สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑

หลักสู ตร ๕๒๐๕ การดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน)
แผนกป้องกันความเสี ยหาย กองฝึ กการช่ างกล
และป้องกันความเสี ยหาย
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒

กองฝึ กการช่ างกลและป้ องกันความเสียหาย กฝร.

คานา
หลักสู ตรการดับเพลิงและกูภ้ ยั (ประทวน) ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรเดิม คือ หลักสู ตรการดับเพลิงและ
กูภ้ ยั (ประทวน) ระยะเวลาการฝึ กอบรม ๓ สัปดาห์ และขอปรับระยะเวลาการฝึ กอบรมเป็ น ๓ สัปดาห์
เพื่อให้หลักสู ตรมีเนื้ อหาครอบคลุมถึงการป้ องกันอัคคีภยั การดับเพลิง และการกูภ้ ยั ประกอบกับจะต้อง
ใช้หลักสู ตรเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรม ให้กบั นายทหารประทวนของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. เป็ นประจาทุกปี จึง
ได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ ให้มีความเหมาะสม โดยเน้นเนื้อหาในการป้ องกันอัคคีภยั การดับเพลิง และการ
กูภ้ ยั เพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มวิชาการปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้สอดคล้องกับวิทยาการในการป้ องกันอัคคีภยั การ
ดับเพลิง และการกูภ้ ยั ในปัจจุบนั ดังนั้นจึงต้องปรับปรุ งเนื้ อหาหลักสู ตรใหม่ให้มีความเหมาะสมกับวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้ แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขประการใด กฝร. จะดาเนินการ
ปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ กกองเรื อยุทธการ
มกราคม ๒๕๕๒

หลักสู ตร ๕๒๐๕ การดับเพลิงและกูภ้ ยั (ประทวน)
กองการฝึ กกองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒
๑. ความมุง่ หมายของหลักสู ตร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษา มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการป้ องกันและการปฏิบตั ิเมื่อเกิดอัคคีภยั
ตลอดจนให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและกูภ้ ยั ของหน่วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นข้าราชการประทวน ไม่จากัดพรรค-เหล่า ใน ทร. ชั้นยศ จ.ต. - พ.จ.อ. ( พิเศษ )
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๓ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐-๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐-๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐-๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐-๑๗๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๑๙๐๐-๒๐๐๐ ศึกษาตามลาพัง
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๙๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรม เป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมที่เปิ ดการอบรมแต่ละครั้ง
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
เชิ ญวิทยากรมาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู ้และประสบการณ์แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนน
ประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดาเนิ น
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดาเนิ น
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต และให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลักมีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมง และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบตั ิ
สอบ
รวม
- การดับเพลิงและกูภ้ ยั
๓๙
๒๔
๒
๖๕
๓.๕
- ไฟประเภทพิเศษ และการปฐมพยาบาล
๑๔
๑๐
๑
๒๕
๑
รวม
๕๓
๓๔
๓
๙๐
๔.๕
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การดับเพลิงและกูภ้ ยั
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ไฟประเภทพิเศษ และการปฐมพยาบาล
ผนวก ข.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๕๒๐๕ เป็ น หมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาของแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และเลข
หลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก.
วิชา ๕๒๐๕.๑ การดับเพลิงและกูภ้ ยั
๖๕ ชัว่ โมงหน้า ๓-๕
ผนวก ข.
วิชา ๕๒๐๕.๒ ไฟประเภทพิเศษ และการปฐมพยาบาล
๒๕ ชัว่ โมงหน้า ๖-๗

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๓ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๕๒๐๕.๑
การดับเพลิงและกูภ้ ยั
๓.๕ หน่วยกิต ( ๓๙ - ๒๔ – ๓.๕ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้มีความรู ้ในหลักการเกี่ยวกับการเกิดไฟ อันตรายจากไฟประเภท
ต่าง ๆ และการป้ องกัน เครื่ องมืออุปกรณ์ดบั เพลิงและการใช้ การป้ องกันอัคคีภยั ในสถานที่ราชการ ระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้รถดับเพลิงและการฝึ กดับเพลิงและกูภ้ ยั ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิเป็ นเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงและกูภ้ ยั ของหน่วยและเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและกูภ้ ยั ประจารถดับเพลิง
ให้สามารถนาความรู ้และ
ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและกูภ้ ยั ของหน่วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. พลศาสตร์ของไฟ (๖/๐)
๑.๑ ประวัติการ ปคส.
๑.๒ หลักการเกิดปฏิกิริยาเคมีของไฟ
๑.๓ องค์ประกอบของไฟ
๑.๔ การส่ งต่อความร้อนของเชื้อเพลิง
๑.๕ การแบ่งประเภทของเชื้อเพลิงที่เกิดไฟ
๑.๖ จิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
๑.๗ ชลศาสตร์ในการดับเพลิง
๑.๘ วิธีดบั ไฟประเภทต่าง ๆ
๒. การป้ องกันอัคคีภยั ในอาคารและสถานที่ราชการ (๖/๓)
๒.๑ สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
๒.๒ ระบบน้ าดับเพลิง
๒.๓ โครงสร้างอาคารและการป้ องกันการติดต่อลุกลามเมื่อเกิดอัคคีภยั
๒.๔ เครื่ องตรวจจับเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
๒.๕ การจัดสถานีดบั เพลิงของหน่วย
๒.๖ ขั้นตอนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดอัคคีภยั
๓. ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓/๐)
๓.๑ อทร.๙๒๐๔
๓.๒ อทร.๙๒๐๕
๓.๓ อทร.๙๒๐๖
๓.๔ พรบ.ควบคุมอาคาร
๓.๕ มาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั และระงับอัคคีภยั ประจาอาคาร
๔. ระบบป้ องกันอัคคีภยั ในอาคาร (๓/๐)
๔.๑ การป้ องกันอัคคีภยั เชิงรับ
๔.๒ การป้ องกันอัคคีภยั เชิงรุ ก

-๔๕. เครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้นและการใช้ (๓/๓)
๕.๑ เครื่ องมือดับเพลิงแบบก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
๕.๒ เครื่ องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง
๕.๓ เครื่ องมือดับเพลิงแบบฟอง
๕.๔ เครื่ องมือดับเพลิงแบบน้ าดับเพลิง
๕.๕ เครื่ องมือดับเพลิงแบบสารฮาลอน
๕.๖ ทรายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
๖. เครื่ องมือดับเพลิงขนาดใหญ่และการใช้ (๓/๓)
๖.๑ หัวฉี ดน้ าดับเพลิงแบบต่าง ๆ
๖.๒ สายสู บน้ าดับเพลิงชนิดต่าง ๆ (แบบบกและแบบเรื อ)
๖.๓ ชุดและอุปกรณ์ในการเข้าดับเพลิง
๖.๔ เครื่ องสู บน้ าดับเพลิงแบบเคลื่อนที่และแบบประจาที่
๖.๕ เกลียวต่อต่าง ๆ ของสายสู บน้ าดับเพลิง
๖.๖ ฝึ กการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดต่าง ๆ
๖.๗ ฟองทางกลและเครื่ องประกอบ
๗. เครื่ องมือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและกูภ้ ยั (๖/๖)
๗.๑ เครื่ องช่วยหายใจแบบอากาศอัด
๗.๒ ฝึ กการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
๗.๓ ฝึ กการใช้ลวดช่วยชีวติ
๗.๔ การใช้เชือกในการกูภ้ ยั
๗.๕ คุณลักษณะของเครื่ องตัดและการใช้
๗.๖ คุณลักษณะของเครื่ องถ่างและการใช้
๗.๗ คุณสมบัติของหมอนลมและการใช้
๗.๘ คุณสมบัติของถุงลมและการใช้
๘. รถดับเพลิงและการใช้ (๓/๓)
๘.๑ คุณสมบัติของรถดับเพลิงแบบต่าง ๆ
๘.๒ ส่ วนประกอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในรถดับเพลิง
๘.๓ การสื่ อสารและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสั่งการเข้าดับเพลิงของชุดดับเพลิง
๙. การดับเพลิง (๓/๖)
๙.๑ การประเมินความเสี่ ยงในการเข้าควบคุมสถานการณ์
๙.๒ เทคนิคการเข้าผจญเพลิงในอาคาร
๙.๓ การเข้าดับเพลิงทางด้านข้าง
๙.๔ การเข้าดับเพลิงทางด้านบน

๙.๕ การเข้าดับเพลิงขนาดใหญ่
-๕๙.๖ การดับเพลิงโดยใช้ฟองทางกล
๙.๗ การฝึ กจาลองสถานการณ์
๑๐. ดูงาน, สัมมนา (๓/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
จานวนชัว่ โมง
หน่วย
การวัดและ
หมายเหตุ
กิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
-พลศาสตร์ของไฟ
๖
-การป้ องกันอัคคีภยั ในอาคารและ
๖
๓
สถานที่ราชการ
-ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓
-ระบบป้ องกันอัคคีภยั ในอาคาร
๓
-เครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้น และการใช้
๓
๓
-เครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิง
๓
๓
ขนาดใหญ่ และการใช้
-เครื่ องมือ อุปกรณ์ช่วยชีวติ และกูภ้ ยั
๖
๖
-รถดับเพลิงและการใช้
๓
๓
-การดับเพลิง
๓
๖
สอบความรู ้
-ดูงาน/สัมมนา
๓
สอบปฏิบตั ิ
รวม
๓๙
๒๔
๓.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการป้ องกันความเสี ยหาย เล่ม ๑ เรี ยบเรี ยงโดย น.ต.สมศักดิ์ ขันธหิ รัญ
๒. วิทยาศาสตร์ วา่ ด้วยการดับไฟของ วศ.ทร. และการป้ องกันอัคคีภยั ของ บก.ตารวจดับเพลิง
๓. คู่มือการเรี ยนของแผนกป้ องกันความเสี ยหาย กฝป.กฝร.
๔. อทร.๙๒๐๔ คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสถานี ดบั เพลิงของหน่วยต่างๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๔๓
๕. อทร.๙๒๐๕ มาตรฐานพัสดุ ปคส.ทร.
๖. อทร.๙๒๐๖ หลักเกณฑ์การกาหนดเครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้นของ ทร.
๗. พรบ.ควบคุมอาคาร กรมโยธา ฯ กระทรวงมหาดไทย
๘. มาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั วสท.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก
พล.ร.ต.

ผบ.กฝร.
-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๕๒๐๕.๒
ไฟประเภทพิเศษ และการปฐมพยาบาล
๑ หน่วยกิต ( ๑๔ – ๑๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับสารเคมีที่เกิดการเผาไหม้ การป้ องกันและลด
อันตรายจากสารพิษ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเข้าใจในเรื่ องการทางานในพื้นที่อบั อากาศ และการปฐมพยาบาลต่อ
ผูป้ ระสบภัยอันเกิดจากอัคคีภยั ตลอดจนให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. อันตรายจากไฟประเภทพิเศษ ( ๓/๒ )
๑.๑ ชนิดของไฟประเภทพิเศษ ที่เกิดจากสารเคมีประเภทของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น
แมกนีเซียม โซเดียม เทอร์ ไมท์ ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียมไนเตรท ดินประสิ ว ดินปื น อีเธอร์ แอลกอฮอล์
ก๊าซหุ งต้ม เป็ นต้น
๑.๒ คุณสมบัติของไฟประเภทพิเศษ และการดับไฟที่เกิดจากสารเคมีชนิดต่าง ๆ
๑.๓ อันตรายของไฟประเภทพิเศษชนิดต่าง ๆ ที่จะเกิดกับบุคคลและนักดับไฟ
๒. การป้ องกันและลดอันตรายจากสารพิษ นชค. (๓/๒)
๒.๑ การทางานในพื้นที่อบั อากาศ
๒.๒ หน้ากากป้ องกันสารพิษ ชีวะ เคมี
๒.๓ ฝึ กความเชื่อมัน่ ในการใช้หน้ากากป้ องกันสารพิษ ชีวะ เคมี
๓. การปฐมพยาบาลขั้นต้น (๖/๓)
๓.๑ ความมุ่งหมายในการปฐมพยาบาลขั้นต้น
๓.๒ การเกิดบาดแผล ชนิดของบาดแผลและการห้ามเลือด
๓.๓ กระดูกหักและการเข้าเฝื อก
๓.๔ การโดนงูกดั และการขันชะเนาะ
๓.๕ การโดนไฟ น้ าร้อนลวก กรดและด่างหากถูกผิวหนังร่ างกาย รวมทั้งการลดพิษ
๓.๖ การช๊อค การผายปอดช่วยชีวิตแบบต่าง ๆ
๓.๗ ฝึ กปฏิบตั ิในการปฐมพยาบาลผูป้ ่ วย
๔. การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ (๒/๓)
๔.๑ การพิจารณาสภาพการบาดเจ็บของผูป้ ่ วย
๔.๒ วิธีการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
๔.๓ ฝึ กการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บแบบต่าง ๆ
๔.๔ การเคลื่อนย้ายผูป้ ระสบภัยจากที่สูง

-๗สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- อันตรายจากไฟประเภทพิเศษ
และ สารเคมีต่าง ๆ
- การป้ องกันและลดอันตรายจาก
สารพิษ นชค.
-การปฐมพยาบาลขั้นต้น
-การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
๒
๓

๒

๖
๒
๑๔

๓
๓
๑๐

หน่วย
กิต

การวัดและ
การประเมินผล

หมายเหตุ

- สอบความรู ้
- สอบปฏิบตั ิ
๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. สงครามนิวเคลียร์ และการป้ องกันกัมมันตภาพรังสี กองการศึกษา กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก
๒. หนังสื อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาลัยพยาบาล พร.
๓. หนังสื อการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ กองบรรเทาสาธารณภัย กรมตารวจ
๔. คู่มือการระงับอุบตั ิภยั จากวัตถุอนั ตราย กรมควบคุมมลพิษ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

