้ท่ีดา่ 
- แตถ้่าดแูล้วมีโอกาสถกูท าร้าย หรือถกูฆ่า ให้ขบัหนีออกมาให้เร็วท่ีสดุ 
- ปลอ่ยให้คนท่ีมีความรู้เร่ืองพืน้ท่ีและมีการตดัสินใจท่ีดี เป็นผู้น ากลุม่  
- การเดินทางเข้าพืน้ท่ีอนัตราย โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางในตอนการคืน  

 
 
การปฏิบัติตัวเม่ือมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ  

เมื่อได้ยินเสียงอาวธุปืน ตัง้สติและฟังวา่เสียงดงัท่ีสดุมาจากทิศทางไหน เพราะนัน่คือจดุท่ีมีการยิง 
แตถ้่าหากได้ยินเสียงปืนดงัและเสียงคอ่ยๆเบา มาเป็นระยะๆ และช้าลง นัน่หมายถึง วา่เราก าลงัตกเป็น
เป้าหมาย  หรือมีการยิงมาท่ีเรา 

ระยะท่ีเหมาะสมในการรายงานขา่วในสถานการณ์ท่ีมีการยิงตอ่สู้กนั คือระยะ ไมต่ ่ากวา่ 1 ก.ม. 
และทางท่ีดีคือหากมีการยิงปะทะ ให้ถอยกลบัออกมาจากพืน้ท่ี เพราะในสถานการณ์ท่ีตงึเครียด เราอาจจะ
ตกเป็นเป้า เพราะทัง้ฝ่ายคงจะไมม่ีเวลามาคิดวา่ใครเป็นใคร นกัขา่วหรือฝ่ายศตัรู อย่าเสี่ยง เพราะการได้
ขา่วนัน้ไมคุ่้มกบัการท่ีเราต้องตาย ท่ีส าคญัเมื่อได้ยินเสียงปืนให้มอบลงกบัพืน้ทนัที แม้จะเป็นการยิงขึน้ฟ้า 
เพราะเคยพบวา่อาจะมีบางคนยิงต ่าสวนมา  

หากพบของท่ีตกหลน่อยู่ อย่าเก็บขึน้มา เพราะอาจจะเป็นระเบิด พยายามอย่างแตะต้องอะไร 
 
 
การปกป้องตัวเองจากกระสุนและระเบิด ท่ีมีการปะทะ 



 

- อย่าใจเย็นเมื่อได้ยินเสียงปืน  
- ให้กระโดดหมอบลงกบัพืน้ทนัที  
- ตัง้สติหาทิศทางของเสียงปืน และส ารวจดตู าแหน่งท่ีเราอยู่วา่ปลอดภยัหรือไม ่ 
- ถ้าหากเราอยูใ่นวิถีกระสนุให้พยายามคลานออกจากพืน้ท่ีอย่างช้าๆ จะคลื่อนไหวก็ตอ่เมื่อ

เสียงปีนเงียบลงเท่านัน้ และมองหาก าแพงคอนกรีตท่ีหนาและแขง็แรง หรือท่ีปลอดภยั
กวา่ ถ้าไมม่ีก็หมอบอยู่กบัท่ีน่ิงๆ  

- ควรสื่อสารกบัเพ่ือนร่วมงานกนัตลอดเวลา เมื่อพบเห็นอะไรท่ีผิดปกติให้ตะโกนบอกกนั
ทนัที เช่น ทิศทางการยิง คนเจ็บ เป็นต้น 

- อย่าเคลื่อนเข้าหา หรืออยู่ในพืน้ท่ีมีกระจก เศษกระเบือ้ง เพราะจะท าให้เราบาดเจ็บจาก
สิ่งเหลา่นีเ้มื่อมีการแตกกระจาย และอาจจะร่วงลงมาใสเ่รา  

- อย่าแอบอยู่หลงัรถ หรือ ประตรูถ เพราะไมป่ลอดภยั 
- หมอบจนกวา่จะมีการหยดุยิง หรือมัน่ใจวา่ปลอดภยั 
- ถ้าเจอพืน้ท่ีต ่า ให้กลิง้ลงไปหมอบอยู่ข้างใน 
- มองรอบๆให้แน่ใจก่อนท่ีจะท าอะไร 
- ถ้าหากขบัรถ ทางท่ีดีให้ลงกระจกและฟังเสียงสถานการณ์รอบๆตวั หากมีการยิงมาทาง

เราให้รีบออกจากรถ หมอบลงและหาพืน้ท่ีปลอดภยั 
- ควรวางแผนลว่งหน้าและมีแผนส ารองเอาไว้เสมอ และถ้าเกิดพลดัลงกนั ควรนดัแนะจดุ

นดัพบท่ีปลอดภยั และพยายามกลบัไปอยู่ในจดุนดัหมายท่ีปลอดภยัเมื่อเกิดเร่ือง 
- กรณีหากเจอระเบิด กใ็ช้หลกัการเดียว คือให้หยดุและหมอบลง ถ้าหากอยู่ในรถให้รีบออก

จากรถทนัที หลงัจากนัน้คลาน และหาจดุท่ีปลอดภยั กรณีเป็นระเบิดแสวงเคร่ือง  ให้
ออกมาอยู่ในบริเวณท่ีโลง่ อย่าอยู่สองข้างทาง เพราะเป็นจดุท่ีมีการวางระเบิดทิง้ไว้มาก
ท่ีสดุ 

 
การเอาตัวรอดและลดความเส่ียงจากการถูกจับเป็นตัวประกันหรือลักพาตัว  

- การแตง่ตวัท่ีเหมาะสม ไมส่ะดดุตา เคารพกฎระเบียบและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
-  อย่าใช้บริการรถสาธารณะในช่วงท่ีมีปะทะ หรือเกิดสถานการณ์รุนแรง 
- ระมดัระวงัในการเลือกใช้บริการแท็กซ่ี หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
- มีเส้นทางส ารองในการเข้า-ออกพืน้ท่ีชมุนมุ หรือพืน้ท่ีขดัแย้ง 
- ระวงัในการเก็บรักษาเงินและของมีคา่ 
-  อย่าตามแหลง่ขา่วเข้าไปสมัภาษณ์ในท่ีเปลี่ยว ตามล าพงั 
- อย่าพกพาอาวธุ ติดตวั 



 

-  แจ้งออฟฟิศให้ทราบทกุครัง้ท่ีแหลง่ขา่วพิเศษ นดัหมายไปพบในท่ีพิเศษให้ทราบ 
-  ทกุครัง้ท่ีได้รับนดัหมายไปพบแหลง่ขา่วคนเดียว  ต้องรู้วา่ไปท่ีไหน เวลา เส้นทาง เดินทาง

อย่างไร มีคนเช่ือใจได้หรือไม ่  
- อย่าท าอะไรเหมือนๆเดิม เพราะง่ายท่ีจะจบัตวัเราไป 
- เมื่อถกูจบัตวัอย่าเถียง หรือโวยวาย ท าตวัให้เงียบและเรียบร้อยท่ีสดุเพ่ือรักษาชีวิตไว้ให้ได้ 
- เมื่อถกูจบัอย่าท าตวัเดน่ ท าตวัเป็นมนษุย์คนหนึ่ง อย่ายัว่ย ุและมีความตื่นตวัอยู่เสมอ ถ้า

จะคยุกบัเพ่ือนให้สง่ซิกแทนการพดู 
- อย่าปฏิเสธอาหาร-น า้ หรือความหวงัดีจากผู้จบัตวัเรา 
- พยามพดูตอ่รอง เพ่ือซือ้เวลาให้นานท่ีสดุ ผู้หญิงควรมองตาและพดูอ้อนวอน เพราะ

หลายๆครัง้ เคยได้รับการปลอ่ยตวัโดยวิธีนี ้แตผู่้ชายห้ามมองตา เพราะจะดเูป็นการท้า
ทาย 

- หากคิดวา่จะโดนฆ่าแน่ๆ พยายามย่ืนข้อเสนอ ข้อตอ่รอง ให้มากท่ีสดุ เพ่ือเป็นการซือ้เวลา 
- พยายามตัง้สติ ท าใจและกายให้สงบ 

 
 

ถอดประสบการณ์ : แพททริค  นักข่าวและช่างภาพยูพีไอ เอเอฟพี รอยเตอร์ 
 ได้เลา่ประสบการณ์ในการรายงานขา่วและถ่ายภาพในสถานการณ์รุนแรงทัว่โลก เช่น แอฟริกาใต้ 

รวนัดา อฟักานิสถาน อินโดนีเซีย โซมาเลีย กมัพชูา อิรัก ฟิลิปปินส์ ไทย ฯ 
ได้ให้ค าแนะน าวา่ การเอาตวัรอดในการรายงานขา่วในสถานสถานการณ์ความรุนแรงจะอาศยัแต่

สญัชาตญาณอย่างเดียวไมไ่ด้ จ าเป็นต้องมีทกัษะและความรู้พืน้ฐานด้วย บางครัง้เราจ าเป็นต้องขดัค าสัง่
ออฟฟิศ เพ่ือการเอาตวัรอดจากความรุนแรง และจ าไว้เสมอวา่ไมม่ีท่ีไหนปลอดภยัท่ีสดุในสนามขา่ว จง
เตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอเสมอ 

การท าขา่วในสถานการณ์ อย่าใช้อารมณ์หรือโกรธ ไมค่วรแสดงออกมาหากถกูกระท าจาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือผู้ชมุนมุ  

พระเจ้าสร้างสมองให้เราใช้เพ่ือเอาชีวิตรอด ไมใ่ช่ให้เราคิดแตว่า่มนัเป็นกรรมเก่า หรือความโชค
ร้าย 

ความหดหู่ทางใจ ท าให้สภาพจิตใจหดหู่ ไมม่ีเร่ียวแรง  ต้องหาทางระบายออกกบัพืน้ท่ี ต้องรู้ตวัวา่ 
เรามีอาการทางใจ ซึ่งอาจจะมีอาการดงันี ้เช่นฝันร้าย กินเยอะ กินน้อยลง พฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไป 
เป็นต้น บางคนอาจจะเกิดอาการเบ่ือเช่น เบ่ือมอ็บ ควรหยดุพกัสกัระยะ ไมน่านก็หาย แตถ้่าเบ่ือชีวิตปกติ 
อยากกลบัไปหาความรุนแรงอีก จ าเป็นต้องได้รับรักษา  



 

สิ่งท่ีเขาสะเทือนใจท่ีสดุก็คือช่วงสิน้สดุสงครามเวียดนาม เพ่ือนรักเสียชีวิต ท าให้เขาหยดุถ่ายภาพ
ไป 5 ปี  
 

การรักษาความบาดเจ็บทางจิตใจ  

การบาดเจบ็ทางจติใจ  คือ การประสบเหตกุารณ์ท่ีไมป่กติในชีวิต จนจิตใจไมส่ามารถรับสภาพ
กบัเหตกุารณ์นัน้ได้ ท าให้อารมรณ์ความรู้สกึบาดเจ็บ และสาเหตขุองแตล่ะคนก็ไมเ่หมือนกนั และอาการ
ของแตล่ะคนก็ไมเ่หมือนกนั สาเหตนุัน้เกิดจากกลไกการป้องกนัของเรานัน้ไมส่ามารถป้องกนัได้อีกแล้ว 
ไมใ่ช่แคส่ติปัญญา แม้แตอ่ารมณ์ จิตใจเราก็ได้รับผลกระทบไปหมด  
 
การบาดเจบ็ทางใจเป็นเร่ืองธรรมชาต ิ

สาเหตบุาดเจ็บทางใจ บางครัง้ไมใ่ช่มาจากสงครามอย่างเดียว แตร่วมถึงการเกิด พบเจออบุตัิเหต ุ
ความรุนแรงตา่งๆท่ีเราได้พบเห็น แม้แตก่ารกระท าจากบคุคลในออฟฟิศเดียวกนักท็ าให้เราเกิดอาการ
ดงักลา่วได้  

ถ้าเรามีจิตใจท่ีบาดเจ็บ แล้วไปลงปฏิบตัิงานขา่ว เราจะไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะสภาพจิตใจจะมีผลตอ่การรายงานขา่ว ท าให้ใช้อารมณ์มากกวา่ข้อเท็จจริงในการ
น าเสนอขา่วได้ 

นกัขา่ว-ช่างภาพภาคสนาม มกัเป็นคนกลุม่แรกๆท่ีเสี่ยงตอ่การบาดเจ็บทางจิตใจเพราะต้องเผชิญ
กบัสถานการณ์จริง ตอ่มารีไรเตอร์ หน.ขา่ว กองบรรณาธิการ ท่ีต้องรับขา่วสารท่ีนกัขา่วสง่มา  หน.ขา่ว 
ฝ่ายบริหาร อาจจะเกิดอาการขึน้เมื่อรู้วา่มีลกูน้องอยู่ในพืน้ท่ีเสี่ยง คนในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบท่ีต้อง
กงัวลความปลอดภยัของเรา สดุท้ายผู้อา่น เมื่อได้รับรู้เหตกุารณ์เสพขา่วสารมากเกินไปก็อาจะมีอาการได้ 

การได้รับบาดเจ็บทางจิตใจจะไมเ่ท่ากนัทกุคน เมื่อเกิดอาการช็อคกบัเหตกุารณ์  สิ่งท่ีตามมา คือ 
อาการท่ีผิดปกติจิตใจ เช่น สัน่ มือเย็นเท้าเย็น  มีอาการเย็นชา อยู่ไมน่ิ่ง หวาดผวา  ร้องไห้ นอนไมห่ลบั คิด
วนไปวนมา ฝันร้าย โกรธ ฉนุฉียวง่ายขึน้ หดหู่ใจ  คลื่นไส้ ปวดหวัเมื่อมีการพดูถึง หรือได้รับกลิ่นท่ีเคย
เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์นัน้อีก ฯลฯ 

ซ า้ยงัมีผลให้บคุลิคภาพเปลี่ยนไป เช่น มีอารมณ์แปรปวน  รู้สกึวิตกกงัวลตา่งๆ นานา บ้างาน 
หรือไมอ่ยากท างาน พฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไป อย่างไมเ่คยเป็นมาก่อน ติดเหล้า ติดกาแฟ กินมากไป 
กินน้อยไปเป็นต้น  

ส่วนอาการทางกายภาพ คือรู้สกึเหน่ือยตลอดเวลา ความดนัขึน้ตลอดเวลา อาหารไมย่่อย เหง่ือ
แตก นอนกดัฟัน  ปวดหวั นอนไมห่ลบั ท้องเสียอย่างไมม่ีสาเหต ุท้องผกู คิดถึงแตเ่หตกุารณ์นัน้ๆซ า้ไปซ า้
มา และอ่ืนๆ เป็นต้น 



 

การป้องกันการบาดเจบ็ทางใจ  
ต้องเตรียมใจลว่งหน้าวา่ อาจจะพบเจออะไรในการลงสนาม เตรียมความคิดความรู้สกึของตวัเอง 
ท าใจลว่งหน้า ท าใจให้พร้อม วางแผนการท างาน 
รองรับปัญหา  

  หาข้อมลูให้มากท่ีสดุเก่ียวกบัเหตกุารณ์ 
 เมื่อเจอกบัญาติของเหย่ือ ควรมีความยืดหยุ่น อย่าไปจ้องหน้าเขา อย่าพยายามจดจ าสิ่งของท่ีอยู่
ในท่ีเกิดเหตนุานๆ   
 อย่าเช่ือมโยงเหตกุารณ์เข้ากบัความรู้สกึตวัเอง  
 ตอ่ต้านความรู้สกึทางลบให้ได้ อย่าคิดวา่เราท าไมไ่ด้ ต้องสัง่การตวัเอง  
 ระมดัระวงัคยุกบัญาติผู้บาดเจ็บผู้ เสียชีวิตนาน  ๆ

การถ่ายภาพให้ระวงัท่ีจะท าให้ญาติของนัน้โกรธ    
 ถ้ารู้สกึจิตใจไมส่งบ ควรหยดุพกั ในจดุท่ีสงบๆ สกัพกัเพ่ือถอยหายใจออก 

ถ้าจติใจเราไม่สงบเราจะไม่สามารถรายงานเทจ็จริงได้อย่างมีคุณภาพถูกต้อง ยุติธรรม 
และรับผดิชอบได้  เช่น เม่ือเกิดความโกรธ  ความโกรธจะกระทบต่อการรายงานข่าวของเรา  
เพราะเราจะใส่ความโกรธของเราลงไปในข่าว ท าให้ข่าวผดิพลาด อย่าลืมว่านักข่าวก้เป็นมนุษย์
คนหน่ึง 

จิบดื่มน า้เยอะๆ จะช่วยให้ผอ่นคลายได้ 
ถ้าสถานการณ์ยาวนานเกิน3เดือน ควรมีการหมนุเวียนทีมงานขา่ว 
การให้ก าลงัใจกนัและกนัเป็นสิ่งส าคญั 
หาคนพดูคยุและระบายความรู้สกึ 

 การเยียวยา 
   เขียนบนัทึก เพ่ือปลดปลอ่ยความรู้สกึออกมา 
 ช็คอาการตวัเองวา่มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจหรือไม ่ด้วยการดวูา่มีพฤติกรรมหรืออารมณ์
เปลี่ยนไปหรือใหม ่

พยายามหวัเราะเข้าไว้ 
 อยู่กบัคนท่ีรักเราให้มากๆ  
 สวดมนต์ นัง่สมาธิ 
  คิดถึงตวัเองในแง่บวกเสมอ 
 ถ้าหากอาการบาดเจ็บทางจิตใจรบกวนมากๆ ควรรีบหาความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญโดยดว่น 
การท่ีเราขอความช่วยเหลือไมใ่ช้เร่ืองน่าอาย ท่ีส าคญัผู้ เช่ียวชาญต้องมีความรู้และเข้าใจในสายงาน
สื่อมวลชนท่ีเราปฏิบตัิอยู่  
 



 

สัญญาณเตือนภัยท่ีบ่งบอกว่าจะมีอาการบาดเจบ็ทางใจ 
o โดดเดี่ยว 
o ไมอ่าจหยดุคิดหรือหยดุพดูกบัสิ่งท่ีเกิด 
o เกิดความรู้สกึผิดและสบัสน 
o มีปัญหาท่ีท างาน รู้สกึการท างานล้มเหลว 
o ไมส่นใจเร่ืองการท างานอีก 
o บ้างานผิดปกติ  
o อารมณ์ไมน่ิ่ง 
o ฉนุเฉียวง่าย 
o บคุลิคภาพเปลี่ยนไปในทางท่ีแย่ลง 

  
 
 
 
 


