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เอกสาร/คู่มือความรู้ 

          เรื่อง      คู่มือการใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุงส าหรับผู้ใช้   

             เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ GID-3 

จัดท าเมื่อ มิถุนายน ๒๕๕๘    

รายชื่อคณะผู้จัดท า 

 ๑. พ.อ.หญิง กชพรรณ  วิมุกตะลพ       นปก.ประจ า วศ.ทบ. 
๒. พ.อ.กฤษฎา  ภักดีอุทธรณ ์ รอง ผอ.กผค.วศ.ทบ. 
๓. พ.อ.หญิง เมทิน ี มรรคยาธร อจ.หน.ผคช.กศ.รร.วศ.ทบ. 
๔. พ.ต.บรรหาญ ไกรศร ี ประจ าแผนก ผยข.กผค.วศ.ทบ. 
๕. ร.ต.หญิง ชุตพิรรณ     พุ่มนิคม             ประจ ากอง กบร.วศ.ทบ. 

 ๖. วา่ที่ ร.ต.หญิง อัญภทัร  ศรีวิเศษ        ประจ าแผนก ผตท.กวก.วศ.ทบ.  
 ๗. จ.ส.อ.ชลธ ี ภาคสุภาพ นายสิบห้องปฏิบัติการ ผวพ.กวก.วศ.ทบ. 
 ๘. จ.ส.อ.แสวง พันธ์จ ารูญ เสมียน กค.วศ.ทบ. 
 ๙. จ.ส.อ.อนันตชัย สังข์สีทอง หน.ชุดตอนท าลายล้างพษิฯ ร้อย.วศ.๑ 

๑๐. ส.อ.ประพนธ ์ สุดใจ ผช.พลประจ าเครื่อง ตอนท าลายล้างพิษฯ ร้อย.วศ.๑ 
 

 
ผู้ทบทวน :   พ.อ. .........................................  รอง จก.วศ.ทบ. / CKO 

            (พรประสิทธิ์   กล่ าสมบัติ) 
 

…… 
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ผู้อนุมัติ  : พล.ต. ........................................  จก.วศ.ทบ. / CEO 

                (วิโรจน์   ศิลาอาศน์) 
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คู่มือการใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุงส าหรับผู้ใช้ 
เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ GID-3 

(NSN: 6665-01-438-6963) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 
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ค าน า 

 คู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือทางเทคนิคระดับผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสัญญาณแจ้งภัย

สารเคมีอัตโนมัติ แบบ GID-3 ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ประจ าหน่วย ใช้ในการป้องกันอันตรายจากอาวุธเคมีให้แก่

หน่วยและก าลังพล โดยสามารถตรวจจับ พิสูจน์ทราบ และส่งสัญญาณแจ้งภัยการมาถึงของกลุ่มไอสารเคมีที่มี

ความเข้มข้นในระดับที่เป็นภัยต่อสุขภาพและชีวิตอย่างฉับพลัน 

 คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ก าลังพลสามารถใช้งานและปรนนิบัติบ ารุงยุทโธปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ท าให้

ยุทโธปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานและท างานอย่างเที่ยงตรงแม่นย าตามที่ได้รับการออกแบบมา อีกทั้งเป็นการ

ช่วยกองทัพบกประหยัดงบประมาณการซ่อมบ ารุงที่จะต้องเสียไปเพราะการใช้งานยุทโธปกรณ์ผิดวิธี 

 หากผู้ใดตรวจพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้  กรุณาแจ้งให้

คณะท างานการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก * ทราบ เพื่อจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงในโอกาส

ต่อไป 

 คณะผู้จัดท า 

 มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*คณะท างานการจดัการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

…… 
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 ถนนพหลโยธิน 

 แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร 

 กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐
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(ก) 

สารบัญเรื่อง 

 ข้อ หน้า 

 

๑. กล่าวทั่วไป ๑ 

๒. คุณลักษณะทัว่ไป วตัถุประสงค์ในการใช้งาน และขีดความสามารถ ๒ 

๓. ส่วนประกอบหลัก ๔ 

๔. อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับการใช้งานและอุปกรณ์เสริม ๕ 

๕. หลักการท างาน ๖ 

๖. เครื่องควบคุม แสดงสถานภาพ และแสดงผล ๗ 

๗. การตรวจสภาพก่อนและหลังการใช้งาน และการปรนนิบัติบ ารุงทัว่ไป ๑๓ 

๘. การใช้งาน: ขั้นที่ ๑ ประกอบเครื่องเพื่อเตรียมใช้งาน ๑๗ 

๙. การใช้งาน: ขั้นที่ ๒ เปิดเครื่องให้เริ่มท างานและทดสอบตัวเอง ๒๐ 

๑๐. การใช้งาน: ขั้นที่ ๓ ทดสอบการท างานของเครื่องด้วยสารทดสอบ ๒๒ 

๑๑. การใช้งาน: ขั้นที่ ๔ ปิดใช้เสียงสัญญาณ (ท าเมื่อต้องการ) ๒๕ 

๑๒. การใช้งาน: ขั้นที่ ๕ การใช้งานในสภาวะฝนตกหรือมีฝุ่นละอองมากในอากาศ (ท าเมื่อจ าเป็น) ๒๔ 

๑๓. การใช้งาน: ขั้นที่ ๖ เชื่อมต่อกับเครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล (ท าเมื่อต้องการ) ๒๖ 

๑๔. การเลิกใช้งาน: ขั้นที่ ๑ ปิดเครื่อง ๒๗ 

๑๕. การเลิกใช้งาน: ขั้นที่ ๒ การเก็บรักษาเมื่อไม่ใช้งานและการขนย้ายในภาวะปกติ ๒๘ 

๑๖. การใช้งานในสนามรบ ๒๙ 

๑๗. การวิเคราะห์หาสาเหตุและหนทางแก้ไขข้อผิดพลาด ๓๒ 

๑๘. การซ่อมบ ารุง ๓๗ 

 ภาคผนวก ๓๙ 

…… 
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 บรรณานุกรม ๔๕
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(ข) 

สารบัญภาพ 

 ภาพที่ หน้า 

 

๑. ส่วนประกอบหลัก ๔ 

๒. รูปทรงของเครื่อง GID-3 หลังประกอบกล่องแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องแล้ว ๕ 

๓. แผนภาพระบบการท างานของเครื่อง GID-3 ๖ 

๔. ส่วนตา่ง ๆ ที่ตวัเครื่อง ๗ 

๕. ส่วนตา่ง ๆ ของจอแสดงผล ๙ 

๖. ส่วนตา่ง ๆ ของกล่องแบตเตอรี่ ๑๐ 

๗. กระเป๋าใส่เครื่องและต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ ๑๑ 

๘. ส่วนตา่ง ๆ ของหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่อง ๑๒ 

๙. ส่วนตา่ง ๆ ของตัวเครื่อง GID-3 ที่จะต้องตรวจสภาพ ๑๓ 

๑๐. ส่วนต่าง ๆ ของกลอ่งแบตเตอรี่ที่จะต้องตรวจสภาพ ๑๕ 

๑๑. ส่วนต่าง ๆ ของกระเป๋าใส่เครื่องที่จะต้องตรวจสภาพ ๑๖ 

๑๒. การถอดแยกกล่องแบตเตอรี่ออกจากตัวเครือ่ง GID-3 และถอดแบตเตอรี่ออกจากกล่องแบตเตอรี่ ๑๗ 

๑๓. การใส่แบตเตอรี่ลงในกล่องแบตเตอรี่และประกอบกล่องแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่อง GID-3 ๑๘ 

๑๔. ฝาครอบช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก ๑๙ 

๑๕. จอแสดงผลในระหวา่งที่เครื่องทดสอบตัวเอง ๒๐ 

๑๖. จอแสดงผลในระหวา่งที่เครื่องทดสอบตัวเอง ๒๑ 

๑๗. ล าดับการติดของไฟตั้งแต่ขั้นทดสอบการท างานจนถึงข้ันเครื่องพร้อมใช้งาน ๒๒ 

๑๘. การเปิดฝาครอบช่องระบายไอ ๒๓ 

๑๙. ทดสอบด้วยสารทดสอบเครื่อง ๒๓ 

๒๐. เมื่อแถบที่แถว G ขึ้น ๓ แถบ ไฟสัญญาณแจ้งภัยจะกระพริบ ๒๓ 

๒๑. เมื่อแถบที่แถว H ขึ้น ๓ แถบ ไฟสัญญาณแจ้งภัยจะกระพริบ ๒๕ 

๒๒. ปิดใช้เสียงสัญญาณ สวิตช์เปิด-ปิดอยู่ที่ 1 ๒๕ 

๒๓. การใส่ฝาครอบกันฝน ๒๕ 

๒๔. เครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล แบบ M42 ๒๖ 

…… 



~ ๑๐ ~ 
 

 

๒๕. ปิดเครื่อง สวิตช์เปิด-ปิดอยู่ที่ 0 ๒๘ 

๒๖. การถอดฝาครอบชอ่งอากาศเข้าและออก ๒๘ 

๒๗. การจดัวางระบบสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอตัโนมัติในสนามรบ ๓๐ 

๒๘. ช่องต่อและฝาครอบช่องต่อของ GID-3 ๓๑ 

๒๙. การเปลี่ยนชิ้นส่วนช่องอากาศเข้า ๓๘
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(ค) 

สารบัญตาราง 

 ตารางที่ หน้า 

 

๑. หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่ตัวเครื่อง ๗ 

๒. หน้าที่ของส่วนต่าง ๆของกล่องแบตเตอรี่ ๑๐ 

๓. หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่อง ๑๒ 

๔. การตรวจสภาพตัวเครื่อง GID-3 ๑๔ 

๕. การตรวจสภาพกล่องแบตเตอรี่ ๑๕ 

๖. การตรวจสภาพกระเป๋าใส่เครื่อง ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 
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ค าเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 

 ในการใช้งานตามปกติเครื่อง GID-3 จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ก าลังพล ค าเตือนและข้อควรระวังมีไว้

เพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดหากยุทโธปกรณ์ได้รับความเสียหาย ถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด หรือใช้

อย่างผิดวิธี 

 คู่มือเล่มนี้มี “ค าเตือน” และ “ข้อควรระวัง” ปรากฏอยู่ในบางตอนของเนื้อหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล (ค าเตือน) หรืออุปกรณ์ (ข้อควรระวัง) หากในขั้นตอนการปฏิบัติใดมี

ข้อความเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้แจ้งเตือนไว้ ให้อ่านและท าความเข้าใจก่อนจะลงมือปฏิบัต ิ

 

ค าเตือนและข้อควรระวังทั่วไป 

ค าเตือน 

อันตรายจากกมัมันตภาพรังสี 

หลอด IMS ของเครื่อง GID-3 

 ภายในชุดประกอบเครื่องตรวจจับสารเคมี (“หลอด IMS”) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่อง GID-3 มี

ต้นก าเนิดรังสีเป็นธาตุนกิเกิล-๖๓ ซึ่งเปล่งรังสีบีตา จ านวน ๒ ชิ้น แต่ละชิ้นมีกัมมันตภาพ ๑๐ มลิลิคูรี (10 mCi 

nominal activity) ต้นก าเนิดรังสีนี้แทบจะไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้เลยหากใช้อย่างถูกวิธตีามทีร่ะบุไว้ในคู่มือนี้ 

ห้ามผู้ใดเปิดดูภายในเครื่อง GID-3เพราะจะได้รับอันตรายจากรังส ี

 เพื่อความปลอดภัย เมื่อเสร็จสิ้นการปรนนิบัติบ ารุงเครื่อง ให้ล้างมืออย่างพิถีพิถันด้วยสบู่และน้ าทุก

ครั้งโดยไม่ใช้แปรงหรือสิ่งใดที่หยาบกระด้างขัดถูมือ เพราะผิวหนังจะเป็นรอยขีดข่วน เป็นช่องทางให้สาร

กัมมันตรังสีซึ่งอาจแพร่ออกมา ติดค้างที่ผิวหนังและท าอันตรายร่างกาย 



~ ii ~ 
 

 

 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติหรือตามระเบียบของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

(๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๐๑๒๓) ในการเก็บรักษา ขนส่ง หรือก าจัดเมื่อ

จ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วย 

 

ค าเตือน 

อันตรายจากบรรยากาศที่จุดติดไฟได้และวัตถุระเบิด 

 ห้ามเชื่อมต่อหรือแยกเครื่อง GID-3 กับอุปกรณ์ใดในขณะที่อยู่ในบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ (explosive 

atmosphere) เช่น ไอระเหยของสารไวไฟ หรือเมื่อมีวัตถุระเบิดอยู่ใกล้เคียง เพราะประกายไฟฟ้า (electrical 

arc and sparks) ที่ขั้วต่อหรือเต้าเสียบปลายสายต่ออุปกรณ์อาจจะท าให้เกิดการระเบิดได้ 

ค าเตือน 

อันตรายจากกมัมันตภาพรังสีและสารพิษ 

 ถ้าไฟไหม้เครื่อง GID-3 สารกัมมันตรังสีและควันพิษจะแพร่ออกมา วัสดุท าตัวเครื่องจะหลอมละลาย

กลายเป็นสารกัดกร่อน แม้ไฟจะดับแล้วแต่วัสดุนี้จะยังคงเป็นวัตถุอันตรายอยู่ 

ค าเตือน 

อันตรายจากสารพิษ 

 สารเคมีพิษที่อาจค้างอยู่ภายในเครื่อง GID-3 ภายหลังการใช้งานในสถานการณ์ถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี 

อาจท าให้เกิดการป่วยหรือเสียชีวิตได้หากไม่ระมัดระวัง จะต้องใช้มาตรการป้องกันร่างกายที่เหมาะสม 
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ค าเตือน 

อันตรายจากแบตเตอรี ่

 แบตเตอรี่ BA5590/U ที่ใช้กับเครื่อง GID-3 เป็นชนิดลิเทียม-ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งไหม้ไฟได้และ

ก่อให้เกิดอันตรายจากการกัดกร่อน มีองค์ประกอบสามชนิด คือ ธาตุลิเทียม ซึ่งท าปฏิกิริยารุนแรงเมื่อถูกน้ า

หรืออากาศชื้น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ท าให้เกิดอาการระคายเคือง และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 

ซึ่งลุกเป็นไฟได้และมีสมบัติกัดกร่อนอย่างแรง 

 ห้ามจุ่ม/แช่แบตเตอรี่ในน  าหรือสารท าลายล้างพิษเหลว 

 ห้ามทุบแบตเตอรี่ให้แตกหรือน าไปเผา 

 ห้ามประจุไฟแบตเตอรี่ 

 ห้ามเก็บแบตเตอรี่ในที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส 

 เมื่อหมดอายุการใช้งาน ให้ก าจัดแบตเตอรี่ตามระเบียบกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าเตือนข้างต้น ลิเทียม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ใน

แบตเตอรี่จะพวยพุ่งออกมาอย่างรุนแรง ห้ามอยู่ใกล้ รอจนกระทั่งไม่ได้กลิ่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้ว ถ้า

จ าเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ขณะก าลังเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว จะต้องสวมยุทธภัณฑ์ป้องกันตนที่สามารถ

ป้องกันอันตรายจากแรงดันสูงจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรงและจากสารกัดกร่อน ใช้พลั่วหรือคีมด้ามยาวเคลื่อนย้าย

แบตเตอรี่ ถ้านัยน์ตาหรือผิวหนังได้รับอันตราย ให้ใช้น้ าสะอาดปริมาณมากช าระล้างให้หมดแล้วรีบไปพบ

แพทย์ 

ค าเตือน 

อันตรายจากความร้อน 

แบตเตอร่ี BA5590/U 
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 ขณะใช้งานช่องอากาศเข้าของเครื่อง GID-3 อาจร้อนจัด (อุณหภูมิสูงถึง ๖๐ องศาเซลเซียส) อย่า

สัมผัส เมื่อปิดสวิตช์ดับเครื่องแล้ว ให้รอจนหายร้อนก่อนจับต้องเพื่อการปรนนิบัติบ ารุง 

ข้อควรระวัง 

แบตเตอรี่ท าให้เกิดอันตรายจากเพลิงและการกดักร่อน 

 ก่อนน าเครื่อง GID-3 ไปเก็บรักษาหรือขึ้นอากาศยาน ให้ถอดก้อนแบตเตอรี่ออกจากกล่องแบตเตอรี่ 

ข้อควรระวัง 

น  าเข้าเครื่อง 

 น้ าจะท าให้อุปกรณ์ภายในเครื่อง GID-3 ช ารุด ก่อนใช้น้ าท าความสะอาดเครื่องจะต้องสวมฝาครอบ

ช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก 

ข้อควรระวัง 

เครื่องอิ่มตัวท างานไม่ได้ชั่วคราว 

 ถ้าน าหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่องจ่อกับช่องอากาศเข้านานเกินไป  ไอของสารทดสอบเครื่องจะท า

ให้เครื่อง GID-3 อิ่มตัวและต้องใช้เวลาล้างระบบการท างานนานกว่าปกติ จึงไม่ควรให้เครื่องดูดไอของสาร

ทดสอบเครื่องนานกว่า ๑ วินาที 

- - - - - - - - - - - - 
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คู่มือการใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุงส าหรับผู้ใช้ 

เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ GID-3 

(Operating and Operator Maintenance Manual 

ForAutomatic Chemical Agent Alarm GID-3) 

NSN: 6665-01-438-6963 

หมายเหตุ “GID-3” และ“CHEMICAL DETECTOR” ซึ่งปรากฏอยู่ที่ตัวยทุโธปกรณ์ดา้นหน้า เป็นชื่อทางการคา้

ของบริษัทผู้ผลิต 

๑. กล่าวทั่วไป 

 ๑.๑ การใช้อาวุธเคมีเมื่อข้าศึกใช้อาวุธเคมีโจมตีด้วยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ยิงปืนใหญ่ ยิงจรวด/

ขีปนาวุธ ทิ้งระเบิด พ่นละอองทางอากาศ ฯลฯ ในการโจมตีแต่ละครั้งข้าศึกอาจจะเลือกใช้สารที่ใช้ในการ

สงครามเคมี(Chemical Warfare Agent - CWA) (ชื่อพ้อง:สารเคมี หรือ Chemical Agent ซึ่งเป็นค าที่สั้น

กะทัดรัดกว่า แต่หมายถึงสารที่ใช้ในการสงครามเคมีเมื่อเขียนหรือพูดในบริบทของอาวุธเคมีหรือสงครามเคมี)

เพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และผลอันตรายที่มุ่งหวังจะให้เกิด 

 ๑.๒ ลักษณะการแพร่กระจายของสารเคมี เมื่อแพร่กระจายออกจากอาวุธยุทโธปกรณ์สารเคมีอาจมี

ลักษณะเป็น 

 ก๊าซ(gas) ซึ่งอาจจะเบาหรือหนักกว่าอากาศ (ลอยข้ึนสูงหรือลอยต่ าใกลพ้ืน้) 

 หยดขนาดเล็ก (droplets) และหยดขนาดใหญ่ (drops) คละกัน เมื่อตกใส่พื้นและเวลาผ่าน

ไประยะหนึ่งจะระเหยเป็นไอ(vapour)ปริมาณไอและความเข้มข้นไอจะมากน้อยเพียงใด

ขึ้นอยู่กับปริมาณสารเคมีที่ใช้และคุณสมบัติในการระเหยว่ายากง่ายเพียงใด 

 แอโรซอล(aerosol) ซึ่งอาจเป็นละอองของเหลว (very fine droplets, mist)(อนุภาค

ของเหลว) หรือเป็นฝุ่นละเอียดมาก (อนุภาคของแข็ง) 

เมื่อก๊าซ ไอ หรือแอโรซอล แพร่สู่บรรยากาศแล้ว ถ้ามีปริมาณมากจะรวมตัวกันเป็นกลุม่ก้อน(cloud) และถ้ามี

ลมพัดจะถูกกระแสลมพัดพาไปได้ค่อนข้างไกล ในขณะที่เคลื่อนไปตามลมก็จะแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ได้มาก

ขึ้น แต่จะสูญเสียความเข้มข้นในเวลาเดียวกัน จนในที่สุดไอและก๊าซจะเจือจางลงจนไม่สามารถท าอันตราย

ร่างกายได้ ส่วนแอโรซอลนอกจากจะมีพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งจะตกลงสู่พื้นตามแรง

โน้มถ่วงของโลกและละอองของเหลวในกลุ่มแอโรซอลอาจจะระเหยหมดไปในบรรยากาศ ไม่เหลือตกลงพื้นอีก

ต่อไป 

…… 
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 ๑.๓ อันตรายที่เกิดแก่ทหารในสนามรบทหารหรือหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่โจมตี (attack area) อาทิ 

ต าบลลูกระเบิด กระสุนปืนใหญ่ หรือจรวดตก หรือต าบลพ่นละออง จะได้รับอันตรายจากสารเคมีทันทีที่ถูก

โจมตี แต่ทหารหรือหน่วยทหารที่อยู่ห่างไกลออกไปจากพื้นที่โจมตี ในทิศทางใต้ลม (downwind) ก็อาจได้รับ

อันตรายในภายหลังโดยไม่รู้ตัว เมื่อกระแสลมพัดพาเอาสารเคมีที่เป็นก๊าซ ไอ หรือแอโรซอล มาด้วย อันตรายนี้

น่ากังวลกว่า เนื่องจากสารที่ใช้ในการสงครามเคมีมักไม่มีกลิ่นและไม่มีสีในระดับความเข้มข้นในสนาม (field 

concentration) ทหารหรือหน่วยทหารที่อยู่ในพื นที่อันตรายใต้ลม(Downwind Hazard Area, DHA) จะมี

โอกาสอยู่รอดได้ต่อเมื่อได้รับการเตือนภัยล่วงหน้า (warning) จากหน่วยเหนือผ่านระบบการเตือนภัยและ

รายงานนิวเคลียร์-ชีวะ-เคมี (NBC Warning and Reporting System - NBCWRS) หรือมียุทโธปกรณ์เฝ้า

ตรวจ (monitor) อากาศ เพื่อตรวจจับ (detect) กลุ่มก๊าซหรือไอของสารที่ใช้ในการสงครามเคมีที่ลอยตามลม

มา และจะส่งสัญญาณแจ้งภัย (alarm) เมื่อความเข้มข้นของสารเคมีสูงใกล้จะถึงระดับที่เป็นภัยต่อสุขภาพและ

ชีวิตอย่างฉับพลัน(Immediate Danger to Life and Health, IDLH)ยุทโธปกรณ์เช่นว่านี้เป็นยุทโธปกรณ์

ประจ าหน่วย เรียกว่า “เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ” (Automatic Chemical Agent Alarm) ซึ่ง

เป็นสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์และอยู่ในความรับผิดชอบด้านการส่งก าลังบ ารุงของ วศ.ทบ. 

๒. คุณลักษณะทั่วไป วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และขีดความสามารถ 

 ๒.๑ คุณลักษณะทั่วไปGID-3 สามารถท างานติดต่อกันได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้า

กระแสตรงจากแบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนได้ เมื่อGID-3 ตรวจจับสารที่ใช้ในการสงครามเคมีในอากาศได้ จะ

แสดงผลการตรวจจับและส่งสัญญาณแจ้งภัยในเวลาจริง (real time) (ทันทีโดยไม่มีการหน่วงเวลา) นอกจากนี้

ยังสามารถพ่วงต่อกับเครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล (remote alarm) เพื่อให้ GID-3 สามารถส่ง

สัญญาณแจ้งภัยถึงสถานที่ห่างไกลจากที่ตั้งวางเครื่อง มีกระเป๋าส าหรับใช้ในการเก็บรักษาหรือขนย้ายเครื่อง 

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

 ๒.๒.๑ เป็นยุทโธปกรณ์ที่ออกแบบให้สามารถใช้ก าลังพลเพียงนายเดียวขนย้ายและใช้งานในสนาม 

โดยน าเครื่องใส่กระเป๋าที่มีให้แล้วสะพายติดตัวไป หรือยก/ห้ิวเครื่องที่หูห้ิวของเครื่อง 

 ๒.๒.๒ ใช้ในการเฝ้าตรวจอากาศ (air monitoring)หาไอของสารที่ใช้ในการสงครามเคมีที่ปะปนอยู่

ในอากาศ พิสูจน์ทราบประเภทของสารที่ตรวจพบประเมินความเข้มข้นไอ แล้วแปลงผลการตรวจพบให้

มองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนในรูปแบบของแถบที่จอแสดงผล(bargraph display) แต่ละแถบ

หมายถึงระดับอันตราย(hazard level) และเมื่ออันตรายใกล้จะสูงถึงระดับที่เป็นภัยต่อสุขภาพและชีวิตอย่าง

ฉับพลัน เครื่องจะส่งสัญญาณแจ้งภัยให้ทราบโดยแสดงให้เห็นเป็นไฟกระพริบสีแดงที่จอแสดงผล พร้อมกับส่ง
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เสียงสัญญาณให้ได้ยิน (ผู้ใช้สามารถเลือกให้เครื่องแสดงสัญญาณไฟเพียงอย่างเดียวด้วยการปิดการส่งเสียง

สัญญาณ)เพื่อให้ก าลังพลมีเวลาป้องกันตนเอง อาทิ สวมหน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ ได้ทันก่อนจะได้รับอันตราย 

 ๒.๒.๓ ใช้งานให้เหมาะกบัภารกิจไดใ้นรูปแบบต่อไปนี้ 

 วางบนพื้นเพื่อตรวจเป็นจุดโดยวางไว้เหนือลมก่อนเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมี หรือ

หลังจากได้รับแจ้งว่าหน่วยอื่นถูกโจมตีแล้วแต่สารเคมียังเคลื่อนตามลมมาไม่ถึง  เหมาะ

ส าหรับทหารราบ และทหารราบ/ทหารม้ายานเกราะที่ลงรถรบเดินดิน 

(หมายเหตุ ผู้ใช้พึงตระหนักว่า GID-3สามารถตรวจได้เฉพาะอากาศที่อยู่เหนือช่องอากาศ

เข้าที่ตัวเครื่อง จึงไม่อาจใช้ผลการตรวจอากาศเพียงจุดเดียวประเมินอันตรายทั่วทั้งพื้นที่) 

 

 ติดตั้งทีด่้านนอกยานลาดตระเวน เพื่อตรวจในระหว่างการลาดตระเวน 

 วางรอบที่ตั้งหน่วย ในลักษณะการป้องกันวงรอบ (perimeter protection) เพื่อการ

ตรวจเป็นพื้นที่ ทั้งที่ตั้งหน่วยในสนามและที่ตั้งปกติ เช่น ฐานบิน ที่บัญชาการหลัก ศูนย์

ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และจุดยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมกันเป็นระบบเครือข่ายและส่ง

สัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกลทางสายหรือแบบไร้สาย 

 วางไว้ภายในที่ป้องกันภัย นชค.ส่วนรวม (NBC Collective Protection หรือ COLPRO) 

เช่น ที่พักก าบังป้องกันส่วนรวม(COLPRO shelter) ซึ่งใช้เป็นที่บังคับการและภายใน

ยานทางยุทธการ เช่น รถถัง ปืนใหญ่อัตตาจร รถเกราะ และรถพยาบาลสนามขณะเปิด

ใช้งานยุทธภัณฑ์ป้องกัน นชค.ส่วนรวมประจ ารถ(NBC COLPRO equipment for 

combat vehicles)เพื่อตรวจจับการรั่วเข้ามาของสารเคมี 

 ติดตั้งที่ด้านนอกยานทางยุทธการ เช่น รถถัง รถเกราะ รถเกราะล าเลียงพล ที่ปิดหมด

และเปิดใช้งานยุทธภัณฑ์ป้องกัน นชค.ส่วนรวมประจ ารถ เพื่อให้ ผู้ที่อยู่ในรถทราบ

สถานะบรรยากาศภายนอกรถว่ามีอันตรายจากสารเคมีหรือปลอดภัยในระหว่างการ

เดินทางและก่อนออกจากรถ 

ทั้งนี้การใช้งานในบางรูปแบบจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมตามความจ าเป็น 

 ๒.๓ขีดความสามารถ 

 ๒.๓.๑ ตรวจจับโดยอตัโนมัติไอของสารที่ใชใ้นการสงครามเคมี๒ ประเภท คือ 

 สารประสาท(NerveAgents)กลุ่มสารจี(G-Agents)ซึ่งได้แก่สารทาบุน(Tabunหรือ 

GA) สารซาริน (Sarinหรือ GB) และสารโซมาน (Somanหรือ GD) 
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 สารพุพอง(Blister Agents)พวกสารมัสตาร์ด (Mustard Agents) ซึ่งได้แก่ สาร

ซัลเฟอร์มัสตาร์ด (Sulphur Mustard หรือ HD) และสารลิวิไซท์ (Lewisite หรือ L) 

แต่GID-3 สามารถระบุได้เพียงประเภทของสาร ว่าเป็นสารประสาท (G-Agents) หรือสารพุพอง (H-Agents) 

 ๒.๓.๒ แสดงผลการตรวจพบสารเคมีเป็นแถบที่จอแสดงผล แต่ละแถบหมายถึงระดับอันตราย 

 ๒.๓.๓ เมื่อระดับความเข้มข้นไอใกล้ถึงระดับที่เป็นภัยต่อสุขภาพและชีวิตอย่างฉับพลัน จะส่ง

สัญญาณแจ้งภัยเป็นไฟสัญญาณและ/หรือเสียงสัญญาณ 

 ๒.๓.๔“ล้างระบบ” ได้ด้วยตัวเอง (clearing itself) เมื่อระบบการท างานของเครื่อง “อิ่มตัว” 

(saturated) หลังจากดูดไอสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปตรวจ ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาทีเครื่องจะกลับมา

อยู่ในสภาพพร้อมตรวจสารเคมี 

 ๒.๓.๕ท างานโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมเมื่อวางไว้เหนือลมจากเครื่องสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล 

 ๒.๓.๖เป็นยุทโธปกรณ์หิ้วได้ (portable) และก าลังพลเพียงนายเดียวสามารถใช้งานได้ 

 ๒.๓.๗ใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาทีในการเตรียมเครื่องให้พร้อมใช้งาน และใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาทีใน

การปิดการท างานและท าให้เครื่องอยู่ในสภาพพรอ้มขนย้าย 

 ๒.๓.๘ทนทานต่อการใช้งานในสนามรบ ท างานได้ในทุกสภาวะอากาศ (ห้วงอุณหภูมิตั้งแต่ -๓๐ ถึง 

+๕๒    ซ. และห้วงความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ ๕% ถึง ๑๐๐%) 

๓. ส่วนประกอบหลัก 

 เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัต ิแบบ GID-3 มีส่วนประกอบหลัก (major components) ๓ ส่วน คือ 

 ตวัเคร่ือง กล่องแบตเตอร่ี กระเป๋าใส่เคร่ือง 
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ภาพที ่๑ สว่นประกอบหลักของGID-3 

 ๓.๑ ตัวเครื่อง 

 น้ าหนัก ๔.๘ กิโลกรัม 

 กว้าง ๑๘.๕ เซนติเมตร 

 ยาว ๑๖ เซนติเมตร 

 สูง ๒๗ เซนติเมตร 

 ๓.๒ กล่องแบตเตอรี ่

 ก่อนใช้งานจะต้องใส่แบตเตอรี่ BA5590/U ซึ่งเป็นแหล่งก าลังไฟฟ้า จ านวน ๑ ก้อน ในกล่องและ

ประกอบกล่องแบตเตอรี่เข้ากับด้านฐานของตัวเครื่อง จึงจะสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แรงดันไฟฟ้า 

๒๔ โวลต์ให้ตัวเครื่องแบตเตอรี่ ๑ ก้อนมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๕ ชั่วโมงในสภาวะปกติ แต่เวลา

ใช้งานอาจลดเหลือเพียง ๓-๔ ชั่วโมงในสภาวะอากาศหนาวจัด (อุณหภูมิประมาณ -๖๐ °ซ.)  

 น้ าหนัก ๑.๕ กิโลกรัม(รวมแบตเตอรี่ ๑ ก้อน หนัก ๑ กิโลกรัม) 

 กว้าง ๒๐.๕ เซนติเมตร 

 ยาว ๑๕ เซนติเมตร 

 สูง ๗.๕ เซนติเมตร 

 

 ๓.๓ กระเป๋าใส่เครื่อง 

 ใช้ส าหรับใส่ตวัเครื่องพรอ้มกล่องแบตเตอรี่และสิ่งอุปกรณ์ที่มีมาให้ เพือ่การเก็บรักษาและขนย้าย 

 น้ าหนัก ๒.๒ กิโลกรัม(กระเป๋าเปล่า) 

 กว้าง ๒๘ เซนติเมตร 

 ยาว ๑๕ เซนติเมตร 
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 สูง ๔๐ เซนติเมตร 

ภาพที ่๒ รูปทรงของเครือ่ง GID-3 หลังประกอบกล่องแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องแล้ว 

๔. อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการใช้งานและอุปกรณ์เสริม 

 ๔.๑ อุปกรณจ์ าเป็น 

 - แบตเตอรี ่BA5590/U(ชนิดลิเทียม-ซัลเฟอร์ไดออกไซด์)แรงดันไฟฟา้ ๒๔ โวลต ์

 - หลอดบรรจุสารทดสอบเครื่อง 

 - ฝาครอบช่องอากาศเข้าและออก 

 - ฝาครอบกันฝน 

 ๔.๒ อุปกรณ์ส ารอง 

 - ช่องอากาศเข้า 

 ๔.๓ อุปกรณ์เสริม 

 - เครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล เช่น แบบ M42 

 - สายโทรศัพท์สนามยาว ๔๐๐ เมตร (ส าหรับพ่วงเครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกลกับ

เครื่อง GID-3) 

 - เครื่องแปลงไฟ (จากไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรง) 

 - ฐานติดตั้ง แบบ M228 ใช้กับ รยบ. ๑/๔ ตัน หรือ ๒ ๑/๒ ตัน 
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 หมายเหตุ รายการสิ่งอุปกรณ์ในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ มีมากับเครื่อง GID-3 

๕. หลักการท างาน 

 ๕.๑ กล่าวทั่วไปGID-3 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสารเคมีที่ใช้เทคนิคตรวจจับการเคลื่อนตัวของไอออน (ไอออน 

โมบิลิตี สเปกโตรเมตรี) (Ion Mobility Spectrometry, IMS) หรือรู้จักกันในชื่อที่ไม่เป็นทางการว่า “เครื่อง

สแกนไอออน” ในการท างาน GID-3 จะดูดอากาศจากบรรยากาศรอบตัวเครื่องเข้าไปภายในเครื่องทางช่อง

อากาศเข้า แล้วแยกส่งไปยังหน่วยตรวจหาสารเคมี ๒ หน่วย หน่วยหน่ึงท าหน้าที่ตรวจหาสารประสาทพวกสาร

จี (เช่น สารทาบุน หรือ GA, สารซาริน หรือ GB, สารโซมาน หรือ GD) อีกหน่วยท าหน้าที่ตรวจหาสารพุพอง

พวกสารเอช (เช่น สารมัสตาร์ดซัลเฟอร์ หรือ HD)และสารลิวิไซท์ (L)หลังจากนั้นอากาศจะถูกปล่อยออกสู่

บรรยากาศภายนอกทางช่องอากาศออก หน่วยตรวจหาสารเคมีจะส่งสัญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของสารเคมีที่

ตรวจพบไปยังหน่วยประมวลผล และผลทีป่ระมวลได้จะส่งเป็นสัญญาณไปยังจอแสดงผล เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นได้

ว่าเครื่องตรวจพบสารเคมีพวกใดและมีอันตรายระดับใด ระยะเวลาที่เครื่องได้ท างานไปแล้วจะปรากฏที่จอ

แสดงชั่วโมงการท างานซึ่งอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๓ แผนภาพระบบการท างานของเครื่อง GID-3 

 
อากาศเข้า ช่องอากาศเข้า ตรวจหา 
 สาร G  
 
 
 

 

อากาศออก ช่องอากาศออก 
 

ประมวลผล 
ทาง

อิเล็กทรอนิก 

แสดงผล 

สวิตช ์
เปิด-ปิด 

เสียง
สัญญาณ 

บันทึก
ชั่วโมงการ

ท างาน 

ตรวจหา 
สาร H 
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 ๕.๒ สัญญาณแจ้งภัย เมื่อแถบแสดงระดับอันตรายของไอที่หน้าจอแสดงผลมีไฟสว่างขึ้นเกินกว่า ๓ แถบ

ไฟสัญญาณอันตรายสีแดงที่จอแสดงผลจะกระพริบ (สัญญาณแจ้งภัย) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเข้าสู่ภาวะอันตราย

แล้วและถ้าผู้ใช้เลือกไว้ล่วงหน้าว่าจะเปิดเสียง เสียงสัญญาณก็จะดังขึ้นเป็นระยะ ๆ ด้วย สวิตช์แบบบิดที่อยู่

ใกล้กับจอแสดงผลมีไว้ส าหรับเปิด-ปิดการท างานของเครื่องและเปิด-ปิดเสียงสัญญาณแจ้งภัย 

 ๕.๓ การล้างระบบ ถ้าไอของสารเคมีมีความเข้มข้นสูงจนท าให้ไฟสัญญาณแสดงระดับอันตรายเกินกว่า ๕ 

แถบ GID-3 จะท าการ “ล้างระบบ” (“cleardown” operation) ด้วยการหยุดดูดอากาศเข้าไปตรวจในเครื่อง

เป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน ๕ นาทีโดยประมาณ) เพื่อให้ระบบการท างาน “ฟื้นตัว” หลังจากรับไอสารเคมีเข้าไป

จนเกิดการอิ่มตัวเมื่อหายอิ่มตัวแล้ว GID-3จึงจะเริ่มดูดอากาศเข้าไปตรวจใหม ่

๖. เครื่องควบคุม แสดงสถานภาพ และแสดงผล 

 ๖.๑ หน้าที่ของส่วนตา่ง ๆ ที่ตวัเครื่อง 

 

ภาพที ่๔ สว่นต่าง ๆ ที่ตวัเครื่อง 
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ตารางที่ ๑ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่ตวัเครื่อง 

หมายเลข ส่วนต่าง ๆ หน้าที ่

๑ สวิตช์เปิด-ปิด 

เปิด-ปิดการท างานของเครื่องและเปิด-ปิดเสียงสัญญาณแจ้งภัย 

ต าแหน่ง 0 = ปิดการท างาน 

ต าแหน่ง 1 = เปิดการท างานแต่ไม่เปิดเสียงสัญญาณ 

ต าแหน่ง 1+ = เปิดการท างานพร้อมเสียงสัญญาณ 

๒ จอแสดงผล 
แสดงระดับอันตรายของไอสารเคมเีป็นแถบ สถานการณ์ท างาน

ของเครื่อง และไฟสัญญาณอันตราย 

๓ ช่องอากาศเข้า เป็นช่องทางให้อากาศผ่านเข้าไปในเครื่อง 

๔ ช่องอากาศออก เป็นช่องทางระบายอากาศออกจากเครื่อง 

๕ 
ช่องทดสอบการไหลเวียน

ของอากาศ 
ใช้ส าหรับการซ่อมบ ารุงขั้นคลังเท่านั้น 

๖ ช่องต่อไฟเข้า เป็นเต้ารับส าหรับต่อสายไฟน าไฟฟ้ากระแสตรงเข้าเครื่อง 

๗ 
ขั้วต่อสายสัญญาณแจ้งภยั

จากระยะไกล 
ส าหรับต่อสายสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล (สายโทรศัพท์สนาม) 

๘ ช่องต่อข้อมูลเข้า เป็นเต้ารับแบบ ๖ หมุด ส าหรับต่อสายอุปกรณ์สือ่สารข้อมูล 

๙ ช่องระบายอากาศ 
เพื่อชดเชยความดันอากาศภายในและภายนอกเครื่องเมื่อมีความ

เปลี่ยนแปลงความดัน 

๑๐ ฝาครอบช่องอากาศเข้า 
ใช้ปิดช่องอากาศเข้าระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย เพื่อ

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง 

๑๑ หูห้ิว ส าหรับห้ิวหรือยกเครื่อง 

๑๒ ล าโพง ส่งเสียงสัญญาณแจ้งภัย (เมื่อผู้ใช้เลือกที่จะเปิดเสียงสัญญาณ) 

๑๓ จอแสดงชั่วโมงการท างาน 
แสดงเวลาการท างานของเครื่องที่จอแบบผลึกเหลว (LCD) ขณะ

บันทึกจะแสดงสัญลักษณ์รูปนาฬิกาทรายกระพริบ บันทึกเวลาที่
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ได้ใช้งานไปละเอียดถึงเศษหนึ่งส่วนสิบของชั่วโมง 

๑๔ ฝาครอบช่องอากาศออก 
ใช้ปิดช่องอากาศออกระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย เพื่อ

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง 

 ๖.๒ หน้าที่และการท างานของส่วนต่างๆที่จอแสดงผล 

ภาพที ่๕ สว่นต่าง ๆ ของจอแสดงผล 

 ๖.๒.๑ ส่วนบนของจอแสดงผลมีแถวแสดงแถบสัญญาณจ านวน ๒ แถว(๑,๒) แต่ละแถวแสดงแถบ

สัญญาณได้สูงสุด ๘ แถบ 

 แถวบน (๑) มีอักษร G ก ากับอยู่ด้านซ้าย แสดงระดับอันตรายจากไอของสารประสาทที่

ตรวจพบ 

 แถวล่าง (๒) มีอักษร H ก ากับอยู่ด้านซ้ายแสดงระดับอันตรายจากไอของสารพุพองที่ตรวจ

พบ 

เมื่อตรวจพบไอสารเคมีแถบสัญญาณจะมีไฟสีเหลืองสว่างขึ้น ไอยิ่งมีความเข้มข้น (= มีระดับอันตราย) มากขึ้น

เท่าใดแถบก็จะมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย เริ่มจากอันตรายระดับต่ าเมื่อแถบสัญญาณด้านซ้ายสว่างขึ้นและจะ

เพิ่มจ านวนมากขึ้นตามล าดับ จนถึงอันตรายระดับสูงสุดเมื่อแถบสัญญาณสว่างขึ้นทั้ง ๘ แถบ จ านวนแถบที่

สว่างข้ึนบ่งบอกถึงระดับอันตรายดังนี้ 

 ๑ ถึง ๒ แถบ อันตรายจากไอสารเคมีอยู่ในระดับต่ า 

 ๓ ถึง ๕ แถบ อันตรายจากไอสารเคมีอยู่ในระดับสูง 

 ๖ ถึง ๘ แถบ อันตรายจากไอสารเคมีอยู่ในระดับสูงมาก 
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 ๖.๒.๒ ส่วนล่างของจอแสดงผลมีช่องไฟสี่เหลี่ยม ๓ ช่องส าหรับแสดงสถานะของเครื่องและส่ง

สัญญาณอันตรายช่องซ้าย (๓) เป็นไฟสีเขียว มีอักษร S (ย่อจากค าว่าSampling ตรวจตัวอย่างอากาศ) ก ากับ

อยู่ด้านซ้าย เมื่อไฟติดแสดงว่าเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานช่องกลาง (๔) มีความกว้างเป็นสองเท่าของไฟ

ช่องอื่น เป็นไฟสีแดง มีค าว่า ALARM ก ากับอยู่ด้านล่าง เมื่อแถบสัญญาณแสดงผลการตรวจพบสาร G หรือ 

สาร H (หรือทั้งสองประเภทพร้อมกัน) สว่างข้ึนตั้งแต่๒ แถบขึ้นไปไฟสีแดงจะกระพริบพร้อมเสียง 

สัญญาณดังเป็นระยะ ๆ เป็นการส่งสัญญาณแจ้งภัยว่ามีอันตรายจากไอสารเคมี (สัญญาณอันตราย)ช่องขวา 

(๕) เป็นไฟสีเหลือง มีอักษร W(ย่อจากค าว่าWait ให้รอ) ก ากับอยู่ด้านขวา ถ้าไฟติดแสดงว่าเครื่องอยู่ในสถานะ

ก าลังทดสอบการท างานด้วยตัวเอง ให้รอ หรือถ้าติดแล้วไม่ดับแสดงว่าเครื่องอยู่ในสถานะท างานผิดพลาด 

ให้งดใช้ 

 หมายเหตุ เครื่อง GID-3 บางรุ่นอักษร S และ W จะอยู่ที่ขอบล่างของจอแสดงผล ใต้ไฟแสดงสถานะเครื่อง

สีเขียวและสีเหลืองตามล าดับ 

 ๖.๓ หน้าที่ของส่วนตา่ง ๆ ที่กล่องแบตเตอรี ่

ภาพที ่๖ สว่นต่าง ๆ ของกล่องแบตเตอรี่ 

 

ตารางที่ ๒ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของกล่องแบตเตอรี ่

หมายเลข ส่วนต่าง ๆ หน้าที่ 

๑ มือจับขอเกี่ยว เลื่อนขอเกี่ยวขึ้น-ลงเพื่อยึดกล่องแบตเตอรี่เข้ากบั 
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ตัวเครื่อง GID-3 หรือเพือ่แยกออกจากกัน 

๒ เต้าเสียบแบตเตอรี่ ต่อสายไฟของกล่องแบตเตอรี่เข้ากับก้อนแบตเตอรี่ 

๓ 
แบตเตอรี่ BA5590/U 

ชนิดลิเทียม-ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

เป็นแบตเตอรี่แบบประจุไฟไม่ได้ จ่ายไฟกระแสตรง  

แรงดันไฟฟา้ ๒๔ โวลต์ ที่ ๗.๒ แอมแปร์ให้กับGID-3 

๔ หัวต่อสายไฟ 
ต่อกับตัวเครื่อง GID-3 เพื่อจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ใน 

กล่องให้ 

๕ ฝากล่องแบตเตอรี ่ ป้องกันไม่ให้น้ าและฝุ่นละอองเข้าไปในกล่องแบตเตอรี ่

 ๖.๔ กระเป๋าใส่เครื่องและสิ่งอุปกรณ์ในกระเป๋า 

ภาพที ่๗ กระเป๋าใส่เครือ่งและต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 

 สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บไว้ภายในกระเป๋าใส่เครื่อง 

๑ หลอดบรรจุสารทดสอบเครื่อง(๑ ชิ้น) 

๒ ฝาครอบกันฝน (๒ ชิ้น) 

๓ ฝาครอบช่องอากาศเข้าและออก (๒ ชิ้น) 
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๔ หนังสือคู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ ๑ เล่มและ/หรือภาษาไทย ๑ เล่ม) 

๕ ชิ้นส่วนช่องอากาศเข้า (๑ ชิ้น) 

 ๖.๕ หลอดบรรจุสารทดสอบเครื่อง 

 ๖.๕.๑ ใช้ส าหรับทดสอบ GID-3 ว่าสามารถตรวจจับไอของสารประสาทและสารพุพองได้หรือไม่ โดย

น าช่องระบายไอสารทดสอบเครื่องไปจ่อปลายช่องอากาศเข้าที่ตัวเครื่อง GID-3เมื่อไอสารทดสอบเข้าไปใน

เครื่องแล้ว จะมีพฤติกรรมเลียนแบบไอของสารที่ใช้ในการสงครามเคมี เพื่อให้ GID-3 ตรวจจับ 

 ๖.๕.๒ สารเลียนแบบ(simulant) ที่ใช้ในการทดสอบGID-3จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายตราบที่

อยู่ภายในหลอดบรรจุ สารเลียนแบบสารประสาทคือสารไดโพรพิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์ (Di-Propylene 

Glycol Methyl Ether หรือ DPM) ซึ่งเป็นสารพวกเดียวกับน้ ายาเติมหม้อน้ ารถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การหล่อเย็นและป้องกันน้ าในหม้อน้ ากลายเป็นน้ าแข็งในฤดูหนาวในต่างประเทศ ส่วนสารเลียนแบบสารพุพอง

คือสารเมทิลซาลิไซเลท (Methyl Salicylate หรือ MS) ซึ่งรู้จักกันในชื่อน้ ามันระก า ตามธรรมดาใช้เป็น

ส่วนผสมอย่างหน่ึงของยาทาคลายกล้ามเน้ือ 

ภาพที ่๘ สว่นต่าง ๆ ของหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่อง 

 

ตารางที่ ๓ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของหลอดบรรจสุารทดสอบเครื่อง 

หมายเลข ส่วนต่าง ๆ หน้าที่ 
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๑. 
ปลายหลอดด้านที่มีอักษรH 

(สารพพุอง) 

ปลายหลอดด้านนี้มีสันยาว ๓แนวเป็นเครื่องบ่งบอกว่า

เป็นด้านที่บรรจุสารเลียนแบบสารพุพอง 

๒. 
ฝาครอบช่องระบายไอ 

(ที่ปลายหลอดด้านที่มีอกัษร H) 

เมื่อเปิดฝา ไอสารเลียนแบบสารพุพองจึงจะแพร่ออก

จากช่องระบายไอได้ 

๓. ช่องระบายไอ 

เป็นช่องให้ไอสารเลียนแบบสารพุพองระบายออกจาก

หลอดบรรจุ (มีช่องระบายเช่นเดียวกันนีท้ี่ปลายหลอด

ด้านสาร G) 

๔. 
ฝาครอบช่องระบายไอ 

(ที่ปลายหลอดด้านที่มีอกัษร G) 

เมื่อเปิดฝา ไอสารเลียนแบบสารประสาทจึงจะแพร่

ออกจากช่องระบายไอได ้

๕. 
ปลายหลอดด้านที่มีอักษรG 

(สารประสาท) 

ปลายหลอดด้านนี้เรียบ เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นด้าน

ที่บรรจุสารเลียนแบบสารประสาท 

 

๗. การตรวจสภาพก่อนและหลังการใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุงทั่วไป 

 ๗.๑ การตรวจสภาพ 

 เพื่อให้ยุทโธปกรณ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั งจะต้องท าการตรวจ

สภาพตามรายการในตารางต่อไปนี ้
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 ๗.๑.๑ตัวเครื่อง 

ภาพที ่๙ สว่นต่าง ๆ ของตัวเครื่อง GID-3 ที่จะตอ้งตรวจสภาพ 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๔การตรวจสภาพตัวเครือ่ง GID-3 

ล าดับ ส่วนที่ต้องตรวจ วิธีการตรวจ ช ารุดถ้า 
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การตรวจ 

๑. ด้านนอก 
ตรวจตัวเครื่อง (๑) หาฝุน่ รอยกัดกร่อน 

คราบสกปรก และชิ้นส่วนช ารุดหรือสูญหาย 

มีชิ้นส่วนใดหักหรือสูญ

หาย 

๒. จอแสดงผล 
ตรวจหน้าปัด (๒) เพื่อหารอยรา้วและการ

หลวมคลอน 

หน้าปัดมีรอยร้าวหรือ

หลวมคลอน 

๓. สวิตซ์เปิด-ปิด 
ตรวจดูวา่สวติซ์ (๓) ไม่ได้ช ารุดและยัง

ท างานไดต้ามปกต ิ

สวิตซ์หักหลุดได้ หรือ

สูญหาย 

๔. 
ช่องต่อสายไฟและช่อง

ต่อข้อมูลเข้า 

ถอดฝาครอบ (๔และ๕) ออก ตรวจหาการ

ช ารดุของช่องต่อ เสรจ็แล้วปิดฝาครอบไว้

ตามเดิม 

ช่องต่อมีรอยร้าวหรือ

แตกหัก หมุดหักหรืองอ 

๕. 
ขั้วต่อสายสัญญาณ

แจ้งภัยจากระยะไกล 

ดูว่าขั้วต่อ (๖) ยังอยู่ครบ ไม่หักหรืองอมาก

จนใช้งานไม่ได ้(เมื่อกดแล้วปล่อย จะต้องดีด

ตัวขึ้น) 

ชิ้นส่วนสูญหายหักหรือ

งอจนใช้งานไม่ได ้

๖. 
ช่องเกี่ยวขอเกี่ยว 

ยึดกล่องแบตเตอรี ่

ดูว่าชอ่งเกี่ยว (๗) ทั้งสองข้างของตัวเครื่อง

ไม่หักหรือสูญหาย 

ช่องเกี่ยวหักหรือสูญ

หาย 
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 ๗.๑.๒ กล่องแบตเตอรี ่

ภาพที ่๑๐ สว่นต่าง ๆ ของกล่องแบตเตอรี่ที่จะตอ้งตรวจสภาพ 

ตารางที่ ๕การตรวจสภาพกล่องแบตเตอรี ่

ล าดับ 

การตรวจ 
สิ่งท่ีต้องตรวจ วิธีการตรวจ ช ารุดถ้า 

๑. ด้านนอก 

ตรวจตัวกล่อง (๑) หารอยแตกและรอยร้าว

ที่อาจท าให้แบตเตอรี่ท างานไม่ถูกต้อง และ

ชิ้นส่วนสูญหาย 

แตก รา้ว หรือมีชิ้นส่วนสูญหาย 

๒. สายไฟ 
ตรวจสายไฟ (๒) หารอยถูกตัดหรือกรีดบี้

แบน สายละลายหรือฉนวนหลุดลุ่ย 

มองเห็นสายมีรอยช ารดุ หรือ

มองเห็นเส้นลวดโผลอ่อกมา 

๓. ฝากล่อง 
ตรวจฝากล่อง (๓) หารอยฉีกขาดและรอย

สึกหรอที่เนื้อยาง 

มีรอยสึกหรอหรือฉีกขาด 

๔. 
หัวต่อสายไฟ 

(เต้าเสียบ) 

ตรวจเต้าเสียบ (๔) และสายไฟ หารอยบิดงอ 

หัก รอยไหม้ หรือชิ้นสว่นสูญหาย 

เต้าเสียบหรือสายไฟบิดงอ หัก 

ไหม้ หรือมีชิ้นส่วนสูญหาย 
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 ๗.๑.๓กระเป๋าใส่เครื่อง 

ภาพที ่๑๑ สว่นต่าง ๆ ของกระเป๋าใส่เครื่องที่จะต้องตรวจสภาพ 

ตารางที่ ๖การตรวจสภาพกระเป๋าใส่เครื่อง 

ล าดับ 

การตรวจ 
สิ่งท่ีต้องตรวจ วิธีการตรวจ ช ารุดถ้า 

๑. กระเป๋าใส่เครื่อง - ตรวจหาการช ารุดและรอยฉีกขาดทีต่ัวกระเป๋า 

(๑) และกระเป๋าข้างด้านนอก (๒) ซึ่งท าให้ไม่

สามารถใช้ป้องกันเครื่อง GID-3 และสิ่ง

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ภายในกระเป๋า 

- ตรวจตัวล็อคฝากระเป๋า (คลิปล็อค) (๓) ว่ามี

ครบ ไม่แตกหัก และเมื่อล็อคสามารถยึดฝา

กระเป๋าไม่ให้ให้เปิดออก 

- ตรวจแถบตีนตุ๊กแกติดฝากระเป๋าเก็บสิ่ง

อุปกรณ์(๔) ว่าตดิและดึงออกได้โดยงา่ยหรือไม ่

กระเปา๋ไม่สามารถใช้

เก็บเครื่อง GID-3และ

สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ,ไม่

สามารถปิดฝากระเป๋า

หรือสะพายได,้ หรือมี

สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บไว้ใน

กระเป๋าสูญหาย 



~ ๑๙ ~ 
 

 

- ตรวจสายสะพายกระเป๋า (๕) หารอยเป่ือย

หรือรอยขาด และขอเกี่ยวที่ปลายสายใช้การได ้

 

 ๗.๒ การปรนนิบัติบ ารุงทั่วไป 

 ๗.๒.๑ ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๘ - ๑๒ ชั่วโมง 

 ๗.๒.๒ ถ้าไม่ไดใ้ช้งานนานกว่า ๑ เดือน กอ่นน าไปใช้จะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ ๑๒ ชั่วโมง 

 ๗.๒.๓ ควรเปลี่ยนหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่องที่ใช้แล้ว (น าออกจากซองปิดผนึกแล้ว) ทุก ๖ เดอืน 

 ๗.๒.๔ ควรเปลี่ยนอุปกรณ์กรองฝุ่น (sieve pack)ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง (เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซ่อม

บ ารุง) เมื่อบันทึกชั่วโมงการท างาน (ภาพที่ ๔ หมายเลข ๑๓) ได้ ๒,๐๐๐ ชั่วโมง 

๘. การใช้งาน: ขั นที่ ๑ ประกอบเครื่องเพื่อเตรียมใช้งาน 

ค าเตือน 

ห้ามเชื่อมต่อหรือแยก GID-3 กับอุปกรณ์ใดในขณะอยู่ในบริเวณที่มีบรรยากาศจุดติดไฟได้ 

เพราะประกายไฟฟ้าที่ขัว้ต่อหรือที่เตา้เสียบปลายสายต่ออุปกรณ์ 

อาจจะท าให้เกิดการระเบิดได ้

ข้อควรระวัง 

จะต้องปิดGID-3 ก่อนจะท าการเชื่อมต่อกับหรือแยกออกจากอุปกรณ์ใด 

 ๘.๑ น า GID-3 ออกจากกระเป๋าใส่เครื่องและตรวจสภาพก่อนการใช้งาน 

 ๘.๑.๑ น า GID-3 ออกจากกระเป๋าใส่เครื่อง (ตัวเครื่องยังคงมีกล่องแบตเตอรี่ประกอบอยู่) 

 ๘.๑.๒ บิดสวติช์เปิด-ปิดให้อยู่ที่ต าแหน่ง 0 ถ้ายังไม่อยู่ที่ต าแหน่งน้ี 
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 ๘.๑.๓ ตรวจสภาพตวัเครื่อง กล่องแบตเตอรี ่และกระเป๋าใส่เครื่อง(ปฏิบัติตามข้อ ๗ ของคู่มือนี้) 

ภาพที ่๑๒ การถอดแยกกล่องแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง GID-3 และถอดแบตเตอรี่ออกจากกล่องแบตเตอรี่ 

ค าเตือน 

ปฏิบัติตามค าเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียม-ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตอนต้นของคู่มือนี โดยเคร่งครัดมิฉะนั น

อาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

 ๘.๒ ถอดแยกกล่องแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง 

 ๘.๒.๑ ถอดเต้าเสียบแบบมี ๒ หมุด (๑) ออกจากช่องต่อไฟเข้า (๒) (เต้ารับ) ที่ตัวเครื่อง GID-3(๓) 

โดยบิดแหวนล็อคด้านนอกเต้าเสียบตามเข็มนาฬิกาจนคลายออก แล้วดึงเต้าเสียบออก 

 ๘.๒.๒ ดึงมือจับขอเกี่ยว (๕) ข้างกล่องแบตเตอรี่ทั้งสองด้านที่พับอยู่ให้ตั้งขึ้น แล้วบิดทวนเข็มนาฬิกา

ครึ่งรอบ ดันขึ้นแล้วแกะขอเกี่ยวให้หลุดออกโดยสิ้นเชิงจากช่องเกี่ยว (๔) ที่ตัวเครื่องทั้งสองด้านใช้หูหิ้วยก

ตัวเครื่องขึ้น แยกออกจากกล่องแบตเตอรี่ (๖) 

 ๘.๓ เปลี่ยนแบตเตอรี่เกา่และใส่แบตเตอรี่ใหม่ 

 ๘.๓.๑ เปิดฝากล่องแบตเตอรี่ที่ท าด้วยยาง (๗) โดยจับฝาที่มุมใดมุมหนึ่งแง้มขึ้น แล้วดึงขึ้นต่อไปจน

ทั้งฝาเป็นอิสระจากขอบกล่องแบตเตอรี่ 
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 ๘.๓.๒ ดูว่าในกล่องแบตเตอรี่มีก้อนแบตเตอรี่ (๘) อยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปที่ข้อ ๘.๓.๓ ถ้ามีและ

ต้องการเปลี่ยนใหม่ ให้ยกก้อนแบตเตอรี่ขึ้นจนสามารถเข้าถึงเต้าเสียบในกล่องแบตเตอรี่ (๙) แยกแบตเตอรี่

ออกจากเต้าเสียบ แล้วน าก้อนแบตเตอรี่ออกจากกล่องแบตเตอรี่ 

ภาพที ่๑๓ การใส่แบตเตอรี่ลงในกล่องแบตเตอรี่และประกอบกล่องแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่อง GID-3 

 ๘.๓.๓ หย่อนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงในกล่องแบตเตอรี่ เล็งให้เต้ารับ (๑๐) ที่ก้อนแบตเตอรี่อยู่ตรงกับ

เต้าเสียบในกล่องแบตเตอรี่ (๙) แล้วเสียบเข้าด้วยกัน วางแบตเตอรี่ลงในกล่องใส่แบตเตอรี่ ให้มุมด้านล่างทั้งสี่

ของแบตเตอรี่อยู่ภายในแนวสันกันแบตเตอรี่เลื่อน (๑๑) ซึ่งอยู่ที่มุมด้านล่างแต่ละมุมในกล่องแบตเตอรี่ 

 ๘.๓.๔ ปิดฝาครอบกล่องแบตเตอรี่ ให้แนวสันกันเลื่อนของฝาด้านล่าง (๑๒) ทั้งสี่มุมกั้นมุมด้านบนทั้ง

สี่ของแบตเตอรี่ไว้ แล้วดึงชายขอบฝากล่องแบตเตอรี่ (๑๓) ให้ครอบขอบกล่องแบตเตอรี่ (๑๔) กดชายขอบฝา

กล่องแบตเตอรี่ด้านบนให้ปิดแนบสนิทกับกล่องแบตเตอรี่ 

 ๘.๔ประกอบกล่องแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องและเตรียมการขั นสุดท้าย 

 ๘.๔.๑ ใช้หูห้ิวยกตัวเครื่อง (๓) วางลงบนกล่องแบตเตอรี่ (๖) ให้ช่องต่อไฟเข้า (๑๕) ของตัวเครื่องอยู่

ด้านเดียวกันกับสายไฟ (๑๗) ของกล่องแบตเตอรี่ และให้มุมทั้งสี่ของตัวเครื่องวางอยู่ภายในแนวสันกั้นบนฝา

แบตเตอรี่ (๑๘) 

 ๘.๔.๒ ดูให้มือจับขอเกี่ยว (๕) ข้างกล่องแบตเตอรี่ทั้งสองด้านอยู่ในต าแหน่งที่บิดทวนเข็มนาฬิกาจด

สุด ดันขึ้นเพื่อให้ขอเกี่ยวเลื่อนขึ้นไปเกาะช่องเกี่ยว (๔) ที่ตัวเครื่องทั้งสองด้าน 

 ๘.๔.๔ บิดมือจับขอเกี่ยวตามเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ 

๑๐ 
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 ๘.๔.๕ เปิดฝาครอบช่องต่อไฟเข้า (๑๖) โดยการบิดทวนเข็มนาฬิกา เสียบเต้าเสียบแบบมี ๒ หมุด 

(๑) ซึ่งอยู่ปลายสายไฟของกล่องแบตเตอรี่เข้ากับช่องต่อไฟเข้า (เต้ารับ) แล้วบิดแหวนล็อคเต้าเสียบตามเข็ม

นาฬิกาจนแน่น 

ข้อควรระวัง 

 ถ้าจะน าไปใช้งานกลางแจ้งขณะฝนตกหรือใช้งานในสภาวะมีฝุ่นละอองมากในอากาศ จะต้องใส่ฝาครอบ

กันฝน(ดูข้อ ๑๒ ของคู่มือนี้) ทันทีที่ถอดฝาครอบช่องอากาศเข้าและฝาครอบช่องอากาศออก 

ภาพที ่๑๔ ฝาครอบช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก 

 ๘.๔.๖ ถอดฝาครอบ (๑) ช่องอากาศเข้า (๒) และช่องอากาศออก (๓) โดยการดึงขึ้นเบา ๆ และใน

เวลาเดียวกันบิดทวนเข็มนาฬิกา ขณะนี้ GID-3 พร้อมแล้วส าหรับจะท าการทดสอบการท างานโดยตัวของมัน

เอง(ทดสอบตัวเอง หรือ self-test) 

 

 

๙. การใช้งาน: ขั นที่ ๒ เปิดเครื่องให้เริ่มท างานและทดสอบตัวเอง 

 หมายเหตุ 

 ก่อนจะให้ GID-3 เริ่มการทดสอบตัวเอง จะต้องตรวจสภาพเครื่องก่อนการใช้งาน (ตามข้อ ๗ ของคู่มือ

นี้) และประกอบเครื่อง (ตามข้อ ๘ ของคู่มือนี)้ ให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน 

 อย่าน า GID-3 ไปใช้งานในสนาม จนกว่าจะผ่านการทดสอบด้วยสารทดสอบเครื่องแล้ว (ตามข้อ ๑๐ 

ของคู่มือนี้)(เครื่องจะต้องตรวจจับและส่งสัญญาณแจ้งภัย เมื่อได้รับไอของสารทดสอบเครื่อง) และเพื่อ
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ป้องกันการเข้าใจผิด เมื่อสัญญาณแจ้งภัยดังขึ้น ผู้ด าเนินการทดสอบจะต้องแจ้งให้ก าลังพลที่อยู่ใน

ระยะที่สามารถได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งภัยทราบว่าเป็นการทดสอบ ไม่ใช่สถานการณ์จริง 

 ถ้าได้เก็บรักษา GID-3 ไว้เป็นเวลานาน เมื่อเปิดเครื่องอาจต้องรอเวลาถึง ๓๐ นาทีกว่าเครื่องจะเริ่ม

ท างาน 

 ๙.๑ บิดสวติช์เปิด-ปิดเครื่องจากต าแหน่ง 0ไปที่ต าแหน่ง 1+ เครื่องจะเริ่มท างานและทดสอบตวัเอง 

ภาพที ่๑๕ จอแสดงผลในระหว่างที่เครื่องทดสอบตัวเอง 

 ๙.๒ จะเห็นว่าไฟที่จอแสดงผลทุกดวงตดิขึ้นประมาณ ๑ วินาท ีแล้วดับลง 

 ถ้าในขั้นนี้มีไฟบางดวงไม่ติด อาจเป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าไม่พอ (ไฟอ่อน) ผู้ใช้

สามารถหาสาเหตุได้ตามข้ันตอนในข้อ ๑๗.๑ 

 ถ้าไฟสีเหลือง (W) ไฟสีแดง (ALARM) หรือไฟสีเขียว (S) ติด ๆ ดับ ๆ สลับกันไปมาทางข้าง 

(ซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย) อีกทั้งมีแสงสว่างน้อย อาจเป็นไปได้ว่าแหล่งก าลังไฟฟ้า(แบตเตอรี่

หรือ รยบ.) จ่ายไฟให้ไม่พอ ผู้ใช้สามารถหาสาเหตุได้ตามข้ันตอนในข้อ ๑๗.๑ 

 ๙.๓ เริ่มจากแถวบนลงแถวล่าง ไฟจอแสดงผลจะติดทีละดวงตามล าดับจากซ้ายไปขวา จนไฟทั้งแถวติด

หมด แล้วแถวถัดไปจึงจะเริ่มติด ตามล าดับดังนี้ 

- ต าแหน่งที่ G ๑ ถึง G ๘ 

- ต าแหน่งที่ H ๑ ถึง H ๘ 

- ไฟสีเขียว (S) 

- ไฟสีแดง (ALARM)และเสียงสัญญาณจะดังข้ึนหนึ่งครั้ง นานประมาณเศษหน่ึงส่วนสี่วินาที 

- ถ้าพ่วงไว้ ไฟสัญญาณที่เครื่องสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกลจะติดและเสียงสัญญาณแจ้งภัย

จะดังขึ้นด้วย ในระยะเวลาเท่ากับของ GID-3 
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- ไฟสีเหลือง (W) 

เมื่อไฟทุกดวงติดครบแล้ว ไฟทกุดวงจะดับลงพรอ้มกัน ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ ๕ วินาท ี

 ๙.๔ จากนั้น ไฟต าแหน่งที่ G ๑ กับ H ๘ จะติดขึ้นพร้อมกัน สลับกับG ๘ กับ H ๑ ไฟจะสลับกันไปมาเป็น

คู่เช่นนี้นานประมาณ ๑๐ วินาที (ถ้าขั้นตอนนี้ใช้เวลานานกว่า ๒๐ วินาที ให้หาสาเหตุและหนทางแก้ไขตาม

ขั้นตอนในข้อ ๑๗.๔) ช่วงนี้เป็นการทดสอบการสื่อสารระหว่างส่วนประมวลผลกับจอแสดงผล 

ภาพที ่๑๖ จอแสดงผลในระหว่างที่เครื่องทดสอบตัวเอง 

 ๙.๕ จากนั้น ไฟสีเหลือง (W) จะติดขึ้นและสว่างค้างเป็นเวลานานประมาณ ๒ นาที ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่GID-

3 ทดสอบการท างานของระบบต่าง ๆ ภายในเครื่อง 

 หมายเหตุถ้าใน ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีการใช้งาน GID-3ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานกว่า ๒ นาทีมาก ถ้า

พ้น ๓๐ นาทีไปแล้วไฟสีเหลืองยังไม่ดับ ให้บิดสวิตช์เปิด-ปิดไปที่ต าแหน่ง 0 เพื่อปิดการท างาน

ของเครื่องและยุติการทดสอบตัวเอง จากนั้นจึงเปิดสวิตช์ให้เครื่องท างานใหม่ ในครั้งนี้ถ้าเวลา

ผ่านไปเกินกว่า ๓๐ นาทีแล้วแต่ยังไม่มีท่าทีว่าเครื่องจะทดสอบตัวเองเสร็จ ให้ปิดเครื่อง น าส่ง

เจ้าหน้าที่ส่งก าลังของหน่วยใหส้่งซ่อมตามสายการซ่อมบ ารุงที่ระบุไว้ในระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ

ซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ 

 ๙.๖ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบตัวเองแล้ว ไฟสีเหลือง (W)จะกระพริบเป็นเวลา ๑๐ วินาทีก่อนจะดับลง 

จากนั้นไฟสีเขียว (S) จะติดอย่างต่อเน่ือง เพื่อแสดงว่าเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้ว อากาศรอบเครื่อง

ถูกดูดเข้าไปตรวจอยูต่ลอดเวลา 
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ภาพที ่๑๗ ล าดับการตดิของไฟตั้งแต่ขั้นทดสอบการท างานจนถึงข้ันเครื่องพร้อมใช้งาน 

หมายเหตุ ก่อน GID-3เสร็จสิ้นขั้นการทดสอบตัวเองและทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้น ไฟสีเหลือง (W) จะ

กระพริบทุกวินาทีเป็นเวลา ๑๐ วินาที ในห้วงเวลาสั้น ๆ นี้เครื่องจะหยุดตรวจหาสารเคมี เพื่อ

ตรวจการท างานของสูบอากาศ (ป๊ัม) เมื่อครบ ๑๐ วินาทีแล้วเครื่องจึงจะเริ่มตรวจหาสารเคมี

ต่อไป 

ถ้าไฟดวงนี้กระพริบนานเกินกว่า ๑๕ วินาที ให้หาสาเหตุและหนทางแก้ไขตามขั้นตอนในข้อ

๑๗.๒ 

๑๐. การใช้งาน: ขั นที่ ๓ ทดสอบการท างานของเครื่องด้วยสารทดสอบ 

 หลังจากที่GID-3 ทดสอบตัวเองผ่านแล้ว ผู้ใช้จะต้องทดสอบการท างานของเครื่องอีกครั้งด้วยสารทดสอบ

เครื่อง เพื่อพิสูจน์ยืนยัน(verify)ว่าเครื่องสามารถตรวจจับไอของสารที่ใช้ในการสงครามเคมีได้อย่างถูกต้อง 

มิฉะนั้น ในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจะไม่สามารถเชื่อถือผลการตรวจพบได้ เพราะในกรณีที่ไม่มีสารที่ใช้ในการ

สงครามเคมีในอากาศเครื่องอาจแสดงสัญญาณแจ้งภัย (false positive) และในกรณีที่มีสารที่ใช้ในการสงคราม

เคมีปรากฏอยู่จริงเครื่องอาจไม่แสดงผลการตรวจพบ(false negative)หรือแสดงผลต่ ากว่าระดับอันตรายจริง 

หมายเหตุ ทดสอบเมื่อไฟสีเขียวที่จอแสดงผลตดินิ่ง (ไม่กระพริบ) เท่านั้น และถ้ามีฝาครอบกันฝนครอบ

ช่องอากาศเข้าอยู่ ให้ถอดออกก่อนจะท าการทดสอบ 

 ๑๐.๑ น าหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่องออกจากกระเป๋าเก็บ 

 ๑๐.๒ ทดสอบการตรวจหาสาร G โดยใช้สารทดสอบเครื่อง (สารเลียนแบบสารที่ใช้ในการสงครามเคมี) 

ข้อควรระวัง 
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 ให้ใชเ้วลาสั้นที่สุด (ประมาณ ๑/๔ วินาที) ในการจ่อสารทดสอบสารประสาท (G)ที่ช่องอากาศเข้า ถ้าGID-

3 ได้รับสารทดสอบนานกว่านี้ไอของสารทดสอบจะท าให้เครื่องอิ่มตัว ฉะนั้น ในการทดสอบจึงไม่จ าเป็นต้อง

พยายามท าให้แถบแสดงผลขึ้นครบทั้ง ๘ แถบ ใหข้ึ้น ๓ แถบก็เพียงพอแล้วต่อการพิสูจน์ยืนยัน 

ภาพที ่๑๘ การเปิดฝาครอบช่องระบายไอ 

 ๑๐.๒.๑เปิดฝาครอบช่องระบายไอ (๑) ของหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่อง (๒) ด้านที่มีอักษร G ที่

ปลายหลอด 

 ๑๐.๒.๒ น าช่องระบายไอสารเลียนแบบสารประสาทไปจ่อกับช่องอากาศเข้าที่ด้านบนของเครื่อง 

GID-3 ประมาณ ๑/๔ วินาที น าหลอดบรรจุสารทดสอบออกห่าง แล้วปิดฝาครอบช่องระบายไอให้สนิท 

ภาพที ่๑๙ ทดสอบด้วยสารทดสอบเครื่อง 

 ๑๐.๒.๓ รอประเดี๋ยว ถ้าเครื่องสามารถตรวจจับสารประสาทได้ แถบสัญญาณแสดงผลการตรวจที่

แถว G ของจอแสดงผลจะติดขึ้นอย่างน้อย ๓ แถบไฟสัญญาณแจ้งภัยติดและกระพริบ และเสียงสัญญาณดังขึ้น
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หากเลือกเปิดไว้ 

ภาพที ่๒๐ เมื่อแถบที่แถว Gขึ้น ๓ แถบ ไฟสัญญาณแจ้งภัยจะกระพริบ 

 

หมายเหตุ(๑) ถ้าแถบขึ้นน้อยกว่า ๓ แถบ ให้ท าตามข้อ ๑๐.๒.๑ ถึง ๑๐.๒.๓ อีกครั้ง 

(๒)ถ้าแถบยังขึ้นน้อยกว่า ๓ แถบ ให้ปิดเครื่อง (ตามขั้นตอนในข้อ ๑๑) แล้วเปิด

เครื่องให้เริ่มท างานและทดสอบตัวเอง (ตามขั้นตอนในข้อ ๙) เสร็จแล้วท าตามข้อ 

๑๐.๒.๑ ถึง ๑๐.๒.๓ 

(๓)ถ้าคราวนี้แถบยังขึ้นน้อยกว่า ๓ แถบ ให้เปิด GID-3 ทิ้งไว้ ๓๐ นาที แล้วท าตาม

ข้อ ๑๐.๒.๑ ถึง ๑๐.๒.๓ 

(๔)ถ้าแถบยังขึ้นน้อยกว่า ๓ แถบ ให้ปิดเครื่อง (ตามขั้นตอนในข้อ ๑๑) แล้วหา

หนทางแก้ไขตามข้ันตอนในข้อ ๑๗.๕ 

 ถ้าแถบขึ้นเกินกว่า ๕ แถบ ไม่ว่าจะเป็นสารประสาท (G) หรือสารพุพอง (H) เครื่องจะหยุดดูด

อากาศเข้าไปตรวจและเข้าสู่กระบวนการล้างระบบ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานถึง ๕ นาที ใน

ระหว่างนี้ไฟสีเขียวจะกระพริบ เครื่องจะหมุนเวียนอากาศผ่านเครื่องกรองอากาศภายในเครื่อง  

(sieve pack)เมื่อไฟสีเขียวหยุดกระพริบและสว่างต่อเนื่องแสดงว่าการล้างระบบเสร็จสิ้นแล้ว 

เครื่องจะเริ่มดูดอากาศเข้าไปตรวจตามปกติ 

 ถ้าสญัญาณแจ้งภัยแสดงค้างติดต่อกันนานเกินกว่า ๑๐ นาที หลังจากน าหลอดบรรจุสารทดสอบ

เครื่องออกไปแล้ว ให้หาสาเหตุและหนทางแก้ไขตามข้ันตอนในข้อ ๑๗.๓ 

 ๑๐.๒.๔ เมื่อไฟสีเขียวติดอย่างต่อเน่ือง แสดงว่าเครื่องพร้อม สามารถทดสอบการตรวจหาสาร Hได้

ในล าดับต่อไป 

 ๑๐.๓ ทดสอบการตรวจหาสาร H โดยใช้สารทดสอบเครื่อง (สารเลียนแบบสารที่ใช้ในการสงครามเคมี) 

ข้อควรระวัง 

อย่าให้ GID-3 ได้รับสารทดสอบสารพุพอง (H)นานกว่า ๑ วินาท ี

หมายเหตุถ้าใช้หลอดบรรจุสารทดสอบเครื่องที่พึ่งแกะออกจากซองบรรจุซึ่งปิดผนึกไว้ มีความเป็นไปได้ว่า

แถบแสดงการตรวจพบสารประสาท (G) จะปรากฏขึ้นด้วยในระหว่างการใช้งานสารทดสอบ

สารพุพอง (H) สาเหตุเพราะไอของสารทั้งสองชนิดเกิดการผสมผสานกันขณะหลอดบรรจุสาร
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ทดสอบเครื่องถูกเก็บรักษาไว้ในซองปิดผนึก หลังจากแกะออกจากซองแล้วจะใช้งานได้ดีขึ้น

เป็นล าดับเมื่อเวลาผ่านไป 

 ๑๐.๓.๑ ท าตามข้อ ๑๐.๒.๑ ถึง ๑๐.๒.๓ โดยใช้ปลายของหลอดบรรจุสารทดสอบเครื่องด้านที่มี

สารทดสอบสารพุพอง (H) และจ่อกับช่องอากาศเข้าของ GID-3 เพียง ๑ วินาที 

 ๑๐.๓.๒ รอประเดี๋ยว ถ้าเครื่องสามารถตรวจจับสารพุพองได้ แถบสัญญาณแสดงผลการตรวจที่

แถว H ของจอแสดงผลจะติดขึ้นอย่างน้อย ๓ แถบ ไฟสัญญาณแจ้งภัยติดและกระพริบ และเสียงสัญญาณดัง

ขึ้นหากเลือกเปิดไว้ 

 

ภาพที ่๒๑ เมื่อแถบที่แถว H ขึ้น ๓ แถบ ไฟสัญญาณแจ้งภัยจะกระพริบ 

หมายเหตุถ้าแถบขึ้นน้อยกว่า ๓ แถบ หรือการท างานของเสียงสัญญาณไม่เป็นปกติ ให้ท าตามขั้นตอน

ในหมายเหตุของข้อ ๑๐.๒ 

๑๑. การใช้งาน: ขั นที่ ๔ ปิดใช้เสียงสัญญาณ (ท าเม่ือต้องการ) 

 หากไม่ต้องการใช้เสียงสัญญาณแจ้งภัยในระหว่างการใช้ GID-3 ให้บิดสวิตช์เปิด-ปิดไปที่ต าแหน่ง 1 ใน

รูปแบบนี้เมื่อเครื่องตรวจจับสารที่ใช้ในการสงครามเคมีได้ ไฟสัญญาณแสดงผลการตรวจและไฟสัญญาณแจ้ง

ภัยยังคงท างาน แต่จะไม่มีเสียงสัญญาณดังขึ้นที่ตัวเครื่อง 

ภาพที ่๒๒ ปิดใช้เสียงสัญญาณ สวติช์เปิด-ปิดอยู่ที่ 1 

๑๒. การใช้งาน: ขั นที่ ๕ การใช้งานในสภาวะฝนตกหรือมีฝุ่นละอองมากในอากาศ (ท าเมื่อจ าเป็น) 

 ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องใช้งาน GID-3 ในสภาวะฝนตกหรือมีฝุ่นละอองมากในอากาศ จะต้องน าฝาครอบ

กันฝนออกใช้ 
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ข้อควรระวัง 

ใหต้ัวเครื่อง GID-3 อยู่ในสภาพที่ตั้งข้ึนก่อนใส่ฝาครอบกันฝน 

ภาพที ่๒๓ การใส่ฝาครอบกันฝน 

 ๑๒.๑น าฝาครอบกันฝน (๑) ทั้งสองฝาออกจากกระเป๋าเก็บสิ่งอุปกรณ์ (๒) ที่ด้านในของฝากระเป๋าเก็บ

เครื่อง 

 ๑๒.๒ ครอบช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกที่ด้านบนของตัวเครื่องด้วยฝาครอบกันฝน แล้วค่อย ๆ กด

เดือยที่อยู่ใต้ฝาครอบกันฝน (๓) ลงในช่องอากาศ 

 ๑๒.๓ เมื่อเวลาเลิกใช้งานให้ท าตรงกันข้ามตามข้อ ๑๒.๒ และ ๑๒.๑ 

 หมายเหตุ เมื่อจะทดสอบการท างานของเครื่องด้วยสารทดสอบ ให้ถอดฝาครอบกันฝนที่ช่องอากาศเข้า

ออกเสียก่อน ท าการทดสอบจนเสร็จ แล้วใส่ฝาครอบกันฝนที่ช่องอากาศเข้าดังเดิม 

๑๓. การใช้งาน: ขั นที่ ๖ เชื่อมต่อกับเครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล(ท าเม่ือต้องการ) 

 ในการใช้งานในสนาม บางครั้งอาจมีความต้องการจะพ่วงเครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล ซึ่งเป็น

อุปกรณ์เสริมไม่ใช่สิ่งอุปกรณ์ประจ าเครื่อง GID-3ทบ.มีเครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ M8 A1 

ประจ าการ ปัจจุบันเป็นยุทโธปกรณ์ล้าสมัย เข้าประจ าการมานานกว่า ๒๕ ปีแล้ว (นับถึงปี ๒๕๕๘) ขณะนี้รอ

ปลดประจ าการ ส่วนประกอบหลักสองอย่างของเครื่อง M8 A1 คือ เครื่องส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล 

แบบ M42พร้อมสายโทรศัพท์สนามยาว ๔๐๐ เมตรและล้อเก็บสาย ทั้งหมดนี้ วศ.ทบ.จ่ายให้หน่วยใช้ในชุด
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เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ M8 A1 สิ่งอุปกรณ์ทั้งสองรายการนี้ใช้กับ GID-3 ได้ 

ภาพที ่๒๔ เครือ่งส่งสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล แบบ M42 

 เครื่อง M42ใช้ไฟกระแสตรง มีแหล่งก าลังไฟฟ้าเป็นของตัวเองบรรจุอยู่ภายในเครื่อง คือ แบตเตอรี่ก้อน

ใหญ่ (ขนาด D หรือ BA 3030/U) จ านวน ๔ ก้อนแต่ละก้อนมีแรงดันไฟฟ้า ๑.๕ โวลต์ 

 ๑๓.๑ การเช่ือมต่อ 

 ใช้สายโทรศัพท์สนามชนิด ๒ เส้น ยาว ๔๐๐ เมตร เป็นสายสัญญาณ ใช้ปลายสายด้านหนึ่งพ่วงกับ

ขั้วต่อสายสัญญาณแจ้งภัยจากระยะไกล (๑) ทั้ง ๒ ขั้วของเครื่อง M42 และปลายสายอีกด้านหนึ่งพ่วงกับข้ัวต่อ

ของเครื่อง GID-3 (สายเส้นใดตรงกับข้ัวใดไม่ใช่สิ่งส าคัญ) 

 ๑๓.๒ การใช้งาน 

 บิดสวิตช์ (๔) เพื่อเลือกรปูแบบการท างานของเครื่องM42 ได้ดังนี ้

 HORN OFF(ปิดเสียงสัญญาณ) เมื่อเครื่อง GID-3 เข้าสู่สถานะส่งสัญญาณแจ้งภัย เสียง

สัญญาณของเครื่อง M42 จะไม่ดัง มีเพียงไฟสัญญาณสีแดง (๒) กระพริบ 

 HORN ON(เปิดเสียงสัญญาณ) เมื่อเครื่อง GID-3 เข้าสู่สถานะส่งสัญญาณแจ้งภัย เสียง

สัญญาณของเครื่อง M42 จะดังขึ้นเป็นระยะ ๆ จากล าโพง (๓) พร้อมกับมีไฟสัญญาณสี

แดงกระพริบ 

 TEST (ทดสอบการท างาน)แม้เครื่อง GID-3 จะไม่อยู่ในสถานะส่งสัญญาณแจ้งภัย เสียง

สัญญาณของเครื่อง M42 จะดังขึ้นเป็นระยะ ๆ จากล าโพงพร้อมกับมีไฟสัญญาณสีแดง

กระพริบ 

 ๑๓.๓ ปิดการท างาน 

 เครื่อง M42 ไม่มีสวิตช์ส าหรับปิดการท างาน ก่อนเลิกใช้งานจึงต้องถอดสายสัญญาณออกจาก

ขั้วต่อสายสัญญาณทุกขั้ว และถ้าจะงดใช้งานเป็นเวลานานถึง ๓๐ วัน หรอืมากกวา่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจาก

เครื่อง M42 ด้วย ก่อนจะขนย้ายทุกครั้งให้ถอดแบตเตอรี่ออกเช่นกัน 

 ๑๓.๔ เปลี่ยนแบตเตอรี ่

 ๑๓.๔.๑ บิดสวิตช์ไปที่ต าแหน่ง HORN OFF 

 ๑๓.๔.๒ คลายสลักเกลียว (๕) ที่มุมทั้ง ๔ ของฝาเครื่อง M42(๖) แล้วยกฝาออก 

 ๑๓.๔.๓ แกะคลิปสปริงรัดกลักใส่แบตเตอรี่ เปิดฝากลักใส่แบตเตอรี ่แล้วแกะแบตเตอรี่ออกทิ้งไป 

 ๑๓.๔.๔ ใส่แบตเตอรี่ใหม่ในกลักใส่แบตเตอรี ่หันข้ัวแบตเตอรี่ให้ถูกทาง ปิดฝากลักใส่แบตเตอรี ่ใส่

คลิปสปริงรัดกลักใส่แบตเตอรี่ 
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 ๑๓.๔.๕ ปิดฝาเครื่อง M42 แล้วขันสลักเกลียวทีมุ่มทั้ง ๔ ให้แน่น 

 ๑๓.๔.๖ บิดสวิตช์ไปที่ต าแหน่ง TEST เพื่อทดสอบว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่ เสียงสัญญาณและ

ไฟสัญญาณจะต้องท างานพร้อมกัน 

 ๑๓.๔.๗ บิดสวิตช์ไปที่ต าแหน่ง HORN OFF 

๑๔. การเลิกใช้งาน: ขั นที่ ๑ ปิดเครื่อง 

หมายเหตุ ถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีไม่อ านวยให้ปิดเครื่องได้ตามขั้นตอนปกติ ให้ปิดสวิตช์ได้ขณะที่ไฟ

ของแถบแสดงผลการตรวจ (ระดับอันตรายของไอ) ยังคงติดอยู่ เมื่อสถานการณ์ทางยุทธวิธี

อ านวยให้ด าเนินการตามปกติได้แล้ว ให้เปิดเครื่อง แต่ในขั้นการรอ (ข้อ ๙.๕) อาจจะใช้

เวลานานกว่า 

 ๑๔.๑ รอจนกระทั่งแถบแสดงผลการตรวจ ทั้งของสารประสาท (G) และสารพุพอง (H) ที่จอแสดงผล มี

ไฟติดเพียง ๑ แถบหรือไม่ติดเลย จึงบิดสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องไปที่ต าแหน่ง 0 

ภาพที ่๒๕ปิดเครื่อง สวติช์เปิด-ปิดอยู่ที่ 0 

 ๑๔.๒ ถ้าจอแสดงผลมีแถบแสดงผลการตรวจติดมากกว่า ๑ แถบ ควรปล่อยให้ GID-3 ท างานต่อไปจน

จ านวนแถบลดลงเหลือ ๑ แถบหรือไม่มีแถบเลย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๕ นาทีในบรรยากาศที่ปราศจากสารที่

ใช้ในการสงครามเคมี 

 ๑๔.๓ ถ้ายังมีแถบแสดงผลมากกว่า ๑ แถบค้างอยู่ที่จอแสดงผลนานเกินกว่า ๑๐ นาที ให้หาสาเหตุ

และหนทางแก้ไขตามข้ันตอนในข้อ ๑๗.๓ 

๑๕. การเลิกใช้งาน: ขั นที่ ๒ การเก็บรักษาเมื่อไม่ใช้งานและการขนย้ายในภาวะปกติ 

 จะต้องเก็บรักษา (store) GID-3 ด้วยวิธีที่รักษาสภาพชิ้นส่วนและการท างานของเครื่องไม่ให้เสียหาย ดังนี้ 

 ๑๕.๑ ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล่องแบตเตอรี่ (ท าตามขั้นตอนในข้อ ๘.๒.๑, ๘.๒.๒, ๘.๓.๑, ๘.๓.๒, 

๘.๓.๔, และ ๘.๔.๑ ถึง ๘.๔.๕) 
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ข้อควรระวัง 

เพื่อป้องกันมิใหG้ID-3 เป้ือนพิษ ห้ามสัมผัสด้านในของฝาครอบช่องอากาศเข้าและออก 

ภาพที ่๒๖ การถอดฝาครอบช่องอากาศเข้าและออก 

 ๑๕.๒ ใส่ฝาครอบช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก โดยกดฝาเบา ๆ และในเวลาเดียวกันบิดตามเข็ม

นาฬิกา 

 ๑๕.๓ ใสต่ัวเครื่อง GID-3 ที่ประกอบกล่องแบตเตอรี่เปล่าเข้าด้วยกันแล้วลงในกระเป๋าใส่เครื่อง และใส่สิ่ง

อุปกรณ์อื่นไว้ในกระเป๋าเก็บสิ่งอุปกรณ์ของกระเป๋าใส่เครื่อง (ดูภาพที่ ๗ กระเป๋าใส่เครื่องและต าแหน่งที่เก็บสิ่ง

อุปกรณ์) ปิดฝากระเป๋า ใส่ตัวล็อคฝากระเป๋า (ภาพที่ ๑๑ หมายเลข ๓) เข้าด้วยกันแล้วกดใหต้ิดแน่น 

 ขณะนี้เครื่อง GID-3 พรอ้มแล้วส าหรับการน าไปเก็บรักษา 

๑๖. การใช้งานในสนามรบ 

 ๑๖.๑ เมื่อข้าศึกมีอาวุธเคมีและแสดงเจตนาว่าจะใช้โจมตีฝ่ายเรา ถือว่าเป็นสภาวะที่มีภัยคุกคามจาก

อาวุธเคมี ส่วนจะเป็นภัยคุกคามในเขตใดของยุทธบริเวณขึ้นอยู่กับหลักนิยมการใช้และยุทธวิธีของข้าศึก ขีด

ความสามารถของระบบเครื่องน าส่ง ว่ามีระยะโจมตีไกลเพียงใด โจมตีทางลึกได้หรือไม่และลึกมากน้อยเพียงใด 

รวมถึงการครองอ านาจทางอากาศ และความสามารถในการแทรกซึมเข้าโจมตีพื้นที่เขตหลัง หน่วยทหาร

จะต้องใช้มาตรการและยุทโธปกรณ์ป้องกันเคมีเพื่อปกป้องก าลังพลไม่ให้ได้รับอันตรายโดยไม่ทันรู้ตัว เครื่อง

สัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติจึงเป็นหัวใจของการป้องกัน เพราะเป็นยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเฝ้า

ระวังอันตรายจากสารที่ใช้ในการสงครามเคมี สามารถพิสูจน์ทราบประเภทของสารเคมีที่มีความเป็นไปได้ว่าจะ

ถูกน ามาใช้ (สารประสาทและสารพุพอง) มากกว่าสารเคมีประเภทอื่น และแจ้งเตือนถึงการมาถึงของอันตราย

ระดับความเข้มข้นในสนามซึ่งมนุษย์ไม่อาจรับทราบได้ด้วยประสาททั้งห้า ด้วยการส่งสัญญาณแจ้งภัยที่
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ตัวเครื่องและจากระยะไกลให้ก าลังพลที่อยู่ในพื้นที่อันตรายใต้ลมทราบ(รายละเอียดตามข้อ ๑ ของคู่มือนี้) เพื่อ

จะได้มีเวลาเพิ่มระดับลักษณะป้องกันตามภารกิจ (ระดับ ลภ.) (Mission Oriented Protective Posture 

level, MOPP level) และท้ายที่สุดใช้ยืนยันว่าอากาศโดยรอบปราศจากสารเคมี เพื่อให้ก าลังพลลดระดับ ลภ.

ลงได้อย่างปลอดภัย 

 ๑๖.๒ รูปแบบการใช้งานGID-3 สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบตามความต้องการและตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ์รบ รายละเอียดตามข้อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ ของคู่มือนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๔ ~ 
 

 

 
 

ภาพที ่๒๗ การจัดวางระบบสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติในสนามรบ 
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 ๑๖.๓ การท าลายล้างพิษ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังการโจมตีด้วยอาวุธเคมีจ าเป็นจะต้องท าลาย

ล้างพิษ (decontamination)GID-3 และอุปกรณ์ประกอบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑๖.๓.๑ ปิดเครื่อง (ตามวิธีการในข้อ ๑๔) 

 ๑๖.๓.๒ ปิดช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกดว้ยฝาครอบ (ตามวธิีการในข้อ ๑๕.๒) 

 ๑๖.๓.๓ ปิดช่องต่อสายไฟและช่องต่อข้อมูลเข้าด้วยฝาครอบของมัน 

ภาพที ่๒๘ ช่องต่อและฝาครอบช่องต่อของ GID-3 

 ๑๖.๓.๔ ใช้สารท าลายล้างพิษและอุปกรณ์ตามที่หน่วยก าหนด ท าลายล้างพิษด้านนอกของ

ตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ 

 ๑๖.๓.๕ ล้างตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบด้วยน้ าสะอาดให้หมดสารท าลายล้างพิษ ปล่อยทิ้งไว้

ให้แห้งสนิท 

 ๑๖.๓.๖ ตรวจหาการเปื้อนพิษที่ตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ ถ้ายังตรวจพบให้ท าลายล้างพิษ

ซ้ าอีกครั้ง (ตามข้อ ๑๖.๓.๔ และ ๑๖.๓.๕) แล้วตรวจหาการเป้ือนพิษที่ยังอาจหลงเหลือ 

 ๑๖.๓.๗ เปิดเครื่องให้เริ่มท างานและตรวจสอบตัวเอง (ตามวิธีการในข้อ ๙) เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าไม่

มีสารที่ใช้ในการสงครามเคมีหลงเหลืออยู่ที่ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ประกอบ และเครื่องไม่ได้รับผลกระทบจาก

การเป้ือนพิษ ยังสามารถท างานได้เป็นปกติ 
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 ๑๖.๓.๘ ถ้ามีแถบข้ึนที่จอแสดงผล เปิดเครื่องทิ้งไว้ ๓๐ นาทีเพื่อให้แถบหายไป แต่ถ้าเมื่อพ้น ๓๐ 

นาทีแล้วยังมีแถบข้ึนค้างอยู่ที่จอแสดงผลตั้งแต ่๒ แถบข้ึนไป ให้ส่งซ่อมที่ขั้นการซ่อมบ ารุงระดับสงูกว่า 

 ๑๖.๔ การท าลายเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกน าไปใช้ประโยชน์ ถ้าจ าเป็นจะต้องละทิ้ง GID-3 ไว้ข้างหลัง 

เน่ืองจากสถานการณ์ทางยุทธวิธีคับขัน จะต้องท าให้ GID-3 ไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายจาก

วิธีท าลาย ให้ใช้วิธีทุบจอแสดงผลจนช ารุด ข้าศึกจะไม่สามารถใช้งาน GID-3 ได้ในภายหลัง วิธีนี้จะไม่ท าให้

ระบบหมุนเวียนอากาศภายใต้ความดันในเครื่องเสียหายและมีสารกัมมันตรังสีฟุ้งกระจายออกมา ห้ามใช้วิธีเผา 

GID-3 เป็นอันขาด เพราะจะท าให้มีสารพิษและสารกัมมันตรังสีแพร่สู่บรรยากาศ (ดูค าเตือนและข้อควรระวัง

ทั่วไปที่ตอนต้นของคู่มือนี้) 

๑๗. การวิเคราะห์หาสาเหตุและหนทางแก้ไขข้อผิดพลาด 

 ในการใช้งาน GID-3บางครั้งผู้ใช้อาจพบวา่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อพบข้อผิดพลาดใดให้ตรวจดูกบัดัชนี

ต่อไปนี้ ถ้ามีอาการทีร่ะบุไว้ให้เปิดดูรายละเอียดผังการวิเคราะห์หาสาเหตุและหนทางแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น 

ดัชนีข้อผิดพลาดที่อาจพบได้ 

๑) เมื่อเปิดเครื่องแล้วไฟไม่ติด ดขู้อ ๑๗.๑ 

๒) ไฟสถานะให้รอ(S)สีเหลืองกระพริบทุกวินาทีนานกว่า ๑๕ วินาท ี ดขู้อ ๑๗.๒ 

๓) การลา้งระบบใช้เวลานานเกินไป (เกินกว่า ๑๐ นาที) ดขู้อ ๑๗.๓ 

๔) แถบต าแหน่งที่ G๑ และ H๘ หรือ G๘ และ H๑ ดขู้อ ๑๗.๔ 

 ติดสลับกันไปมานานกวา่ ๒๐ วินาท ี

๕) ทดสอบด้วยสารทดสอบเครื่องไม่ผ่าน (แสดงแถบน้อยกว่า ๓ แถบ) ดขู้อ๑๗.๕ 

 ๑๗.๑ เมื่อเปิดเครื่องแล้วไฟไม่ติด ถ้ามีไฟส่วนใดที่หน้าจอแสดงผลไม่ติดหลังเปิดเครื่อง อาจมีสาเหตุจาก

แรงดันไฟฟ้าต่ า (ไฟอ่อน) 

ไฟแสดงสถานะ (S, W) และสัญญาณอันตราย (ALARM) ติด ๆ ดับ ๆ 

จากซ้ายไปขวาสลับกันไปมา หลังเปิดเครื่องแล้วไฟบางส่วนไม่ติด 

 

 

 

เปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่ 

(ข้อ ๘.๓.๓) 
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 แก้ปัญหาได้หรือไม ่  
 

 

 

 

เครื่องท างานเป็นปกติ ท าการทดสอบตัวเอง ส่งซ่อม 

(ข้อ ๙) 

 

 ๑๗.๒ ไฟสถานะให้รอ (S) สีเหลืองกระพริบทุกวินาทีถ้ายังกระพริบนานกว่า ๑๕ วินาที แม้จะท าการ

ทดสอบตัวเองซ้ าหลายครั้งแล้ว 

 

ไฟแสดงสถานะว่าก าลังทดสอบตัวเอง (W) 

กระพริบทุกวินาท ี

 

 

ไฟกระพริบ 

นานกว่า ๑๕ วินาท ี

 

 

 

 

ไฟหยุดกระพริบหรือไม่ 

 

 

 

ถอดฝาครอบช่องอากาศออก 

ถ้ายังไม่ได้ถอด 

(ข้อ ๘.๔.๖) 

 

 

แก้ปัญหาได้หรือไม ่

ได้ ไม่ได ้

เครื่องจะตรวจการท างานของสูบ
อากาศเป็นเวลา ๑๐ วินาที ก่อนสิ้นสุด
การทดสอบตัวเอง และทุก ๆ ชั่วโมง
ของการท างาน 

ไม ่

ไม ่

ใช ่

หยุด 

ได้ 
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เปล่ียนชิ้นส่วนช่องอากาศเข้า (ข้อ ๑๘.๒) 

แล้วท าการทดสอบตัวเอง 

(ข้อ ๙) 

 

 

แก้ปัญหาได้หรือไม ่ ส่งซ่อม 

 

 

เครื่องท างานเป็นปกติ ท าการทดสอบตัวเอง 
(ข้อ ๙) 

 

 

 ๑๗.๓ การล้างระบบใช้เวลานานเกินไป (เกินกว่า ๑๐ นาที)หลังทดสอบการท างานของเครื่องดว้ยสาร

ทดสอบ หรือหลังจาก GID-3 ตรวจจับสารที่ใช้ในการสงครามเคมีได้ 

 

 

ใช้เวลาล้างระบบนานเกิน

กว่า ๑๐ นาที 

 

 

 
 

ถ้าท าได้ ให้ย้ายเครื่องหนีไอของสารเคมี

ที่อาจมีอยู่ในพื้นที่ 

 

 

 

แก้ปัญหาได้หรือไม ่

 

ไม่ได ้

ไม่ได ้ได้ 

ได้ 
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เปล่ียนชิ้นส่วนช่องอากาศเข้า (ข้อ ๑๘.๒) 

แล้วท าการทดสอบตัวเอง 

 

 

 

 

 

แก้ปัญหาได้หรือไม ่

 

 

 

เครื่องท างานเป็นปกติ ท าการทดสอบตัวเอง ส่งซ่อม 

(ข้อ ๙) 

 

 

 

 ๑๗.๔ แถบต าแหน่งที่ G๑ และ H๘ หรือ G๘ และ H๑ ติดสลับกันไปมานานกว่า ๒๐ วินาท ี

 

 

 

แถบต าแหน่งที่ G๑ และ H๘ ติดสลับกับแถบต าแหน่งที ่

G๘ และ H๑ นานกว่า ๒๐ วินาที ในระหว่างการ

ทดสอบตัวเอง 

 

 

 

ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ 

สังเกตการทดสอบตัวเองต่อไป 

 

ได้ ไม่ได ้

ไม่ได ้



~ ๔๐ ~ 
 

 

 

 

 

 

แก้ปัญหาได้หรือไม ่

 

 

 

เครื่องท างานเป็นปกติ ท าการทดสอบตัวเอง ส่งซ่อม 

(ข้อ ๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๗.๕ ทดสอบดว้ยสารทดสอบเครื่องไม่ผ่าน (แสดงแถบน้อยกว่า ๓ แถบ) 

 

GID-3 แสดงแถบน้อยกว่า ๓ แถบ 

ในการทดสอบด้วยสารทดสอบเครื่อง 

 

 

ทดสอบการท างานด้วยสารทดสอบเคร่ือง 

(ข้อ ๑๐) 

ได้ ไม่ได ้



~ ๔๑ ~ 
 

 

 

 

 

แสดงแถบ ๓ แถบหรือ

มากกว่า 

 

 
 

เปล่ียนหลอดสารทดสอบเครื่อง 

แล้วทดสอบใหม่อีกครั้ง (ข้อ๑๐) 

 

 
 

แสดงแถบ ๓ แถบหรือ

มากกว่า 

 

 
เปล่ียนช่องอากาศเข้า (ข้อ ๑๘.๒) 

ท าการทดสอบตัวเอง (ข้อ ๙) 

แล้วทดสอบใหม่อีกครั้ง (ข้อ๑๐) 
 

 
 

 

แสดงแถบ ๓ แถบ

หรือมากกว่า 

 

เครื่องท างานเป็นปกติ ท าการทดสอบตัวเอง ส่งซ่อม 

(ข้อ ๙) 

 

 

๑๘. การซ่อมบ ารุง 

 ๑๘.๑ เครื่องมือทีจ่ าเป็นต้องใช ้

 ขั้นการซ่อมบ ารุงระดับผูใ้ช้ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษใด 

ใช่ ไม ่

ไม ่

ไม ่

ใช ่

ใช ่



~ ๔๒ ~ 
 

 

ค าเตือน 

อันตรายจากความร้อน 

ขณะใช้งาน ช่องอากาศเข้าของเครื่อง GID-3 อาจร้อนจัด (อุณหภูมิสูงถึง ๖๐ องศาเซลเซียส) 

อย่าสัมผัส เมื่อปิดสวิตช์ดับเครื่องแล้ว ให้รอจนหายร้อนก่อนจับต้องเพื่อการซ่อมบ ารุง 

ค าเตือน 

อันตรายจากสารพิษ 

ถ้า GID-3 ได้สัมผัสกับสารที่ใช้ในการสงครามเคมีแล้ว ให้ถือว่าช่องอากาศเข้าชิ นเก่าเป็นชิ นส่วน

ที่เป้ือนพิษ และจะต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยขยะมีพษิ 

ข้อควรระวัง 

ให้เปลี่ยนช่องอากาศเข้าในสถานที่แห้งและสะอาด ห้ามใช้เครื่องมือใดถอดช่องอากาศเข้า 

ถ้าไม่สามารถคลายเกลียวได้ดว้ยมือให้ส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงระดับสูงกวา่ผู้ใช้ 

 ๑๘.๒ การเปลี่ยนชิ นส่วนช่องอากาศเข้า 

 ๑๘.๒.๑ ถอดชิ้นสว่น 

 ปิดเครื่องGID-3(ข้อ ๑๔) 

 ใช้ผ้าปราศจากขุยเช็ดด้านบนของตัวเครื่องและแป้นฐานของช่องอากาศเข้าให้สะอาด 

เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นผงเข้าไปในตัวเครื่อง 

 ใช้นิ้วมือจับช่องอากาศเข้าที่แป้นฐานซึ่งเป็นส่วนที่มีผิวขรุขระไม่ลื่นมือ หมุนตามเข็ม

นาฬิกาเพื่อคลายเกลียว เมื่อถอดออกมาได้แล้วไม่ให้น ากลับไปใช้อีก ให้ท าเอกสาร

ตามระเบียบการซ่อมบ ารุงรายงานการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่และขอจ าหน่ายชิ้นเก่าที่

ช ารุด 



~ ๔๓ ~ 
 

 

ภาพที ่๒๙ การเปลี่ยนชิน้ส่วนช่องอากาศเข้า 

 ๑๘.๒.๒ การใส่ชิ้นส่วน 

 น าช่องอากาศเข้าชิ้นใหม่ในซองบรรจุออกจากกระเป๋าเก็บสิ่งอุปกรณ์ที่ฝาด้านในของ

กระเป๋าใส่เครื่อง GID-3 ฉีกซองแล้วใช้ด้านในของซองจับช่องอากาศเข้า เพื่อป้องกัน

รอยนิ้วมือและสิ่งสกปรก 

 จ่อชิ้นส่วนช่องอากาศเข้าชิ้นใหม่ให้ตรงกับช่องที่ตัวเครื่อง ใช้ซองจับชิ้นส่วน หมุน

เกลียวตามเข็มนาฬิกา จนแน่นพอตึงมือ อย่าให้แน่นกว่านี้ เพราะมีปะเก็นแหวนยาง

กันอากาศรั่ว แน่นมากไปกว่านี้จะท าให้ปะเก็นบี้แบนเสียรูปและเสื่อมสภาพเร็วกว่า

ปกติ 

 ท าการตรวจสอบเบื้องต้นและให้เครื่องทดสอบตัวเอง (ข้อ ๙) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 



~ ๔๔ ~ 
 

 

 

 



~ ๑ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 



~ ๒ ~ 
 

 

 

 

 



~ ๑ ~ 
 

การจ าแนกองค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ ทบ. 
 

~ ๓๙ ~ 

ชื่อส่วนราชการ   :    วศ.ทบ.       หน้าที่ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ เป้าประสงค ์ ตัวชี วัด (KPI) เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

 ทบ. หน่วย   ตามค ารับรอง ของตัวชี วัด การปฏิบัติราชการตาม 

   
 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การป้องกันประเทศ การป้องกันประเทศ ประเทศมีความปลอดภัยจาก ร้อยละความส าเร็จในการเตรียม ร้อยละ ๙๐ เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมี 

     ภัยคุกคาม ด้าน เคมี ชีวะรังสี ก าลังพลเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้าน   อัตโนมัติ แบบ GID3 

     นิวเคลียร์ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์     

             

 การป้องกันประเทศ การป้องกันประเทศ ประเทศมีความปลอดภัยจาก ร้อยละความส าเร็จในการเตรียม ร้อยละ ๙๐ การเผชิญอันตรายจากสารรังสี 

     ภัยคุกคาม ด้าน เคมี ชีวะรังสี ก าลังพลเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้าน   ทางทหาร 

     นิวเคลียร์ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์     

             

 การป้องกันประเทศ การป้องกันประเทศ พัฒนาและเตรียมความพร้อม
ก าลังพล ด้วยการพัฒนาก าลัง
พลให้มีคุณภาพ โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาอบรม 

ร้อยละความส าเร็จของก าลังพล 
โดยการศึกษาอบรม ในการ 
พัฒนาก าลังพลให้มีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๐ การพัฒนาขีดความสามารถของ 
หน่วยผลิตน้ าประปาทบ. 

       
       

 

…… 



~ ๒ ~ 
 

 

ชื่อส่วนราชการ   :    วศ.ทบ.       หน้าท่ี : 

 

~ ๔๐ ~ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

 ทบ. หน่วย   ตามค ารับรอง ของตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตาม 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้คือ 

 แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ :การป้องกันประเทศ 

 แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จ าเป็น :เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติแบบ GID3 

 

  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: ความพร้อมของก าลังพลในการใช้ยุทโธปกรณ์ สาย วศ.เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ GID3 ในการเฝ้าตรวจ           
และแจ้งเตือนภัยสารเคมีทางทหารได้อย่างถูกต้อง เพื่อความอยู่รอดของก าลังพลและหน่วยในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันอันตรายจากภัยคุกคาม              
ด้านเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

  

ตัวชี วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมก าลังพล เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 

 แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ :การป้องกันประเทศ 

 แผนที่ ๒ องค์ความรู้ที่จ าเป็น :การเผชิญอันตรายจากสารรังสีทางทหาร 

 

  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: การปฏิบัติการทางทหารท่ีเก่ียวข้องกับสารรังสีที่มีการใช้ทางทหาร และการเกิดอุบัติภัยทางรังสีจากภาคพลเรือน โดยก าลังพล               
ต้องปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง ภายใต้สถานการณ์การเผชิญอันตรายจากรังสี จึงต้องมีแนวทางการจัดการกับอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
 

 

…… 



~ ๓ ~ 
 

 

  

ตัวชี วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมก าลังพล เพื่อป้องกันภัยคุกคาม ด้านเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 

  

ชื่อส่วนราชการ   :    วศ.ทบ.       หน้าที่ : 

 

~ ๔๑ ~ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ เป้าประสงค ์ ตัวชี วัด (KPI) เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

 ทบ. หน่วย   ตามค ารับรอง ของตัวชี วัด การปฏิบัติราชการตาม 

   
 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ :การป้องกันประเทศ 

 แผนที่ ๓ องค์ความรู้ที่จ าเป็น :การพัฒนาขีดความสามารถหน่วยผลิตน้ าประปาทบ. 

 

  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: กองทัพบกมีหน่วยที่ต้องผลิตน้ าประปาเพื่อการทรงชีพของหน่วยทหาร ความพร้อมของก าลังพลในการให้ความรู้หน่วยผลิตน้ าประปา 
ทบ. จึงมีความจ าเป็นเพื่อให้ก าลังพลหน่วยผลิตน้ าประปา ทบ. มีขีดความสามารถในการผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค สามารถใช้
สารเคมีท าน้ าประปาได้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
 

   ตัวชี วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :   ร้อยละความส าเร็จของก าลังพลโดยการศึกษาอบรม ในการพัฒนาก าลังพลให้มีคุณภาพ 

 

  

 ผู้ทบทวน : 

 

                  พ.อ.        พรประสิทธิ์   กล่ าสมบัติ                    ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
                               (พรประสิทธิ์    กล่ าสมบัติ) 
                  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของ วศ.ทบ.  

 

…… 



~ ๔ ~ 
 

 

ผู้อนุมัติ : 

  
                 พล.ต.         วิโรจน์      ศิลาอาศน์                      ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
                                (วิโรจน์    ศิลาอาศน์) 
                                     จก.วศ.ทบ. 

 แผนการจัดการความรู้  (KM Action) 
 
 

 

~ ๔๒ ~ 

ชื่อส่วนราชการ        :   วศ.ทบ.         หน้าที่ :   

 ช่ือประเด็นยุทธศาสตร์   :   การป้องกันประเทศ             

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)   :   เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ GID3         

 ตัวชี วัดตามค ารับรอง (KPI)     :   ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมก าลังพลเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์     

 เป้าหมายของตัวชี วัดตามค ารับรอง : ร้อยละ ๙๐             

 ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 ๑ การบ่งชี ความรู้ 
ประชุม KM TEAM เพื่อก าหนดหัวข้อความรู้ท่ี
จ าเป็นดังนี้ .- 
-ลักษณะการใช้งาน 
-คุณสมบัติของเครื่องและขีดความสามารถ 
-การใช้งานเฝ้าตรวจสารเคมี 
-การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 
 

จ านวน KM TEAM  
ที่ร่วมกิจกรรม 
บ่งชี้ความรู้ 

ร้อยละ ๗๐ KM TEAM ชุมชนนักปฏิบัติ(cop) วศ.ทบ. - 

 

…… 



~ ๕ ~ 
 

 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ข้อมูลจากห้องสมุด 
- ข้อมูลจาก Internet 
- ข้อมูลจากบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวนแหล่งข้อมูล ไม่น้อยกว่า 
๓ แหล่งข้อมูล 

- ห้องสมุด 
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
-ผู้มีความรู้/
ประสบการณ์ 
จาก วศ.ทบ. 

            ฐานความรู้ 

 
  การเล่าเร่ือง 
  ชุมชนนกัปฏิบติั(cop) 

 

วศ.ทบ. - 

 ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 

~ ๔๓ ~ 

๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
รวบรวมความรู้ที่ได้ น ามาจัดหมวดหมู่ จัดท า
ฐานข้อมูล เกี่ยวกับ 
- ลักษณะการใช้งาน 
- คุณสมบัติของเครื่องและขีดความสามารถ 
- การใช้งานเฝ้าตรวจสารเคมี 
- การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า ๔ เร่ือง - ลักษณะการใช้งาน 
- คุณสมบัติของเครื่องและ
ขีดความสามารถ 
- การใช้งานเฝ้าตรวจสารเคมี 
- การดูแลรักษาและซ่อม
บ ารุง 

ฐานความรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติ(cop) 

วศ.ทบ. - 

 

…… 



~ ๖ ~ 
 

 

๔ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
- จัดประชุมเสวนา ผู้มีความรู้และผู้เช่ียวชาญ
ด้านเครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ 
แบบ GID3 ร่วมกันพัฒนาตรวจสอบเอกสาร
เพื่อท าให้เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนและ
ครอบคลุม 
- ขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม 
- จัดรูปแบบภาษา ให้มีรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกัน 
- เรียบเรียง ปรับปรุงเนื้อหาในรูป ร่างเอกสาร 
ให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย 

จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน คชรน. ด้าน
ยุทโธปกรณ์และด้านการ
ตรวจวิเคราะห์สารและ KM 
TEAM 

ระบบพี่เล้ียง วศ.ทบ. - 

  

 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 ~ ๔๔ ~ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
- น าร่างเอกสารเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความยากง่ายของภาษา ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ เพื่อ
ปรับแก้ไขเพิ่มเติม 

จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ 

๒ ช่องทาง - หนังสือเวียน 
- Intranet 

- หนังสือเวียน 
- Intranet 

วศ.ทบ. - 

 

…… 



~ ๗ ~ 
 

 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดย
เชิญผู้เก่ียวข้องจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน KM TEAM หน่วยงานจาก
ภาครัฐ  /เอกชน 

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ วศ.ทบ. - 

 ๗ การเรียนรู้ 
- จัดอบรมสัมมนา 
- ท าเอกสารเผยแพร่และการเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 
                                                        
-บรรจุการฝึกอบรมไว้ในหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ. 

 
- จ านวนผู้อบรม 
- จ านวนเอกสาร
ในการเผยแพร่ 
 
- จ านวน
หลักสูตร 

 
- ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
- ช่องทางการเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า๒ 
ช่องทาง 
- ไม่น้อยกว่า ๑ 
หลักสูตร 

 
- นขต.วศ.ทบ. 
- ศูนย์การเรียนรู้ วศ.ทบ. 
- ศูนย์การเรียนรู้ รร.วศ.ทบ. 
 
- หลักสูตรของ รร.วศ.ทบ. 

 
- ระบบพี่เล้ียง 
- ศูนย์การเรียนรู้ วศ.ทบ. 
- ศูนย์การเรียนรู้ รร.วศ.ทบ. 
 
- ระบบพี่เล้ียง 

วศ.ทบ. - 

 ผู้ทบทวน : ผู้อนุมัติ : 

    

                พ.อ.   พรประสิทธิ์  กล่ าสมบัติ                     พล.ต.    วิโรจน์     ศิลาอาศน์ 
 

                     ( พรประสิทธิ์  กล่ าสมบัติ )                              ( วิโรจน์   ศิลาอาศน์ ) 
      ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของ วศ.ทบ. / 

         ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
                                  จก.วศ.ทบ. /  
                    ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)  



~ ๔๕ ~ 
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