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ค ำน ำ 

 คู่มือราชการสนามว่าด้วย การปฏิบัติการปูองกันภายใต้สภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและ
นิวเคลียร์ (คชรน.) ฉบับนี้ได้แปลและเรียบเรียงขึ้นโดยมีเนื้อหาหลักตามเอกสารคู่มือ ATP-3.8.1 
“CBRN Defence on Operations” Volume I ของ NATO Standardization Agency (NSA) และ         
FM 3-11.4 Multiservice Tactics, Techniques, and Procedures for Nuclear, Biological, and 
Chemical (NBC) Protection  โดย พันเอก สมพงษ์  คนคล่อง รองผู้อ านวยการ กองการศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการทางทหารท้ังในระดับยุทธวิธีและใน
ระดับยุทธการ ในคู่มือฉบับนี้ได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยทหารและฝุายอ านวยการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนและการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีเกี่ยวข้องกับเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ (คชรน.)  
นอกจากนั้นยังได้ให้รายละเอียดในด้านยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติส าหรับการปูองกัน คชรน.  
รวมไปถึงข้อพิจารณาในการปูองกันเป็นบุคคลและการปูองกันส่วนรวม โดยเน้นการปฏิบัติของก าลังพล
ทุกระดับ ให้สามารถอยู่รอดและปฏิบัติภารกิจเป็นผลส าเร็จภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.  โดยท่ี
สภาพแวดล้อม คชรน. อาจเกิดขึ้นได้ท้ังจากการจงใจหรือโดยอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ คชรน. 
หรืออาจเกิดการจงใจหรือโดยอุบัติท่ีจะโจมตีหรือท าให้เกิดการเปื้อนพิษจากวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย  

คู่มือฉบับนี้ได้ให้แนวความคิด หลักการ รวมท้ังยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบั ติ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการวางแผน  ข้อพิจารณาในการยุทธ์ การฝึก และการสนับสนุน  คู่มือฉบับนี้จึงเหมาะกับ  
ผู้บังคับหน่วยและฝุายอ านวยการทุกระดับ ท่ีต้องเผชิญกับความท้าทายในการปฏิบัติการภายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน. 

 การจัดท าคู่มือฉบับนี้ได้มีการพิจารณาร่วมกันหลายฝุาย ท้ังจากบุคลากรผู้ทรงความรู้และ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน คชรน. ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ปฏิบัติการทางทหารภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความพยายามอย่างท่ีสุดท าให้คู่มือฉบับนี้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง แต่ก็อาจมีศัพท์เทคนิคเฉพาะท่ีเป็นศัพท์ทางวิชาการซึ่งมี
ความหมายจ าเพาะ ท่ีผู้เรียบเรียงอาจเข้าใจสับสนและส่ือความหมายผิดไปจากความหมายท่ีควรจะเป็น 
หรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์  ขอความกรุณาแจ้งกลับมายังกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท์               
๐ ๒๕๗๙ ๙๕๑๘ หรือโทรศัพท์ (ทบ.) ๙๙๘๖๐ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 
                         กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
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สารบญั 
   หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ค 
สารบัญรูป ช 
สารบัญตาราง ซ 
บทที่ ๑ หลักการพื้นฐานในการป้องกัน คชรน.   
 กล่าวเบ้ืองต้น ๑  
 บริบทในเชิงยุทธศาสตร์   ๑  
 การป้องกันก าลังรบ ๔ 
 การป้องกัน คชรน. ๔ 
 เป้าประสงค์ในการป้องกัน คชรน. ๔ 
 หลักการป้องกัน คชรน. ๕ 
 ภัยคุกคามและอันตรายด้าน คชรน. ๖ 
 ลักษณะและผลอันตรายของสารเคมี ๖ 
 ลักษณะและผลอันตรายของสารชีวะ ๘ 
 ลักษณะและผลอันตรายของวัสดุรังสี ๙ 
 ลักษณะและผลอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ ๑๐ 
 ลักษณะและผลอันตรายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย ๑๒ 
บทที่ ๒    องค์ประกอบในการปอ้งกัน คชรน.  
 กล่าวเบ้ืองต้น   ๑๔ 
 การตรวจหา ๑๕ 
 การตรวจพิสูจน์ทราบและเก็บตัวอย่าง ๑๖ 
 การเฝ้าตรวจ ๑๘ 
 การจัดการข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. ๑๘ 
 ฝ่ายอ านวยการ คชรน. และศูนย์ คชรน. ๑๙ 
 การส่ือสารและระบบสารสนเทศ  ๑๙ 
 การเตือนภัยและการรายงาน ๒๐ 
 การป้องกันร่างกาย ๒๐ 
 การป้องกันร่างกาย – การประเมินความเส่ียง ๒๑ 
 การป้องกันเป็นบุคคล ๒๒ 
 ท่ีหลบภัยส่วนรวม ๒๓ 
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 การป้องกันยุทโธปกรณ์และส่ิงอุปกรณ์ ๒๕ 
 การจัดการกับอันตราย ๒๖ 
 การด าเนินการป้องกันอันตรายก่อนล่วงหน้า   ๒๖ 
 การควบคุมอันตราย ๒๗ 
 การท าลายล้างพิษ ๒๘ 
 มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์และการป้องกันโรคล่วงหน้า ๒๙ 
 การสนับสนุนทางการแพทย์ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. ๓๐ 
บทที่ ๓   การปฏิบัติเพื่อป้องกันก่อน ระหว่าง และภายหลังการโจมตี  
 กล่าวเบ้ืองต้น   ๓๒ 
 การปฏิบัติท่ัวไปก่อนการโจมตี   ๓๒ 
 การป้องกันอาวุธเคมี ๓๘ 
 การป้องกันอาวุธชีวะ   ๔๕ 
 การป้องกันอาวุธนวิเคลียร์ ๕๐ 
 การใช้ท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวม   ๖๑ 
 การป้องกันวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย ๖๓ 
บทที่ ๔   การปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.  
 เขตเขต ๖๘ 
 ตอนที่ ๑  สภาพลมฟ้าอากาศที่ส่งผลต่อการใช้สาร คชรน.  
 กล่าวเบ้ืองต้น   ๖๘ 
 สภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อสารเคมี ๖๘ 
 สภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่ออาวุธชีวะ ๗๕ 
 สภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่ออันตรายจากรังสีและนิวเคลียร์ ๗๖ 
 ตอนที่ ๒  ผลกระทบจากสภาพพื้นที่ต่อ คชรน.  
 ผลกระทบจากสภาพพื้นท่ี ๗๘ 
 ทะเลทราย ๗๙ 
 พื้นท่ีป่า   ๘๐ 
 พื้นท่ีภูเขา ๘๑ 
 สภาพพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง ๘๒ 
 ตอนที่ ๓  สภาพแวดล้อมในเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ คชรน.  
 สภาพแวดล้อมในเมือง ๘๓ 
 สภาพลมท่ีพัดผิดปกติ ๘๕ 
 กับดักไอสารอันตรายในกระแสลมหมุนเกลียว ๘๕ 
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 การดักจับสารอันตราย ๘๖ 
 ผลจากการไหลไปตามแนวถนน ๘๗ 
 ผลจากการไหลออกจากแนวถนน ๘๘ 
 การเคล่ือนท่ีของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน ๘๙ 
 สภาพลมแปรปรวนขนาดใหญ่   ๙๐ 
 สภาพลมแปรปรวนขนาดย่อย ๙๐ 
 การเกาะติดของสารอันตราย ๙๑ 
 ผลท่ีเกิดขึ้นในอาคาร ๙๑ 
 ตอนที่ ๔  สภาพลมฟ้าอากาศในประเทศไทยที่สง่ผลกระทบต่อ คชรน.  
 สภาพภูมิประเทศ ๙๑ 
 ลมมรสุมกับภูมิอากาศ ๙๓ 
 อุณหภูมิ ๙๕ 
 ปริมาณฝน ๙๕ 
 ความช้ืนสัมพัทธ์ ๙๖ 
 จ านวนเมฆในท้องฟ้า ๙๖ 
 พายุฟ้าคะนอง ๙๖ 
 ลมผิวพื้น ๙๖ 
 ผลกระทบจากสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศไทยต่ออาวุธเคมี ๙๗ 
บทที่ ๕   การวิเคราะห์ลักษณะแต่งกายป้องกันตามภารกิจ  
 กล่าวเบ้ืองต้น   ๑๐๓ 
 หลักการวิเคราะห์ ๑๐๓ 
 ค าแนะน าในการก าหนดระดับ ลภ.   ๑๐๕ 
 ระดับ ลภ.   ๑๐๖ 
บทที่ ๖ การปฏิบัติการต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์    
 กล่าวเบ้ืองต้น   ๑๑๔ 
 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี  ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ ๑๑๔ 
 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี – ชีวะ – รังสีและนิวเคลียร์ต่อการ

ปฏิบัติการ   
๑๑๗ 

 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ต่อการปฏิบัติการ
ต่อเนื่อง 

๑๑๙ 

 การด าเนินการตามมาตรการตอบโต้   ๑๒๐ 
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ผนวก ก   ปัจจัยการเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวด้าน คชรน.  
 กล่าวเบ้ืองต้น ๑๒๓ 
 การประเมินภัยคุกคามและอันตรายท่ีเกิดขึ้น ๑๒๓ 
 การประเมินพื้นท่ีปฏิบัติการ ๑๒๔ 
 การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ ๑๒๔ 
 การประเมินสภาพอุตุนิยมวิทยา ๑๒๔ 
ผนวก ข สภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธพิลต่อสาร คชรน.  
 กล่าวเบ้ืองต้น   ๑๒๕ 
 ค านิยาม ๑๒๕ 
 กาลอากาศ ๑๒๖ 
 ลม ๑๒๖ 
 อุณหภูมิ ๑๒๘ 
 ความชันของอุณหภูมิและความคงตัวของอากาศ ๑๓๐ 
 ความกดอากาศ ๑๓๑ 
 ความช้ืน ๑๓๑ 
 เมฆ ๑๓๑ 
 หมอก ๑๓๒ 
 หยาดน้ าฟ้า ๑๓๒ 
ผนวก ค ความล่อแหลม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง   
 กล่าวเบ้ืองต้น ๑๓๓ 
 การวิเคราะห์ความล่อแหลม ๑๓๓ 
 การประเมินความเส่ียง ๑๓๓ 
 การจัดการความเส่ียง ๑๓๔ 
ผนวก ง ระบบการเตือนภัยและการรายงานด้านเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์  
 กล่าวเบ้ืองต้น   ๑๓๕ 
 โครงสร้างการจัด   ๑๓๕ 
 การจัดการข้อมูลข่าวสาร   ๑๓๖ 
 ประเภทของรายงาน ๑๓๙ 
 ตัวอย่าง รายงาน คชรน. ๑๔๓ 
เอกสารอ้างอิง 
 

๑๔๙ 
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สารบญัรูป 
   หน้า 
รูปท่ี  ๑ – ๑ แหล่งก าเนิดอันตรายด้าน คชรน. ๓ 
รูปท่ี  ๒ – ๑ การแลกเปล่ียนของข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. ๑๙ 
รูปท่ี  ๓ – ๑   ท่ีก าบังท่ีใช้ป้องกันอันตรายจากแรงระเบิดและรังสีความร้อน  ๕๑ 
รูปท่ี  ๓ – ๒ แสดงตัวอย่างส่ิงก าบังเหนือศีรษะแบบแสวงเครื่อง ๕๓ 
รูปท่ี  ๓ – ๓ ลักษณะรูปแบบอาคารที่ใช้ป้องกันนิวเคลียร์ได้ดี ๕๕ 
รูปท่ี  ๓ – ๔ ลักษณะท่ีหลบภัยภายในอาคารและมีห้องใต้ดิน ๕๖ 
รูปท่ี  ๓ – ๕ การป้องกันยานเกราะ ๕๘ 
รูปท่ี  ๓ – ๖ ค าแนะน าในการจัดระเบียบร่างกายในหลุมบุคคล ๖๐ 
รูปท่ี  ๓ – ๗   การป้องกันคล่ืนระเบิดไม่ให้เข้าไปในท่ีหลบภัย ๖๐ 
รูปท่ี  ๔ – ๑ เปรียบลักษณะสภาวะอากาศแบบไม่คงตัวและคงตัว ๗๐ 
รูปท่ี  ๔ – ๒    ลักษณะของสภาพภูมิประเทศท่ีมีผลกระทบต่อการไหลของลม ๗๙ 
รูปท่ี  ๔ – ๓   สภาพลมท่ีพัดผิดปกติบริเวณโดยรอบส่ิงปลูกสร้าง ๘๕ 
รูปท่ี  ๔ – ๔   ไอสารอันตรายถูกกักอยู่ในกระแสลมหมุนเกลียว ๘๖ 
รูปท่ี  ๔ – ๕   การดักจับสารอันตราย ๘๗ 
รูปท่ี  ๔ – ๖   การไหลไปตามแนวถนน ๘๗ 
รูปท่ี  ๔ – ๗   การไหลออกจากแนวถนน ๘๘ 
รูปท่ี  ๔ – ๘   การเคล่ือนท่ีของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน ๘๙  
รูปท่ี  ๔ – ๙   กระแสลมเบ้ืองบนพัดแปรปรวน ๙๐ 
รูปท่ี ๔ – ๑๐   กระแสลมแปรปรวนขนาดย่อย ๙๑ 
รูปท่ี ๔ – ๑๑ ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย ๙๒ 
รูปท่ี ๔ – ๑๒ สภาพความคงทนของสารเคมีท่ีขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศ ๙๗ 
รูปท่ี ง – ๑ การไหลของรายงาน  คชรน. ๑๓๘ 
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สารบญัตาราง 
             หน้า 

ตารางท่ี ๓ – ๑ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐานท่ีเตรียมไว้ในยามปกติ ๓๕  
ตารางท่ี ๓ – ๒ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน ส าหรับกองก าลังในพื้นท่ีปฏิบัติการ 

ใช้กับการโจมตีด้วย คชรน. (ข้อเสนอแนะ) 
๓๖ 

ตารางท่ี ๓ – ๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ ตามสภาพอากาศ 
ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง 

๔๔ 

ตารางท่ี ๓ – ๔ แสดงค่าความหนาของมูลดินท่ีเพิ่มข้ึนกับค่าปริมาณรังสีท่ีวัดได้ลดลง ๕๔ 
ตารางท่ี ๓ – ๕ แสดงการกั้นรังสีท่ีวัดได้ในท่ีโล่ง ๒,๔๐๐ เซนติเกรย์ 

กับการใช้กระสอบทรายหรือดินเหนียว 
๕๔ 

ตารางท่ี ๔ – ๑ สภาวะความคงตัวของอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อไอสารอันตราย ๖๙ 
ตารางท่ี ๔ – ๒ สภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธเคมี (ส าหรับสารไม่คงทน) ๗๔ 
ตารางท่ี ๔ – ๓ สภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธเคมี (ส าหรับสารคงทน) ๗๕ 
ตารางท่ี ๔ – ๔ สภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธชีวะ ๗๖ 
ตารางท่ี ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการท าลายล้างพิษสารเคมี ๙๙ 
ตารางท่ี ๕ – ๑ การวิเคราะห์ ลภ. ๑๐๔ 
ตารางท่ี ๕ – ๒ ระดับ ลภ.๐ ๑๐๘ 
ตารางท่ี ๕ – ๓ ระดับ ลภ.๑ ๑๐๘ 
ตารางท่ี ๕ – ๔ ระดับ ลภ.๒ ๑๐๙ 
ตารางท่ี ๕ – ๕ ระดับ ลภ.๓ ๑๑๐ 
ตารางท่ี ๕ – ๖ ระดับ ลภ.๔ ๑๑๐ 
ตารางท่ี ๖ – ๑ ปัจจัยท่ีท าให้ความความอดทนลดลง ๑๑๕ 
ตารางท่ี ๖ – ๒ สัญญาณท่ัวไปท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายและจิตใจถดถอยลง ๑๑๕ 
ตารางท่ี ๖ – ๓ พฤติกรรมท่ีหดหู่/หลุกหลิก ๑๑๕ 
ตารางท่ี ๖ – ๔ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม นชค. ต่อ ผบ.หน่วย ๑๑๖ 
ตารางท่ี ๖ – ๕ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ต่อก าลังพล  ๑๑๖ 
ตารางท่ี ๖ – ๖ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. ๑๑๘ 
ตารางท่ี ข – ๑ รหัสความคงตัวของอากาศ ๑๓๑ 
ตารางท่ี ง – ๑ รูปแบบมาตรฐานและความหมายในแต่ละบรรทัด ๑๔๐ 
  



  
 

 
 

บทท่ี ๑ 

หลักการพื้นฐานในการป้องกัน คชรน. 

๑-๑  กล่าวเบื้องต้น (Background) 
การปฏิบัติการด้านเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ (คชรน.)  หมายถึง การใช้ขีดความสามารถ

ทางยุทธวิธี เพื่อต่อต้านกับภัยคุกคามและอันตรายท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. ด้วยวิธีปูองกันการ
แพร่ขยายและต่อต้านอาวุธท่ีมีอ านาจท าลายสูง (WMD)  การปูองกัน คชรน. รวมไปถึงการ
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจาก คชรน. การปฏิบัติการด้าน คชรน. ยังช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในอันท่ีจะเผชิญกับอาวุธท่ีมีอ านาจท าลายสูงท้ังในระดับยุทธศาสตร์และในระดับ
ยุทธการ  และสามารถปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้าน คชรน. ซึ่ง
สภาพแวดล้อมทางด้าน คชรน. พบได้ในพื้นท่ีอันเป็นผลอันตรายท่ีเกิดขึ้นฉับพลันทันทีหรืออันตราย
ตกค้างจากการโจมตี หรือการแพร่กระจายของสาร คชรน. จากอุบัติเหตุ   

ส่ิงส าคัญต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันว่า การก่อการร้ายท้ังหมดไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับ คชรน. ทุกกรณี และเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. ทุกกรณีก็ไม่ใช่การก่อการร้ายท้ังหมด  
ส าหรับเหตุการณ์ก่อการร้ายท่ีจัดว่าเป็นประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. จะต้องเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับ คชรน. ในระดับท่ีมีความรุนแรง  ในนิยามนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใช้เฉพาะวัตถุระเบิด
แรงสูงอย่างเดียวด้วย อย่างไรก็ตามในบริบทท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ ไม่นับเหตุการณ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับวัตถุ
ระเบิดแรงสูงว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ คชรน.  
๑-๒   บริบทในเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Context) 

ประเทศชาติต้องเผชิญกับความท้าทายและภัยคุกคามท่ีมีความสลับซับซ้อนในหลากหลาย
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  ภัยคุกคามมีหลากหลายลักษณะแตกต่างกันไป ความ
ท้าทายต่อความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศชาติต้องเตรียมความพร้อม
และคุ้มกันจากภัยคุกคามจากประเทศศัตรูรวมถึงกลุ่มท่ีไม่เป็นรัฐ กล่าวกันว่าภัยคุกคามในปัจจุบันนี้
มาจากการขยายตัวของอาวุธ คชรน. รวมท้ังระบบการส่งยุทธปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธประเภทนี้
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ มีข้อมูลท่ียืนยันได้ว่าอาวุธประเภทนี้รวมท้ังสารท่ีเกี่ยวข้องได้มี
การแพร่ขยายไปเป็นจ านวนมาก และมีความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มก่อการร้าย ยังคงมีความต้องการท่ีจะ
ครอบครองอาวุธประเภทนี้ ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นอาวุธ คชรน. จึงยังเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญต่อ
ประเทศชาติในห้วง ๑๐ – ๑๕ ปี ต่อจากนี้ แม้ว่านานาชาติจะได้ด าเนินนโยบายและมีความคืบหน้า
ในความพยายามลดการแพร่ขยายอาวุธ คชรน. แต่ภัยคุกคามท่ีส าคัญยังคงอยู่ เนื่องจากไม่มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอาวุธในกรอบข้อตกลงนานาชาติ อีกท้ังไม่มีการปฏิบัติตามพันธกรณีเพื่อ
ปลดประจ าการอาวุธและลดการแพร่ขยายอาวุธ แล้วยังมีโครงการพัฒนาอาวุธและระบบส่ง      
ยุทธปัจจัยเพิ่มข้ึน  ซึ่งล้วนแต่จะบั่นทอนเสถียรภาพของโลกและมีท่าทีเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของชาติ  เช่น อาวุธนิวเคลียร์ สารรังสีและสารเคมีในโลก ยังคงมีความล่อแหลมต่อการน าไปใช้อย่าง
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ไม่ถูกต้องหากไม่มีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม อีกท้ังความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยาอย่างรวดเร็ว
และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้การก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวะจะเป็นภัยคุกคามมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น ดังท่ีมีหลักฐานมากมายท่ีช้ีว่ากลุ่มก่อการร้ายมีความต้ังใจแสวงหาสารท่ีเกี่ยวข้องกับ 
คชรน. เพื่อวัตถุประสงค์การก่อการร้าย การรับรู้และความยุ่งยากในการปูองกันภัยคุกคามเหล่านี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามท่ีมาจากกลุ่มท่ีไม่เป็นรัฐ  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีก าลังพลต้องได้รับการฝึก
และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ 

เนื่องจากผลของการใช้อาวุธ คชรน. มีโอกาสท่ีจะท าให้เกิดอันตรายร้ายแรง จ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องใช้มาตรการปูองกันเชิงรับท่ีเข้มแข็งรวมท้ังการใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบ เพื่อให้
หน่วยปฏิบัติการรบสามารถปฏิบัติการทางทหารภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้โดยต่อเนื่อง และจะท าให้หน่วยงานพลเรือนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ชาติพันธมิตรในกรณีท่ีมี
การใช้และการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.  

เมื่อพิจารณาในด้านความมั่นคงและมุ่งเน้นไปสู่การสนองตอบต่อการใช้อาวุธ คชรน. ของ
ประเทศท่ีเป็นคู่ปรปักษ์และกลุ่มท่ีไม่เป็นรัฐ  จึงให้ความส าคัญสูงสุดต่อการเพิ่มพูนหรือการพัฒนา
ขีดความสามารถด้าน คชรน. ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเฝูาตรวจ การลาดตระเวน การตรวจพิสูจน์
ทราบ รวมไปถึงระบบท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวม  การท าลายวัตถุระเบิดและการท าลายวัตถุระเบิด
แสวงเครื่อง รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถท่ีเอื้อให้เกิดความปลอดภัย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
เพิ่มพูนขีดความสามารถของหน่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์และ
จัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตอันเนื่องมาจาก คชรน.  

ก. ภัยคุกคามด้าน คชรน. เป็นความท้าทายท่ีส าคัญต่อการปฏิบัติการทางทหาร เนื่องจาก 
ผลกระทบท่ีเกิดจากอาวุธและสารประเภทนี้  มีโอกาสท าให้เกิดความสับสนและมีอ านาจท าลายสูง 
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างรอบคอบท้ังในระดับกองบัญชาการรบและกองบัญชาการ
สนับสนุน  การใช้มาตรการปูองกันเชิงรับท่ีเข้มแข็งและมาตรการบรรเทาผลกระทบ จะช่วยให้การ
ปฏิบัติการทางทหารเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. อีกท้ังยังเป็นการปูองปราม
อย่างมีประสิทธิภาพต่อแนวความคิดท่ีจะใช้อาวุธและสาร คชรน. ของฝุายข้าศึก พร้อมท้ังช่วยให้
ก าลังทหารและหน่วยพลเรือนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตรในยามท่ีมีภัยคุกคามจากการใช้
อาวุธ คชรน. 

ข. แม้ว่าตามกรอบข้อตกลงนานาชาติ (แต่ยังไม่เป็นท่ีตกลงกันครบทุกประเทศ) ให้รัฐภาคี
เคารพข้อตกลงท่ีจะไม่พัฒนา สะสม เผยแพร่ และใช้อาวุธ คชรน. แต่ชาติท่ีเป็นปรปักษ์ท่ีมีศักยภาพ 
ยังคงพัฒนาอาวุธและสารท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลต่อความมั่นคง จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในด้านการปฏิบัติการทางทหาร นอกจากนั้นยังมีปรากฏการณ์ท่ีกลุ่มก่อการร้าย
และกลุ่มอื่น ๆ เสาะแสวงหาเทคโนโลยี คชรน. ท่ีมีพลังอ านาจสูง เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของกลุ่ม
ตน  อาจจะเป็นความโชคร้ายท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกท้ังมีการละเลยกระบวนการ
การบังคับให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลง จึงท าให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและความเช่ียวชาญด้าน
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วิทยาศาสตร์กระจายไปท่ัวโลก ขณะเดียวกันการขยายตัวของเขตเมืองและภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลก 
มีโอกาสท่ีเป็นไปได้ในการเกิดการรั่วไหลแพร่กระจายวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial 
Material - TIM) โดยอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นความจงใจท่ีจะใช้ใหผิ้ดจากวัตถุประสงค์ 

ค. ด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าว จึงมี โอกาสท่ีจะใช้ก าลังทหารเข้าตอบโต้ ต่อขีด
ความสามารถหรือภัยคุกคามด้าน คชรน. ท้ังท่ีเป็นอาวุธ คชรน. หรือกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับสาร คชรน. 
หรืออาจเป็นวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย ก าลังทหารมีโอกาสได้รับอันตรายท้ังจากการใช้อาวุธ คชรน. 
หรือจากการใช้สารท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. รวมท้ังวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายในลักษณะแสวงเครื่อง 
โดยวิธีการได้รับอันตรายจากสารเหล่านี้ท้ังท่ีเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุและจากความจงใจท่ีต้องการปล่อย
กระจายสารเหล่านี้ออกมา ความสามารถในการอยู่รอดหรือเป็นการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อ
เกิดการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. หรือจากการรั่วไหลแพร่กระจายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย 
จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติการตอบสนองท่ีประสานสอดคล้องกัน อย่างน้อยท่ีสุดก็ในเรื่อง ท่ี
เกี่ยวข้องทางการแพทย์ อันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและอันตรายจากแหล่งอุตสาหกรรม นอกจากนั้นก็
ยังเกี่ยวข้องกับฝุายอ านวยการด้าน คชรน. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. ใน   
รูปท่ี ๑-๑ แสดงถึงแหล่งก าเนิดอันตรายและภัยคุกคามด้าน คชรน.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑-๑  แหล่งก าเนิดอันตรายและภัยคุกคามด้าน คชรน. 

ง. ในขั้นการวางแผนและในขั้นปฏิบัติการ ผู้บังคับหน่วยจ าเป็นต้องค านึงถึงวิกฤตการณ์ท่ี
อาจเกิดขึ้นจากอันตรายด้าน คชรน. พร้อมกันนั้นต้องพัฒนามาตรการปูองกันท่ีเหมาะสม เพื่อให้
สามารถตอบโต้กับภัยคุกคาม ลักษณะของภัยคุกคามและมาตรการปูองกันท่ีน ามาใช้ควรมีการ

สสาร คชรน. 

 สาร คชรน. วัตถุอุตสาหกรรม
อันตราย 

อาวุธ 
คชรน. 

กลไก 
คชรน. 

เปูาหมายของ
กองก าลังตอบโต้ 

การแพร่กระจาย
โดยอุบัติเหตุหรือ

จงใจ 

เหตุการณ์ 
คชรน. 
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ทบทวนอยู่เสมอ เพื่อด ารงความอยู่รอดและรักษาเสรีในการปฏิบัติ เนื่องจากความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วางก าลังด้วยความรวดเร็ว หน่วยทหาร คชรน. จึงต้องมีความคล่องตัวสูง ใช้เวลาเตรียมการเข้า
ปฏิบัติการส้ัน ถือว่าเป็นความท้าทายท่ีส าคัญส าหรับผู้บังคับหน่วย  ในขั้นการวางแผนและการ
ปฏิบัติการจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่างกองทัพและหน่วยงานพลเรือนอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ควรก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติประจ า (รปจ.) หรือข้อตกลงและในแนวความคิดในการปฏิบัติการ 

๑-๓  การป้องกันก าลังรบ  (Force Protection)  
ก. การปูองกันก าลังรบหมายถึงมาตรการและวิธีการท้ังปวงท่ีน ามาใช้เพื่อลดความ

ล่อแหลมจาก ภัยคุกคามและลดอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับก าลังพล ส่ิงอ านวยความสะดวก ยุทโธปกรณ์ 
การปฏิบัติการและกิจกรรมด้านการทหาร ท้ังนี้เพื่อรักษาเสรีในการปฏิบัติและด าเนินการปฏิบัติการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลส าเร็จ วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญส าหรับการ
ปกปูองก าลังรบ คือการรักษาศักยภาพในการรบของหน่วยที่ส่งเข้าประจ าการ ให้สามารถตอบโต้กับ
ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีอันตรายจากข้าศึก จากธรรมชาติและจากน้ ามือมนุษย์รวมไปถึง
อันตรายท่ีเกิดจากฝุายเดียวกัน  การปกปูองก าลังรบจะช่วยลดอันตรายและผลกระทบท้ังจาก      
ภัยคุกคามท่ีเป็นการโจมตี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการโจมตีของข้าศึก ได้แก่เหตุการณ์ด้าน    
คชรน. อันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและอันตรายด้านอื่น ๆ  การปกปูองก าลังรบยังช่วยลดเหตุการณ์
แทรกท่ีเกิดจากการปฏิบัติการทางทหารต่อพลเรือน และภัยคุกคามจากการโจมตีโดยก าลังรบ       
ไร้รูปแบบ 

ข. การปูองกันก าลังรบ ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาแยกเป็นกรณีพิเศษ แต่ให้พิจารณาเสมือน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการร่วม ตามหลักนิยมร่วมว่าด้วยการปูองกันก าลังรบ การปูองกัน   
คชรน. จึงควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปกปูองก าลังรบ เพื่อเสริมความอยู่รอดและด ารงเสรีในการ
ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีความตรึงเครียด  มาตรการ
ปูองกันและขีดความสามารถด้าน คชรน. มีความอ่อนตัว มีความคล่องแคล่ว สามารถเข้าประจ าการ
ได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง 

๑-๔  การป้องกัน คชรน. (CBRN Defence) 
การวางแผนและการปฏิบัติมีเจตนาท่ีจะบรรเทาหรือลดผลอันตรายส าหรับการปฏิบัติการ

และลดอันตรายต่อก าลังพล อันเนื่องมาจากการใช้หรือเป็นภัยคุกคามจากการใช้อาวุธรวมท้ังกลไกท่ี
เกี่ยวข้องกับ คชรน. หรือเป็นผลอันตรายขั้นทุติยภูมิจากการโจมตีเปูาหมายของกองก าลังตอบโต้ 
หรือเป็นผลมาจากการรั่วไหลแพร่กระจายหรือเป็นความเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อม  
๑-๕  เป้าประสงค์ในการป้องกัน คชรน. (Aim of CBRN Defence) 

เปูาประสงค์ของการปูองกัน คชรน. คือช่วยปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ด้าน คชรน. เป็น
การปกปูองก าลังทหารจากผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. และปฏิบัติการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ 
เพื่อให้ก าลังทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้เป็นผลส าเร็จ และยังคงด ารงเสรีในการปฏิบัติได้ภายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน.  
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๑-๖  หลักการป้องกัน คชรน. (Principle of CBRN Defence) 
หลักการปูองกัน คชรน. ท่ีมีการผสมผสานกับหลักการปกปูองก าลังรบ  ก าหนดขึ้นเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับหน่วยและฝุายอ านวยการ ในกองบัญชาการระดับ
ยุทธศาสตร์และในระดับยุทธการ หลักการเหล่านี้ต้องน ามาบรรจุรวมไว้ในข้อพิจารณาส าหรับขั้นการ
วางแผนปฏิบัติการ  หลักการเหล่านี้จะเป็นข้อพิจารณาท่ีน าไปสู่การปฏิบัติท้ังในห้วงก่อน ระหว่าง
และภายหลังเกิดเหตุการณ์ด้าน คชรน. หลักการปูองกัน คชรน. ต้องสอดคล้องกับเรื่องต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ก. การประเมินภัยคุกคาม   การวิเคราะห์ภัยคุกคาม ต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานด้านการข่าว
จากทุกแหล่งท่ีมีความถูกต้องและทันเวลา  การประเมินภัยคุกคามต้องมีการด าเนินการและทบทวน
อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเลือกใช้ขีดความสามารถและมาตรการปูองกันได้อย่างเหมาะสม 
ควรมีการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างเหล่าทัพและมิตรประเทศเพื่อให้ได้ข่าวสารท่ีสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติได้ 

ข. การจัดการความเส่ียง     ความเส่ียงและการประเมินความล่อแหลมด้าน คชรน. เป็น
ความจ าเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความเส่ียงในการปฏิบัติการท้ังปวง เมื่อต้องเข้าในพื้นท่ี
ปฏิบัติการร่วม  หลักการปกปูองก าลังรบท่ัวไป คือการจัดการกับความเส่ียงซึ่งไม่ใช่การขจัดความ
เส่ียง  การประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมท่ีเช่ือมโยงกับการปูองกัน คชรน. ท าให้มีโอกาสได้
พบกับภัยคุกคามด้าน คชรน. ท่ีมีรูปแบบเฉพาะ และจ าแนกพื้นท่ีท่ีต้องก าหนดมาตรการเพิ่มขึ้น   
เพื่อจ ากัดผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. ตัวอย่างเช่น มาตรการปูองกันเป็นบุคคลและ
การปูองกันเป็นส่วนรวม อาจท าให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเพิ่มขึ้น แต่ก็จะมีรายละเอียด
ปลีกย่อยในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การได้รับบาดเจ็บและการเส่ือมประสิทธิภาพของ
ยุทโธปกรณ์ เป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ส าหรับการปฏิบัติการทางทหาร  ผลกระทบจากการปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุภารกิจ ผู้บังคับบัญชาต้องจัดการอย่างสมดุลระหว่างการสูญเสียด้านก าลังพลรวมท้ัง
ยุทโธปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนกับการปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จ  การหลีกเล่ียงการเปื้อนพิษซึ่งส่งผลต่อการ
บรรลุภารกิจ ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามแนวความคิดในเรื่องการปกปูองก าลัง
รบของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงควรปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันและมีเปูาหมาย
ร่วมกัน 

ค. ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน   การปูองกัน คชรน. เป็นการปฏิบัติร่วมกัน
ของทุก ๆ ส่วนในกองก าลังร่วมท้ังหน่วยทหารและหน่วยงานพลเรือน และต้องระบุถึง วิธีการลด      
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมท้ังการบรรเทาผลกระทบท่ีอยู่บนพื้นฐานของการประเมินภัยคุกคามท้ัง
ปวงภายในพื้นท่ีปฏิบัติการร่วม การปฏิบัติของทุก ๆ ส่วน ต้อง ส่งผลดีท่ีสุดต่อการปูองกัน คชรน. 
โดยมีการผสมกลมกลืนกัน มีการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารทั้งในระดับยุทธวิธีและระดับยุทธการ 

ง. การจัดล าดับความเร่งด่วน    แม้ว่าการปูองกัน คชรน. จ าเป็นท่ีจะต้องน าไปใช้ท่ัวท้ัง
กองทัพ  แต่ขีดความสามารรถด้านการปูองกัน คชรน. มีลักษณะพิเศษเฉพาะทาง ไม่สามารถให้การ
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สนับสนุนในระดับเท่าเทียมกันได้อย่างเพียงพอส าหรับทุก ๆ หน่วย ในกองก าลังร่วม ดังนั้น จึงต้อง
จัดล าดับความเร่งด่วนด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อภารกิจเป็น
อันดับแรก 

จ. ความอ่อนตัว   การปูองกัน คชรน. ต้องมีความอ่อนตัว โดยการใช้หน่วยขนาดเล็ก 
(modular) ท่ีมีขีดความสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว   
๑-๗  ภัยคุกคามและอันตรายด้าน คชรน. (CBRN Threat and Hazard) 

ภัยคุกคามท่ีเกิดจากน้ ามือมนุษย์และจากธรรมชาติรวมไปถึงผลอันตรายท่ีจะเกิดตามมา  
ยากท่ีจะจ าแนกได้อย่างชัดเจนในห้วงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์  โดยเฉพาะในห้วงแรกอาจเป็นไป
ไม่ได้เลย ท่ีจะระบุว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจากความต้ังใจโจมตี หรือเป็นการแพร่กระจายโดยอุบัติเหตุ 
หรือเป็นการระบาดอย่างรุนแรงของเช้ือโรคประจ าถิ่น/โรคระบาด ดังนั้น ผู้บังคับหน่วยต้องสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ซึ่งอาศัยพื้นฐานหลักการปูองกัน คชรน. โดย
ใช้ทรัพยากร เช่น สภาพแวดล้อม หน่วยเวชกรรมปูองกันและหน่วยแพทย์ของเหล่าทัพได้อย่าง
เหมาะสม  
๑-๘  ลักษณะและผลอันตรายของสารเคมี  
       (Characteristic and Effect of Chemical Agent) 

ก. สารเคมี คือสสารท่ีมีเจตนาท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสังหาร ท าให้
บาดเจ็บสาหัส หรือไร้สมรรถภาพ ตลอดจนเกิดผลทางด้านจิตวิทยาโดยอาศัยผลอันตรายท่ีเกิดขึ้น  
สารเคมีเหล่านี้ไม่นับรวมถึงสารท่ีใช้ควบคุมฝูงชน สารท่ีใช้ปราบศัตรูพืช สารเคมีท่ีใช้ในการท าควัน
และสารเพลิง สารเคมีท าให้เกิดผลอันตรายต่อร่างกายนั้นมีความแตกต่างกันตามลักษณะการเข้าสู่
ร่างกายด้วยการกิน  ผ่านเข้าทางผิวหนังรวมท้ังนัยน์ตา และผ่านระบบทางเดินหายใจ สารเคมี
เหล่านี้แบ่งประเภทได้ตามลักษณะการเกิดอันตรายต่อร่างกาย ได้แก่ สารประสาท สารโลหิต สาร
ส าลัก และสารพุพอง การแบ่งประเภทสารเคมีในลักษณะท่ีสองเป็นการแบ่งตามสภาพความคงทน 

ข. ความคงทน   ในสงครามเคมีหรือสงครามชีวะ ความคงทนเป็นคุณลักษณะของสารท่ี
สามารถคงประสิทธิผลในส่ิงแวดล้อมห้วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งความคงทนของสารแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสารและสภาพภูมิอากาศรวมท้ังภูมิประเทศด้วย 

(๑) สารไม่คงทน  สารไม่คงทนมักจะถูกน าเข้า สู่เปูาหมายในลักษณะท่ีเป็น           
แอโรซอลหรือของเหลว  โดยปกติแล้วมักจะใช้เป็นสารสังหาร สารไม่คงทนมีความมุ่งหมายท่ีจะท า
ให้เกิดอันตรายในห้วงเวลาส้ัน ๆ ท้ังนี้เนื่องจากสภาพอากาศมีอิทธิพลอย่างมากต่อสารไม่คงทน  
แม้ว่าสารประเภทนี้จะสามารถก่ออันตรายใต้ลมได้ แต่ก็ท าให้บาดเจ็บล้มตายได้เพียงเล็กน้อย ท้ังยัง
ไม่ท าให้เกิดการเปื้อนพิษท่ีผิวพื้นด้วย 

(๒) สารคงทน  โดยท่ัวไปแล้ว สารคงทนมักจะอยู่ในรูปท่ีเป็นหยดเหลว เปรอะเปื้อนท่ี
บริเวณพื้นผิวและมีอันตรายจากการสัมผัส ซึ่งสามารถซึมผ่านเส้ือผ้าธรรมดารวมท้ังผิวหนังได้ 
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อย่างไรก็ตาม สารคงทนสามารถระเหยกลายเป็นไอและท าอันตรายได้ แต่มักจะมีความเข้มข้นน้อย
กว่าไอของสารไม่คงทน   ไอท่ีเกิดจากสารคงทนมักจะยังอยู่ได้นานตราบเท่าท่ีหยดเหลวยังคงเกาะติด
พื้นผิวหรือถูกดูดซับในเนื้อวัสดุแล้วมีการคายไอระเหยออกมา ซึ่งใช้เวลานาน ๒ – ๓ วัน ไปจนถึง
หลายสัปดาห์ ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารและสภาพลมฟูาอากาศ  ลักษณะอันตรายของสารคงทน
ต่อก าลังทหารอย่างร้ายแรงคือ อันตรายจากการสัมผัสรวมท้ังระยะเวลาในการได้รับสารเข้าสู่ร่างกาย 
นอกจากนั้น ต้องได้รับการท าลายล้างพิษอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากการเป้ือนพิษ   

ค. ประเภทของสารเคมี 
(๑) สารสังหาร  (Lethal Agent) สารเคมีในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สารประสาท สาร

โลหิตและสารส าลัก รวมท้ังสารพุพอง 

(ก) สารประสาท (Nerve Agent) สารเหล่านี้จะเข้าไปส่งผลต่อระบบประสาท 
และยับย้ังการท าหน้าท่ีของอวัยวะภายในร่างกาย เช่นการท างานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ส่วนกลาง  สารประสาทอาจจะอยู่รูปของสารคงทนและไม่คงทน และมีอันตรายเพิ่มขึ้นหากได้รับ
ปริมาณสารเพิ่มขึ้นจนท าให้เกิดผลอันตรายร้ายแรงตามมา 

(ข) สารโลหิต/ไซยาโนเจน (Blood/Cyanogen Agent) สารเหล่านี้จะท าหน้าท่ี
ปูองกันไม่ให้เนื้อเยื่อในร่างกายได้รับออกซิเจนจากกระแสโลหิต หากได้รับในระดับความเข้มข้นสูง 
จะท าให้ระบบการหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว โดยปกติแล้วสารเหล่านี้มักจะเป็นสารไม่คงทน และ 
มีน้ าหนักเบากว่าอากาศ ดังนั้นจึงมีผลอันตรายน้อยลง แม้จะมีความเข้มข้นในห้วงระยะเวลาส้ัน ๆ 
ในพื้นท่ีท่ีการน าสารโลหิตมาใช้  อย่างไรก็ตาม สารโลหิตก็ยังเป็นความท้าทายท่ีส าคัญส าหรับเครื่อง
กรองอากาศของหน้ากากปูองกันสารเคมี-ชีวะ 

(ค) สารส าลัก/สารท าลายปอด (Choking/Lung Damaging Agent)  สารพวกนี้
มักจะท าลายระบบทางเดินหายใจ และท าให้เกิดภาวะของเหลวค่ังในปอดปริมาณมาก ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนกับการจมน้ า โดยปกติแล้วสารพวกนี้จะเป็นสารไม่คงทน 

(ง) สารพุพอง (Blister Agent/Vesicant Agent)  สารพวกนี้ท าให้นัยน์ตาและ
ปอดเป็นแผล  อีกท้ังท าให้บริเวณผิวหนังเป็นแผลไหม้หรือแผลพุพอง แม้ว่าสารประเภทนี้จะใช้ใน
การสังหารได้แต่วัตถุประสงค์หลักท่ีมีการน ามาใช้ทางทหาร มักจะใช้เพื่อท าอันตรายต่อร่างกายและ
ไม่ให้ใช้พื้นท่ี  สารพุพองส่วนใหญ่จะเป็นสารคงทน อย่างไรก็ตามสภาพความคงทนจะขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติทางเคมีและปัจจัยสภาพแวดล้อม สารพุพองมีอันตรายจากการสัมผัสโดยตรงและใน
ลักษณะท่ีเป็นไอใต้ทิศทางลม หลังจากท่ีสัมผัสกับสารพุพองเป็นเวลาหลายช่ัวโมง จะท าให้เกิดเป็น
แผลอักเสบและเป็นแผลพุพองบริเวณผิวหนัง นัยน์ตา และระบบทางเดินหายใจ  

(๒) สารท าให้ไร้สมรรถภาพ (Incapacitating Agent) สารประเภทนี้ท าให้เกิดภาวะ
ไร้ความสามารถช่ัวคราวซึ่งอาจจะเป็นผลทางร่างกายหรือจิตใจ สารประเภทนี้ได้รับการพิจารณาว่า
เป็นสารท่ีไม่ท าให้ถึงตาย อย่างไรก็ตาม หากได้รับในปริมาณท่ีมีความเข้มข้นสูง  ประกอบกับ    
ก าลังพลไม่มีเครื่องปูองกัน และได้รับเป็นเวลานานก็อาจท าให้ตายได้แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของ
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สารประเภทนี้  ในทางกฎหมายสารท าให้ไร้สมรรถภาพไม่ถือว่าเป็นอาวุธเคมีกรณีเมื่อน าใช้เพื่อการ
บังคับใช้กฎหมาย เช่นการควบคุมฝูงชน เป็นต้น 
๑-๙  ลักษณะและผลอันตรายของสารชีวะ  
       (Characteristic and Effect of Biological Agent) 

ก. ประเภทของสารชีวะ  สารชีวะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ 
(๑) แบคทีเรีย (Bacteria)  เป็นเช้ือท่ีก่อโรคในมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งท าให้เกิดโรค

ระบาดได้ แบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างสารพิษท็อกซินได้  ในการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดส าหรับแบคทีเรียบางชนิดอาจใช้ยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในการรักษา อย่างไรก็ตาม เช้ือแบคทีเรีย
บางชนิดก็พัฒนาตัวเองให้ด้ือต่อยาปฏิชีวนะ ท้ังนี้อาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือจากการ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 

(ก) ริกเก็ตเซีย  (Rickettsiae) เป็นเช้ือจุลินทรีย์คล้ายกับแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิด
โรค เช่น โรคไข้พุพอง (spotted fever)  โรคไข้ไทฟัสหรือไข้รากสาดใหญ่ (typhus)  โรคไข้รากสาด
ไรอ่อนหรือ สครับไทฟัส (scrub typhus)  โดยปกติแล้ว เช้ือริกเก็ตเซียมักจะไวต่อยาปฏิชีวนะ 

(ข) คลามัยเดีย (Chlamydia) เป็นเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคหนองในเทียม เป็นปรสิต
ภายในเซลล์ท่ีไม่สามารถสร้างแหล่งพลังงานด้วยตนเองได้ เช้ือโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ
ท่ัว ๆ ไป  เช้ือโรคชนิดนี้คล้ายกับไวรัส คือต้องอาศัยอยู่กับเซลล์ของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ จึงจะ เพิ่มทวี
จ านวนได้  

(๒) ไวรัส  (Virus)  ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด ไวรัสไม่มีระบบเมตาบอลิซึม
ของตัวเองต้องอาศัยอยู่กับโฮสต์  ไวรัสท าให้เกิดโรคด้วยการท าลายเซลล์ของส่ิงมีชีวิต (มนุษย์ สัตว์ 
หรือพืช) ท่ีไวรัสนั้นอาศัยอยู่ ไวรัสไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ แต่บางโรคอาจรักษาได้ด้วยยาต่อต้าน
ไวรัสเป็นองค์ประกอบ นอกจากนั้น วัคซีนท่ีมีการพัฒนาขึ้นและมีใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถปูองกัน
การติดเช้ือไวรัสบางชนิดได้ 

(๓) ท็อกซิน (Toxin) เป็นสารเคมีท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์  
สามารถท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ในระดับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งต่ ากว่าความเข้มข้นท่ีท าให้
ตายมาก  ดังนั้นจึงท าให้ก าลังทหารไร้สมรรถภาพได้อย่างมีนัยส าคัญ ท็อกซินไม่ตอบสนองต่อยา
ปฏิชีวนะ แต่ยาแก้พิษและการล้างพิษอาจจะน ามาใช้กับท็อกซินบางชนิดได้ 

(๔) ปรสิต (Parasite) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่กับโฮสต์ (มนุษย์ สัตว์ พืช) เพื่ อหา
อาหาร อยู่อาศัย และขับถ่าย ปรสิตสามารถแพร่พันธุ์และเพิ่มทวีจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วมากบนตัว
โฮสต์ ซึ่งอาจท าให้สุขภาพของตัวโฮสต์ทรุดโทรมลงได้อย่างรวดเร็ว 

(๕) เช้ือรา (Fungi)  เช้ือราเป็นส่ิงมีชีวิตต้ังแต่ยุคดึกด าบรรพ์ที่ยังคงท าให้เกิดโรคได้ใน
มนุษย์  สปอร์ของเช้ือราท่ีสร้างไมโคท็อกซิน (mycotoxin) สามารถน ามาเป็นอาวุธชีวะสังหารบุคคล
ได้ เนื่องจากมีสภาพคงตัว  ผลิตขึ้นได้ง่าย และง่ายต่อการปล่อยกระจายในลักษณะท่ีเป็นแอโรซอล 
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เช้ือราหลายชนิดยังสามารถน ามาเป็นอาวุธท าลายปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังมีเช้ือราอีก
หลายชนิดท่ีอาจน าไปใช้เป็นสารท าลายพืช 

ข. สารชีวะบางชนิดสามารถติดต่อระบาดจากคนไปสู่คนได้ โดยอาศัยคุณสมบัติด้านความ
คงทน  เกาะติดอยู่กับพื้นท่ี และก่อให้เกิดอันตรายได้ภายหลังท่ีถูกปล่อยกระจาย  สารท่ีมีลักษณะ
คงทนอยู่ในพื้นท่ีและสามารถแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน ล้วนแต่เป็นความยุ่งยากส าหรับก าลังทหาร
และประชาชนในท้องถิ่น 

ค. สภาพความคงทนของสารชีวะเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
เฉพาะของสารชนิดนั้นและสภาพแวดล้อม (รังสีจากดวงอาทิตย์  ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลม และ
ความชันของอุณหภูมิ)  รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตจะเร่งให้อัตราการสลายตัวของสารชีวะได้อย่างรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม การสร้างสปอร์และกรรมวิธีด้านพันธุวิศวกรรม อาจช่วยปกปูองการสลายตัวตาม
ธรรมชาติและเพิ่มสภาพความคงทนให้ยาวนานยิ่งขึ้น  
๑-๑๐  ลักษณะและผลอันตรายของวัสดุรังสี 
         (Characteristic and Effect of Radiological Material) 

ก. กลไกสาดกระจายวัสดุรังสี (Radiological Dispersal Devices: RDD)   สามารถ
แพร่กระจายหรือสาดกระจายวัสดุรังสีเพื่อท าให้เกิดอันตรายจากการเปื้อนรังสี โดยมุ่งหวังท่ีหยุดยั้ง
หรือลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหาร กลไกแพร่กระจายกัมมันตภาพรังสี (Radiological 
Exposer Device: RED) เป็นวิธีท่ีท าให้เกิดการเปื้อนพิษเฉพาะท่ีหรือต้องการให้เกิดอันตรายต่อ
ก าลังพล  นอกจากนี้ยังอาจมีอันตรายท่ีเป็นผลมาจากการรั่วไหลแพร่กระจายของวัสดุรังสีท่ีใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือจากกระสุนท่ีผ่านการใช้มาแล้ว 

ข. อันตรายด้านรังสีท่ีเกิดจาก RDD  จะส่งผลกระทบในพื้นท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับ
อันตรายด้านรังสีท่ีเกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์  กลุ่มก่อการร้ายและฝุายตรงข้ามอาจจะ
เลือกใช้ RDD โดยมักจะใช้วิธีท่ีท าให้เกิดการสาดกระจายของวัสดุรังสีให้ได้มากท่ีสุด วิธีนี้อาจได้แก่ 
การใช้วัตถุระเบิด การพ่นละอองโดยตรง การโรยหรือหว่าน หรือปล่อยกระจายเป็นฝุุนผงหรือเป็น
แอโรซอลให้ลอยไปตามลม  การใช้เพลิงและควันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งส าหรับการแพร่กระจายของ
วัสดุรังสี นอกจากนั้น แหล่งก าเนิดรังสีแกมมาท่ีมีความเข้มสูงก็อาจน ามาใช้เป็ นกลไกในการ
แพร่กระจายกัมมันตภาพรังสี (RED) เพื่อท าให้เกิดอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บได้ การตรวจหาและการ
จัดการกับอันตรายลักษณะนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุรังสีท่ีน ามาใช้  

ค. ผลอันตราย  วัสดุรังสีมีผลอันตรายต่อร่างกายจากการแผ่รังสีโดยตรงมีหลายหนทาง 
เช่น  การปนเป้ือนวัสดุรังสีผ่านเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง  การกลืนกิน ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็น
การเป้ือนพิษภายใน  ในขณะท่ีการเปื้อนพิษรังสีภายนอกร่างกายสามารถขจัดหรือหลีกเล่ียงได้ง่าย
กว่า แต่การเป้ือนพิษภายในจะยุ่งยากต่อจัดการ และเมื่อวัสดุรังสีมีการสลายตัวลงไปเรื่อย ๆ ก็อาจ
ท าให้เกิดอันตรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จนกว่าจะขจัดหรือขับถ่ายวัสดุรังสีนั้นออกจาก
ร่างกายได้หมด ผลอันตรายของรังสีต่อก าลังพลจะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) 
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ท่ีร่างกายได้รับ ปริมาณรังสีสมมูลคือ ความพยายามท่ีจะจ าแนกความแตกต่างระหว่างผลต่อร่างกาย
จากรังสีท่ีก่อไอออนต่างชนิดกันซึ่งได้จากการค านวณโดยใช้ปัจจัยตัวคูณกับปริมาณรังสีท่ีได้รับท่ี
เรียกว่า ปัจจัยถ่วงน้ าหนักรังสี (radiation weighting factor)  ปัจจัยถ่วงน้ าหนักรังสีจะแสดงถึง
ชนิดและค่าพลังงานของรังสีท่ีร่างกายได้รับ หากเป็นกรณีท่ีแหล่งก าเนิดรังสีอยู่ในร่างกาย ก็จะแสดง
ถึงชนิดและค่าพลังงานท่ีปล่อยออกจากต้นก าเนิดรังสีนั้น ในขณะท่ีค่าปัจจัยถ่วงน้ าหนักรังสีจะเป็น
การบ่งบอกขั้นต้นถึงแหล่งก าเนิดรังสีท่ีสัมพันธ์กับอันตราย แต่ค่าปริมาณรังสีดูดกลืนจะขึ้นอยู่ กับ
ระยะห่างระหว่างต้นก าเนิดรังสีกับร่างกายและการกั้นรังสี รวมไปถึงระยะเวลาในการได้รับรังสีด้วย 
๑-๑๑  ลักษณะและผลอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ 

         (Characteristic and Effect of Nuclear Weapon) 
ก. กล่าวทั่วไป  ในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงระดับนานาชาติ ได้จ ากัดภัยคุกคามจาก

การใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมถึงกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธประเภทนี้จากฝุายคู่ปรปักษ์ท่ีมี ศักยภาพด้าน
นิวเคลียร์ 

ข. ผลอันตราย  ธรรมชาติและความรุนแรงของผลอันตรายจากการระเบิดทางนิวเคลียร์จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาวุธ อันได้แก่ขนาดของอาวุธ ลักษณะของวัสดุท่ีประกอบขึ้นเป็นอาวุธ และ
ลักษณะเฉพาะของเปูาหมายบริเวณจุดศูนย์กลางของการระเบิด  พลังงานมหาศาลท่ีปลดปล่อย
ออกมาจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) แสงวาบ (Flash)  แสงวาบท่ีเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด จะเป็นการส่งสัญญาณการ
เตือนภัยให้กับกองก าลังทหารในพื้นท่ีทราบ โดยมีห้วงระยะเวลาส้ัน ๆ พอท่ีจะเข้าท่ีก าบังเพื่อให้รอด
พ้นจากอันตรายท่ีจะเกิดภายหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์  แสงวาบสามารถท าให้เกิดตาบอดได้
ถาวรหรือช่ัวคราว และยังท าให้เกิดอาการตาพร่า โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ผลกระทบท่ีตามมาคือ
อันตรายจากอุบัติเหตุท่ีเป็นผลจากอาการตาบอดหรือตาพร่าในขณะท่ีก าลังควบคุมเครื่องจักรหรือ
ปฏิบัติหน้าท่ี ณ แท่นยิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในอากาศยาน 

(๒) รังสีความร้อน (Thermal Radiation)  สามารถท าให้เกิดแผลไหม้ท่ีผิวหนังได้
อย่างสาหัส อีกท้ังยังท าให้วัสดุท่ีติดไฟได้เกิดการลุกไหม้  ท าให้ส่ิงอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์บิดเบี้ยว
หรือหลอมละลายและอาจเกิดเพลิงไหม้  ไฟลุกไหม้ท่ีบริเวณปุา หรือในเขตเมืองท่ีควบคุมไม่ได้
สามารถท าให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยส าคัญ 

(๓) แรงระเบิดและคล่ืนกระแทก (Blast and Shock)  สามารถสร้างความเสียหาย
หรือท าลายโครงสร้าง รวมไปถึงยุทโธปกรณ์ ส่ิงอุปกรณ์ ส่ิงกีดขวางในสนาม อาคารท่ีต้ังถาวร และ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีต้ังอยู่ในทะเล บนบก หรือกลางอากาศได้ คล่ืนกระแทกแรงดันสูงสามารถท า
อันตรายต่อร่างกายได้โดยตรง ส าหรับอันตรายทางอ้อมอาจเกิดจากเศษส่ิงปรักพังและเศษส่ิงรื้อถอน
จากอาคารและต้นไม้ปลิวมาใส่ การท าลายล้างท้ังเขตเมืองและในพื้นท่ีชนบทจะเป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนย้ายอย่างส าคัญ 
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(๔) รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรก (Initial Nuclear Radiation)  ในบริเวณโดยรอบจุด
ศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ จะมีรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกท่ีมีความเข้มของรังสีสูงเกิดขึ้น
อย่างมหาศาล ซึ่งรังสีขนาดนี้สามารถท าให้ไร้สมรรถภาพหรือท าให้ตายได้ทันที อย่างไรก็ตาม รังสี
เริ่มแรกจะลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะทางท่ีห่างออกจากลูกไฟ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเหลือแต่เพียง
รังสีทีเกิดจากกากนิวเคลียร์แบบแตกตัว  นอกจากนั้นยังมีรังสีท่ีเกิดการชักน าของอนุภาคนิวตรอน
ร่วมด้วย ซึ่งรังสีประเภทนี้มีความเข้มสูงและมีอันตรายตามมาในบริเวณท่ีเกิดการระเบิดของอาวุธ
นิวเคลียร์ 

(๕) ฝุุนและฝนกัมมันตรังสี (Fallout and Rainout) ฝุุนกัมมันตรังสีประกอบด้วยกาก
นิวเคลียร์จากปฏิกิริยาแบบแตกตัว ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ รวมท้ังจาก
เศษซากปรักหักพังท่ีถูกหลอมเข้าไปเผาไหม้ในลูกไฟแล้วเกิดการเปื้อนพิษกัมมันตรังสีตามมา ซึ่งจะ
เกิดอันตรายทางรังสีท่ีส าคัญแผ่ไปในทิศทางใต้ลม แต่ความเข้มของรังสีก็จะลดลงอย่างรวดเร็วตาม
ระยะทางท่ีเพิ่มข้ึน ในบางกรณี การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ก็ไปกระตุ้นให้เกิดฝนตก ซึ่งจะมีผลท า
ให้อนุภาคกัมมันตรังสีท่ีแขวนลอยในบรรยากาศตกลงมาสู่พื้นดิน ท าให้ฝุุนกัมมันตรังสีกลายเป็นฝน
กัมมันตรังสี น้ าและพื้นดินจึงมีอันตรายจากการเป้ือนพิษรังสี โดยเฉพาะน้ าฝนท่ีตกลงมาและบริเวณ
ท่ีน้ าไหลไปรวมกัน  

(๖) ห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูาและผลจากรังสีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่ัวคราว 
(Electromagnetic Pulse (EMP) and Transient Radiation Effects on Electronics (TREE))  
โดยท่ัวไปแล้ว ห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูาจะเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ 
แล้วก็จะเริ่มเบาบางลงและหายไปในบรรยากาศ ผลอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ด้านอื่น ๆ มี
ความส าคัญมากกว่า อย่างไรก็ตาม หากมีการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในบรรยากาศระดับช้ัน    
เอ็กโซสเฟียร์ (exosphere) ก็จะยิ่งท าให้มีโอกาสเกิดผลกระทบจากรังสีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ช่ัวคราวรวมท้ังจากห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา ซึ่งเกิดความเส่ียงต่ออุปกรณ์ไฟฟูาและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการเกิดห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา เริ่มจากรังสีแกมมาพลังงานสูงท่ีถูก
ปลดปล่อยออกมาจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในช้ันบรรยากาศระดับเบื้องบนวิ่งไปชนกับ
อิเล็กตรอนในอะตอม ท าให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรของอะตอมกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ 
อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้จะมีความเร็วมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของความเร็วแสง อิเล็กตรอนอิสระ
เหล่านี้มีอายุส้ัน แต่มีคล่ืนอิเล็กตรอนมากมายมหาศาล จึงชักน าให้เกิดศักย์ไฟฟูาสูง และท าให้เกิด
กระแสไฟฟูาพุ่งสูงขึ้นมากในห้วงระยะเวลาส้ัน ๆ (spike) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้รับการ
ปูองกัน นอกจากนั้น การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ยังท าให้เกิดการผลักสนามแม่เหล็กโลกออกจาก
ต าแหน่งเดิมอย่างรวดเร็วแล้วไหลกลับเข้าสู่ท่ีเดิม  ท าให้เกิดห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูาได้เช่นกัน 
นอกจากนั้นสนามแม่เหล็กโลกยังชักน าให้เกิดกระแสไฟฟูาไหลในแท่งตัวน ายาว ๆ (ระบบสายอากาศ 
ระบบสายส่งไฟฟูา) มีผลท าให้อุปกรณ์ไฟฟูาช ารุดเสียหาย  การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในระดับ
ความสูงเช่นนี้ ยังส่งผลกระทบต่อดาวเทียมและจะได้รับผลกระทบด้าน EMP และ TREE 
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เช่นเดียวกับท่ีเกิดบนพื้นโลก ซึ่งอาจท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไม่ได้ปูองกันช ารุดเสียหาย แต่
กลไกท่ีท าให้เกิดความเสียหายไม่ได้เป็นผลมาจากการชนของอิเล็กตรอนเหมือนท่ีเกิดขึ้นในระดับ
บรรยากาศของโลก แต่จะเกิดขึ้นจากรังสีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงซึ่งเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล  
ผลกระทบจาก EMP และ TREE จะเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อส่ือสารและจะท าให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้ปูองกันช ารุดหรือเสียหาย 

(๗) กิจกรรมในช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ท่ีเพิ่มมากขึ้น (Increased Ionosphere 
Activity) ถึงแม้ว่าภัยคุกคามท่ีส าคัญต่อการติดต่อส่ือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมาจากห้วง
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา แต่จ านวนประจุไฟฟูาท่ีเกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นอย่าง
มหาศาล ย่อมส่งผลกระทบได้ในระยะยาว การแผ่กระจายของคล่ืนวิทยุในบรรยากาศอาจลด
ประสิทธิภาพลง หรือไม่ก็ถูกสกัดกั้นไว้ในบางย่านความถ่ี การติดต่อส่ือสารในย่านความถี่สูง (HF) จะ
ถูกรบกวนได้ง่ายเมื่อส่งไปในระยะไกล ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดต่อส่ือสารในแนวราบก็จะยิ่งมี
ความล่อแหลมมากขึ้น ระบบการติดต่อส่ือสารด้วยดาวเทียม รวมท้ังการบอกต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
(GPS) แม้ว่าจะไม่ถูกรบกวนได้ง่ายเหมือนกับการติดต่อส่ือสารในย่านความถี่สูง  แต่ก็ท าให้
ประสิทธิภาพลดลงได้เช่นกัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ต่อระบบการ
ติดต่อส่ือสาร มักจะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นท่ีและเกิดขึ้นในลักษณะช่ัวคราว 

ค. ประเภทรังสีท่ีก่อไอออน  

(๑) อนุภาคอัลฟา (α) – ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปอนุภาคอัลฟา   

(๒) อนุภาคบีต้า (β) –  ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปอนุภาคบีต้า   

(๓) รังสีแกมมา () – ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปรังสีแกมมา   

(๔) อนุภาคนิวตรอน () 
๑-๑๒  ลักษณะและผลอันตรายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย 

         (Characteristic and Effect of Toxic Industrial Material) 
วัตถุอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Materiel : TIM) เป็นค าเรียกท่ัวไปส าหรับ

เรียกสารเคมี สารชีวะ สารรังสี ท่ีอยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ถูกผลิตขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์ในด้านอุตสาหกรรม ด้านการพาณิชย์ ด้านการแพทย์ และใช้กันในครัวเรือน โดยปกติ
แล้ว สารเหล่านี้มักถูกจัดเก็บไว้เพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ในสถานท่ีเก็บรักษา และสถานท่ี
เพื่อการขนส่ง อย่างไรก็ตามหากมีการรั่วไหลแพร่กระจายท้ังท่ีเกิดจากความจงใจหรือโดยอุบัติเหตุ  
ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  ก าลังทหารมีโอกาสท่ีจะได้รับอันตรายจากวัตถุอุตสาหกรรม
อันตราย ท้ังจากการปฏิบัติการของฝุายเรา การปฏิบัติของฝุายข้าศึก หรือโดยอุบัติเหตุ 

ก. สารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Chemical: TIC) เป็นสารเคมี
อุตสาหกรรมท่ีมีท่าทีจะเป็นอันตรายอย่างมีนัยส าคัญ สามารถท าอันตรายถึงแก่ชีวิตและท าลาย
ยุทโธปกรณ์ได้ สารเคมีอุตสาหกรรมหลายชนิดเป็นสารท่ีมีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นสารไวไฟ เป็นวัตถุ
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ระเบิด หรือเป็นสารที่ท าปฏิกิริยารุนแรงกับอากาศหรือกับน้ า อันตรายเหล่านี้มักจะเป็นความท้าทาย
ท่ีส าคัญในห้วงระยะเวลาส้ัน ๆ มากกว่าผลอันตรายจากความเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน  สารเคมี
อุตสาหกรรมอันตรายส่วนใหญ่ จะแพร่กระจายออกมาในลักษณะท่ีเป็นไอ หรือเป็นของเหลวท่ี
ระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว การปฏิบัติท่ี
ส าคัญท่ีสุดเมื่อมีการรั่วไหลแพร่กระจายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายออกมาเป็นปริมาณมาก 
คือใหร้ีบเคล่ือนย้ายออกห่างจากทิศทางการไหลของไอสารเคมีนั้นโดยเร็ว ความเส่ียงท่ีเป็นไปได้มาก
ท่ีสุดเมื่อมีการรั่วไหลแพร่กระจายของสารเคมีออกมาในปริมาณมากคือ ก าลังพลไม่สามารถ
เคล่ือนย้ายออกจากท่ีเกิดเหตุหรือไม่สามารถฝุากลุ่มไอของสารเคมีออกมาได้ หรือมีอันตรายจากการ
ระเบิด หน้ากากและยุทธภัณฑ์ปูองกันตนท่ีใช้ในทางทหาร อาจใช้ในการปูองกันสารเคมีอุตสาหกรรม
อันตรายได้อย่างจ ากัด การใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งหากมีท่ีหลบภัยส่วนรวมพร้อมใช้
งานและไม่สามารถอพยพออกจากท่ีเกิดเหตุได้ ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ส าหรับการเผชิญอันตรายจาก
การรั่วไหลแพร่กระจายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายเป็นบริเวณกว้าง รวมท้ังการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ท่ีเหมาะสม ศึกษาได้จากคู่มือ Emergency Response Guide (ERG) และข้อตกลงการ
ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของกลุ่มประชาคมยุโรป (Agreement on Dangerous Goods by 
Roads (Europe) – ADR)   

ข. สารชีวะอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Biological: TIB)  สารชีวะ
อุตสาหกรรมอันตรายมีโอกาสท่ีจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษใน
แหล่งน้ า และสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในระยะยาว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทาง
ทหาร  แหล่งก าเนิดสารชีวะอุตสาหกรรมอันตรายท่ีอาจเป็นไปได้ ได้แก่โรงพยาบาล และสถาน
รักษาพยาบาล รวมท้ังห้องปฏิบัติการ แหล่งผลิต แหล่งจัดเก็บ และแหล่งจัดการของหมุนเวียนเพื่อ
น ามาผลิตเป็นเวชภัณฑ์หรือวัตถุท่ีน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร  

ค. สารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Radiological:  TIR)  แหล่งก าเนิด
สารรังสีอุตสาหกรรมอันตรายท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายจากรังสี ได้แก่ โรงงานนิวเคลียร์ สถานท่ีวิจัย  
แหล่งจัดการของหมุนเวียน และแหล่งจัดเก็บ สถานท่ีจัดการกากของเสียด้านนิวเคลียร์ โรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานรักษาพยาบาล วัสดุและต้นก าเนิดรังสีท่ีส่งผ่านแดน วัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธ
นิวเคลียร์ท่ีถูกโจรกรรมหรือถูกลักขโมย ลักษณะอันตรายท่ีเกิดจากรังสีขึ้นอยู่กับชนิดของรังสีและ
ไอโซโทปของสารกัมมันตรังสี ลักษณะของพื้นท่ีท่ีเกิดอันตรายจากรังสีจะขึ้นอยู่กับต้นก าเนิดรังสีและ
ลักษณะของการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี  

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



 
 

บทท่ี ๒ 

องค์ประกอบในการป้องกัน คชรน. 

๒-๑  กล่าวเบื้องต้น (Background) 
ก. การปูองกัน คชรน. ประกอบไปด้วยการปฏิบัติการส าคัญ ๕ ส่วน ส าหรับการจัดหน่วย

ปูองกัน คชรน.นั้น พิจารณาจากนโยบาย หลักนิยม ระเบียบปฏิบัติ การจัดและการฝึก ซึ่ง
ส่วนประกอบของการปฏิบัติการท่ีส าคัญ มีดังนี้ 

(๑) การตรวจหา การตรวจพิสูจน์ทราบ และการเฝูาตรวจ  (Detection, 
Identification and Monitoring)   ส่วนนี้มีหน้าท่ีด าเนินการค้นหาลักษณะเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
คชรน. ท าการตรวจพิสูจน์ทราบและระบุอันตรายของสาร คชรน.  การก าหนดขอบเขตการเป้ือนพิษ  
รวมไปถึงการเฝูาตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

(๒) การจัดการข้อมูลข่าวสาร  (Information Management)  ส่วนนี้มีหน้าท่ีบริหาร
จัดการ ข้อมูลข่าวสารทั้งปวงท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกัน คชรน. รวมถึงระบบเครือข่ายข้อมูลและการ
ส่ือสาร (Communication and Information System – CIS) ซึ่งเป็นแหล่งท่ีใช้รวบรวม ด าเนิน
กรรมวิธี จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกัน คชรน. เพื่อกระจายข่าวด้านภัย
คุกคามท่ีผ่านการประเมินค่า และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น  แผนการใช้งานและการจัดการระบบ 
ตรวจหา  ตรวจพิสูจน์ทราบ รวมท้ังการเฝูาตรวจ  การรายงานเหตุการณ์ การพยากรณ์อันตราย  
การระบุและแจ้งเตือนหน่วยท่ีมีความเส่ียง แปลผลข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับ คชรน. จากภาพการ
ปฏิบัติการร่วม (common operational picture)  นอกจากนั้นยังท าหน้าท่ีบังคับบัญชาหน่วย   
คชรน. ซึ่งท าหน้าท่ีตอบสนองและจัดการกับอันตรายด้าน คชรน. อีกท้ังท าหน้าท่ีวางแผนการปูองกัน
ก าลังรบและวางแผนใช้มาตรการตอบโต้รวมท้ังการสนับสนุนทางการแพทย์  

(๓) การปูองกันร่างกาย  (Physical Protection)  การปูองกันเป็นบุคคลและการ
ปูองกันเป็นส่วนรวม จะช่วยให้ก าลังพลมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีอันตรายจาก คชรน.  มาตรการเหล่านี้ยังช่วย
ปูองกันส่ิงปลูกสร้าง อากาศยาน เรือ ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ด้วย 

(๔) การจัดการกับอันตราย (Hazard Management)  ส่วนนี้มีหน้าท่ีท าให้ขอบเขต 
ของอันตรายท่ีเกิดจาก คชรน. อยู่ในบริเวณจ ากัด การจัดการกับอันตรายอาศัยหลักการ การแจ้ง
เตือนอันตรายล่วงหน้า การควบคุมอันตรายโดยการหลีกเล่ียง การควบคุมการแพร่กระจายการเปื้อน
พิษ รวมท้ังการจัดการเมื่อได้รับสารอันตรายและการท าลายล้างพิษ 

(๕) การตอบโต้และการสนับสนุนทางการแพทย์  (Medical Countermeasures 
and Support)  ส่วนนี้มีหน้าท่ีลดความไวต่อการได้รับอันตรายจาก คชรน. และเฝูาติดตามอาการ
หลังจากก าลังพลได้รับสารอันตราย ให้การรักษาหรือส่งกลับสายแพทย์ในสภาพแวดล้อมท่ีเปื้อนพิษ 
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คชรน. และต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ปุวยมีการเป้ือนพิษหรือไม่  ฝุายการแพทย์ ต้องให้ข้อเสนอแนะต่อ  
ผบ.หน่วย ส าหรับการใช้มาตรการตอบโต้และการสนับสนุนทางการแพทย์ในด้าน คชรน.  

ข. ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันและความสามารถปฏิบัติการทดแทนกัน  ด้วย
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าช่วยให้การปฏิบัติหน้าท่ีท้ัง ๕ ส่วน ผสมผสานกับการปฏิบัติในการปูองกัน    
คชรน.      
๒-๒  การตรวจหา (Detection) 

ก. การตรวจหา คือการค้นหาสารท่ีก่อให้เกิดอันตรายโดยอาศัยยุทโธปกรณ์ เทคนิค  
ยุทธวิธี และระเบียบปฏิบัติ ส าหรับการตรวจหาเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. เพื่อปูองกันอันตราย 
ท้ังนี้ต้องมีความพร้อมและสามารถตรวจหาระดับความเป็นอันตรายได้อย่างถูกต้อง และควรตรวจหา
อันตรายได้ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมการและ/หรือแจ้งเตือนได้ทันเวลา 

(๑) เครื่องตรวจหา   เครื่องตรวจหาสาร คชรน. เป็นเครื่องมือหรือระบบ รวมไปถึง
การเฝูาสังเกตเช้ือจุลินทรีย์ เพื่อใช้บ่งบอกถึงความมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายจากสาร คชรน. ได้
ทันที เครื่องตรวจแบ่งออกได้ ๒ ประเภท 

(ก) เครื่องตรวจหาเป็นจุด (Point Detector)  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจหา
ท่ีตอบสนองต่ออันตราย ณ ต าแหน่งท่ีตรวจพบ 

(ข) เครื่องตรวจหาระยะไกล (Stand – Off  Detector) เป็นเครื่องมือท่ีใช้
ตรวจหาท่ีตอบสนองต่ออันตรายระยะไกล   

(๒) ขีดความสามารถในการตรวจหา  ปัจจุบันมีเครื่องมือตรวจหาท้ังประเภทเป็นจุด
และตรวจหาระยะไกลหลากหลายชนิด บางชนิดเป็นระบบมีฐานติดต้ัง บางชนิดก าลังพลสามารถ
พกพาเพื่อตรวจหาอันตรายด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เครื่องตรวจหาเป็นจุดมักออกแบบมาเพื่อใช้
ตรวจหาอันตรายในบรรยากาศ  ตามบริเวณพื้นผิวหรือท่ีวัตถุต้องสงสัยในบริเวณท่ีมีการเก็บตัวอย่าง 
หรือบริเวณท่ีเครื่องตรวจระยะไกลมีข้อจ ากัด  การเตือนภัยล่วงหน้าท าได้โดยการติดต้ังเครื่องตรวจ
ไว้เหนือทิศทางลมของบริเวณท่ีก าลังพลอยู่รวมกัน การน าเครื่องตรวจมาใช้ในลักษณะนี้อาจมี
ค่าใช้จ่ายในระบบความปลอดภัย การปรนนิบัติบ ารุงตามวงรอบ การย้ายต าแหน่งเครื่องตรวจตาม
ห้วงเวลา และความต้องการเครื่องตรวจท่ีจ าเป็น  ในความเป็นจริงอาจไม่สามารถน าเครื่องตรวจหา
ไปใช้ได้ทุกพื้นท่ีปฏิบัติการ  การวางเครื่องตรวจหาเป็นจุดในระยะไกลและเครื่องตรวจหาระยะไกล
ท าให้ตรวจหาอันตรายได้ทันเวลา การใช้เครื่องตรวจหาระยะไกล ผบ.หน่วย และ ฝอ. ต้องจัดท า
แผนการใช้เครื่องตรวจอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมืออย่างเต็ม
ประสิทธิภาพกับจ านวนเครื่องตรวจหาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และต้องพิจารณาข้อจ ากัดสภาพภูมิ
ประเทศของพื้นท่ีปฏิบัติการ 

(๓) การตรวจหาสารชีวะโดยการเฝูาระวังโรค  นอกเหนือจากขีดความสามารถในการ
ตรวจหาท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น การตรวจหาสารชีวะกระท าอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเฝูา
ติดตามสุขภาพของก าลังพลและประชาชนจ านวนมากในพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ  ติดตามการ
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เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ และการวิเคราะห์ถึงอาการระยะเริ่มแรกรวมถึงอาการของโรคหรือภาวะ
เจ็บปุวยจากสารชีวะ 

ข. การประเมินผลข้อมูลจากเครื่องตรวจหา บางครั้งข้อมูลท่ีได้จากเครื่องตรวจหามีความ
ชัดเจนและปราศจากข้อสงสัย แต่ในบางกรณี ส่ิงบ่งช้ีการแพร่กระจายของสาร คชรน. อาจขัดแย้ง
หรือไม่สอดคล้องกัน ยิ่งเป็นกรณีของสารชีวะ จ าเป็นต้องมีการประเมินค่าข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมด
ก่อนท่ีจะแปลผลเป็นการเตือนภัยอย่างเป็นทางการ ในกระบวนการนี้ ข้อมูลท่ีได้จากเครื่องตรวจหา
ต้องมีการรับรองระดับความเช่ือมั่น ซึ่งเป็นมาตรการก าหนดความเช่ือมั่น ในข้อมูลท่ีได้จากเครื่อง
ตรวจหาหรือระบบเครือข่ายเครื่องตรวจหา โดยปกติระดับความเช่ือมั่นอาจมี ๓ ระดับ คือ  
“สัญญาณบ่งช้ี”(indicative)  “เป็นไปได้” (presumptive) และ “ยืนยัน” (definitive) 

ค. การตรวจหาและตรวจพิสูจน์ทราบสารชีวะ ยากท่ีจะยืนยันถึงเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สารชีวะ เนื่องจากสารชีวะบางชนิดมีอยู่ตามธรรมชาติ การประเมินเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับสารชีวะ อาจ
ใช้วิธีการเปรียบเทียบปริมาณสารชีวะท่ีตรวจพบกับปริมาณท่ีมีอยู่จริงตามธรรมชาติ รวมท้ังศึกษา
วิธีการแพร่เช้ือ 

ง. หน้าท่ีของส่วนตรวจหาเพิ่มเติม  คือการเฝูาระวัง ลาดตระเวนและส ารวจด้าน คชรน. 
(๑)  การเฝูาระวัง (Surveillance)  เป็นการเฝูาสังเกตการณ์อย่างเป็นระบบในห้วง

อวกาศ ระดับผิวพื้น  ระดับใต้ผิวพื้น รวมท้ังสถานท่ี บุคคล หรือส่ิงต่าง ๆ โดยอาศัยการมองเห็น 
การได้ยิน ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ภาพถ่าย หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีสามารถระบุได้ถึงการมีอยู่จริง
หรือไม่มีอันตรายจากสาร คชรน.  

(๒) การลาดตระเวน (Reconnaissance)  เป็นภารกิจท่ีต้องเตรียมการอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารโดยสังเกตการณ์ด้วยสายตาหรือวิธีการอื่นใด และ/หรือยืนยันการมีอยู่จริง
หรือไม่มีอันตรายจากสาร คชรน. การลาดตระเวนยังอาจครอบคลุมไปถึงการรวบรวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการใช้อาวุธหรือกลไกด้าน คชรน. ของข้าศึกซึ่งมีอันตรายร่วมด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการ
รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้ส าหรับการพยากรณ์อันตรายจากสาร คชรน. ด้วย  

(๓)  การส ารวจ (Survey)  เป็นการส่ังการให้มีการตรวจสอบลักษณะและระดับความ
เป็นอันตรายของสาร คชรน. ในพื้นท่ีท่ีมีการยืนยันหรือสงสัยการเปื้อนพิษ รวมถึงการจ ากัดพื้นท่ี 
เป้ือนพิษ  วิธีการนี้รวมไปถึงการเฝูาตรวจวัดระดับรังสี การเปื้อนพิษสารชีวะหรือสารเคมีท่ีตกค้าง 
และการเก็บตัวอย่างท่ีเป้ือนพิษสาร คชรน.  โดยปกติแล้ว การส ารวจมักด าเนินการโดยผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและเครื่องมือเฝูาตรวจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผ่านการ
ออกแบบมาให้เหมาะกับภารกิจ 
๒-๓  การตรวจพิสูจน์ทราบและเก็บตัวอย่าง (Sampling and Identification) 

ก. สมมติฐานท่ีว่าข้าศึกจะชิงใช้สาร คชรน. ก่อน หรือมีการค้นพบวัตถุต้องสงสัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ คชรน. และ/หรือเครื่องแจ้งภัยส่งสัญญาณเตือนภัย กองบัญชาการร่วม อาจมีค าส่ังให้
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ชุดลาดตระเวน คชรน. ท าการตรวจหาและเก็บตัวอย่างเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับการตรวจ
พิสูจน์ทราบอันตรายจาก คชรน. ร่วมกับห้องปฏิบัติการพิเศษด้าน คชรน. 

ข. ความจ าเป็นในการตรวจพิสูจน์ทราบ 

(๑) เพื่อให้กองบัญชาการระดับยุทธศาสตร์สามารถใหก้ารสนับสนุนได้ทันเวลาต่อชาติ
พันธมิตรในอันท่ีตกลงใจสนองตอบต่อเหตุการณ์ด้าน คชรน. และพิสูจน์ทราบเหตุการณ์การละเมิด
ข้อตกลงการควบคุมอาวุธ 

(๒) เพื่อให้กองบัญชาการร่วมมีข้อมูลและตกลงใจได้ทันเวลา ในการส่งก าลังเข้า
ประจ าการ  การก าหนดรูปแบบการปฏิบัติการ การจัดการกับอันตราย การรักษาจังหวะการยุทธ์
และด ารงความสามารถในการเคล่ือนท่ีของกองก าลังร่วม  

(๓) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องส าหรับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้บาดเจ็บ  และ
เป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการก าหนดมาตรการปูองกันสุขภาพของก าลังพลในกองก าลังร่วม 

(๔) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ (consequence management - CM) การ
จัดต้ังสถานีท าลายล้างพิษ และการปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ 

ค. การเก็บตัวอย่าง  คือการน าเอาวัตถุท่ีทราบหรือสงสัยไปวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงกับ
เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับ คชรน. หรือวัตถุต้องสงสัยว่าเปื้อนพิษในเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับ คชรน.  การเก็บ
ตัวอย่างจะด าเนินการโดยก าลังพลท่ีมีความรับผิดชอบและได้รับการฝึกมาอย่างดี ต้องอาศัย
ยุทโธปกรณ์ท่ีออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เพื่อประกันว่ากระบวนการเก็บตัวอย่างได้มีการพิจารณา
คัดเลือกตัวอย่าง มีมาตรฐานการปฏิบัติ  ตัวอย่างยังคงสภาพ และมีความปลอดภัย  

(๑) การเก็บตัวอย่างในสนาม (Field Sampling)  อาจมีความจ าเป็นต้องมีการเก็บ
ตัวอย่างในสนามรบ เพื่อหาการเป้ือนพิษท่ีถูกน ามาใช้ท้ังในระดับยุทธวิธีและในระดับยุทธการ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  บางครั้ง การเก็บตัวอย่างในสนามอาจเป็นการเก็บรวบรวมหลอดเก็บเช้ือเพื่อ
สนับสนุนทางการแพทย์ และ/หรือการสนับสนุนการท าลายล้างวัตถุระเบิด (EOD)  นอกจากนั้นยัง
อาจเกี่ยวข้องกับการจัดให้มหี้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เคล่ือนท่ีเพื่อตรวจพิสูจน์ทราบยืนยัน หรือ
มีห้องปฏิบัติการท่ีต้ังในเขตภายในเพื่อพิสูจน์ทราบวัตถุพยานอย่างละเอียด  

(๒) การเก็บตัวอย่างเพื่อผลด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sampling) ส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางด้านยุทธศาสตร์ อาจจ าเป็นต้องด าเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อผลด้านนิติวิทยาศาสตร์  
เพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันถึงผลอันตรายจาก คชรน. ท่ีฝุายตรงข้ามน าสาร คชรน. น ามาใช้อย่างแจ้ง
ชัด ท้ังนี้การด าเนินการต้องเป็นไปตามกระบวนการอันเป็นท่ียอมรับกันในทางวิชาการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์  การพิสูจน์ทราบยืนยันการน าสาร คชรน. มาใช้จริง ต้องไม่ให้มีข้อโต้แย้ง โดยระดับ
ความเช่ือมั่นไม่ใช่เฉพาะแต่การเก็บข้อมูลหลักฐานจากตัวอย่างในสนามอย่างเดียวเท่านั้น  ในกรณี
เช่นนี้ อาจต้องได้รับการสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อรักษาวัตถุพยาน ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม   
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ง. การตรวจพิสูจน์ทราบ เป็นการตรวจหาประเภทหรือชนิดของสารหรือวัตถุท่ีได้น ามาใช้ 
การพิสูจน์ทราบแบ่งระดับความเช่ือมั่นเป็น ๓ ระดับ คือ ช่ัวครั้งคราว  ยืนยัน และการพิสูจน์ทราบ
ยังไม่กระจ่างชัด 

จ. การเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์ทราบสารเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ หมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมตัวอย่าง การส่งตัวอย่าง และการตรวจพิสูจน์ทราบสารเคมี ชีวะ รังสีและ
นิวเคลียร์ต้องด าเนินการตามสายการบังคับบัญชา 
๒-๔  การเฝ้าตรวจ (Monitoring) 

การเฝูาตรวจคือกระบวนการตรวจสอบอันตรายจากสาร คชรน. ตามตารางเวลาท่ีก าหนด
อย่างสม่ าเสมอ โดยท่ีอันตรายจากสาร คชรน. จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สภาพลมฟูาอากาศ ภูมิ
ประเทศ ห้วงเวลากลางวันกลางคืน และการสลายตัวของสาร คชรน. การเฝูาตรวจใช้ยุทโธปกรณ์ท่ี
ติดอยู่กับตัวก าลังพล ท่ียุทโธปกรณ์ หรือติดต้ังในภูมิประเทศ เพื่อตรวจหาการเป้ือนพิษ และตรวจหา
ความจ าเป็นในการท าลายล้างพิษ  การเฝูาตรวจจะช่วยให้ผู้บังคับหน่วย ก าหนดระดับลักษณะการ
แต่งกายปูองกันตามภารกิจ (ลภ.) ได้ถูกต้อง 
๒-๕   การจัดการข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. (CBRN Information Management)  

ก. การปอูงกันอันตรายจาก  คชรน. เป็นการบูรณาการ การวางแผนของฝุายอ านวยการ
ทุกสายงาน  การจัดการข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารอย่าง
เป็นระบบ  รวมท้ังการกระจายข่าวสารท่ีส าคัญเพื่อการเตือนภัย การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร        
การประเมินขีดความสามารถและกลไกด้าน คชรน. ย้อนกลับไปยังพื้นท่ีเขตภายใน การวิเคราะห์
แหล่งจัดเก็บ การน าไปใช้ในลักษณะแสวงเครื่อง และการเตรียมการด้าน คชรน. เหล่านี้น าไป
รวบรวมเพื่อการวางแผนปฏิบัติการในห้วง ก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดเหตุด้าน คชรน.  การ
จัดการข้อมูลข่าวสารยังครอบคลุมไปถึงการรายงานและการเตือนภัยด้วย  

ข. การจัดหน่วยปูองกัน คชรน. ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
ฝุายอ านวยการในหน่วยทุกระดับ   โดยท่ีกระบวนการจัดการข่าวสารด้าน คชรน. ควรผนวกรวมอยู่
ใน รปจ. ของหน่วย และปรับเปล่ียนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางการยุทธ์รวมท้ังภารกิจ/กิจท่ี
ได้รับมอบ 

ค. การควบคุมบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. จะยังคงไว้ได้ 
หากข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาพการปฏิบัติการร่วม (COP)  ส่ิง
ท่ีส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการเตือนภัยนั้น ต้องมีการ
ส่ือสารออกไปอย่างรวดเร็วท้ังตามสายการบังคับบัญชาและไปยังหน่วยข้างเคียง รวมท้ังไปยัง
หน่วยงานพลเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ี ในรูปท่ี ๒ – ๑ แสดงถึงตัวอย่างการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้าน    
คชรน. ระหว่างหน่วยต่าง ๆ (รวมท้ังศูนย์รวบรวมข่าวสาร – ศูนย์ คชรน.) 
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รูปที่ ๒ – ๑ การแลกเปลี่ยนของข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. 

๒-๖  ฝ่ายอ านวยการ คชรน. และศูนย์ คชรน.  
       (CBRN Defence Staff and Collection Centre) 

ก. ฝุายอ านวยการ คชรน. ควรผนวกเป็นส่วนหนึ่งของฝุายอ านวยการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท าแผนในทุกระดับกองบัญชาการ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติการทางทหารท้ังหมด ฝอ.คชรน. มีหน้าท่ี
ให้ข้อเสนอแนะแก่ ผบ. ในเรื่องการปูองกัน คชรน. เพื่อช่วยในการแสวงข้อตกลงใจและการเตรียม
สภาพแวดล้อมด้านการข่าว (Intelligence Preparation of the Operational Environment – 
IPOE) ซึ่งเป็นภาพการปฏิบัติการของกองก าลังร่วม ในฝุายอ านวยการแต่ละสายงานควรมีก าลังพลท่ี
ผ่านการฝึกศึกษาในหลักสูตรการปูองกัน คชรน. รับผิดชอบในการจัดท าแผนตอบสนองสถานการณ์ 
คชรน. ท่ีคาดไม่ถึง และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การประเมิน รวมท้ังการแถลงกิจท่ีรับมอบ 

ข. ศูนย์การเตือนภัยและการรายงาน (ศูนย์ คชรน.)  ต้องได้รับการจัดต้ังในกองบัญชาการ
ทุกระดับ บทบาทและหน้าท่ีของศูนย์ คชรน. ต้องชัดเจนในสายการบังคับบัญชา  หรือใน
กระบวนการจัดท าแผนของฝุายอ านวยการต้ังแต่ยามปกติ 
๒-๗  การสื่อสารและระบบสารสนเทศ  (Communication and Information System) 

เครือข่ายการส่ือสารและระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ  น ามาใช้เพื่อการรวบรวม 
ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการปูองกัน คชรน. โดยการจัดล าดับ

สธ. ๑ – ๖ 

บก.กองก าลังร่วมเฉพาะกิจ 

ฝอ.คชรน 

ยุทธบริเวณ 

ศูนย์ คชรน. 

ทรัพยากร 

ด้านการข่าว 

กกล.ทางบก กกล.ทางอากาศ กกล.ทางเรือ กกล.อื่น ๆ 

      ศูนย์รวบรวม 
ข้อมูล 

      ศูนย์รวบรวม 
ข้อมูล 

      ศูนย์รวบรวม 
ข้อมูล 

      ศูนย์รวบรวม 
ข้อมูล 

หน่วยก าลังรบ หน่วย คชรน. 

ขอรับการช่วยเหลือ
ย้อนกลับไปยังเขตภายใน  
(ห้องปฏิบัติการหน่วยงาน

พลเรือน, ผู้เชี่ยวชาญ,    
วศ.ทบ.,รร.วศ.ทบ.) 

 รายงาน 

รวบรวม 

เตรียมการ 

แลกเปล่ียน 

ประเมินค่า 
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ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินภัยคุกคามและประเมินความเส่ียง ส าหรับใช้ในการวางแผน  
รวมท้ังการตรวจหา การพิสูจน์ทราบ และระบบการเฝูาตรวจ นอกจากนั้น ยังท าหน้าท่ีรายงาน
เหตุการณ์ การพยากรณ์อันตราย การพิสูจน์ทราบและการเตือนภัยหน่วยท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง การ
รวบรวมทรัพยากรสนับสนุนภาพการปฏิบัติการร่วม การจัดการอันตราย และการวางแผนและการ
ปูองกันร่างกาย รวมท้ังสนับสนุนทางการแพทย์และการตอบโต้ทางการแพทย์ การควบคุมบังคับ
บัญชาหน่วย คชรน. ท้ังหน่วยในอัตราและท่ีมาขึ้นสมทบ 
๒-๘  การเตือนภัยและการรายงาน (Warning and Reporting) 

ก. ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในกองบัญชาการทุกระดับ จ าเป็นต้องประเมินผลกระทบจาก
เหตุการณ์ คชรน. ท่ีส่งผลต่อการวางแผนและการแสวงข้อตกลงใจให้ทันเวลา ถูกต้อง รวมท้ัง
ประเมินค่าข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน.  การเตือนภัยและการรายงานเป็นขั้นตอนการ
รายงานเหตุการณ์ด้าน คชรน. ตามสายการบังคับบัญชา และเป็นการเตือนภัยหน่วยในพื้นท่ีอันตราย 
รวมท้ังการพยากรณ์พื้นท่ีอันตราย การเตือนภัยและการรายงานเป็นกระบวนการประสานงานของ
หน่วยเหนือกับหน่วยรองตามการจัดโครงสร้างของศูนย์ คชรน.  

ข. เปูาหมายการเตือนภัยและการรายงาน 
(๑) การรายงานและการแลกเปล่ียนสารสนเทศทุกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. 
(๒) พยากรณ์และเตือนภัยอันตรายจากเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. 
(๓) ประเมินค่าข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบของ

เหตุการณ์ต่อการปฏิบัติการทางทหาร 
(๔) แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างเหล่าทัพในกองบัญชาการร่วม และ

หน่วยงานพลเรือนรวมท้ังหน่วยงานอื่น ๆ  
ค. สัญญาณแจ้งภัย คชรน. เป็นสัญญาณแจ้งภัยจากแหล่งท่ีอาจเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับ คช

รน. การแจ้งภัยในลักษณะนี้ ควรให้ครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ีปฏิบัติการของกองก าลังร่วมอย่างถูกต้อง
และทันเวลา เพื่อท่ีจะได้น ามาตรการปูองกันมาใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  
๒-๙  การป้องกันร่างกาย (Physical Protection) 

การปูองกันร่างกายจะช่วยให้มีชีวิตอยู่รอด แต่ก็จะท าให้ขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจลดลง  ผบ.หน่วย ต้องมีดุลยภาพระหว่างความล่อแหลมของกองก าลังร่วมท่ีจะได้รับอันตราย
กับขีดความสามารถท่ีลดลงอันเนื่องมาจากการใช้มาตรการปูองกัน และต้องปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ 
การปูองกันร่างกายประกอบด้วย 

ก. การปูองกันเป็นบุคคล   คือการปูองกันก าลังพลแต่ละคนในสภาพแวดล้อม คชรน. 
ด้วยการใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน และ/หรือยุทธภัณฑ์ปูองกันตน 

ข. ท่ีหลบภัยส่วนรวม  (Collective Protection – COLPRO)  เป็นการจัดให้มีระบบ
หรือสถานท่ีท่ีติดต้ังอุปกรณ์กรองอากาศและระบบกักอากาศ เพื่อให้ก าลังพลได้ผ่อนคลายใน
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สภาพแวดล้อมท่ีปราศจากการเป้ือนพิษ คชรน. ท้ังยังเป็นท่ีปฏิบัติงานท่ีส าคัญ หรือใช้พักผ่อน/ผ่อน
คลายเพื่อใหก้ารปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง 

ค. การปูองกันยุทโธปกรณ์และส่ิงอุปกรณ์ เป็นการปูองกันยุทโธปกรณ์และส่ิงอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นต่อภารกิจไม่ให้เกิดการเป้ือนพิษ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของยุทโธปกรณ์  ปูองกันไม่ให้
การเปื้อนพิษแผ่ขยายออกไป  และลดความจ าเป็นในการท าลายล้างพิษ  รูปแบบการปฏิบัติและ
ยุทโธปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อภารกิจท้ังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  มีความเส่ียงต่อการเปื้อนพิษ 
จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการปิดคลุม การซ่อนพราง การกระจายก าลัง หรืออาจใช้วิธีการปูองกันอย่างอื่น 
๒-๑๐  การป้องกันร่างกาย – การประเมินความเสี่ยง  
         (Physical Protection - Risk Assessment) 

วัตถุประสงค์ในการประเมินความเส่ียงเพื่อปูองกันร่างกาย จะช่วยให้หน่วยตัดสินใจ
เลือกใช้ลักษณะการแต่งกายปูองกันตามภารกิจ เพื่อลดอันตรายและเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการ 
ความเส่ียงนั้นสามารถแปรเปล่ียนไปได้ตามกาลเวลา จึงต้องท าการทบทวนความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 
โดยมีปจัจัยท่ีต้องพิจารณา ดังนี้ 

ก. ภัยคุกคามด้าน คชรน.    ผบ.หน่วย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดระดับความ
เส่ียง โดยอาศัยข้อเสนอแนะจาก ฝอ.ข่าว และ ฝอ.คชรน.  ผบ.หน่วย ในพื้นท่ีมีอ านาจในการตกลง
ใจเลือกใช้ระดับการปูองกันร่างกายท่ีเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่นร่วมกับมาตรการปูองกันท่ีจ าเป็นรวมท้ังสถานการณ์ในท้องถิ่นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ การ
ประเมินภัยคุกคามไม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่วิธีการปล่อยกระจายสาร คชรน. แบบด้ังเดิมในลักษณะปกติ
เท่านั้น แต่ควรประเมินถึงการปล่อยกระจายในลักษณะสงครามอสมมาตรและการรั่วไหล
แพร่กระจายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายด้วย  

ข. กิจท่ีได้รับมอบ   ต้องพิจารณาการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของกิจท่ี
ได้รับมอบรวมท้ังการประเมินความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ก าหนดมาตรการปูองกันท่ีเกินความ
จ าเป็น  จนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลส าเร็จตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนด  โดยเฉพาะความเส่ียงในการปฏิบัติการรบย่อมมีมากกว่าการปฏิบัติสนับสนุนในยามปกติ 

ค. ต าแหน่งท่ีต้ังของก าลังพล  โดยปกติแล้วต าแหน่งท่ีต้ังของก าลังพลมักจะเป็น
เปูาหมายการโจมตีด้วยกลไกหรืออาวุธ คชรน.  การปูองกันร่างกายก็จะขึ้นอยู่กับความล่อแหลมของ
ต าแหน่งท่ีต้ัง  ก าลังพลท่ีอยู่ในท่ีต้ังภายใต้หลังคาปกคลุมและไม่สัมผัสกับการเปื้อนพิษท่ีผิวพื้น อาจ
ไม่จ าเป็นต้องสวมถุงมือและรองเท้าปูองกัน คชรน. และหากก าลังพลอยู่ในท่ีหลบภัยส่วนรวมก็ไม่
จ าเป็นต้องสวมเครื่องแต่งกายยุทธภัณฑ์ปูองกันตน  

ง. สภาพอากาศ  อุณหภูมิและสภาพอากาศเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อภาวะเครียดจาก
ความร้อนท่ีต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายยุทธภัณฑ์ปูองกันตน นอกจากนั้นสภาพอากาศยังส่งผลให้มี
โอกาสและห้วงเวลาท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. ด้วย 
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จ. ภาระงานท่ีปฏิบัติ  สภาพร่างกายจะมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากการสวมใส่
เครื่องแต่งกายปูองกันตน  หากเป็นงานหนักและมีอุณหภูมิสูง จะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ
จากภาวะเครียดจากความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากด่ืมน้ าน้อยเกินไป 

ฉ. การปูองกันการส่ือสารและระบบสารสนเทศ   ด้วยระบบสารสนเทศและการตกลง
ใจท่ีถูกต้องย่อมท าให้การปฏิบัติการประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ ผู้มี
หน้าท่ีปรนนิบัติบ ารุง รวมท้ังส่ิงอุปกรณ์ ล้วนมีส่วนช่วยเตือนภัยล่วงหน้า และการก าหนดระดับการ
ปูองกันร่างกายใหเ้หมาะสมกับภารกิจท่ีได้รับ 
๒-๑๑  การป้องกันเป็นบุคคล (Individual Protection) 

ก. ก าลังพลทุกนายท่ีอยู่ในพื้นท่ีอันตราย ต้องได้รับการแจกจ่ายยุทธภัณฑ์ปูองกันตน 
ประกอบด้วย หน้ากากปูองกันเคมี-ชีวะ ยาปูองกัน/ยาบ าบัดโรค ยาแก้พิษ ชุดท าลายล้างพิษส่วน
บุคคล ชุดปฐมพยาบาล และเครื่องแต่งกายปูองกัน   ผบ.หน่วย ต้องท าความเข้าใจและก ากับ    
ก าลังพลใหต้ระหนักถึงข้อจ ากัดของเครื่องแต่งกายปูองกันและหน้ากากปูองกัน ส าหรับใช้เผชิญกับ
ภัยคุกคามและวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย  อีกท้ังต้องตระหนักถึงความเส่ียงของก าลังพลท่ีได้รับ
อันตรายจากสาร คชรน. และการเฝูาติดตามอาการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบันทึกประวัติการรักษาให้
เป็นปัจจุบัน  โดยปกติแล้ว เครื่องแต่งกายปูองกันไม่ได้รับการออกแบบมาส าหรับใช้ปูองกันวัตถุ
อุตสาหกรรมอันตราย แต่สามารถใช้สวมเพื่อผละออกจากเหตุการณ์การรั่วไหลแพร่กระจายของวัตถุ
อุตสาหกรรมอันตรายได้  ในกรณีสารมีอันตรายมากจ าเป็นต้องใช้เครื่องแต่งกายปูองกันชนิดอากาศ
ผ่านไม่ได้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งให้การปูองกันท่ีดีกว่าส าหรับเจ้าหน้า คชรน. ท่ีมีความ
เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทางในการแก้ไขสถานการณ์  

ข. ผบ.หน่วย ควรค านึงถึงผลกระทบจากการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ปูองกันตน ต่อขีด
ความสามารถของก าลังพลแต่ละคน เช่น เหงื่อออกมาก มองเห็นได้อย่างจ ากัด และการติดต่อส่ือสาร
ด้อยประสิทธิภาพลง เมื่อต้องสวมเครื่องแต่งกายปูองกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อปฏิบัติภารกิจใน
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการทางทหาร ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก ใน
กรณีเช่นนี้ ควรก าหนดวงรอบการท างาน/การพักของก าลังพล เพื่อใหก้ารปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

ค. ยุทธภัณฑ์ปูองกันตน มีอายุการใช้งานส าหรับการปูองกันอย่างจ ากัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง หากมีการสวมใส่ในการปฏิบัติการบ่อยครั้ง  ผบ.หน่วย ต้องมั่นใจว่าก าลังพลจะได้รับยุทโธปกรณ์
ปูองกันอย่างเพียงพอ การส่งก าลังบ ารุงเพิ่มเติมควรอยู่บนพื้นฐานของความจ าเป็นต่อการใช้งาน 
ระดับสะสมยุทธภัณฑ์ปูองกันตน ต้องบรรจุเป็นหัวข้อหลักในการแถลงวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการ
ปูองกัน คชรน. ในพื้นท่ีท่ีมีภัยคุกคามลดลงอาจลดระดับการสะสมยุทธภัณฑ์ปูองกันตนลงได้ ในกรณี
ท่ียุทธภัณฑ์ปูองกันตนฉีกขาดหรือช ารุดต้องจ่ายทดแทนทันที  

ง. ตามแนวความคิดก าลังพลส่วนใหญ่ต้องได้รับการเตือนภัยการโจมตี ซึ่งคาดว่ามีเวลา
พอท่ีจะสวมเครื่องแต่งกายปูองกันได้ทันก่อนท่ีสาร คชรน. เคล่ือนท่ีมาถึง ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียม
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ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนให้พร้อมอยู่เสมอ และในกรณีฉุกเฉินต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกันให้เร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีท าได้หลังจากเกิดเหตุการณ์   

จ. ต้องตระหนักว่าเครื่องแต่งกายปูองกันไม่ได้ตัดเย็บเป็นชุดปูองกันช้ินเดียว เครื่องกรอง
อากาศของหน้ากากปูองกันและชุดเครื่องแต่งกายปูองกัน (แบบเส้ือและกางเกงติดกันเป็นช้ินเดียว) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีต้องเปล่ียนบ่อย รวมท้ังถุงมือปูองกันด้วย ดังนั้นขนาดของยุทธภัณฑ์ปูองกันตนจึงมี
ความส าคัญ หากมีขนาดไม่เหมาะสมย่อมไม่สามารถให้การปูองกันท่ีดีท่ีสุดได้   

ฉ. ผบ.หน่วย ทุกระดับ ต้องมั่นใจว่าก าลังพลของตนจะเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีมีอันตราย
จากวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติการเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้ควรให้
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข นักพิษวิทยา ผู้เช่ียวชาญด้านสุขอนามัยของคนงาน/ด้านส่ิงแวดล้อมจาก
หน่วยงานพลเรือนท่ีเช่ียวชาญด้านวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย เป็นผู้ประเมินการได้รับหรือมีโอกาส
ได้รับอันตรายจากวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายให้น้อยท่ีสุดอย่างสมเหตุสมผลตามเกณฑ์การได้รับสาร
อันตราย อีกท้ังต้องพิจารณาใช้ชุดเครื่องแต่งกายปูองกันท่ีเหมาะสม ซึ่งปกติแล้ว การประเมิน
ลักษณะนี้ ต้องขอรับการสนับสนุนกลับไปยังเขตภายใน 
๒-๑๒  ที่หลบภัยส่วนรวม  (Collective Protection) 

ก. การปูองกันอันตรายจาก คชรน. โดยการใช้เฉพาะเครื่องแต่งกายปูองกันเพียงอย่าง
เดียว อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องจากความด้อยประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายปูองกัน และยังท า
ให้ฝุายข้าศึกปรับเปล่ียนสภาพการรบไปเป็นฝุายได้เปรียบ  ระบบท่ีหลบภัยส่วนรวมเป็นวิธีการท าให้
เกิดสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการปูองกันกับความต้องการรักษาจังหวะการยุทธ์  วัตถุประสงค์ใน
การใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวมคือการท าให้การปฏิบัติการด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบ
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นผลจากการใช้เครื่องแต่งกายปูองกันท่ีนานเกินไป ท่ีหลบภัยส่วนรวม
สามารถปูองกันสาร คชรน. ท่ีแพร่ไปในอากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังอาจปูองกันการเปื้อน
พิษท่ีผิวพื้นได้ดีหากได้รับการออกแบบและจัดวาง อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผบ.หน่วย ควร
ตระหนักในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) เนื่องจากขีดความสามารถในการตรวจหาสารชีวะมีข้อจ ากัด ฉะนั้นการประเมิน
การเป้ือนพิษสารชีวะท่ีติดตัวก าลังพลอาจคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง เมื่อก าลังพลเข้าไปอยู่ใน
ท่ีหลบภัยส่วนรวมแล้ว อาจท าให้เกิดการติดโรคแพร่ระบาด ซึ่งในกรณีนี้ท่ีหลบภัยส่วนรวมจะเป็น
แหล่งแพร่เช้ือโรคเป็นอย่างดี  

(๒) ในกรณีท่ีพบว่ามีอันตรายจากรังสี   ให้เสริมโครงสร้างของท่ีหลบภัยส่วนรวมด้วย
วัสดุท่ีมีความหนาแน่นสูง  

(๓) เครื่องกรองอากาศของท่ีหลบภัยส่วนรวม ไม่สามารถใช้กับสารท่ีมีความเข้มข้นไอ
สูง ซึ่งมีผลท าให้ขาดออกซิเจน และเครื่องกรองอากาศอาจไม่สามารถใช้กับวัตถุอุตสาหกรรม
อันตรายบางชนิดได้ 
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ข. โดยปกติ การใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม มีหลักการดังต่อไปนี้ 
(๑) การหลีกเล่ียงอันตราย เป็นหลักการพื้นฐานท่ีส าคัญ ถ้าท าได้การเคล่ือนย้ายออก

จากพื้นท่ีเส่ียงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด การใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวมอาจใช้เป็นทางเลือกส ารอง 
(๒) การจัดล าดับความส าคัญ มีก าลังพลหลายส่วนท่ีต้องการใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม ผู้

วางแผนยุทธการ ต้องจัดล าดับก าลังพลเพื่อเข้าไปใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม 
(๓) การรักษาความปลอดภัย บริเวณท่ีจัดให้เป็นท่ีหลบภัยส่วนรวมควรเป็นสถานท่ีท่ี

ได้รับการปูองกันจากอาวุธยิงเล็งตรงและเล็งจ าลอง รวมท้ังจากการบุกรุกของประชาชน โดยปกติ
แล้วก าลังพลท่ีอาศัยอยู่ในท่ีหลบภัยส่วนรวมไม่มีความสามารถในการปูองกันตนเองได้ ดังนั้นจึงต้อง
รักษาความปลอดภัยท่ีหลบภัยส่วนรวมอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะ การโจมตีทางอากาศและการโจมตี
ด้วยกระสุนปืนใหญ่ อาจมีผลท าให้แผ่นเมมเบรนผนังของท่ีหลบภัยส่วนรวมฉีกขาดและช ารุดเสียหาย 
จึงควรพิจารณาการปูองกันภัยทางอากาศและการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีหลบภัย    

(๔) การเข้า/ออกท่ีหลบภัย ก าลังพลท่ีจะเข้าไปพักผ่อนในท่ีหลบภัยต้องผ่านการ
ท าลายล้างพิษ หรือผ่านพื้นท่ีควบคุมการเปื้อนพิษ (Contamination Control Area -CCA) ซึ่ง
จะต้องถอดเครื่องแต่งกายปูองกันรวมท้ังยุทธภัณฑ์ประจ ากายไว้ในบริเวณจัดเก็บอย่างเข้มงวด 
ส าหรับท่ีหลบภัยส่วนรวมท่ีใช้เป็นสถานพยาบาลต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ปุวยต้องผ่าน
พื้นท่ีควบคุมการเป้ือนพิษอย่างเข้มงวด  

(๕) ก าลังพลดูแลการใช้งานท่ีหลบภัยส่วนรวม ในการใช้งานท่ีหลบภัยส่วนรวมจะมี
ก าลังพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นก าลังพลท่ีต้องเข้าไปอาศัยและออกจากท่ีหลบภัย
ส่วนรวม ส่วนท่ี ๒ เป็นก าลังพลท่ีมีหน้าท่ีปรนนิบัติบ ารุงและก ากับการใช้งานท่ีหลบภัย  ก าลังพลท้ัง 
๒ ส่วน มีโอกาสท่ีจะเปื้อนพิษได้โดยไม่ต้ังใจ ในกรณีท่ีมีก าลังพลผ่านเข้า-ออกเป็นจ านวนมาก ต้อง
จัดให้มีเจ้าหน้าก ากับการผ่านเข้า-ออก นอกจากนั้น เจ้าหน้าท่ีชุดนี้ยังมีหน้าท่ีปรนนิบัติบ ารุงระบบ
ปูอนอากาศเข้าสู่ท่ีหลบภัยส่วนรวม เปล่ียนเครื่องกรองอากาศ จัดหาเครื่องแต่งกายชุดใหม่ ท าลาย
ล้างพิษและตรวจหาการเป้ือนพิษตามร่างกายของก าลังพลท่ีผ่านเข้าไปในท่ีหลบภัยส่วนรวม 

(๖) การเป้ือนพิษ  การใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวมต่อเนื่องยาวนานอาจน าไปสู่การเปื้อนพิษ 
จึงจ าเป็นต้องเฝูาตรวจหาการเปื้อนพิษอย่างต่อเนื่องให้ท่ัวท้ังภายในท่ีหลบภัยส่วนรวม ต้องจัดท า
แผนการหลีกเล่ียงการเป้ือนพิษหรือออกไปสู่พื้นท่ีปลอดภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(๗) การท าลายล้างพิษและการใช้ท่ีหลบภัย  การท าลายล้างพิษและการใช้ท่ีหลบภัย
ส่วนรวมเป็นส่ิงท่ีเสริมซึ่งกันและกัน ในหลายกรณี การปฏิบัติการทางยุทธวิธีอาจเลือกใช้การท าลาย
ล้างพิษหรือไม่ก็เลือกใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม เพื่อท าให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องใน
สภาพแวดล้อมท่ีเป้ือนพิษ  แผนการใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวมต้องเกื้อกูลต่อแผนการท าลายล้างพิษและ
ในทางกลับกันแผนการท าลายล้างพิษก็ต้องเกื้อกูลต่อแผนการใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม 
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ค. ประเภทของท่ีหลบภัยส่วนรวม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบท่ีหลบภัย คชรน. 
ส่วนรวมทุกชนิด คือการท าให้ก าลังพลท่ีเข้าพักอาศัยโดยยังรักษาประสิทธิภาพสูงสุดใน
สภาพแวดล้อม คชรน. จึงก าหนดคุณลักษณะของท่ีหลบภัยส่วนรวม แต่ละประเภทดังนี้ 

(๑) ประเภทต้ังอยู่กับท่ี  ท่ีหลบภัยส่วนรวมประเภทนี้มักเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
สถานท่ีถาวร มีสภาพมั่นคงแข็งแรง หรือกึ่งมั่นคง หรือไม่แข็งแรงแต่สร้างขึ้นมาพิเศษ หรือมีการ
ดัดแปลงอาคารสถานท่ีเพื่อใช้เป็นท่ีหลบภัยส่วนรวม 

(๒) ประเภทเคล่ือนท่ี   ระบบท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวมลักษณะนี้ มักจะเป็นแท่นท่ี
สามารถเคล่ือนย้ายได้ท้ังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  อาจเป็นท้ังประเภทท่ีให้บริการเข้า-ออก
ท่ีหลบภัยเมื่อเผชิญกับอันตรายจาก คชรน. ในขณะท่ีเคล่ือนท่ีและประเภทท่ีไม่สามารถให้บริการ
ในขณะเคล่ือนท่ี  สะพานเดินเรือเป็นตัวอย่างท่ีดีส าหรับท่ีหลบภัยส่วนรวมประเภทเคล่ือนท่ี 
เนื่องจากภายในมีการท างานของหลายภาคส่วน ซึ่งสามารถปูองกันอย่างแน่นหนาไม่ให้อากาศ
ภายนอกไหลเข้าไปได้ และใช้ระบบกรองอากาศท่ีหมุนเวียนอากาศอยู่ภายใน 

(๓)  ประเภทเคล่ือนย้ายได้  เป็นระบบท่ีหลบภัยท่ีต้ังอยู่เด่ียว ๆ สามารถเคล่ือนย้าย
ไปใช้งานในพื้นท่ีปฏิบัติการได้ โดยปกติท่ีหลบภัยประเภทนี้มักไม่มั่นคงแข็งแรงนัก แต่สามารถน าเข้า
ไปประกอบติดต้ังในอาคารหรือสถานท่ีปิดได้ ท่ีหลบภัยส่วนรวมประเภทนี้สามารถน าไปต้ังบนเรือท่ี
ไม่มีสะพานเดินเรือท่ีไม่สามารถปูองกัน คชรน. ได้ 

(๔) ประเภทผสม  ระบบท่ีหลบภัยส่วนรวมประเภทผสมเป็นระบบท่ีออกแบบมาเพื่อ
ติดต้ังภายในยานรบหรืออากาศยานโดยมีระบบกรองอากาศหรือระบบเปุาอากาศเสริมขึ้นมาเพื่อ
ปูอนอากาศให้แก่ก าลังพล ระบบนี้ออกแบบเพื่อปูองกันระบบทางเดินหายใจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะกับ
ก าลังพลท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ก าลังมากกว่าปกติ   
๒-๑๓  การป้องกันยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ (Equipment and Materiel Protection) 

ก. นอกจากมาตรการปูองกันท่ัวไปดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว เครื่องยิงและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ 
ควรออกแบบมาให้เหมาะกับพลประจ าเมื่อต้องสวมยุทธภัณฑ์ปูองกันตนในระดับการปูองกันสูงสุดให้
สามารถใช้ยุทโธปกรณ์นั้นหลังจากการเป้ือนพิษได้ โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องท าลายล้างพิษยุทโธปกรณ์ 

ข. ความสามารถต้านทานผลกระทบจากอาวุธ คชรน. ของยุทโธปกรณ์อาจพัฒนาให้ดีขึ้น
โดยใช้เทคนิคและวิธีการและหลักปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเป้ือนพิษ คชรน.  การเป้ือนพิษและการแทรกซึมเกาะติดท่ีผิวของยุทโธปกรณ์
สามารถหลีกเล่ียงหรือลดลงได้ ด้วยการเก็บยุทโธปกรณ์ไว้ในอาคาร  ใช้วัสดุท่ีทนต่อสารเคมีหรือใช้
วัสดุท่ีเหมาะสมปิดคลุม ปิดประตู หน้าต่างและช่องระบายอากาศให้มิดชิด 

(๒) ห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา (EMP) และผลจากรังสีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่ัวคราว 
(TREE)  การทะลุทะลวงของ EMP เข้าไปในยุทโธปกรณ์และผลกระทบจาก TREE สามารถลดลงให้
เหลือน้อยท่ีสุดได้ด้วยการเก็บยุทโธปกรณ์ไว้ในภาชนะจัดเก็บพร้อมปิดผนึกให้เรียบร้อย เก็บสายไฟ
ให้เหลือส้ันท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ยุทโธปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ให้ปิดสวิตช์ ถอดสายไฟและสายสัญญาณ  
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๒-๑๔  การจัดการกับอันตราย (Hazard Management)  
ก. การจัดการกับอันตรายหมายถึงมาตรการท่ีใช้ขจัดผลกระทบจากเหตุการณ์ คชรน.   

ต่อการปฏิบัติการ โดยอาศัยหลักการการเตือนอันตรายล่วงหน้า การควบคุมอันตรายด้วยการ
หลีกเล่ียงการเป้ือนพิษ การควบคุมการแพร่กระจาย และการควบคุมการได้รับสารอันตรายรวมท้ัง
การท าลายล้างพิษ  เมื่อก าลังพลหรือยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะหรือสถานจัดเก็บส่ิงอุปกรณ์เผชิญกับ
อันตรายอาจต้องสวมใส่ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนเป็นเวลานาน ดังนั้นยุทธภัณฑ์ปูองกันตนท่ีด้อย
ประสิทธิภาพควรจะใช้ให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็น หลักการส าคัญในการเผชิญกับภัยคุกคามคือการ
หลีกเล่ียงอันตรายและมีความเส่ียงท่ีจะเปื้อนพิษ  หากจ าเป็นต้องท าลายล้างพิษให้รีบด าเนินการ
ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออ านวย  การจัดการกับอันตรายต้องผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธการ และต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ 

ข. ประเภทของการเป้ือนพิษ  การเปื้อนพิษคือการปนเปื้อนสาร คชรน. โดยการเกาะติด 
การดูดซับ การดูดกลืน ต่อส่ิงปลูกสร้าง พื้นท่ี ก าลังพล หรือวัสดุต่าง ๆ  การปฏิบัติภารกิจในบริเวณ
ท่ีมีการเป้ือนพิษ จะไปกระตุ้นอนุภาคหรือของเหลวซึ่งจะท าให้เกิดผลอันตรายตามมาจากลม และน้ า
ท่ีไหลบ่า และของเสียท่ีเกิดการท าลายล้างพิษอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อีก ประเภทของการเปื้อนพิษ
ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

(๑) การเป้ือนพิษทีพ่ื้นผิว  เป็นการเป้ือนพิษสารอันตรายท่ีเป็นของเหลวหรือของแข็ง
ในบริเวณพื้นผิว 

(๒) การเปื้อนพิษในอากาศ  อากาศเกิดการเปื้อนพิษได้ในลักษณะท่ีเป็นไอ หรือ
ของเหลว หรือฝุุนแอโรซอล   

(๓) การเป้ือนพิษในน้ า  น้ าท่ีเป้ือนพิษจากสารอันตรายในรูปของเหลวหรือของแข็ง 
๒-๑๕  การด าเนินการป้องกันอนัตรายก่อนล่วงหน้า  (Pre-Hazard Precaution) 

การเตรียมปูองกันอันตรายก่อนล่วงหน้าจะช่วยลดโอกาสท่ีจะเป็นเปูาหมายการโจมตีด้วย
อาวุธ  คชรน. และหากเกิดเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. จะช่วยให้ลดผลกระทบจากสาร คชรน. 
ให้เหลือน้อยท่ีสุด มาตรการดังกล่าวต้องพิจารณาและเตรียมการไว้ต้ังแต่การจัดท าแผนยุทธการ และ
หากทราบแน่ชัดในเรื่องภัยคุกคาม ควรน ามาตรการมาใช้ก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ การเตรียมการ
ระวังปูองกันอันตรายล่วงหน้า มีดังนี้ 

ก. การใช้ท่ีก าบัง  ท่ีหลบภัยท่ีมั่นคงแข็งแรง อาคาร เรือโดยเฉพาะบริเวณสะพาน
เดินเรือ เป็นท่ีก าบังท่ีดีท่ีสุดในการปูองกันอันตรายทุกประเภท หากส่วนก าบังเหนือศีรษะหรือหลังคา
ท าด้วยวัสดุท่ีปูองกันการซึมผ่านจะให้การปูองกันท่ีดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่มี สามารถใช้ผ้าใบกันน้ า แผ่น
ผ้าใบปูพื้นก็อาจช่วยลดการเป้ือนพิษได้ 

ข. การพราง การซ่อนพราง การกระจายก าลัง และการลวง  การน าวิธีการพราง 
การซ่อนพราง การกระจายก าลัง และการลวงมาใช้อย่างรัดกุม จะช่วยลดการถูกตรวจพบและการ
ตกเป็นเปูาหมายการโจมตีได้มาก  
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ค. การพรมน้ าเรือก่อนล่วงหน้า  การใช้ระบบฝอยน้ าคลุมเรือ (wash down) จะท า
ใหเ้รือเปียกไว้ก่อน เป็นวิธีการปูองกันการเป้ือนพิษสาร คชรน. ซึ่งเป็นการลดการเป้ือนพิษที่ตกค้าง 

ง. ระบบแรงดันอากาศภายในสูง  ภายในล าเรือและยานรบยุคปัจจุบันมีระบบ
แรงดันอากาศภายในสูงกว่าภายนอก  จึงสามารถปูองกันการเล็ดลอดของอนุภาคฝุุนละออง หยด
เหลว และไอผ่านเข้าไปภายในได้ 

จ. ความซ้ าซ้อน  ผลกระทบท่ีเกิดจากอันตรายด้าน คชรน. ต่อหน่วยก าลังรบ
สามารถลดให้เหลือน้อยท่ีสุดได้ หากมีการวางแผนเพื่อลดความซ้ าซ้อน หลักการนี้สามารถน าไปใช้
กับหน่วยทุกระดับ 

ฉ. การหลีกเล่ียง  หากเป็นไปได้ ควรก าหนดท่ีต้ังหน่วยท่ีล่อแหลมให้อยู่พ้นระยะยิง 
ของระบบส่งยุทธปัจจัยด้าน คชรน. ของฝุายข้าศึก  
๒-๑๖  การควบคุมอันตราย (Hazard Control) 

ก. การหลีกเล่ียงอันตรายและความเส่ียงต่อการเปื้อนพิษถือว่าเป็นหลักพื้นฐานในการ
ปูองกัน คชรน. แต่หากเกิดอันตรายขึ้นจ าเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมอันตรายท่ีมีประสิทธิภาพ  
หากไม่สามารถควบคุมอันตรายเนื่องจากความจ าเป็นทางการยุทธ์ อาจมีโอกาสท าให้ส่วนก าลังรบมี
ความเส่ียงท่ีจะได้รับอันตราย  

ข. การหลีกเล่ียงการเป้ือนพิษ  มาตรการการหลีกเล่ียงการเป้ือนพิษ มีดังนี้ 
(๑) การติดต้ังปูายเตือนภัย  บริเวณแหล่งจัดเก็บส่ิงอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ พื้นดินซึ่ง  

ทราบแน่ชัดแล้วว่ามีการเป้ือนพิษ  ต้องติดต้ังปูายเตือนภัยเพื่อให้ก าลังพลหลีกเล่ียงการเป้ือนพิษ 
(๒) การควบคุมการเคล่ือนย้าย มาตรการควบคุมการเคล่ือนย้ายน ามาใช้เพื่อปูองกัน

ไม่ให้หน่วยก าลังรบเคล่ือนท่ีเข้าไปในบริเวณท่ีเป้ือนพิษ 
(๓) การวางแผนเส้นทาง  การวางแผนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง จะช่วยลดอันตราย

ท่ีเกิดจากการแพร่กระจายการเป้ือนพิษ  
(๔) การย้ายท่ีต้ังใหม่ หน่วยก าลังรบท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีอันตรายจาก คชรน. หาก

เป็นไปได้ให้เคล่ือนย้ายเข้าท่ีต้ังใหมท่ี่พ้นจากพื้นท่ีอันตราย 
ค. การควบคุมการแพร่กระจาย  วิธีการควบคุมการแพร่กระจายการเปื้อนพิษ มีดังนี้ 

(๑) การจ ากัดการแพร่กระจายการเป้ือนพิษ  การจ ากัดการแพร่กระจายการเปื้อนพิษ
จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคล่ือนย้ายโดยรอบ การเข้า-ออกพื้นท่ีอันตรายหลังจากเกิดเหตุการณ์
ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน.  แผนการเคล่ือนย้ายต้องถ่วงดุลระหว่างความเร่งด่วนในการปฏิบัติภารกิจกับ
โอกาสท่ีจะได้รับอันตราย ท้ังนี้ต้องได้รับค าแนะน าจากฝุายอ านวยการด้านยุทธการและฝุาย
อ านวยการด้าน คชรน. เมื่อพิสูจน์ทราบได้ว่ามีอันตรายจากสารชีวะ มาตรการการเคล่ือนย้ายก าลัง
ทหาร จ าเป็นต้องค านึงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย 

(๒) การสกัดกั้นอันตราย   ต้องใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นอันตรายจาก คชรน. 
ทางกายภาพไม่ให้แพร่กระจายไปสู่พื้นท่ีไม่เปื้อนพิษ และมีท่าทีเป็นความเส่ียงท่ีจะไปสู่หน่วยก าลัง
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รบซึ่งไม่ได้เตรียมการปูองกันไว้  การสกัดกั้นทางกายภาพอาจหมายรวมถึงการควบคุมการ
แพร่กระจายอันตรายจาก คชรน. ท่ีเกิดจากการรั่วไหลของกระสุน กลไกแบบแสวงเครื่อง หรือจาก
แหล่งอุตสาหกรรม มาตรการดังกล่าวอาจเป็นมาตรการถาวร มาตรการช่ัวคราว หรือเป็นมาตรการ
เฉพาะก็ได้  

(๓) การจัดการกากของเสีย  วัสดุท่ีเปื้อนพิษหรือวัสดุติดเช้ือ รวมท้ังของเหลวท่ีเกิด
จากการท าลายล้างพิษจ าเป็นต้องกักเก็บพร้อมกับติดต้ังปูายเตือนภัย รอการก าจัดอย่างเหมาะสม
ต่อไป 

ง. การจัดการกับการได้รับสารอันตราย  ต้องได้รับการฝึกในหัวข้อต่อไปนี้ 
(๑) การควบคุมการได้รับสารอันตราย  ก าลังพลแต่ละคนต้องรักษาระดับการได้รับ

สารอันตรายให้ต่ าท่ีสุดอย่างสมเหตุสมผล (As Low As Reasonably Achievable – ALARA) โดย
เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินความเส่ียงซึ่งผนวกอยู่ในค าส่ังยุทธการ  

(๒) การจัดการข้อมูลอันตรายด้าน คชรน.  บันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
คชรน. ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้จะน ามาใช้ในการจัดท าแผนยุทธการ เพื่อปูองกันไม่ให้
ก าลังฝุายเราเส่ียงเข้าไปในพื้นท่ีอันตรายโดยไม่ต้ังใจ รวมท้ังการแก้ไขสถานการณ์ภายหลังยุติความ
ขัดแย้ง  ส าหรับรายละเอียดการได้รับสารอันตรายของก าลังพลแต่ละคนต้องบันทึกอยู่ในประวัติการ
รักษาของแพทย์ ท้ังนี้เพื่อประเมินผลการรักษา ให้การรักษา รวมท้ังการเฝูาติดตามผลกระทบใน
ระยะยาว ในท านองเดียวกัน ยุทโธปกรณ์รวมถึงยานพาหนะต้องท าการบันทึกประวัติการปรนนิบัติ
บ ารุงและลงหมายเหตุไว้ด้วย 

(๓) การหมุนเวียนหน่วย  จ าเป็นต้องพิจารณาและวางแผนการใช้หน่วยให้หมุนเวียน
เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีอันตราย เพื่อลด ความเส่ียงอันตราย ระยะเวลาท่ีใช้ยุทธภัณฑ์ปูองกัน   
การได้รับอันตรายสะสม เนื่องมาจากการแต่งกายปูองกันในระดับสูงสุดท าให้ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจลดลง และต้องการรักษาระดับการได้รับสาร คชรน. ของก าลังพลท่ัวท้ังกองทัพให้มี
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้   
๒-๑๗  การท าลายล้างพิษ (Decontamination) 

หากการเตือนภัยและมาตรการควบคุมอันตรายขาดประสิทธิภาพ หรือ ไม่อาจหลีกเล่ียง
การสัมผัสกับสาร คชรน. ได้ จ าเป็นต้องท าลายล้างพิษ การท าลายล้างพิษเป็นกระบวนการท่ีท าให้
ก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และพื้นท่ีปลอดภัยจากการเปื้อนพิษด้วยวิธีการดูดกลืน ท าลาย ท าให้เป็น
กลาง ท าให้หมดอันตราย หรือก าจัดสาร คชรน. 

ก. หลักการท าลายล้างพิษมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าลายล้างพิษให้เร็วที่สุดเท่าท่ีกระท าได้ 
(๒) ท าลายล้างพิษเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นหรือตามความจ าเป็นทางด้านการยุทธ์ 
(๓) ให้ด าเนินการ ณ บริเวณท่ีใกล้กับแหล่งเป้ือนพิษเท่าท่ีกระท าได้ 
(๔) จัดล าดับความเร่งด่วน 
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ข. การท าลายล้างพิษอาจเป็นการกระท าเชิงรับหรือเชิงรุกก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน
ของสถานการณ์ทางด้านยุทธการและ/หรือสถานการณ์ทางด้านยุทธวิธี ประเภทของการท าลาย   
ล้างพิษ มีดังนี้ 

(๑) การท าลายล้างพิษเชิงรับ  หรือ “การท าลายล้างพิษท่ีอาศัยธรรมชาติ” หรือ 
“การท าลายล้างพิษท่ีอาศัยลมฟูาอากาศ”  เป็นการท าลายล้างพิษโดยอาศัยกระบวนการสลายตัว
ตามธรรมชาติ  ถึงแม้ว่ากระบวนการนี้จะต้องใช้เวลานาน แต่เป็นวิธีการท่ีใช้แรงคนและทรัพยากร
น้อยท่ีสุด วิธีการท าลายล้างพิษลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับสภาพลมฟูาอากาศ  
ส่ิงอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ท่ีท้ิงไว้ให้ธรรมชาติท าลายล้างพิษแบบเชิงรับต้องคัดแยกออกไปและ
ติดต้ังปูายเตือนภัยไว้ด้วย 

(๒) การท าลายล้างพิษเชิงรุก  เป็นการท าลายล้างพิษท่ีอาศัยกระบวนการหรือกลไก
ทางด้านเคมี ชีวะ เพื่อขจัดหรือท าให้วัตถุเคมี ชีวะ และรังสี มีสภาพเป็นกลาง การใช้การท าลายล้าง
พิษเชิงรุกเมื่อการเปื้อนพิษส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อขีดความสามารถในการยุทธ์ของกองก าลัง
ร่วม การท าลายล้างพิษเชิงรุกมี ๓ ระดับ ได้แก่ การท าลายล้างพิษเร่งด่วน ( Immediate 
decontamination) การท าลายล้างพิษบางส่วน (operational decontamination) และการ
ท าลายล้างพิษอย่างประณีต (thorough decontamination) 

ค. การท าลายล้างพิษขั้นสมบูรณ์   เป็นการท าลายล้างพิษยุทโธปกรณ์และ/หรือก าลัง
พลท่ีถอนตัวจากการปฏิบัติการช่ัวคราวหรือถาวร เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการขนย้าย 
การปรนนิบัติบ ารุง การน าไปใช้ หรือการน าไปก าจัด การท าลายล้างพิษขั้นสมบูรณ์จะด าเนินการ
ภายหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ หรือเมื่อได้รับอนุมัติให้ขนย้าย 
๒-๑๘  มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์และการป้องกันโรคล่วงหน้า  
         (Medical Countermeasure and Pre-Treatment) 

ก. มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์และการปูองกันโรคล่วงหน้า ท าให้ความไวรับ 
(susceptibility) อันตรายจาก คชรน. ของก าลังพลลดน้อยลง  

ข. ผบ.หน่วย และฝุายอ านวยการ ต้องตกลงใจตามข้อเสนอแนะของฝุายการแพทย์ในการ
ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เช่น การให้ยาปูองกันโรค หรือการฉีดยาปูองกัน 
(การฉีดวัคซีน การให้ยารักษาโรค) รวมถึงการปูองกันโรคล่วงหน้า (Pre-Treatment) มาตรการตอบ
โต้ทางการแพทย์และการปูองกันโรคล่วงหน้าต้องเป็นไปตามค าแนะน าด้านสาธารณสุข
ระดับประเทศ 

ค. มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์เพื่อบรรเทาผลอันตรายจาก คชรน. ประกอบด้วย 
(๑) ในระหว่างการปฏิบัติการต้องบังคับใช้มาตรการสุขศาสตร์ทหารในสนาม (field 

hygiene) อย่างเคร่งครัด 
(๒) ใช้การรักษาโรค/การปูองกันโรคล่วงหน้าก่อนท่ีเกิดการโจมตี เมื่อประเมินถึง

โอกาสท่ีจะมีการใช้สารใดสารหนึ่ง 
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(๓) หลังจากเกิดเหตุการณ์ ให้ท าการคัดกรองอาการจากการได้รับอันตรายเพื่อ
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช้มาตรการทางการแพทย์ 

(๔) หลังจากการให้วัคซีนแล้ว ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ในการให้ยาปฏิชีวนะ
ควบคู่ไปด้วยหรือไม่ 

(๕) จ ากัดการเคล่ือนย้าย และเฝูาระวังการแพร่เช้ือไปสู่สาธารณชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม รวมท้ังการก าจัดเช้ือโรคท่ีติดต่อจากศพผู้เสียชีวิต 
๒-๑๙  การสนับสนุนทางการแพทย์ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. 
         (Medical Support in CBRN Environment) 

ก. ความท้าทายท่ียากท่ีสุดประการหนึ่งของฝุายการแพทย์คือการก าหนดความต้องการท่ี
จะปกปูองก าลังรบได้อย่างเพียงพอ รวมท้ังการจัดการผู้ปุวยจ านวนมากภายใต้แวดล้อม คชรน.  ด้วย
การประสานงานและการตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคัญต่อการสนับสนุนทางการแพทย์
และการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรอย่างเร่งด่วน 

ข. การรับรู้สถานการณ์ (Situational Awareness- SA) และการบังคับบัญชา  ฝุาย
การแพทยม์ีหน้าท่ีรับผิดชอบสนับสนุนการรับรู้สถานการณ์และการบังคับบัญชา ดังนี้ 

(๑) ประเมินค่าข่าวกรองทางการแพทย์ และให้ข้อเสนอแนะแก่ ผบ.หน่วย และฝุาย
อ านวยการ เกี่ยวกับลักษณะการเจ็บปุวยจาก คชรน. ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของก าลังพลใน
ระหว่างการปฏิบัติการ 

(๒) จัดท าประเมินความเส่ียงด้านการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการประเมินความเส่ียงใน
การปฏิบัติการในภาพรวม  

(๓) สนับสนุนข้อมูลการเตือนภัยและการรายงาน จากเหตุการณ์ด้าน คชรน. ท่ีเกิดขึ้น
จริงรวมท้ังผลอันตรายเข้าสู่ระบบการควบคุมบังคับบัญชา  เพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพหรือการไร้
สมรรถภาพของก าลังพลท่ีส่งเข้าประจ าการในพื้นท่ี 

ค. การวางแผนปูองกันสุขภาพของส่วนก าลังรบ ฝุายการแพทย์ต้องประสานอย่างใกล้ชิด
กับฝุายข่าว ในด้านข่าวกรองทางการแพทย์ เพื่อประเมินถึงโอกาสเกิดเหตุการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ     
คชรน. และมั่นใจว่าเตรียมมาตรการตอบโต้ทางการแพทย์และการปูองกันโรคล่วงหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 

ง. การจัดการผู้ปุวยจ านวนมาก  การจัดการผู้ปุวยหมายถึงการรวบรวมขีดความสามารถ
ด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ก าลังรบ การส่งต่อการดูแลรักษาผู้ปุวยให้ดีท่ีสุด และการฟื้นฟู
ผู้ปุวยให้สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าท่ีได้มากท่ีสุด  หลังจากเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. อาจมี
ผู้ปุวยจ านวนมากเกินกว่าขีดความสามารถของระบบให้การรักษาทางการแพทย์ ฝุายการแพทย์
จ าเป็นต้องพัฒนาแผนจัดการกับกระแสผู้ปุวยท่ีเพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังความต้องการรักษาพยาบาลท่ี
เพิ่มมากขึ้นด้วย  แผนดังกล่าวต้องระบุถึงการจัดการ การส่งกลับผู้ปุวยจากเหตุการณ์ คชรน. การ



- ๓๑ - 
 

หลีกเล่ียงไม่ให้การเปื้อนพิษแพร่กระจายออกไป และการรักษาโรคติดเช้ือ การรักษาผู้ปุวยจ านวน
มากจ าเป็นต้องขยายความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ    

จ. การส่งกลับสายแพทย์   การส่งกลับผู้ปุวยสายแพทย์เป็นกระบวนท่ีมีการควบคุมใน
การเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ หรือผู้เจ็บปุวยไปยังสถานพยาบาล  โดยปกติแล้ว ผู้ปุวยหรือก าลังพลท่ี
ทราบหรือสงสัยว่าเปื้อนพิษ คชรน. จะไม่ส่งกลับทางอากาศก่อนได้รับการท าลายล้างพิษ  ในกรณี
พิเศษอาจส่งกลับสายแพทย์ก่อนได้รับการท าลายล้างพิษ ท้ังนี้เพื่อรักษาชีวิต  อวัยวะแขนขา และ
ดวงตา หรือเพื่อด ารงสภาพขีดความสามารถทางการยุทธ์ ท้ังนี้ต้องปูองกันการเปื้อนพิษไม่ให้
แพร่กระจายในระหว่างการเคล่ือนย้ายผู้ปุวย  

หมายเหตุ  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในการส่งกลับทางอากาศส าหรับผู้ป่วยที่แพร่เชื้อและผู้ป่วย
เปื้อนพิษอาจต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.กองก าลังร่วมหรือผู้อ านาจในระดับชาติ 

ฉ. การปฏิบัติการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง  หน้าท่ีความรับผิดชอบของการ
บริการทางการแพทย์คือการให้การรักษาพยาบาลผู้ปุวยอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันเวลา 
มีการวางแผนและจัดการกับส่ิงอุปกรณ์สายแพทย์  กากของเสีย การเปื้อนพิษ และสถาน
รักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเอื้อ ต่อการสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อให้การดูแล
รักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 

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



  

บทท่ี ๓ 
การปฏิบัติการป้องกัน ในห้วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการโจมตี 

๓-๑  กล่าวเบื้องต้น (Background) 
 การปฏิบัติในการปูองกัน ในห้วงก่อน ระหว่างและภายหลังการโจมตี ด้วยอาวุธ คชรน.   

ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปูองกันเมื่อเผชิญเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัตถุอุตสาหกรรมอันตรายไว้ด้วย 
๓-๒  การปฏิบัติทั่วไปก่อนการโจมตี  (Common Preattack Action) 

มีข้อปฏิบัติในการปูองกัน ในห้วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการโจมตี  ท้ังนี้การปฏิบัติ
ของกําลังพลจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการโจมตีรวมถึงการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย   

ก. การปฏิบัติท่ัวไปสําหรับห้วงก่อนการโจมตี ท่ีสามารถเตรียมการได้ก่อนจะเข้า 
ปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. ดังนี้  

(๑) ประเมินภัยคุกคามด้าน คชรน. พร้อมกับความเส่ียง  ลักษณะการโจมตีท่ีเคย
เกิดขึ้นและความล่อแหลม ผบ.หน่วย ต้องติดตามการประเมินด้านการข่าว รวมท้ังรายงาน
สถานการณ์ (SITREPS)  และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมการแสวง
ข้อตกลงใจตามข่าวสารท่ีได้รับเพื่อการใช้หรือไม่ใช้มาตรการปูองกัน คชรน.  ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ
กระจ่างชัดของสถานการณ์การโจมตี  ในการประเมินความล่อแหลมนั้นควรพิจารณาถึงข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับสถานท่ีจัดเก็บ สถานท่ีผลิต  การขนส่ง รวมถึงการส่งทางท่อของวัตถุอุตสาหกรรม
อันตรายในพื้นท่ีปฏิบัติการ 

(๒) ปฏิบัติตามแผนประสานการปฏิบัติสําหรับการปูองกัน คชรน.  ผบ.หน่วย ควร
กํากับให้มีการปฏิบัติตามแผนการปูองกัน คชรน. ซึ่งเป็นแผนท่ีได้ปรับให้เข้ากับการปฏิบัติของหน่วย
แล้ว  การปฏิบัติตามแผนไม่จํากัดแต่เฉพาะการนําเครื่องตรวจหาท่ีมีอยู่แจกจ่ายไปใช้งานเท่านั้น แต่
รวมไปถึงการแจกจ่ายยุทธภัณฑ์ปูองกันตนและการฝึกด้วย สําหรับแผนการปูองกัน คชรน. อาจรวม
ไปถึงข้อกําหนดตามระเบียบปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการรบภายใต้สภาพแวดล้อม    
คชรน. ด้วย 

(๓) กําหนดท่ีต้ังสถานีทําลายล้างพิษแล้วนําเสนอ ผบ.หน่วย ซึ่ง ผบ.หน่วย จะตกลง
ใจเลือกท่ีต้ังสถานีทําลายล้างพิษโดยอาศัยปัจจัย ภารกิจ ข้าศึก ภูมิประเทศและสภาพอากาศ กําลัง
ฝุายเรารวมท้ังการสนับสนุน  มีเวลาเพียงพอและประชาชนในพื้นท่ี (METT-TC)  ใกล้แหล่งน้ํา มีการ
คมนาคมท่ีดีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถส่งกําลังบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) กําหนดและบังคับใช้ระดับลักษณะแต่งกายปูองกันตามภารกิจ (ลภ.) เป็นไปตาม
สถานการณ์  ผบ.หน่วย ควรกําหนดและส่ังใช้ระดับ ลภ. ท่ีเหมาะสม และปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม 
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(๕) วางเครื่องตรวจหาเข้าประจําจุดและเปิดใช้งาน สําหรับหน่วยท่ีอยู่ในแผนการ
ปูองกัน คชรน. ควรจะนําเครื่องตรวจวัดสารเคมีท่ีมีในอัตรามาใช้งาน 

(๖) กําหนดให้มีท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวมและเตรียมการใช้งาน   ผบ.หน่วย ควร
กํากับและจัดให้มีท่ีหลบภัย คชรน. เพื่อใช้เป็นส่วนควบคุมบังคับบัญชา เป็นท่ีพักผ่อน และเป็นท่ี
ผ่อนคลายสําหรับปูองกันอันตรายจากอาวุธ คชรน. อาจพิจารณาเลือกใช้อาคารท่ีเหมาะสมให้เป็นท่ี
หลบภัย คชรน. ส่วนรวม 

(๗) เฝูาสังเกตส่ิงบอกเหตุถึงการโจมตี  กําลังพลทุกนายต้องต่ืนตัวเมื่อมีสัญญาณการ
โจมตี   ส่ิงบอกเหตุการณ์โจมตีท่ีใช้ในกระบวนการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว ได้ใช้ข้อมูลท่ีได้
จากการลาดตระเวน คชรน.  ซึ่งข้อมูลจากการลาดตระเวน คชรน. ช่วยยืนยันหรือปฏิเสธถึงหนทาง
การปฏิบัติของข้าศึกท่ีอาจเป็นไปได้ 

(๘) ผบ.หน่วย ต้องกําชับกําลังพลให้รู้จักการปูองกันอันตราย โดยให้ผิวหนังสัมผัสกับ
อันตรายให้น้อยท่ีสุด (อาทิ ปล่อยปลายแขนเส้ือลง และกลัดกระดุมคอเส้ือ) แม้ว่ามีข้อห่วงใยกับการ
สูดดมสารอันตรายผ่านเข้าทางเดินหายใจ แต่สารเคมีหลายชนิดสามารถซึมผ่านเข้าทางผิวหนัง หรือ
ผ่านเข้าทางบาดแผล รอยแตกท่ีผิวหนัง หรือตามรอยถลอกได้ 

(๙) ปิดคลุมยุทโธปกรณ์ท่ีสําคัญต่อภารกิจ  ผบ.หน่วย ควรส่ังการให้หน่วยทําการปิด
คลุมยุทโธปกรณ์ท่ีสําคัญต่อการปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยลดความจําเป็นในการทําลายล้างพิษและลด
โอกาสการเป้ือนพิษต่อกําลังพลเมื่อนํายุทโธปกรณ์มาใช้งาน 

(๑๐) ใช้วิธีรักษาสุขศาสตร์ทหารอย่างต่อเนื่อง  ผบ.หน่วย ต้องให้กําลังพลฝึกจนเป็น
นิสัยสําหรับรักษาสุขศาสตร์ทหารไว้ตลอดเวลา 

(๑๑) จัดเตรียมสถานท่ีแรกรับผู้ปุวย (Provide Primary Care)   ผบ.หน่วย  ควรมี
แผนเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน สําหรับการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้กําลังพลท่ีบาดเจ็บ  รวมไปถึง
แผนการส่งกลับสายแพทย์ไว้ด้วย 

(๑๒) ติดตามการพยากรณ์อากาศ  การพยากรณ์อากาศเป็นปัจจัยสําคัญต่อการปล่อย
กระจายแอโรซอลของสารเคมี/ชีวะ (ท้ังท่ีเป็นการกระทําโดยเปิดเผยและในทางลับ) หากคาดว่ามี
การปล่อยกระจายสารเคมี/ชีวะ  (เช่น  มีส่ิงบอกเหตุ)  ผบ.หน่วย อาจกํากับให้ตรวจหาและเฝูาระวัง 
หรือปฏิบัติในการปูองกัน คชรน. ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ 

(๑๓) บูรณาการระบบการเตือนภัยและการรายงานท่ีมีอยู่เข้าด้วยกัน 
(ก) ระบบการเตือนภัยและการตรวจหา  

 การเตือนภัย/เครื่องตรวจหาสาร คชรน. เป็นวิธีปูองกันท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีความสําคัญ  หากไม่มีการเตือนภัย/เครื่องตรวจหาแล้ว หน่วยจะไม่สามารถแจ้งเตือนและ
ตรวจหาการเปื้อนพิษได้เลย เมื่ออยู่ในพื้นท่ีท่ีมีภัยคุกคามสูงยิ่งต้องใช้การเตือนภัย/เครื่องตรวจหา 
และหน่วยต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน (การสวมหน้ากากปูองกัน การใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน)    
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 การเตือนภัยอาวุธชีวะ  สัญญาณแรกท่ีบ่งช้ีถึงโจมตีด้วยอาวุธชีวะคือมี
กําลังพลล้มปุวยพร้อมกันเป็นจํานวนมาก    

(ข) สัญญาณเตือนภัย สัญญาณเตือนภัยการโจมตีแบบง่ายและสะดวกท่ีสุด คือ
การใช้เสียงสัญญาณและทัศนสัญญาณ  กําลังพลต้องแจ้งเตือนผู้อื่นด้วยสัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือใช้ท้ังสองรูปแบบ ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้เมื่อเกิดการโจมตีหรือเมื่อตรวจพบอันตราย 
สัญญาณเตือนภัยต้องชัดเจนไม่สับสนด้วยสัญญาณหรือเสียงอย่างอื่นในสนามรบ ผู้ท่ีได้ยินหรือเห็น
สัญญาณเตือนภัยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันตนเองแล้วส่งสัญญาณต่อ ๆ ไป อย่าง
รวดเร็ว  เพื่อให้ข่าวสารกระจายไปท่ัวพื้นท่ี และอาจกระจายข่าวสารการโจมตีผ่านช่องทางการ
ส่ือสารอย่างอื่นด้วย 

 สัญญาณคําพูด  คําพูดเป็นวิธีการส่ือสารอันดับแรกท่ีจะเตือนภัยเกี่ยวกับ
การโจมตีหรืออันตราย คชรน. การเตือนภัยด้วยคําพูดสําหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ คือคํา
ว่า  “แก๊ส”  โดยผู้ส่งสัญญาณเตือนภัยต้องสวมหน้ากากตนเองก่อน  แล้วตะโกนคําว่า  “แก๊ส!”  ให้
ดังท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เมื่อทุกคนท่ีได้ยินเสียงต้องรีบสวมหน้ากากทันทีแล้วส่งสัญญาณซ้ําต่อ ๆ กันไป  
สัญญาณคําพูดท่ีใช้เตือนภัยเมื่อเกิดการตกของฝุุนกัมมันตรังสี สําหรับหน่วยในพื้นท่ี คือคําว่า   
“ฟอลเอาท์”  ในกรณีท่ีตรวจพบการตกของฝุุนกัมมันตรังสีเป็นครั้งแรก ซึ่งมักจะเป็นการเฝูาตรวจ
โดยให้เครื่องมือวัดรังสี ซึ่งอาจเป็นการเฝูาตรวจ ณ ท่ีบังคับการของหน่วย (Command Post – CP)  
เมื่อเครื่องตรวจวัดรังสีบันทึกค่าอัตรารังสีได้จนถึงค่า ๑ เซนติเกรย์ต่อช่ัวโมง (cGyph)  หรือสูงกว่า
ค่านี้ (หรืออาจกําหนดให้ส่งสัญญาณเตือนท่ีค่าอื่น) เครื่องมือจะส่งสัญญาณแจ้งเตือน 

 เสียงสัญญาณ  เสียงสัญญาณท่ีกําหนดขึ้นจะช่วยเสริมการเตือนภัยจาก
สัญญาณคําพูดและกระตุ้นเตือนถึงอันตรายจาก คชรน. ท่ีเข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้น เสียงสัญญาณอาจจะ
เป็นการส่งเสียงรัว เช่นการรัวเกราะ หรือการกระทําอย่างอื่นเพื่อให้เกิดเสียงดัง การเตือนภัยอาจจะ
ใช้วิธีบีบแตรยานพาหนะถี่ ๆ  หรือเปิดสัญญาณไซเรนในกรณีท่ีสัญญาณคําพูดหรือสัญญาณรัวเกราะ
อาจถูกกลบด้วยสัญญาณอย่างอื่นในสนามรบ 

 ทัศนสัญญาณ   ใช้ศีรษะและแขน เป็นสัญญาณมาตรฐานสําหรับการแจ้ง
เตือนอันตราย คชรน. มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ สวมหน้ากากแล้วยื่นแขนออกไปข้างลําตัวให้ขนาน
กับพื้น กําหมัดหงายข้ึน ทําท่าชกเข้าท่ีศีรษะอย่างเร็ว จากนั้นยื่นแขนกลับไปขนานกับพื้นอีกครั้งหนึ่ง 
กระทําซ้ํา ๆ จนมีผู้สังเกตเห็น 

 สัญญาณท่ีอาศัยการมองเห็น/การได้ยิน เมื่อเครื่องสัญญาณแจ้งภัย
สารเคมีอัตโนมัติตรวจพบสารอันตราย ชุดส่งสัญญาณเริ่มทํางานด้วยการทําให้มองเห็นหรือมีการส่ง
เสียง ผู้ท่ีสังเกตเห็นหรือได้ยินเสียงต้องรีบสวมหน้ากากทันที แล้วรีบส่งสัญญาณต่อ ๆ ไป  เจ้าหน้าท่ี
ส่ือสารต้องรีบสวมหน้ากากแล้วส่งข่าวสารต่อไปให้ท่ัวทั้งระบบเครือข่ายส่ือสารของหน่วย  กําลังพล
อื่น ๆ อาจจะช่วยกระจายข่าวสารซ้ําด้วยเสียงสัญญาณหรือทัศนสัญญาณด้วย  
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(๑๔) ใช้สัญญาณเตือนภัยท่ีเตรียมไว้ในยามปกติ 
(ก) สัญญาณเตือนภัยท่ีเป็นมาตรฐาน  ผบ.หน่วย ใช้รูปแบบสัญญาณเตือนภัยท่ี

เป็นมาตรฐานสําหรับการเตรียมการปูองกันการโจมตีท่ีต้ังหน่วยปกติ  ใช้สําหรับเตือนภัยในขณะการ
โจมตีอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติภายหลังการโจมตีได้ยุติลงแล้วและแจ้งเตือนให้กลับเข้าประจําหน้าท่ี
เตรียมพร้อมในสภาวะสงคราม  ตารางท่ี ๓ – ๑ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐานท่ีเตรียมไว้ในยามปกติ  
ตารางท่ี ๓ – ๒ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน สําหรับกองกําลังในพื้นท่ีปฏิบัติการใช้กับการโจมตีด้วย 
คชรน. 

ตารางที่ ๓ – ๑ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐานท่ีเตรียมไว้ในยามปกติ 
การเตือนภัยหรือ

สถานการณ์ 
สัญญาณ ความหมาย รายการต้องปฏิบัติ 

การโจมตี เปิดสัญญาณไซเรนด้วย
เสียงดัง ๆ ค่อย ๆ หรือ
เคร่ืองมืออย่างอื่น ประมาณ  
๓ – ๕ นาที 

ใกล้เกิดการโจมตี 
หรือการโจมตีกําลัง
ดําเนินอยู่  หรือฝุุน
กัมมันตรังสีใกล้จะ
มาถึง 

 รีบหลบเข้าท่ีหลบภัยทันที หรือ
ปฏิบัติอย่างอื่นที่เหมาะสม 

 
 
 คอยฟังคําแนะนําเพ่ิมเติม การเตือนภัย บีบแตร หรือเปุานกหวีด 

หรือเคร่ืองมืออย่างอื่น ด้วย
เสียงรัว ประมาณ  
๓ – ๕ นาที 

การเตือนภัย
ฉุกเฉินในยามปกติ 

เปิดสัญญาณไซเรนด้วย
เสียงดังคงที่ หรือบีบแตร
ยาว หรือเปุานกหวีดยาว 
หรือเคร่ืองมือที่คล้ายกัน 
ประมาณ ๓ – ๕ นาที   

สถานการณ์สงบ แต่
ภัยคุกคามยังคงอยู่   
อาจมีอันตราย หรือ
ยืนยันว่ามีอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของสาธารณชน  

 เปิดวิทยุ โทรทัศน์หมุนไปฟัง
สถานีท้องถ่ินหรือผู้ให้บริการ
เคเบิ้ล เพ่ือรับฟังข่าวสารใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ฟังประกาศที่แจ้งเตือน

สาธารณชนสําหรับคําแนะนํา
เพ่ิมเติม 

 เตรียมอพยพเข้าท่ีหลบภัยทันที 
หรือทําการปูองกันอย่างอื่นที่
เหมาะสม 

ปลอดภัย ประกาศโดยหน่วยงานใน
พ้ืนที่ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน
ยุติ 

กลับเข้าสู่การปฏิบัติตามปกติ หรือ
อาจริเร่ิมงานฟ้ืนฟูถ้าเป็นไปได้ 

(ข) การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วทําให้การเตือนภัยเป็นการส่ือเจตนารมณ์ของ       
ผบ. หน่วย ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อกําชับกําลังพลและหน่วยให้ปฏิบัติตามแผนและปฏิบัติการปูองกัน
ตามสถานการณ์ท่ีพัฒนาไปตามห้วงเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือแจ้งเตือนให้กําลังพลทุกนายให้เข้า
ท่ีกําบัง สัญญาณท่ีใช้สําหรับการเริ่มปฏิบัติตามแผนนั้น อาจจะเป็นสัญญาณเฉพาะในพื้นท่ี
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ปฏิบัติการหนึ่งหรือในพื้นท่ีอื่น ๆ ด้วย  ส่วนการปฏิบัติอย่างอื่น เช่น การกําหนดระดับ ลภ. หรือการ
หลบเข้าท่ีกําบังหรือท่ีหลบภัยอาจนําสัญญาณเตือนภัยมาประยุกต์ใช้ท่ัวท้ังพื้นท่ีหรือท่ีต้ังหน่วยใน
ยามปกติด้วยก็ได้  ถึงแม้ว่าสัญญาณเตือนภัยออกแบบเพื่อใช้เตือนภัยจากการโจมตีทางอากาศ 
รวมท้ังขีปนาวุธ ปืนใหญ่  และการโจมตีทางภาคพื้นดิน แต่สามารถนํามาประยุกต์ใช้เตือนภัยเมื่อมี
การโจมตีด้วยอาวุธเคมี/ชีวะได้ด้วย  

(ค) สถานการณ์เตือนภัย 

 ในยามสงคราม ผบ.หน่วย จะแจ้งสถานการณ์เตือนภัยเมื่อเริ่มการ
ปฏิบัติการปูองกันเชิงรับ เว้นแต่เป็นความจําเป็นของท้องถิ่นและยุทธบริเวณบังคับ โดยท่ัวไปแล้ว  
ท่ีต้ังหน่วยในยามปกติจะใช้สัญญาณเตือนภัยและสถานการณ์เตือนภัย ดังปรากฏในตารางท่ี ๓ – ๒ 
ซึ่งสถานการณ์เตือนภัยผนวกกับคําแนะนําการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา เป็นวิธี ท่ีมี
ประสิทธิภาพสําหรับการกําหนดวิธีการต้ังรับเมื่อมีภัยคุกคามทางด้าน  คชรน.  ผบ.หน่วย สามารถ
ส่ังใช้ระดับปูองกัน ลภ. ต้ังแต่ระดับ ลภ.๐ จนถึงระดับ ลภ.๔ หรือมีวิธีการอื่น เช่น ให้สวมหน้ากาก
เพียงอย่างเดียวก็ได้สําหรับการปูองกันในระดับตํ่าสุด ซึ่งเป็นไปตามภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน 

ตารางที่ ๓ - ๒  สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน ส าหรับกองก าลังในพื้นที่ปฏิบัติการ 
ใช้กับการโจมตีด้วย คชรน. (ข้อเสนอแนะ) 

สถานการณ์
เตือนภัย 

เมื่อ เหตุการณ์ การปฏิบัติ 

เขียว  
(Green) 

ได้ยิน: เตือนภัย “เขียว” 
 
เห็น: ธงสีเขียว 

การโจมตียังไม่เกิดข้ึน  ใช้ระดับ ลภ.๐ หรือตามสั่งการ ๑,๓ 
 ปฏิบัติเป็นปกติในสถานการณ์

สงคราม 
 กลับไปปฏิบัติภารกิจต่อ 
 ปฏิบัติการฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ือง 

เหลือง 
(Yellow) 

ได้ยิน: เตือนภัย “เหลือง” 
 
เห็น: ธงสีเหลือง 

การโจมตีอาจเกิดข้ึนได้ 
ภายในไม่เกิน ๓๐ นาที 

 ใช้ระดับ ลภ.๒ หรือตามสั่งการ ๑ 
 ปูองกัน และปิดคลุม สป. 
 เข้าท่ีหลบภัย หรือหาที่หลบภัยที่มีสิ่ง

ปกคลุมศีรษะ ๒ 

แดง 
(Red) 

ได้ยิน: เตือนภัย “แดง”  
หรือไซเรนด้วย 
ระดับเสียงดัง ๆ ค่อย ๆ 
เห็น: ธงสีแดง 

มีการโจมตีทางอากาศ
หรือด้วยขีปนาวุธและยัง
ดําเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง 

 เข้าท่ีกําบังทันที ๒ 
 ใช้ระดับ ลภ.๔ หรือตามสั่งการ ๑ 
 รายงานการโจมตีที่สังเกตเห็น 

ได้ยิน: โจมตีภาคพ้ืนดิน 
หรือเสียงแตร  
(ประจําสถานีรบ) 

การโจมตีทางภาคพ้ืนดิน 
ยังดําเนินอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง 

 เข้าท่ีกําบังทันที ๒,๓ 
 ใช้ระดับ ลภ.๔ หรือตามคําแนะนํา ๑ 
 ปูองกันตนเองและรักษาท่ีมั่น 
 รายงานเหตุการณ์ 
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ตารางที่ ๓ - ๒  สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน ส าหรับกองก าลังในพื้นที่ปฏิบัติการ 
ใช้กับการโจมตีด้วย คชรน. (ข้อเสนอแนะ) (ต่อ) 

สถานการณ์
เตือนภัย 

เมื่อ เหตุการณ์ การปฏิบัติ 

ดํา 
(Black) 

ได้ยิน: เตือนภัย “ดํา” 
หรือไซเรน  
(ระดับเสียงดังคงที่) 
 
เห็น: ธงสีดํา 

การโจมตีได้ยุติลง 
สงสัยว่าจะมีการเปื้อน
พิษ คชรน. และ/หรือ 
อาจยังมีวัตถุระเบิดที่ใช้
งานได้ 

 ใช้ระดับ ลภ.๔ หรือตามสั่งการ ๑,๓ 
 ปฐมพยาบาลตนเอง/เพ่ือนคู่หู 
 ยังคงอยู่ในที่ที่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ 

หรือในที่หลบภัย จนกว่าจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลง 

๑.
 สวมเคร่ืองแบบสนามและเสื้อเกราะ (ถ้าได้รับแจก) เมื่ออยู่ในที่โล่ง หรือเมื่อสั่ง 

๒.
 ผบ.หน่วย อาจสั่งให้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเน่ือง หรือปฏิบัติหน้าท่ีในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

๓.
 สถานการณ์เตือนภัยน้ี บังคับใช้ทั่วทั้งเขตที่ต้ังปกติ หรือในเขตพ้ืนที่การรบ 

 

 สัญญาณเตือนภัยท่ีใช้ อาจใช้ร่วมกับวิธีปฏิบัติของประเทศพันธมิตรหรือ 
ในท้องถิ่นและในเขตยุทธบริเวณ  ระบบการเตือนภัยในฐานทัพและท่ีต้ังหน่วยปกติต้องใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ัวท้ังพื้นท่ี  สัญญาณเตือนภัยท่ีใช้การมองเห็น (ทัศนสัญญาณ) มักใช้ในพื้นท่ีท่ีเป็น
ศูนย์กลางของปฏิบัติงานและใช้ในพื้นท่ีท่ัวไป (ได้แก่ เต็นท์ท่ีพัก ท่ีทําการไปรษณีย์ ส้วม โรงอาหาร 
ท่ีนันทนาการ ฯลฯ)  กําลังพลท่ีเข้าประจําการใหม่ หรือกําลังพลท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีช่ัวคราว ต้องได้รับ
การช้ีแจงให้เข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อปูองกันตนเอง 

 ผบ.หน่วย  มีอํานาจเต็มท่ีในการกําหนดสัญญาณเตือนภัย กล่าวคือ
สามารถส่ังเปล่ียนรหัสสีและสัญญาณเสียงท่ีใช้เตือนภัยให้เหมาะกับเขตยุทธบริเวณ อีกท้ังเพื่อให้
เหมาะกับอาวุธบางชนิดหรือกับภัยคุกคามเฉพาะ อย่างไรก็ตามสัญญาณเตือนภัยท่ีเป็นมาตรฐานควร 
นําไปใช้อย่างท่ัวถึงเท่าท่ีทําได้ เพื่อไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยท่ีนํามาใช้ใหม่ ผบ.หน่วย มี
หน้าท่ีรับผิดชอบไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้สัญญาณเตือนภัยท่ีบังคับใช้กับหน่วยท่ีบรรจุมอบ 
หน่วยขึ้นสมทบ และกําลังพลท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครั้งคราว ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากําลังพล
ท้ังหมดจะปฏิบัติการปูองกันได้อย่างถูกต้องเพื่อสนองตอบต่อการเตือนภัยพื้นฐาน 

(๑๕) การประเมินเวลาท่ีใช้ในการเตือนภัย ผบ.หน่วย ต้องวิเคราะห์กระบวนการ
เตือนภัยเมื่อเกิดการโจมตีเพื่อหาข้อจํากัดและข้อด้อยประสิทธิภาพสําหรับเวลาท่ีใช้ในการเตือนภัย 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับภัยคุกคามและความสามารถของระบบกระจายข่าวสารภายในท่ีต้ังหน่วยและในเขต
ยุทธบริเวณ ซึ่งต้องกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันพร้อมกัน (real–time)  
การวิเคราะห์ความสามารถของระบบการเตือนภัยสําหรับแต่ละภัยคุกคามหลัก (ได้แก่ การโจมตีด้วย
ขีปนาวุธ โจมตีทางอากาศและการโจมทางภาคพื้นดิน)  ใช้หลักการวิเคราะห์เพื่อดูพัฒนาการของ
ลําดับเหตุการณ์ตามห้วงเวลา แล้วจําแนกว่าเหตุการณ์ใดท่ีต้องใช้การเตือนภัยหลักและเหตุการณ์ใด
ท่ีจะใช้การเตือนภัยรอง โดยเริ่มจากการตรวจพบอันตรายเรื่อยไปจนถึงการแจ้ง เตือนลงไปจนถึง
หน่วยระดับตํ่าสุด เหตุการณ์ตามห้วงเวลาช่วยใหม้ีการพัฒนาระบบการบังคับบัญชา และพัฒนาการ
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ฝึกตามสถานการณ์จําลองท่ีได้จัดเตรียมไว้ ทําให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ เพื่อโต้ตอบกับ
สถานการณ์การโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ท่ีต้ังหน่วย (ค่ายทหาร) อาจจะได้รับข่าวสารเพียง
เล็กน้อย (ใช้เวลาหลายนาที) หรืออาจจะไม่ได้รับการเตือนภัยเลยเมื่อถูกโจมตีด้วย ขีปนาวุธหรือปืน
ใหญ่ แต่ถ้าเป็นการโจมตีด้วยเครื่องบิน จรวดร่อน (Cruise Missile) ยานบินไร้คนขับ ยังมีเวลานาน
พอท่ีจะเตือนภัย (นานนับสิบนาที) และสามารถปฏิบัติตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ได้ หากไม่ต้องคํานึงถึง
เวลาท่ีใช้ในการเตือนภัย ผบ.หน่วย และ ฝอ. ยังต้องวิเคราะห์และหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
โจมตีให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เพื่อประเมินผลกระทบต่อการปฏิบัติการ และต้องตกลงใจเลือก
หนทางปฏิบัติภายในห้วงเวลาท่ีมีอยู่ 

(๑๖) ตรวจสอบสถานภาพยุทโธปกรณ์และส่ิงอุปกรณ์ปูองกัน คชรน.  หน่วยต้อง
ประเมินขีดความสามารถในการส่งกําลังบํารุงในแต่ละหนทางปฏิบัติ พร้อมท้ังกําหนดความต้องการ
ยุทโธปกรณ์และส่ิงอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในแต่ละหนทางปฏิบัติ 

(๑๗) เตรียมการสําหรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ หน่วยอาจจะต้องเตรียมการรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด  อาจรวมถึงการเตรียมข้อเสนอแนะสําหรับสถานการณ์
เกี่ยวข้องกับอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายสูง          

ข. การปฏิบัติการในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตี (กล่าวเฉพาะ คชรน. ท่ีหลบภัย
ส่วนรวม และวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย) จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
๓-๓  การป้องกันอาวุธเคมี (Chemical Protection) 

การปฏิบัติการปูองกันในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตี ซึ่งต้องปฏิบัติให้สําเร็จเมื่อ
เกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธเคมี การปูองกันอันตรายจากอาวุธเคมีควรจะเริ่มดําเนินการก่อนเกิด
การโจมตี  ผบ.หน่วย ต้องวางแผนปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมี โดยเตรียมการจัดทํา รปจ. ท่ีเป็น
เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีเป็นการเฉพาะ 

ก. กล่าวเบ้ืองต้น 
(๑) สารเคมีทางทหารท่ีสําคัญแบ่งประเภทออกเป็น สารประสาท  สารพุพอง  สาร

โลหิต  สารทําให้ไร้สมรรถภาพ และสารสําลัก  โดยสารเหล่านี้อาจใช้สังหาร หรือทําให้เกิดการ
บาดเจ็บได้อย่างรุนแรง หรือทําให้ไร้สมรรถภาพ กับกําลังพลท่ีไม่ได้ทําการปูองกัน  สารเคมีอาจแบ่ง
ประเภทตามสถานะทางด้านกายภาพ เช่น ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ หรือแบ่งประเภทตามผลการ
ออกฤทธิ์ต่อร่างกายรวมท้ังการนําไปใช้งานเป็นประเภท  “สารคงทน” และ “สารไม่คงทน”  ซึ่งใช้
อธิบายระยะเวลาท่ีสารเคมีนั้นตกค้างอยู่ในพื้นท่ี 

(๒) สารเคมีอาจอยู่ในสถานะท่ีเป็นของแข็ง  ของเหลว และก๊าซ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพ
ลมฟูาอากาศ ขณะเดียวกันสารเคมีท่ีทําให้เกิดการบาดเจ็บอาจมีได้หลายสถานะ  ตัวอย่างเช่น 
สารเคมีท่ีรั่วไหลแพร่กระจายออกมามีอันตรายในลักษณะท่ีเป็นของเหลวจากการขนส่ง แล้วสารเคมี
นั้นอาจมีอันตรายในลักษณะท่ีเป็นไอด้วย หากสารเคมีนั้นมีคุณสมบัติท่ีระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย 
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หรือไอสารเคมีคายออกมาในลักษณะท่ีเป็นก๊าซจากบริเวณผิวพื้นวัสดุท่ีเป็นรูพรุนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  
อาจกล่าวได้ว่า การนําสารเคมีไปใช้มักจะคํานึงถึงเฉพาะผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเท่านั้น  

(๓) กําลังพลอาจได้รับสารท่ีใช้ในสงครามเคมี  (Chemical Warfare – CW)  ผ่าน
ทางระบบทางเดินหายใจ  ผิวหนัง และนัยน์ตา อาการบาดเจ็บจากอันตรายของสารเคมี อาจเกิดขึ้น
ได้ภายในไม่กี่วินาที นาที หรือช่ัวโมง  ตัวอย่างเช่น สารประสาทออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว และเกิด
การบาดเจ็บภายในไม่กี่นาที  แต่สารพุพองอาจใช้เวลานานเป็นช่ัวโมงจึงจะแสดงอาการบาดเจ็บ  
การบริโภคเครื่องด่ืมและอาหารท่ีเปื้อนพิษสารเคมีก็มีอันตรายด้วยเช่นกัน  วิธีหนึ่งท่ีสารเคมีเข้า
ร่างกายได้  คือการแทรกซึมผ่านรอยฉีกขาดของเครื่องแต่งกายปูองกัน (เช่น รอยฉีกขาดจากกระสุน)  
และ/หรือจากการสัมผัสกับพื้นผิวท่ีเปื้อนพิษ ในระหว่างการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อผ่านไปยังพื้นท่ี
ควบคุมการเป้ือนพิษ (Contamination Control Area – CCA)  

(๔) กําลังพลมีโอกาสท่ีสัมผัสกับสารเคมีหยดเหลวท่ีซึมซับอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ แล้ว
อาจเกิดการบาดเจ็บได้อย่างรุนแรง หรืออีกลักษณะหนึ่ง สารเคมีเกาะติดอยู่กับพื้นผิวท่ีขรุขระ เช่น 
คอนกรีตในตอนเย็นหรืออุณหภูมิตํ่ามีท่าทีท่ีไม่มีอันตราย แต่เมื่อถึงเวลากลางวันอุณหภูมิสูงขึ้น 
สารเคมีนั้นจะระเหยกลายเป็นไอออกมา จนเป็นท่ีสังเกตว่ากําลังพลได้รับอันตรายจากสารเคมี  
นอกจากนั้นยังมีสถานการณ์อื่นอีก เช่น หยดของสารเคมีกระเด็นติดกับเครื่องแต่งกายปูองกัน 
ในขณะท่ีมีอากาศหนาวเย็น เมื่อบุคคลนั้นเข้าไปในท่ีหลบภัยส่วนรวมท่ีมีอากาศอบอุ่น  ไอของ
สารเคมีท่ีติดมากับเครื่องแต่งกายปูองกันก็จะระเหยออกมา  ทําให้กําลังพลนั้นเกิดอาการหรือแสดง
อาการว่าได้รับอันตรายจากสารเคมี 

(๕) สารเคมีท่ีเป็นของเหลวและของแข็ง อาจยังคงมีอันตรายได้นานเป็นช่ัวโมง เป็น
วัน หรือเป็นเดือน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมี สภาพลมฟูาอากาศ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ  

ข. การปฏิบัติก่อนการโจมตี  
(๑) ประเมินภัยคุกคามจากอาวุธเคมี ประเมินความเส่ียงรวมถึงลักษณะการโจมตี 
(๒) ใช้แผนการประสานการปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมี  
(๓) เตรียมการสําหรับการปฐมพยาบาลให้กําลังพลภายในหน่วย 
(๔) กําหนดและใช้ระดับ ลภ. ท่ีเหมาะสม 
(๕) พยายามทําให้ผิวหนังมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีน้อยท่ีสุด 
(๖) รักษาสุขศาสตร์ทหารและการสุขาภิบาลท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  
(๗) นําเครื่องตรวจวัดสารเคมีเข้าวางประจําจุดและเปิดการใช้งาน 
(๘) กําหนดจุดและติดต้ังท่ีหลบภัยส่วนรวมพร้อมเตรียมการใช้งาน 
(๙) เฝูาสังเกตส่ิงบอกเหตุท่ีคาดว่าเป็นการโจมตี  (เช่น กลุ่มก๊าซของสารเคมี  กล่ิน

แปลกๆ หรือพบเห็นสารเคมีถูกปล่อยกระจายออกมา) 
(๑๐) ปิดคลุมยุทโธปกรณ์สําคัญไม่ได้รับการปูองกัน  
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ค. การปฏิบัติในระหว่างการโจมตี 
(๑) ส่งสัญญาณเตือนภัยการโจมตี  มาตรการตรวจหาสารเคมีและการเตือนภัยมี

ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับใช้เป็นมาตรการปูองกันเมื่อถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี  สัญญาณเตือนภัย
เป็นการแจ้งเตือนให้กําลังพลทุกนายทราบเพื่อให้เข้าท่ีกําบังหรือปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน 

(๒) เข้าท่ีกําบัง   การเข้าท่ีกําบังจะช่วยให้กําลังพลปลอดภัยจากแรงระเบิด รวมไปถึง 
กระสุนปืนใหญ่แตกอากาศ ความร้อน และจากฝุุนละอองท่ีเปื้อนพิษ  เมื่อเข้าท่ีกําบังเรียบร้อยแล้ว 
ให้รีบสวมหน้ากากปูองกัน และหากเป็นไปได้ให้สวมเครื่องแต่งกายปูองกันด้วย 

(๓) การใช้การปูองกันระดับ ลภ.๔  กําลังพลทุกนายต้องอยู่ในการปูองกันระดับ ลภ.๔ 
(สวมยุทธภัณฑ์ปูองกันตน) หากยังไม่ได้รับข่าวเพิ่มเติม ให้คงอยู่ในการปูองกันระดับ ลภ.๔ ต่อไป
จนกว่าจะได้รับคําส่ังให้ลดระดับ ลภ.  การใช้เครื่องแต่งกายปูองกันสามารถใช้ร่วมกับเส้ือผ้าปูองกัน
อย่างอื่นได้ เช่น เส้ือกันฝน  ชุดนักบิน หรือชุดสําหรับหลีกเล่ียงการเปื้อนพิษและปูองกันหยดเหลว 
(Suit, Contamination  Avoidance, and Liquid  Protective - SCALP) 

ง. การปฏิบัติภายหลังการโจมตี 
(๑) เริ่มปฏิบัติการฟื้นฟูหลังจากถูกโจมตี  ถ้าข้าศึกโจมตีด้วยกระสุนเคมีแตกอากาศ 

ยอมให้กําลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจในท่ีโล่งแจ้งหลบเข้าท่ีกําบังจนกว่าละอองหยดสารเคมีจะหยุดตก 
การตกของละอองหยดสารเคมีอาจกินเวลานานถึง ๖๐ นาที ระยะเวลาการตกของละอองหยดเหลว
จะขึ้นอยู่กับสภาพลมฟูาอากาศและความสูงของการระเบิด การเล่ือนเวลาการปฏิบัติในท่ีโล่งแจ้ง
เนื่องการตกของละอองหยดเหลว อาจทําให้ข้อมูลท่ีได้จากการลาดตระเวนมีความคลาดเคล่ือน ซึ่ง
อาจส่งผลให้กําลังพลและยุทโธปกรณ์เป้ือนพิษโดยไม่จําเป็น 

(๒) หลีกเล่ียงพื้นท่ี/พื้นผิวเป้ือนพิษ   กําลังพลทุกนายควรสัมผัสกับพื้นผิวเปื้อนพิษให้
น้อยท่ีสุด จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่าพื้นผิวนั้นไม่มีอันตรายอีกต่อไป   

(๓) รับและส่งรายงานการสังเกตการณ์หรือหลักฐานการโจมตี  โดยจัดทําเพิ่มเติมกับ 
ข้อมูลท่ีได้จากการลาดตระเวนและผ่านการประเมินค่าแล้ว อาทิข้อมูลเกี่ยวกับประเภทความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ผลอันตรายท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังสารเคมีท่ีฝุายข้าศึกนํามาใช้  

(๔) สํารวจ  ควบคุม  และบรรเทาผลอันตรายต่อสุขภาพ (ภัยคุกคาม และการ
ประเมินผลอันตราย)  การบริการทางการแพทย์เป็นการรักษาพยาบาลกําลังพลท่ีได้รับบาดเจ็บตาม
วิธีการทางการแพทย์ท่ีกําหนดไว้ 

(๕) ผบ.หน่วย ควรปรับระดับ ลภ. ใหเ้หมาะสมกับอันตรายท่ีตรวจพบ 
(๖) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอันตราย  ฝุายการแพทย์ควรกรอกข้อมูลในบันทึก

ประวัติการรักษากําลังพลท่ีได้รับบาดเจ็บอย่างครบถ้วนและชัดเจน     
(๗) เก็บตัวอย่าง เฝูาตรวจ และทําการวิเคราะห์อันตรายท่ีตกค้าง เมื่อสถานการณ์

เอื้ออํานวย ให้ตรวจหาอันตรายท่ีตกค้างอย่างต่อเนื่องเท่าท่ียังตรวจพบอันตราย  
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(๘) วางแผนการทําลายล้างพิษและทําลายล้างพิษ รวมไปถึงการจํากัดขอบเขตการ
เป้ือนพิษ  โดยมีการวางแผนและการดําเนินการตามแผนเพื่อลดผลกระทบต่อการดําเนินกลยุทธ์จาก
การเป้ือนพิษ  

(๙) ดําเนินกรรมวิธีถอดหน้ากาก  เมื่อ ผบ.หน่วย ส่ังลดระดับ ลภ. ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามเมื่อพบสัญญาณบ่งช้ีถึงความปลอดภัย (all clear) หลังจากนั้น กําลังพลท่ี
ปฏิบัติการรบด้วยวิธีตั้งรับ ควรซ่อมแซมและเบิกยุทโธปกรณ์ปูองกันสะสมให้เต็มอัตรา เพื่อให้พร้อม
สําหรับการโจมตีท่ีอาจเกิดขึ้นครั้งใหม่ กําลังพลทุกนายควรจัดเตรียมยุทธภัณฑ์ปูองกันตนให้พร้อม
รับการเตือนภัยการโจมตีครั้งต่อไป สําหรับกรรมวิธีถอดหน้ากากปูองกัน มีหลักการดังนี้ 

(ก) คัดเลือกกําลังพลสําหรับการถอดหน้ากาก เป็นขั้นตอนเพื่อช่วย  ผบ.หน่วย 
ตกลงใจในการส่ังถอดหน้ากาก  กระบวนการนี้จะกระทําก็ต่อเมื่อมีเครื่องตรวจหาสารเคมีอย่างจํากัด 
โดยผู้อาวุโส (หรือผู้มียศสูง) ในท่ีนั้น คัดเลือกกําลังพลมา ๑ หรือ ๒ นาย ให้ถอดหน้ากากในห้วง
ระยะเวลาส้ันๆ ขณะเดียวกันกําลังพลท่ีเหลือเฝูาสังเกตอาการท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับสารเคมี     
ห้ามใช้วิธีการนี้  เมื่อเครื่องตรวจมีสัญญาณบ่งช้ีว่ายังตรวจพบสารเคมีอยู่เรื่อยๆ ในพื้นท่ีหรือใน
บริเวณนั้น พึงระลึกว่ากระบวนการถอดหน้ากากมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้กําลังพลปลอดภัย แม้ว่า
วิธีการนี้ดําเนินการสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่ได้รับสารเคมีในระดับตํ่า   

(ข) ขั้นตอนการปฏิบัติการถอดหน้ากาก โดยใช้เครื่องตรวจสารเคมีอนุกรม        
M256 ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที  อย่างไรก็ตาม เครื่องตรวจสารเคมีอนุกรม M256 ไม่สามารถใช้
ตรวจสารเคมีได้ครบทุกชนิด  ดังนั้น อาจพิจารณาใช้กรรมวิธีถอดหน้ากากเสมือนว่าไม่มีเครื่องตรวจ
สารเคมีอนุกรม M256  หลังจากท่ีได้ตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสารเคมีอนุกรม M256 แล้ว รวมท้ัง
ได้ตรวจหาการเปื้อนพิษหยดเหลวด้วยกระดาษตรวจ M8/M9 หากพบว่าผลการตรวจเป็นลบ 
(สัญญาณปลอดภัย) สามารถเริ่มกรรมวิธีถอดหน้ากากได้ และหากเป็นไปได้ควรเลือกกระทําในท่ีร่ม
หรือใต้ร่มเงา เพราะแสงแดดท่ีสว่างจ้าจะทําให้ม่านตาหรี่เล็กลง อาจเกิดการเข้าใจผิดคิดว่ากําลังพล
ท่ีถอดหน้ากากได้รับสารประสาท  สําหรับกรรมวิธีถอดหน้ากาก ให้กําลังพลท่ีถูกคัดเลือกมาถอด
หน้ากากออก ๕ นาที แล้วสวมหน้ากากและกระชับหน้ากากให้แนบสนิทพร้อมท้ังไล่อากาศออก 
จากนั้นเฝูาดูอาการประมาณ ๑๐ นาที หากไม่ปรากฏอาการใดๆ  ผบ.หน่วย พิจารณาส่ังสัญญาณ
ปลอดภัยเพื่อเตรียมการถอดหน้ากาก ให้เฝูาสังเกตอาการของกําลังพลท่ีทดลองถอดหน้ากากต่อไป
สักระยะหนึ่งเนื่องจากอาการอาจแสดงออกช้า หากจําเป็นให้เตรียมการเข้าปฐมพยาบาลได้ทันที  

(ค) กรรมวิธีถอดหน้ากาก เมื่อไม่มีเครื่องตรวจสารเคมีอนุกรม M256 ใช้เวลา
ประมาณ ๓๕ นาที  โดยเข้าไปในท่ีร่ม ใช้กระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 เพื่อตรวจหาสารเคมี
ประเภทหยดเหลวที่อาจเป้ือนพิษในบริเวณนั้น  หลังจากการโจมตีผ่านไปนานพอสมควรแล้ว  ผู้ท่ีมี
อาวุโสในท่ีนั้น เลือกกําลังพลมา ๑ ถึง ๒ นาย โดยให้หายใจเข้าลึกๆ กล้ันหายใจไว้ แล้วแง้มหน้ากาก
ออกประมาณ ๑๕ วินาที เบิกตาให้กว้าง ไล่อากาศออก กระชับหน้ากากให้แนบสนิทเหมือนเดิม  
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เฝูาสังเกตอาการประมาณ ๑๐ นาที หากไม่ปรากฏอาการใดๆ  ให้กําลังพลท่ีถูกคัดเลือกมา แง้ม
หน้ากากแล้วหายใจเข้าประมาณ ๒ – ๓ ครั้ง (ตายังเบิกกว้างอยู่)  ไล่อากาศออก กระชับหน้ากากให้
แนบสนิท เฝูาสังเกตอาการอีกประมาณ ๑๐ นาที  ถ้าไม่ปรากฏอาการใดๆ ขึ้นอีก ให้กําลังพลท่ีถูก
คัดเลือกมาถอดหน้ากากออกประมาณ ๕ นาที  แล้วสวมหน้ากากให้กระชับแนบสนิทดังเดิม  ถ้าไม่
แสดงอาการใดๆ ภายหลังท่ีได้สวมหน้ากากกลับเข้าไปใหม่แล้ว ๑๐ นาที  ผบ.หน่วย พิจารณาส่ง
สัญญาณปลอดภัย จัดให้มีการเฝูาสังเกตอาการของกําลังพลท่ีถูกคัดเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาการ
อาจแสดงออกช้า 

(ง) ท้ังสองกรณีถ้ากําลังพลแสดงอาการว่าได้รับอันตราย ต้องมั่นใจว่าไ ด้
เตรียมการและพร้อมให้การปฐมพยาบาลทันที  ถ้าบริเวณนั้นยังคงมีสารเคมีตกค้างอยู่ ผู้ท่ีมีอาวุโสใน
ท่ีนั้น มี ๒ หนทางเลือกปฏิบัติ  คือ 

 ถ้าเคล่ือนย้ายไปยังพื้นท่ีแห่งใหม่ได้ แล้วใหทํ้าการตรวจสอบซ้ํา 

 ถ้าสถานการณ์บังคับไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้  ให้ทําการตรวจสอบซ้ํา
หลังจากผ่านไปแล้ว ๑ ช่ัวโมง  

หมายเหตุ : ผบ. หน่วย ต้องตระหนักว่า สารเคมีบางชนิด (เช่น สารพุพอง) อาจจะไม่แสดงอาการใดๆ หลังจากการ
สัมผัสไปแล้วนานหลายชั่วโมง 

(จ) การแปลผลข้อมูลจากเครื่องตรวจหา  ด้วยขีดความสามารถของเครื่อง
ตรวจหา ทําให้ ผบ.หน่วย ต้องวิเคราะห์สถานการณ์นั้นมีความปลอดภัยในการถอดหน้ากาก  หาก
เครื่องมือหรือเครื่องตรวจหาแสดงผลการตรวจเป็นลบ  วิธีนี้จําเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ว่ายังคง
มีสารเคมีอันตรายตกค้างอยูห่รือไม่ เพราะไอของสารเคมีในระดับตํ่าๆ สามารถสะสมจนเกิดอันตราย
ต่อร่างกายได้ อาจเป็นสาเหตุทําให้ตาบอดหรืออาจเกิดอันตรายร้ายแรงภายในไม่กี่นาทีหรือช่ัวโมง 
การวิเคราะห์นี้สําคัญมากแม้ว่าจะได้ดําเนินกรรมวิธีถอดหน้ากากไปแล้ว เจ้าหน้าท่ี คชรน. ของ
หน่วยควรใช้คําส่ังทางเทคนิค (TO) รวมท้ังคู่มือยุทโธปกรณ์ต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ ส่ิงสําคัญ
คือการประเมินความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดสมดุลระหว่างภารกิจกับความอยู่รอดของหน่วย และต้องเข้าใจ
ว่าสารเคมีแต่ละชนิดมีอัตราการสลายตัวแตกต่างกันเมื่อเกาะติดอยู่บนพื้นผิวท่ีต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
ระยะเวลาท่ีก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสารเคมีเป้ือนพิษท่ียุทโธปกรณ์อาจจะยาวนานกว่าการเปื้อนพิษท่ี
พื้นดินและ/หรือท่ีผิวคอนกรีต 

(๑๐) การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ  เป็นการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ท่ีขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ รวมท้ังสารเคมีท่ีนํามาใช้  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการเปล่ียน
เครื่องกรองอากาศในภาวะปกติ  ในภาวะเข้าใกล้สงคราม และในภาวะสงคราม 

(ก) การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศในภาวะปกติ  เมื่อถึงเกณฑ์ท่ีจะต้องเปล่ียน
เครื่องกรองอากาศ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัย  ผบ.หน่วย และเจ้าหน้าท่ี คชรน. ของหน่วยต้อง
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ตรวจสอบห้วงกําหนดเวลาท่ีจําเป็นต้องเปล่ียนช้ินส่วนต่าง ๆ ของยุทโธปกรณ์ท่ีมีเครื่องกรองอากาศ
ตามตารางการปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์นั้น  เกณฑ์ท่ีต้องเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ มีดังนี้ 

 ความเสียหายทางกายภาพ 

 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ํา/มีน้ําเข้า 

 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน 

 กองบัญชาการหน่วยเหนือส่ังให้เปล่ียน  

 อยู่ในรายการยกเลิกการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการส่งกําลัง   
(supply bulletins – SBs) ตามคําส่ังทางเทคนิค ฯลฯ  ตามคําแนะนําในเอกสารท่ีแจกจ่าย หรือมี
การยกเลิกเครื่องกรองเฉพาะบางเลขงาน (Lot Number)  อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเครื่องกรองอันใดท่ี
ไม่ได้อุดตันหรือมีการเสียหาย ก็ควรพิจารณานํามาใช้ในภาวะปกติ 

(ข) การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศในสภาวะเข้าใกล้สงคราม ผบ.หน่วย เป็นผู้
กําหนดห้วงเวลาท่ีต้องเปล่ียนเป็นเครื่องกรองอากาศท่ีเตรียมไว้เผชิญสถานการณ์ ซึ่งคําแนะนํานี้จะ
ปรากฏอยู่ใน รปจ. หรือคําส่ังของหน่วย  ปัจจัยท่ีใช้พิจารณาการเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ คือ ท่ีต้ัง
หน่วย ความพร้อมรบ/ความพร้อมในการเข้าประจําการ การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศครั้งล่าสุด  
ภัยคุกคาม เวลาท่ีเอื้ออํานวย และระดับสะสม  ตัวอย่างเช่น ผบ.หน่วยท่ีเข้าประจําการในแนวหน้า 
พิจารณาถึงขีดความสามารถด้านอาวุธเคมีของข้าศึก และส่ังให้เปล่ียนเครื่องกรองอากาศตามท่ี
หน่วยเตรียมไว้เผชิญสถานการณ์ (ผ่าน รปจ.) ส่วนหน่วยท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในเขตภายใน  ผบ.หน่วยเป็นผู้
ตกลงใจตามเกณฑ์การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศเพื่อเตรียมรับสถานการณ์  เมื่อหน่วยอยู่ในสถานะ
เตรียมพร้อมท่ีจะเข้าประจําการในพื้นท่ีท่ีมีภัยคุกคามจาก คชรน.  ก่อนการเปล่ียนเครื่องกรอง
อากาศ  มีข้อพิจารณาดังนี้ 

 ภารกิจ   อะไรคือภารกิจของหน่วย 

 ข้าศึก    การประเมินภัยคุกคามด้าน คชรน.  ขณะปัจจุบันคืออะไร   
หน่วยจะถูกโจมตีเมื่อเข้าไปในพื้นท่ีปฏิบัติการเลยหรือไม่   

 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ   จะเปล่ียนเครื่องกรอง
อากาศท่ีไหน ในท่ีต้ังหรือขณะเคล่ือนย้ายกําลัง  หรือเมื่อไรจะเข้าสู่สมรภูมิ 

 มีเวลาเอื้ออํานวย  จะเปล่ียนเครื่องกรองอากาศเมื่อไรและมีเวลา
เพียงพอหรือไม่ 

 กําลังฝุายเราและการสนับสนุนมีความพร้อม  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีชํานาญ
พอท่ีจะสนับสนุนหรือไม่ 

(ค) การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศในภาวะสงคราม  การตกลงใจท่ีจะเปล่ียน
เครื่องกรองอากาศ มีข้อพิจารณา คือ ปริมาณสารเคมีท่ีเครื่องกรองอากาศดูดซับไว้ และระยะเวลาท่ี
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เครื่องกรองสัมผัสกับอากาศ ด้วยหลักการ ๒ ประการนี้ จะช่วยให้เครื่องกรองอากาศสามารถปูองกัน
สารเคมีได้  สําหรับสารเคมีเกือบทุกชนิดเครื่องกรองอากาศจะใช้กลไกการกรองและดูดซับ ถ้าเป็น
สารไซยาโนเจนคลอไรด์ (Cyanogen Chloride - CK) เครื่องกรองอากาศจะใช้กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีจะทําให้เครื่องกรองอากาศด้อยประสิทธิภาพลงเมื่อสัมผัสกับสาร CK นานเกินไป 
เช่นเดียวกัน ขีดความสามารถในการดูดซับจะด้อยประสิทธิภาพลงเมื่อเครื่องกรองสัมผัสกับอากาศ
เป็นเวลานาน  โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนและมีความช้ืนสูง  ด้วยปัจจัยดังกล่าว จึงนํามาเป็น
เกณฑ์พิจารณาในการเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ  

หมายเหตุ : เมื่อมีการยืนยันว่าในพ้ืนที่ปฏิบัติการไม่มีการโจมตีด้วยอาวุธเคมี และไม่มีภัยคุกคามจากสารโลหิต CK 
ให้เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศปีละ ๑ ครั้ง  ถ้ามีการยืนยันว่าในพ้ืนที่ปฏิบัติการไม่มีการโจมตีด้วยอาวุธ
เคมี แต่ยังมีสารโลหิต  CK เป็นภัยคุกคามอยู่  การเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน า  ในตารางที่ ๓-๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศตามสภาพอากาศ           
ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง 

 เกณฑ์ท่ีจําเป็นต้องเปล่ียนเครื่องกรองอากาศในภาวะสงคราม  

 ความเสียหายทางกายภาพ 

 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ํา/มีน้ําเข้า 

 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน 

 กองบัญชาการหน่วยเหนือส่ังให้เปล่ียน  

 สําหรับหน่วยที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี เปล่ียนเครื่องกรองอากาศทุก ๓๐ วัน 

ตารางที่ ๓ – ๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนเคร่ืองกรองอากาศ ตามสภาพอากาศ 
              ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง 

การจัดประเภทภูมิอากาศ (สัปดาห์) 

เคร่ืองกรอง 
อากาศ 

หนาว 
ความช้ืนสูง 

อบอุ่น 
ความช้ืน
ปานกลาง 

ร้อน 
แห้ง 

ร้อน 
ความช้ืนสูง 

ระบบ 

C-2/M13A2 ๕๒ ๕๒ ๓๙ ๑๐ หน้ากากปูองกัน อนุกรม 
M40/M42/M43/MC-
2AP/MF11/FM12/C50/K10 

M10A1 ๕๒ ๕๒ ๕๒ ๑๓ หน้ากากปูองกัน M24/M25 
M18 Gas ๕๒ ๓๙ ๒๖ ๔ ส่วนประกอบของเคร่ืองกรองแก๊ส

และฝุุนละอองของรถถัง M13 
M12A1 Gas ๕๒ ๓๙ ๒๖ ๔ เคร่ืองกรองอากาศที่ติดต้ังถาวรกับ

อาคาร สถานที่ 
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ตารางที่ ๓ – ๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนเคร่ืองกรองอากาศ ตามสภาพอากาศ 
              ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง (ต่อ) 

การจัดประเภทภูมิอากาศ (สัปดาห์) 

เคร่ืองกรอง 
อากาศ 

หนาว 
ความช้ืนสูง 

อบอุ่น 
ความช้ืน
ปานกลาง 

ร้อน 
แห้ง 

ร้อน 
ความช้ืนสูง 

ระบบ 

M48 
Gas/Particulate 

๕๒ ๕๒ ๓๙ ๑๐ ระบบปรับความดันสูงภายในรถถัง 
M1A1 

MCPE 
Gas/Particulate 

๕๒ ๓๙ ๒๖ ๔ ระบบกรองอากาศของที่หลบภัย
ส่วนรวมขนาดย่อย ๆ 

M10 Gas ๕๒ ๓๙ ๒๖ ๔ ที่หลบภัยถาวร 

C-22 R1 Gas ๕๒ ๕๒ ๕๒ ๑๓ ชุดกรองแก๊สและฝุุนละอองสําหรับ
ที่หลบภัยถาวร 

คําจํากัดความของสภาพภูมิอากาศ 

การจัดประเภท อุณหภูมิเฉลี่ย (ฟาห์เรนไฮท์ [F]) ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) 

หนาว  ความช้ืนสูง น้อยกว่า ๑๕ องศา (-๙.๕ C) น้อยกว่า ๙๐ 

อบอุ่น ความช้ืนปานกลาง น้อยกว่า ๘๐ องศา (๒๖.๗ C) น้อยกว่า ๗๐ 

ร้อน  แห้ง น้อยกว่า ๙๘ องศา (๓๖.๗ C) น้อยกว่า ๒๗ 

ร้อน  ความช้ืนสูง น้อยกว่า ๙๖ องศา (๓๕.๖ C) น้อยกว่า ๗๖ 

หมายเหตุ  ห้วงการเปลี่ยนเครื่องกรองตามสภาพอากาศที่ปรากฏในตารางน้ี บังคับใช้กับหน่วยของ ทบ.สหรัฐฯ  
ส าหรับหน่วยใน ทบ. ไทย ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือทางเทคนิคของยุทโธปกรณ์น้ัน ๆ  

๓-๔  การป้องกันอาวุธชีวะ  (Biological Protection) 
การปฏิบัติการปูองกันในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตีด้วยอาวุธชีวะ ซึ่งต้องปฏิบัติ

ใหบ้รรลุผลสําเร็จ  การปูองกันอาวุธชีวะควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนการโจมตีจริง สารชีวะสามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร  การเตรียมการปูองกันท่ี
สําคัญ เริ่มจากการรักษาสุขศาสตร์ทหารของแต่ละคนตามกระบวนการฝึกการปูองกัน คชรน. ซึ่ง
กําลังพลแต่ละคนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 

ก. สารชีวะ  สามารถจําแนกได้ ๓ ประเภท คือลักษณะทางชีวภาพ  ผลอันตรายจากการ
ใช้งาน และอันตรายท่ีเกิดขึ้นกับร่างกาย  เมื่อนําไปใช้งานสารชีวะจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ไม่ว่าจะ
นําไปใช้ในลักษณะของเช้ือโรคหรือในรูปของท็อกซิน 

 เช้ือโรค  คือเช้ือจุลินทรีย์  (ลักษณะ ๖ ประการท่ีจัดจุลินทรีย์เป็นส่ิงมีชีวิต คือ แบ่ง
เซลล์เพิ่มจํานวนได้ สร้างตัวเองขึ้นใหม่  ไวต่อส่ิงแวดล้อม ปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม มีการ
เจริญเติบโต และมีการใช้พลังงาน)  เช้ือโรคต้องการอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมไม่ต้องการ
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แสงแดด  และอาศัยความอ่อนแอของโฮสต์ (host) ท่ีเช้ือโรคเข้าไปอยู่อาศัย สารชีวะต้องเอาชนะ
ระบบการปูองกันตามธรรมชาติของโฮสต์  (ระยะแฝงตัว) จึงจะทําให้เกิดการเจ็บปุวย  ห้วงระยะ 
เวลาฟักตัวอาจกินเวลาหลายช่ัวโมงไปจนถึงหลายวัน  เช้ือโรคสามารถแพร่ระบาดได้ไม่ว่าจะมี
ลักษณะเปียกหรือแห้ง หรืออาจไปกับสัตว์พาหะ (เช่น ยุง) ยิ่งไปกว่านั้น เช้ือโรคบางชนิดแพร่ระบาด
ได้ง่ายโดยสามารถแพร่จากคนไปสู่คน ดังนั้น กําลังพลต้องไม่เข้าไปในพื้นท่ีท่ีเพิ่งผ่านการโจมตีด้วย
อาวุธชีวะ ซึ่งอาจทําให้เกิดการเจ็บปุวยได้ และตามมาด้วยการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปในวงกว้าง  
แล้วจะกลายเป็นโรคระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วขึ้น  

 ท็อกซิน  เป็นสารพิษท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกจุลินทรีย์  
ปัจจุบันนี้ท็อกซินบางชนิดสามารถสังเคราะห์เลียนแบบข้ึนมาได้  เมื่อนําไปใช้งาน อาจใช้ในลักษณะ
ท่ีเป็นของเหลวหรือของแข็งก็ได้  โดยปกติแล้วท็อกซินจะไม่ทําให้เกิดการเจ็บปุวยทันที  อาการ
เจ็บปุวยอาจจะเริ่มขึ้นนานเป็นช่ัวโมงหรือเป็นวันหลังจากได้รับท็อกซิน  อันตรายท่ีเกิดขึ้นแตกต่าง
จากเช้ือโรค เพราะท็อกซินไม่มีการแพร่จากคนไปสู่คน  

(๑) ห้วงระยะเวลาท่ีปรากฏอาการ จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเช้ือโรคแต่ละ
ชนิด  รวมท้ังสภาพแวดล้อมและลักษณะอันตรายท่ีตกค้าง รวมถึงแสงแดด (รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต) 
ความช้ืนสัมพัทธ์  ความเร็วลม และความชันอุณหภูมิ ล้วนเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อระยะฟักตัวของเช้ือ
โรค  ดังได้กล่าวมาแล้ว สารชีวะสามารถแพร่ระบาดได้ในลักษณะท่ีเป็นแอโรซอล  ละอองหยดเหลว 
และฝุุนผงแห้ง 

(๒) สาเหตุท่ีทําให้เกิดการเจ็บปุวยจากสารชีวะ  คือการหายใจเอาอนุภาคท่ีเปื้อน
พิษแอโรซอลของสารชีวะเข้าไปในร่างกาย  นอกจากนั้น อาจเกิดจากสารชีวะซึมผ่านเข้าสู่ร่างกาย
ทางผิวหนัง (เช่น สารไมโคท็อกซิน) สภาพอากาศเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาใช้อาวุธชีวะ  
โดยท่ัวไป ในบริเวณท่ีมีแสงแดด (รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต) เช้ือโรคจะถูกกําจัดและถูกทําลายไป  เช้ือโรค
บางชนิดท่ีอยู่ในรูปของอนุภาค (อยู่ในรูปของสปอร์) อาจเกิดการแพร่กระจายในลักษณะท่ีเป็น     
แอโรซอล เมื่อตกลงสู่พื้นก็จะฝังตัวอยู่ในดินกลายเป็นสารอันตรายตกค้าง เมื่อสปอร์นั้นแตกออกจะ
ทําให้เช้ือโรคท่ีอยู่ภายในฟุูงกระจายออกมา เช่น เช้ือโรคแอนแทร็กซ์  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อกําลังพล
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเนื่องในพื้นท่ีเป้ือนพิษ    

(๓) มาตรการปูองกัน  สวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกัน  (เช่น การสวมหน้ากากให้
แนบสนิท)  รักษาสุขศาสตร์ทหารท่ีดี มีสุขาภิบาลท่ีเหมาะสม  ฉีดวัคซีนปูองกันโรคท่ีให้ภูมิคุ้มกัน
จนถึงปัจจุบัน  เครื่องแต่งกายปูองกันสามารถให้การปูองกันสารชีวะได้  แต่เนื่องจากว่าสารชีวะ
เกิดผลช้า  กําลังพลอาจไม่ทราบว่าได้ถูกโจมตีแล้ว   

ข. การปฏิบัติก่อนเกิดการโจมตี  การเตรียมการก่อนการโจมตีด้วยอาวุธชีวะต้องปฏิบัติให ้
เสร็จล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ  คือการรักษาสุขศาสตร์ทหารของกําลังพลและการฝึกฝนอย่างจริงจัง       
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ผบ.หน่วย สามารถลดจํานวนผู้บาดเจ็บจากการใช้อาวุธชีวะลงได้  กําลังพลทุกนายและผู้นําหน่วยทุก
ระดับต้องยึดหลักการพื้นฐานในการรักษาสุขศาสตร์ทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ คชรน.  

(๑) ฉีดวัคซีนปูองกันโรคท่ีให้ภูมิคุ้มกันจนถึงปัจจุบัน  การฉีดวัคซีนคุ้มกันช่วยลด
โอกาสท่ีเกิดการเจ็บปุวยจากสารชีวะ  การฉีดวัคซีนท่ีเหมาะสมจะช่วยปูองกันการเกิดโรคหลายชนิด
ท่ีเกิดจากสารชีวะ โดยปกติกําลังพลทุกนายจะได้รับวัคซีนพื้นฐานเป็นประจําอยู่แล้ว  เจ้าหน้าท่ี  
ฝุายแพทย์มีหน้าท่ีบันทึกและลงรายการฉีดวัคซีนของกําลังพลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ถ้าหน่วยถูกส่งไป
ประจําการในพื้นท่ีท่ีมีโรคเฉพาะบางชนิดพบได้ท่ัวไป (โรคประจําถิ่น) การเตรียมความพร้อมสําหรับ
การปูองกัน อาจต้องให้กําลังพลได้รับวัคซีนเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได้รับประจํา  การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคลักษณะนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว  และต้องนําเสนอให้   
ผบ. หน่วย พิจารณาส่ังการ 

(๒) การรักษาสุขศาสตร์ทหาร   การปูองกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค สามารถ
ทําได้ด้วยการหมั่นฝึกสุขศาสตร์ทหารท่ีดีจนเป็นนิสัย  วิธีปูองกันสารชีวะได้ดีท่ีสุดคือการรักษา     
สุขศาสตร์ทหารเป็นบุคคล  นั่นคือการรักษาความสะอาดของร่างกายเท่าท่ีจะทําได้  ซึ่งไม่ได้หมายถึง
เฉพาะการล้างหน้าและการล้างมือเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงการทําความสะอาดให้ท่ัวทั้งร่างกาย  โดย
เฉพาะท่ีเท้าและบริเวณผิวหนังท่ีเปิดเผย ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หรือในกรณีท่ีใช้มือ
เปล่าหยิบจับอาหารและเครื่องด่ืมเข้าปาก  หรือก่อนการสูบบุหรี่  การโกนหนวดอาจไม่ใช่เรื่องสําคัญ
มากนักเมื่ออยู่ในสนาม  แต่จะช่วยให้สวมหน้ากากได้แนบกระชับได้ดียิ่งขึ้น มีความสําคัญ ท้ังนี้
เนื่องจากทางเข้าสู่ร่างกายท่ีสําคัญของสารชีวะคือ ระบบทางเดินหายใจหรือทางผิวหนัง รวมท้ังรอย
ข่วน รอยถลอกและการเกิดบาดแผล ซึ่งเป็นเรื่องท่ีหลีกเล่ียงได้ยากเมื่ออยู่ในสนามรบ  เช้ือโรคไม่ว่า
ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีจงใจนํามาใช้เป็นอาวุธชีวะ  สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางรอยแตก
ของผิวหนังหรือทางบาดแผล และอาจก่อให้เกิดเป็นโรคติดเช้ือได้หากปล่อยท้ิงไว้โดยไม่ได้รับการ
รักษา  กําลังพลต้องทําความสะอาดรอยถลอกท่ีผิวหนังหรือบริเวณบาดแผลด้วยน้ํากับสบู่ตาม
กระบวนการปฐมพยาบาล 

(๓) การสุขาภิบาลพื้นท่ีโดยรอบ  วิธีการอื่นท่ีสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคได้ คือการรักษาพื้นท่ีโดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ  โดยการฝังภาชนะบรรจุอาหารและเศษ
อาหารท่ีเหลือ รวมท้ังการกําหนดพื้นท่ี การสร้างและการใช้ห้องน้ําสนามอย่างเหมาะสม ห้องส้วม
ควรจัดเตรียมน้ําและสบู่ไว้สําหรับล้างมือ  ห้องส้วมต้องทําความสะอาดทุกวัน  ก่อนท่ีละท้ิงพื้นท่ีนั้น
ไปให้ทําการฝังกลบให้เรียบร้อยพร้อมกับติดต้ังเครื่องหมายแสดงไว้ด้วย เพื่อปูองกันการเข้ามาขุดคุ้ย
ในพื้นท่ีนั้นโดยไม่ได้ต้ังใจ  การควบคุมจํานวนแมลงและหนูเป็นส่ิงจําเป็นมากสําหรับการปูองกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือโรค  สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสุขศาสตร์ทหารในสนามสามารถ
ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับเวชกรรมปูองกัน 
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(๔) สมรรถนะทางกาย   การรักษาสมรรถนะทางกายท่ีดีจําเป็นต้องให้ร่างกาย
ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ  รับประทานอาหารครบถ้วน และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  กําลังพลควร
ออกกําลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอตามท่ีสถานการณ์เอื้ออํานวย  กําลังพลต้องได้รับอาหาร
อย่างเหมาะสม  ถ้ากําลังพลยังมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  ร่างกายก็สามารถต่อสู้กับเช้ือโรคได้  ถ้า
สมรรถนะร่างกายดี ก็สามารถลดภาวะเครียดจากความร้อน (heat stress) เมื่อต้องสวมใส่เครื่อง
แต่งกายลักษณะปูองกันตามภารกิจ (MOPP) เป็นเวลานาน  ในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีกําลังพลควรได้เรียนรู้วิธีการงีบหลับในห้วงส้ันๆ ภายใต้การแต่งกายปูองกันในการ
ปูองกันระดับ ลภ.๔ และต้องเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารแต่น้อย แต่ระหว่างมื้อถี่ข้ึน 

(๕) การกําจัดและขับไล่แมลง  เป็นการปูองกันแมลงและหมัดซึ่งถือว่าเป็นสัตว์
พาหะของสารชีวะ 

(๖) การฝึกการปูองกัน คชรน. จัดให้มีการฝึกของหน่วยทุกระดับท่ีผนวกเอา
สถานการณ์ คชรน. เข้าไว้ด้วย ท้ังการฝึกเป็นรายบุคคลและการฝึกเป็นส่วนรวม กําลังพลควรได้รับ
การเรียนรู้  ฝึกหัด และฝึกฝนในกิจเฉพาะท่ีต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ คชรน. เป็นรายบุคคล  
ผบ.หน่วย มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดการฝึกกิจเฉพาะและการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 
ด้วยวิธีนี้จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่กําลังพล 

ค. การปฏิบัติระหว่างการโจมตี   ถ้ากําลังฝุายเราถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะ อาจจะไม่มีการ
เตือนภัยหรืออาจมีการแจ้งเตือนน้อย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการประมาณการในการจัดเตรียมสนามรบด้าน
การข่าว ถ้ามีสัญญาณบ่งช้ีท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีหน่วยจะถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะ  หน่วยควรให้กําลังพล
ใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ โดยอัตโนมัติเพื่อปกปูองตนเองจากการเป้ือนพิษ 

(๑) ส่ิงบอกเหตุถึงการโจมตีด้วยอาวุธชีวะ  สารชีวะอาจถูกปล่อยกระจายในลักษณะ
เป็นแอโรซอล  ละอองหยดเหลว หรือเป็นฝุุนผงแห้ง การโจมตีด้วยอาวุธชีวะอาจแค่เฉียดหรือเป็น
การโจมตีโดยตรง ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพลมฟูาอากาศในขณะนั้น เกือบทุกกรณีกําลังพลไม่สามารถ
รับรู้ได้เลยว่าถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะ อาการจะเริ่มปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไปหลายนาทีไปจนถึงหลาย
วันนับต้ังแต่เกิดการโจมตี  ส่ิงบอกเหตุถึงการโจมตีมีดังนี้ 

 เกิดการเจ็บปุวยแบบน่าสงสัย  (หลายคนล้มปุวยโดยไม่ทราบสาเหตุ) 

 สัตว์พาหะ เช่น แมงหรือแมลงท่ีไม่เคยพบมาก่อนเพิ่มข้ึนเป็นจํานวนมาก  

 สัตว์ปุาหรือสัตว์เล้ียงตายเป็นจํานวนมาก หรือมีการตายท่ีผิดปกติ 

 ผู้คนจํานวนมากล้มปุวยโดยมีอาการคล้ายไข้หวัด เป็นไข้  เจ็บคอ  ผ่ืนคันตาม
ผิวหนัง  กระวนกระวายใจ  ปอดบวม  ท้องร่วง เป็นบิด เกิดอาการตกเลือด หรือเป็นดีซ่าน 

 กระสุนปืนใหญ่ตก  มีแรงระเบิดน้อยกว่าปกติ 

 ลูกระเบิดท้ิงจากเครื่องบิน มีเสียงไม่ดัง (เสียงดังปฺอบ) แทนท่ีจะระเบิดออก 

 มีหมอกควันท่ีถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินหรือจากเครื่องพ่นละออง 
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 พบลูกระเบิดขนาดจ๋ิวที่ยังไม่ระเบิดในพื้นท่ี 
(๒) การปฏิบัติในทันที   การใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ช่วยปูองกันสารชีวะ

ได้  อย่างไรก็ตาม สารชีวะอาจผ่านเข้าไปได้ตามช่องเปิดต่าง ๆ เช่น บริเวณรังดุม ซิป รอยตะเข็บ 
หรือสายรัดบริเวณข้อเท้าข้อมือ และลําคอท่ีปิดไม่สนิทหรือไม่แน่น หรืออาจเล็ดรอดผ่านรูพรุนบน
เนื้อผ้า การปูองกันสารท็อกซินบางชนิดใช้วิธีปฏิบัติเหมือนกับการปูองกันสารเคมี  เนื่องจากว่าไม่มี
การเตือนภัยแบบทันทีและไม่มีเตือนภัยท่ัวทั้งพื้นท่ี เมื่อนําเครื่องตรวจวัดสารชีวะมาใช้อาจแสดงผล
เป็นสารที่ระบุไม่ได้ (unknown agent)  หากเป็นลักษณะนี้ให้ถือว่าเป็นสัญญาณการโจมตีด้วยสาร
ชีวะ และให้ปฏิบัติเหมือนกับการปูองกันเมื่อถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี  ในกรณีท่ีมีท่ีหลบภัย คชรน.
ส่วนรวม   กําลังพลต้องเข้าไปหลบในท่ีหลบภัย คชรน. ซึ่งมีระบบกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ  
อาคารสถานท่ีอาจสามารถดัดแปลงเป็นท่ีหลบภัยช่ัวคราวได้  โดยทําการอุดรอยแตกร้าวให้เรียบร้อย
และนําเอาระบบกรองอากาศและระบบกลไกระบายอากาศมาติดต้ังเพิ่มเติม 

ง. การปฏิบัติหลังการโจมตี   เมื่อการโจมตีด้วยอาวุธชีวะยุติลง ต้องดําเนินการส่งรายงาน 
คชรน.  รวมถึงเริ่มปฏิบัติงานฟื้นฟูหลังถูกโจมตีและการปฏิบัติอย่างอื่น เช่น  การเก็บตัวอย่าง  การ
คัดแยกผู้บาดเจ็บตามลักษณะอาการท่ีเกิดขึ้น และทําการปฐมพยาบาลตามอาการท่ีเกิดขึ้น หาก
จดจําถึงลักษณะอาการท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเร็วและทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลก็จะช่วยจํากัดผล
อันตรายไม่ให้มีอาการรุนแรงมากจนเกินไป  นอกจากนั้นกําลังพลต้องทําลายล้างพิษทันทีหลังจากถูก
โจมตีโดยใช้ชุดทําลายล้างพิษหรือใช้น้ําร่วมกับสบู ่

หมายเหตุ : การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี  เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการป้องกันโรคแอนแทร็กซ์  ศึกษา
รายละเอียดได้จาก FM 8-284 “Treatment of Biological Warfare Agent Casualties” 

(๑) หากกําลังพลได้รับสารชีวะแล้ว จําเป็นต้องคัดแยกผู้ท่ีแสดงอาการเป็นโรคไว้
ต่างหาก  การคัดแยกผู้ปุวยจะช่วยปูองกันไม่ให้โรคระบาดไปยังผู้อื่นหากโรคนั้นเป็นโรคติดต่อ  การ
รักษาผู้ปุวยจากสารชีวะ ต้องอาศัยความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นกรณีเร่งด่วน  ยิ่งไปกว่านั้น 
อาจมีลักษณะอาการเจ็บปุวยที่มีอาการคล้ายกับว่าได้รับสารท็อกซิน หรือสารเคมีร่วมด้วย เช่น 

 เวียนศีรษะ  จิตใจสับสน  มองเห็นภาพซ้อนหรือภาพพร่ามัว 

 รู้สึกชาตามผิวหนัง  มึนงง  เป็นอัมพาต หรือเกิดการชัก 

 มีผ่ืนขึ้นตามผิวหนัง หรือเป็นแผลพุพอง 

 ไอ 

 มีไข้ ปวดตามกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า และกลืนได้อย่างลําบาก 

 คล่ืนไส้  อาเจียน และ/หรือท้องเสีย 

 เลือดออกตามทวาร ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด เสมหะหรือน้ําลายปนเลือด 

 หมดสติ (อาการเกิดขึ้นหลังจากได้รับสารท็อกซินในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ช่ัวโมง) 
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(๒) ขั้นตอนถอดหน้ากาก  ยกเว้นในกรณีท่ีหน่วยได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยเหนือให้
สวมหน้ากากเตรียมรับสถานการณ์ท่ีจะมีการโจมตีด้วยอาวุธชีวะ นอกนั้นแล้วหน่วยแทบจะไม่รู้ตัว
เลยว่าได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหน่วยได้รับข่าวสารการเตือนภัยท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับการมาถึงของกลุ่มหมอกสารชีวะ มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอนได้ถูกนํามาใช้ อาทิ 
เครื่องตรวจวัดสารชีวะท่ีเฝูาตรวจเป็นจุดได้แสดงผลบ่งช้ี (เฝูาตรวจอากาศท่ีไหลผ่าน) โดยให้กลุ่ม
แก๊สแอโรซอลไหลผ่านเครื่องตรวจ  อีกตัวอย่างหนึ่ง หน่วยมีเครื่องตรวจหาสารชีวะ เช่นเครื่อง
วิเคราะห์แบบมือถือ (Hand-Held Assey) เพื่อตรวจหาสารชีวะ เมื่อเครื่องตรวจแสดงผลตรวจบ่งช้ี
เป็นสารชีวะ ข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ จะรายงานไปยังศูนย์ คชรน. จากนั้น ผบ. หน่วย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ี  ฝุายข่าว  ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี คชรน. และฝุายแพทย์ ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ประกอบกับข้อมูลจากฝุายอื่น (ได้แก่ การข่าวอากาศในห้วงเวลานั้น  ภัยคุกคาม ฯลฯ) โดยอาศัย
ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให ้ผบ.หน่วย ตกลงใจการลดระดับการปูองกัน  

(๓) การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ  เมื่อต้องกําหนดเกณฑ์การเปล่ียนเครื่องกรอง
อากาศ  มีปัจจัยหลายอย่างท่ีต้องพิจารณา  เกณฑ์การเปล่ียนเครื่องกรองอากาศจะยึดถื อตาม
คําแนะนําในการปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์  หรือเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

 เกิดความเสียหายทางกายภาพ 

 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ําหรือน้ําเข้า 

 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน 

 กองบัญชาการหน่วยเหนือส่ังให้เปล่ียน 
๓-๕  การป้องกันอาวุธนิวเคลียร์  (Nuclear Protection) 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการปฏิบัติการปูองกันในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตีซึ่งต้อง
ปฏิบัติใหเ้ป็นผลสําเร็จเมื่อเกิดการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์  กําลังพลต้องเตรียมการปูองกันเชิงรับ
สําหรับปูองกันตนเอง การใช้ภูมิประเทศและท่ีหลบภัยปูองกันอันตราย นอกจากนั้น การโจมตีด้วย
อาวุธนิวเคลียร์สามารถก่อให้เกิดผลกระทบจากห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูาด้วย 

 สภาพภูมิประเทศมีผลต่ออาวุธนิวเคลียร์  กําลังพลสามารถลดความเส่ียงท่ีจะเกิด
การบาดเจ็บลงไปได้อย่างมากด้วยการหมั่นฝึกปฏิบัติ กําลังพลสามารถเรียนรู้และจดจําถึงสถานท่ี
ปูองกันลักษณะใดท่ีจะให้การปูองกันท่ีดีท่ีสุดเมื่อมกีารระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ 

 เนินเขาและภูเขา  เนินเขาและภูเขาท่ีชันและลาดเอียงไปอีกด้านหนึ่งจะช่วย
ปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ได้บ้าง  ความร้อนและแสงจากลูกไฟท่ีเกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ 
รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกจะถูกเนินเขาและภูเขาดูดซับไว้ ส่วนท่ี ไม่ถูกดูดซับก็จะหักเหข้ามศีรษะไป 
เนื่องจากมาจากความลาดเอียงนั่นเอง 

 หุบเหวและส่ิงขีดขวาง  สามารถใช้ประโยชน์จาก ทางน้ําไหล  หุบเหว คูน้ํา หลุม
บ่อตามธรรมชาติ  ต้นไม้ล้ม  สามารถลดอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ได้ อย่างไรก็ตามการคาดคะเน
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ถึงตําบลท่ีเกิดการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่แท้จริงนั้นอาจทําไม่ได้  วิธีปูองกันท่ีดีท่ีสุดคือยังคงอยู่ใน 
ท่ีตํ่าระดับพื้นดินแล้วหาวัสดุอื่น ๆ มากําบังศีรษะ ในรูปท่ี ๓ - ๑ แสดงถึงท่ีกําบังท่ีใช้ปูองกัน
อันตรายจากแรงระเบิดและรังสีความร้อน 

 ฉากกําบัง  เมื่อมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์  สามารถใช้ควันลดทอน
ผลอันตรายจากรังสีความร้อนท่ีเกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ได้  

  
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ - ๑ ที่ก าบังที่ใช้ป้องกันอันตรายจากแรงระเบิดและรังสีความร้อน 

 

ก. การปฏิบัติก่อนการโจมตี    การปฏิบัติก่อนการโจมตีมีความสําคัญมากเพราะจะเพิ่ม
ความสามารถในการอยู่รอดของหน่วยและความอยู่รอดของกําลังพลได้ดียิ่งขึ้น  ขั้นตอนการปฏิบัติ
เริ่มจากการเลือกท่ีหลบภัยท่ีเหมาะสม  เสริมความมั่นคงให้กับท่ีหลบภัย และปูองกันยุทโธปกรณ์
สําคัญ ซึ่งการใช้ยุทธภัณฑ์เหล่านี้ทําให้มีโอกาสอยู่รอดได้มากยิ่งขึ้น  เมื่อสถานการณ์ทางยุทธวิธี
เอื้ออํานวย หน่วยต้องเตรียมสถานท่ีหลบภัยโดยเริ่มจากการเสริมการปูองกันท่ีต้ังยิงหลุมบุคคลไป
จนถึงเสริมความแข็งแรงให้กับสถานท่ีหลบภัย  การปฏิบัติเช่นนี้ประกอบกับการวางแผนท่ีดีจะช่วย
ลดผลอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ได้  ส่ิงท่ีจะต้องตระหนักคือการปูองกันอันตรายจากรังสีแกมมา
และอนุภาคนิวตรอน  การปูองกันอันตรายจากรังสีแกมมาต้องใช้วัสดุกั้นรังสีเป็นโลหะหนา   มีความ
หนาแน่นสูง เช่น ตะกั่ว เหล็ก หรืออิฐ ส่วนการกั้นอนุภาคนิวตรอนนั้นให้ใช้วัสดุท่ีมีไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบ เช่น น้ํา  พาราฟฟิน (paraffin) หรือน้ํามันหล่อล่ืน เป็นต้น 

(๑) ท่ีต้ังยิง (หลุมบุคคล) 
(ก)   เป็นหลุมจะให้การปูองกันดีขึ้น  เนื่องจากพื้นดินเป็นวัสดุกั้นรังสีท่ีดี  หาก

สร้างท่ีต้ังยิงให้ดีแล้วจะสามารถปูองกันรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยัง
สามารถลดอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์ตกค้าง (การตกของฝุุนกัมมันตรังสี) ได้เป็นอย่างดีด้วย  หากมี
เวลามากพอกําลังพลควรเสริมท่ีต้ังยิงให้มีความแข็งแรงเพื่อต้านทานต่อแรงระเบิด การบุผนังหรือมี
วัสดุดูดซับภายในท่ีต้ังยิง ก็ยิ่งช่วยเสริมให้อยู่รอดได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังลดช่องว่างปากหลุมให้
แคบลงด้วย  ช่องว่างปากหลุมยิ่งแคบจะช่วยลดรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกและรังสีนิวเคลียร์ตกค้าง ผ่าน
เข้าไปได้น้อย อย่างไรก็ตาม  ผิวของโลหะหลายชนิดเป็นตัวสะท้อนรังสีความร้อนได้ดี  ดังนั้น ควรใช้

กําแพงให้การปูองกันที่พอใช้ คูนํ้าให้การปูองกันทีดี่ ท่อระบายให้การปูองกันที่ดีเย่ียม 
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ผิวโลหะมาเป็นส่ิงกําบังเพื่อปูองกันอันตรายจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นผลจากรังสีความร้อนท่ีเกิดจาก
การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ 

(ข)  ท่ีต้ังยิงท่ีมีปากหลุมแคบกว่าย่อมให้ผลการปูองกันท่ีดีกว่า  รังสีแกมมาท่ีก้น
หลุมบุคคลเป็นรังสีท่ีผ่านเข้ามาทางปากหลุม  ดังนั้นหลุมบุคคลเด่ียวสามารถลดรังสีแกมมาลงไปได้
มากกว่าหลุมบุคคลคู่ ๒ ถึง ๔ เท่า  

(ค)  หลุมบุคคลยิ่งลึก ก็จะปูองกันรังสีได้ดีกว่าหลุมบุคคลต้ืน มีผลเหมือนกับการ
วางวัสดุกั้นรังสีท่ีหนามาก ๆ หรือใช้ดินมากั้นระหว่างพลยิงท่ีอยู่ภายในกับการระเบิดของอาวุธ
นิวเคลียร์ ดังนั้น การปูองกันรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกท่ีจะผ่านเข้าไปในหลุมบุคคลคู่ อัตรารังสีลดลง
ครึ่งหนึ่งทุก ๆ ความลึก ๑๖ นิ้ว 

(ง)  รังสีความร้อนสามารถแผ่ไปถึงกําลังพลท่ีอยู่ในหลุมบุคคลได้เป็นเส้นตรงตาม
แนวสายตา (Line of  Sight – LOS) หรือสะท้อนมาจากผนังด้านข้าง  ให้ใช้วัสดุสีดําหรือวัสดุท่ีผิว
ขรุขระมาปิดทับผิวหน้าวัสดุท่ีอาจสะท้อนรังสีความร้อนมายังกําลังพลท่ีอยู่ในหลุมบุคคล เช่น ใช้ผ้า
ขนสัตว์หรือผ้าท่ีหยาบและหนามาปิดผิวหน้าวัสดุท่ีอาจสะท้อนรังสีความร้อน พึงระลึกว่า รังสีความ
ร้อนอาจทําให้วัสดุท่ีนํามาปิดเกิดการลุกไหม้ได้ ฉะนั้นต้องไม่ไปสัมผัสกับวัสดุท่ีใช้ปิดนั้นโดยตรง  
และอย่านําเอาพลาสติกหรือยางมาใช้ปิด เพราะอาจหลอมละลายและอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ การ
สร้างท่ีกําบังอย่างง่ายด้วยการใช้แผ่นโลหะธรรมดามาเป็นฉากกั้นจะช่วยลดรังสีความร้อนลงไปได้ถึง 
๕๐ เปอร์เซ็นต์  การท่ีนําฉากมากั้นเช่นนี้ก็ไม่อาจปิดกั้นได้ท้ังหมด ต้องเว้นช่อง สําหรับมองผ่าน
ออกไปด้วย ดังนั้นจึงต้องหาทางปูองกันช่องสังเกตการณ์หรือต้องทําตัวให้ตํ่าไว้  การทําตัวให้ตํ่า
นอกจากจะช่วยลดอันตรายจากรังสีความร้อนแล้วยังสามารถลดอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์ได้ด้วย 

(๒) ส่ิงกําบังเหนือศีรษะแบบแสวงเครื่อง  
(ก) ส่ิงกําบังเหนือศีรษะ อาจสร้างจากมูลดินหรือวัสดุอย่างอื่น สามารถลดรังสี

ความร้อนและรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกรวมถึงรังสีนิวเคลียร์ตกค้างได้  ส่ิงกําบังเหนือศีรษะยังช่วย
ปูองกันส่ิงของพังทลายท่ีร่วงลงมา อีกท้ังช่วยปูองกันซากปรักหักพังตกใส่ เช่น ปูองกันหินหล่นใส่ 

(ข) ส่ิงกําบังเหนือศีรษะต้องมีความแข็งแรงพอท่ีจะต้านทานแรงระเบิดได้ อาจ 
วางท่อนไม้ทับแท่งโลหะท่ีมีร่องบากรูปตัว U แล้วนําเอาถุงทรายหรือถุงบรรจุดินวางทับข้างบน  หรือ
อาจจะใช้ลังกระสุนเปล่าบรรจุดินก็สามารถใช้เป็นส่ิงกําบังเหนือศีรษะได้ดีเหมือนกัน ในรูปท่ี ๓ – ๒  
แสดงตัวอย่างส่ิงกําบังเหนือศีรษะแบบแสวงเครื่อง  การสร้าง ส่ิงกําบังเหนือศีรษะท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ ต้องคํานึงถึง    

 เลือกใช้วัสดุท่ีมีความหนาแน่นสูง  

 วัสดุยิ่งหนายิ่งดี 

 มีท่ีคํ้ามั่นคงแข็งแรง 

 ควรปดิปากหลุมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ 
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(ค) อาจใช้ยานพาหนะเป็นส่ิงกําบังเหนือศีรษะ วิธีง่ายและรวดเร็วท่ีสุดคือการ
ขับยานพาหนะคร่อมปากหลุมบุคคล ถ้าเป็นยานเกราะขนาดใหญ่จะกําบังได้ดีกว่ายานยนต์ล้อ  
อย่างไรก็ตาม ยานพาหนะไม่สามารถปิดปากหลุมได้สนิท ทําให้รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกยังสามารถเล็ด
รอดเข้าไปได้ผ่านเข้าทางผนังดินด้านข้างหรือช่องเปิด (ระหว่างดอกยาง ล้อ และยาง) ถ้ามีเวลาให้
เอาถุงทรายอุดช่องเหล่านี้  พึงระลึกว่า ยานพาหนะไม่ใช่ส่ิงกําบังอนุภาคนิวตรอนท่ีดี และถูกคล่ืน
ระเบิดทําให้ยานกระเด็นไปไกลหรือพังลงมาทับหลุมบุคคลได้  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ - ๒  แสดงตัวอย่างสิ่งก าบังเหนือศีรษะแบบแสวงเคร่ือง 
 

(๓) กําบังหลุมบุคคลด้วยมูลดิน   
(ก) หลุมบุคคลหรือบังเกอร์ท่ีสร้างมาอย่างดี  สามารถปูองกันผลอันตรายทุก

ประเภทจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังต้องคํานึงถึงผลอันตรายจากรังสี
นิวเคลียร์ เนื่องจากรังสีนิวเคลียร์มีอํานาจทะลุทะลวงสูง และภายหลังการระเบิด รังสีนิวเคลียร์
สามารถกระเจิง (scatter) ออกไปได้ทุกทิศทุกทาง 

(ข) นําเอามูลดินมากําบังระหว่างกําลังพลกับการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์  มูล
ดินยิ่งหนายิ่งจะช่วยกั้นรังสีได้ดียิ่งขึ้น จากการคํานวณทางทฤษฎีพบว่า มูลดินหนา ๔ นิ้ว สามารถ
กั้นรังสีท่ีแผ่มาเป็นเส้นตรงตามแนวสายตาลดลงได้ ๘ เท่า สําหรับค่าความสัมพันธ์ระหว่างความหนา
ของมูลดินท่ีเพิ่มข้ึนกับรังสีท่ีลดลง ศึกษารายละเอียดได้จากตารางท่ี ๓ – ๔ แสดงค่าความหนาของ
มูลดินท่ีเพิ่มข้ึนกับค่าปริมาณรังสีท่ีวัดได้ลดลง  รังสีท่ีผ่านเข้ามาถึงหลุมบุคคลได้นั้นเป็นรังสีท่ีกระเจิง
มาจากส่ิงอื่น ๆ   ความหนาของมูลดินเพิ่มข้ึนทุกๆ  ๖ นิ้ว จะทําให้รังสีท่ีกระเจิงมาจากท่ีอื่นลดลงไป
ครึ่งหนึ่งเมื่อความหนามูลดินมากกว่า ๔ นิ้ว 

(ค) ส่ิงกําบังเป็นดินสําหรับท่ีหลบภัยใต้ดินเรียบเสมอพื้นดิน จะให้การปูองกันท่ี
ดีกว่าส่ิงกําบังเป็นดินท่ีสร้างขึ้นมาเหนือพื้นดินแม้จะมีความหนาของดินเท่ากัน   

(ง) สําหรับท่ีต้ังยิงท่ีเป็นหลุมบุคคล ถ้าวางกระสอบทรายไว้ ๒ ช้ันจะให้การ
ปูองกันท่ีดีกว่าช้ันเดียว ข้อมูลความหนาของกระสอบท่ีบรรจุด้วยทรายหรือดินเหนียวอัดแน่นจะช่วย
ลดรังสีลงเหลือครึ่งหนึ่ง เป็นไปตามตารางท่ี ๓ – ๕ แสดงการกั้นรังสีท่ีวัดได้ในท่ีโล่ง ๒,๔๐๐      
เซนติเกรย์ กับการใช้กระสอบทรายหรือดินเหนียว 

ใช้ท่อนไม้และเศษไม้ 
ทําโครงสิ่งกําบังเหนือศีรษะ 

ใช้แท่งโลหะมีร่องบากรูปตัว 
U ทําสิ่งกําบังเหนือศีรษะ 

ปิดคลุมหลุมบุคคลด้วย
พลาสติกหรือเสื้อกันฝน 
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ตารางที่ ๓ – ๔ แสดงค่าความหนาของมูลดินที่เพิ่มขึ้นกับค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ลดลง 

ก าลังพลใน ปัจจัยการก้ันรังสี 
ปริมาณรังสีที่วัดได้ 

(เซนติเกรย์) 

พ้ืนที่เปิดโล่ง ไม่มีการกั้น ๒,๔๐๐ 

หลุมบุคคลเปิด  (มูลดินกําบังหนา ๔ น้ิว ) ๘ ๓๐๐ 

หลุมบุคคลเปิด  (มูลดินกําบังหนา ๖ น้ิว) ๑๒ ๒๐๐ 

หลุมบุคคลเปิด  (มูลดินกําบังหนา  ๑๒ น้ิว) ๒๔ ๑๐๐ 

หลุมบุคคลเปิด  (มูลดินกําบังหนา ๑๘ น้ิว) ๔๘ ๕๐ 

หลุมบุคคลเปิด  (มูลดินกําบังหนา ๒๔ น้ิว) ๙๖ ๒๕ 

(จ) ทรายหรือดินเหนียวอัดแน่น จะให้การปูองกันรังสีได้ดีกว่ามูลดินธรรมดา
เนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่า กระสอบแต่ละช้ันบรรจุด้วยทรายหรือดินเหนียวอัดแน่น ให้การ
ปูองกันรังสีได้ดีกว่ากระสอบท่ีบรรจุดินธรรมดาได้ถึง ๖๖ เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีความหนาเท่ากัน  ใน
ตารางท่ี ๓ – ๕ แสดงให้เห็นว่ากระสอบท่ีบรรจุทรายหรือดินเหนียว ๓ ช้ัน จะให้ปูองกันรังสีได้ถึง 
๖๔ เท่า โดยท่ัวไปแล้ว กระสอบทรายท่ีหนักย่อมให้การปูองกันรังสีได้ดีกว่ากระสอบทรายท่ีเบา 

(ฉ) รังสีนิวตรอนหรืออนุภาคนิวตรอนสามารถหยุดยั้งได้โดยใช้น้ําชะลอหรือจับ
นิวตรอนไว้ แต่เนื่องจากกระบวนการนี้อาจมีรังสีแกมมาเล็ดรอดออกไปได้อีก  จึงจําเป็นต้องใช้ท่ีกั้น
รังสีท่ีมีความหนาแน่นสูงร่วมด้วย เขื่อนดินหรือคอนกรีตสามารถกั้นรังสีท้ังสองอย่างได้  ตัวอย่าง 
เช่น คอนกรีตหนา ๑๒ นิ้ว และเขื่อนดินหนา ๒๔ นิ้ว สามารถปูองกันรังสีนิวตรอนได้ ๑๐ เท่า ใน 
ทุก ๆ ช้ันของกระสอบทรายเปียกหนา ๔ นิ้ว จะได้ค่าปัจจัยการกั้นนิวตรอนเท่ากับ ๒ (จํานวน
นิวตรอนลดลงไปครึ่งหนึ่ง) วัสดุกั้นนิวตรอนแสวงเครื่อง อาจใช้เป็นถังบรรจุด้วยน้ํา  น้ํามันเช้ือเพลิง  
หรือน้ํามันเครื่อง  พึงระลึกว่ารังสีกระเจิงมาได้จากทุกทิศทุกทาง ฉะนั้นการกั้นรังสีจึงต้องทําการกั้น
ในทุกทิศทุกทาง 

ตารางที่ ๓ – ๕ แสดงการก้ันรังสีที่วัดได้ในที่โล่ง ๒,๔๐๐ เซนติเกรย์ 
กับการใช้กระสอบทรายหรือดินเหนียว 

บุคคลใน ค่าปัจจัย 
การก้ันรังสี 

รังสีสุทธิที่ได้รับ 
(เซนติเกรย์) 

พ้ืนที่เปิดโล่ง ไม่มีการกั้น ๒,๔๐๐ 

หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต ๘ ๓๐๐ 

หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต, กระสอบทราย ๑ ช้ัน (๔ น้ิว) ๑๖ ๑๕๐ 

หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต, กระสอบทราย ๒ ช้ัน (๘ น้ิว) ๓๒ ๗๕ 

หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต, กระสอบทราย ๓ ช้ัน (๑๒ น้ิว) ๖๔ ๓๘ 
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(ช) กั้นกระสอบทรายไม่ให้สัมผัสกับรังสีความร้อน  เนื่องจากกระสอบทราย
อาจจะลุกไหม้ทําให้ทรายรั่วออกมาแล้วจะถูกพัดหรือปลิวไปเมื่อถูกแรงระเบิด ดังนั้นจึงควรกลบ
กระสอบทรายด้วยช้ันดินบาง ๆ  และ/หรือปูด้วยแผ่นหญ้า การกลบกระสอบทรายยังช่วยในการ
ซ่อนพรางและถือว่าเป็นการปูองกันท่ีสําคัญ  

(๔) อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
(ก) รูปแบบของอาคารบางอย่างใช้เป็นท่ีหลบภัยจากอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์

ได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้เวลาและความพยายามไม่มากนักในการดัดแปลงเพื่อนํามาใช้เป็นท่ีหลบภัย 
อาคารที่เลือกใช้ควรมีโครงสร้างแข็งแรงปูองกันแรงระเบิดได้ดี  อาคารแข็งแรงท่ีดีท่ีสุดคืออาคารท่ีมี
โครงสร้างทําด้วยเหล็กขนาดใหญ่พร้อมด้วยคอนกรีตเสริมแรง สําหรับอาคารท่ีไม่เหมาะสําหรับเป็น
ท่ีหลบภัยนิวเคลียร์คือโกดังโรงงานท่ีมีเพียงหลังคาอย่างเดียว ซึ่งมักเป็นอาคารท่ีมีโครงสร้างเบาและ
มีคานยาว  แม้แต่บ้านบางหลังท่ีสร้างมาอย่างดีก็ยังเป็นตัวเลือกท่ีดีกว่าโกดังโรงงาน  บังเกอร์เก็บ
กระสุนสามารถใช้ปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ได้ดีเช่นกัน และมักจะกว้างเพียงพอสําหรับยานพาหนะและ
ยุทโธปกรณ์ด้วย ในรูปท่ี ๓ – ๓ แสดงถึงลักษณะรูปแบบอาคารที่ใช้ปูองกันนิวเคลียร์ได้ดี 

(ข) ส่ิงปลูกสร้างในชนบทและในเขตเมืองของยุโรปจํานวนมากสามารถให้การ
ปูองกันนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี  อาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปห้วงยุคก่อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒  
สามารถปูองกันแรงระเบิดและรังสีได้ ตัวอย่าง เช่น โรงนา  โบสถ์  และอาคารท่ีทําการรัฐบาล
ท้องถิ่น โดยท่ีอาคารเหล่านี้มักมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 อาคารยุคก่อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒  ผนังเป็นอิฐหนา ห้องโถงกว้างพื้น
เรียบและมีคานรับน้ําหนักเพดาน (ระยะห่างเสากว้าง)  กระเบ้ืองมุงหลังคาหนัก  มีผนังเป็นคอนกรีต
เสริมแรง และเกือบทุกอาคารมีห้องใต้ดิน 

 ห้องใต้ดินถูกสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตและหิน  มีทางออกสู่ภายนอกและ
ทางออกฉุกเฉินได้โดยผ่านขึ้นทางช้ันบนเท่านั้น 

 ก่อผนังหนา 

 มีกระจกประกอบอาคารน้อย  หน้าต่างในยุโรปส่วนมากมีการปูองกัน
ด้วยบานไม้อีกช้ันหนึ่ง  ซึ่งช่วยปูองกันแรงระเบิดและรังสีความร้อนได้ในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ - ๓  ลักษณะรูปแบบอาคารที่ใชป้อ้งกันนิวเคลียร์ได้ดี 

ลักษณะอาคารโครงสร้างเหล็กประกอบคอนกรีตเสริมแรง ลักษณะอาคารก่ออิฐเสริมแรง 
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(ค) การกําบังอาคารท่ีดีท่ีสุด  กลุ่มอาคารท่ีอยู่ด้านนอกเรียงชิดกันใช้กําบัง
อาคารท่ีอยู่วงในได้  อาคารท่ีถูกกําบังจะได้รับแรงบีบอัดและเสียหายน้อยกว่าอาคารท่ีได้รับแรง
ระเบิดโดยไม่มีการกําบัง  อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาจากซากปรักหักพัง เศษอิฐ และอาจเกิดเพลิง
ไหมใ้นบริเวณใจกลางเมือง  ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจเลือกอาคารเพื่อใช้เป็นท่ีหลบภัย ควรเลือก
อาคารที่อยู่ในแถวที่ ๒ หรือท่ี ๓ ถัดจากขอบนอกเมืองเข้ามา  เพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคส่ิงกีดขวางใน
การเคล่ือนท่ีภายหลังการโจมตี 

(ง) กําลังพลควรลงไปอยูใ่นระดับตํ่ากว่าระดับพื้นดิน  เช่น ห้องใต้ดิน เพราะจะ
ปูองกันแรงระเบิดและรังสีท่ีแผ่เป็นเส้นตรงตามแนวสายตา (LOS) ได้ดีกว่าอยู่บนระดับพื้นดิน   
เพื่อให้การปูองกันรังสีท่ีดียิ่งขึ้น อาจใช้ดินหรือกระสอบทรายวาง ทับพื้นช้ันบน แต่ต้องคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับน้ําหนักของพื้นช้ันบนด้วย ทางเลือกหนึ่ง ท่ีให้การปูองกันได้ดีกว่า คือนํา
กระสอบทรายมากําบังเหนือศีรษะภายในห้องใต้ดิน (นํากระสอบทรายมาวางบนโต๊ะท่ีแข็งแรง) ปิด
ช่องหน้าต่างด้วยกระสอบทรายสําหรับอาคารท่ีอยู่เหนือพื้นดินและเสริมการปูองกันรังสีโดยนํา
กระสอบทรายมาบังผนังโดยรอบ การปฏิบัติดังนี้ กําลังพลท่ีอยู่ในห้องใต้ดินจะได้รับรังสีลดลง ๑๐ 
เท่า เมื่อเทียบกับระดับเหนือพื้นดิน 

(จ) ตําแหน่งในอาคาร สามารถให้การปูองกันท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ต้องมีเวลาและ
มีการเตรียมการท่ีเหมาะสม  ในช้ันท่ีอยู่เหนือพื้นดิน บริเวณตรงกลางอาคารจะให้ผลการปูองกันท้ัง
จากรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกและจากรังสีนิวเคลียร์ตกค้างดีท่ีสุด  ท่ีระดับใต้พื้นดิน บริเวณตรงมุมของ
อาคารจะให้ผลการปูองกันท่ีดีท่ีสุด  อีกกรณีหนึ่ง กําลังพลท่ีนอนลงกับพื้นจะได้รับปริมาณรังสีน้อย
กว่ากําลังพลท่ียืนประมาณครึ่งหนึ่ง  ฉะนั้น ต้องหาท่ีกําบังท่ีอยู่ใต้ดินและนอนลงตรงมุมห้อง  ถ้าไม่มี
ห้องใต้ดิน ให้นอนลงตรงกลางห้องใต้โต๊ะท่ีแข็งแรงโดยวางกระสอบทรายไว้บนโต๊ะทําเป็นท่ีกําบัง  
อาจใช้ทางเลือกอื่น ๆ  เช่น นอนในเตาผิง  ใต้บันได  หรือในห้องน้ํา  ซึ่งตําแหน่งท่ีใกล้กับระบบท่อ
ประปาจะช่วยเสริมความแข็งแรงของอาคาร ในรูปท่ี ๓ – ๔ แสดงถึงลักษณะท่ีหลบภัยภายในอาคาร
และมีห้องใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ - ๔ ลักษณะทีห่ลบภัยภายในอาคารและมีห้องใต้ดิน 
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(๕) เต็นท์หรือกระโจมผ้าใบ  เต็นท์ไม่เหมาะท่ีจะใช้เป็นท่ีหลบภัยนิวเคลียร์ อย่างไรก็
ตาม  เต็นท์ยังอาจใช้เป็นท่ีปูองกันอันตรายจากรังสีตกค้างได้ (เช่น การตกของฝุุนกัมมันตรังสี)   

(๖) ยานเกราะ  ยานเกราะเป็นท่ีหลบภัยนิวเคลียร์ท่ีดี   โดยปกติแล้ว รถถังจะเป็น
ยานพาหนะท่ีมีการปูองกันท่ีดีอยู่แล้วในทุกสถานการณ์  แม้จะเป็นยานเกราะเบาก็ยังให้ผลการ
ปูองกันท่ีดีได้เหมือนกัน  ยานเกราะดังกล่าว หมายรวมไปถึง ยานรบทหารราบ (Infantry Fighting 
Vehicles – IFV)  ปืนใหญ่อัตตาจร (Self - Propelled Artillery)  และยุทโธปกรณ์หนักสายทหาร
ช่าง ถ้ามีเวลาพอ อาจพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถในการปูองกันให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติดังนี้ 

(ก) เมื่ออยู่ในยานเกราะ พยายามทําตัวให้ตํ่าเข้าไว้  พลประจํารถท่ีประจําการ
อยู่ในปูอมปืน ผู้บังคับรถ  พลยิง พลบรรจุกระสุน ต้องมุดลงไปท่ีพื้นรถ เนื่องจากบริเวณพื้นรถจะ
ได้รับรังสีลดลงประมาณ ๔ เท่า 

(ข) ปิดฝาครอบและช่องทางเข้าไว้เสมอ  เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่า ฝาครอบและ
ช่องทางเข้าท่ีเปิดอยู่นั้น จะทําให้พลประจํารถได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยไม่จําเป็น  ซึ่งฝา
ครอบท่ีเปิดอยู่จะทําให้ฝุุนกัมมันตรังสี รวมท้ังรังสีแกมมาท่ีกระเจิงมาจากท่ีอื่นเล็ดรอดเข้าไปภายใน
รถได้  ปิดช่องเปิดอื่น ๆ ด้วย เช่น  รังเพลิงปืนใหญ่รถถัง 

(ค) เพื่อปูองกันการบาดเจ็บขณะอยู่ในยานเกราะ  คล่ืนแรงระเบิดอาจพัดพล
ประจํารถกระเด็นไปได้อย่างรุนแรงภายในรถ ฉะนั้นให้สวมหมวกและคาดสายรัดคางไว้เพื่อปูองกัน 
ศีรษะไม่ใหไ้ด้รับบาดเจ็บ 

(ง) ยึดตรึงยุทโธปกรณ์ท่ีหลวมคลอนในตัวรถให้แน่น  อํานาจแรงระเบิดอาจทํา
ให้ยุทโธปกรณ์ท่ีหลวมคลอน  (เช่น เครื่องมือประจํารถ อาวุธ และหมวก) กระเด็นไปถูกกับพล
ประจํารถจนอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  

(จ) นําตัวรถเข้าท่ีกําบัง  (โผล่เฉพาะปูอมปืน)  หรือขับรถลงในคู หรือในสนาม
เพลาะ  หรือตัดถนนลงข้างทาง  ท้ังนี้เพื่อลดผลจากการรังสีท่ีแผ่เป็นเส้นตรงตามแนวสายตา  และ
อาจปูองกันแรงระเบิดด้วย  การท่ีทําให้รถโผล่เฉพาะปูอมปืนหรือลงไปในคูโดยท่ีตัวรถโผล่มาเพียง
ครึ่งคันทําให้ได้รับรังสีแกมมาลดลงไปได้ ๒ เท่า ในรูปท่ี ๓ - ๕ แสดงถึงการปูองกันยานเกราะ 

(ฉ) ใช้กระสอบทรายกั้นรังสี  นํากระสอบทรายเพียงช้ันเดียววางทับบนปูอมปืน 
รถถังหรือทับลงบนตัวรถเกราะ จะช่วยปูองกันรังสีแกมมาท่ีเข้ามาทางด้านศีรษะ กระสอบทราย    
แต่ละช้ันสามารถช่วยลดรังสีแกมมาลงได้ ๒ เท่า  นอกจากนั้นกระสอบทรายท่ีเปียกสามารถช่วยลด
อนุภาคนิวตรอนลงได้ และช่วยลดโอกาสท่ีกระสอบทรายจะถูกเผาไหม้จากรังสีความร้อนด้วย 

(๗) ยานยนต์ล้อ   
(ก) ให้หลีกเล่ียงการใช้ยานยนต์ล้อเป็นที่หลบภัยนิวเคลียร์  โดยปกติยานยนต์ล้อ

ปูองกันหรือเกือบจะปูองกันอันตรายจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เลย อีกท้ัง ยานยนต์ล้อ 
มีความล่อแหลมท่ีจะพลิกคว่ํา ทําใหพ้ลขับและผู้โดยสารมีความเส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายมากขึ้น 
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รูปที่ ๓-๕  การป้องกันยานเกราะ 
 

(ข) ยึดตรึงยุทโธปกรณ์ท่ีหลอมคลอนท้ังหมดให้แน่น 
(ค) วางแผนและเตรียมการสําหรับการจัดให้มีท่ีหลบภัยในสนามให้พร้อมและอยู่

ใกล้พอสําหรับกําลังพลท่ีมีภารกิจต้องปฏิบัติบนยานยนต์ สามารถเข้าไปหลบอาศัยได้ทันท่วงที การ
จอดยานพาหนะภายในหรือใต้ท่ีหลบภัยสามารถปูองกันนิวเคลียร์ได้ดียิ่งขึ้น ท่ีหลบภัยสําหรับ
ยานพาหนะอาจเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ได้แก่ บังเกอร์เก็บกระสุน ทางลอด  
อุโมงค์ และถ้ํา 

(๘) อากาศยานท่ีปฏิบัติการภาคพื้น  
(ก) ช่องจอดเครื่องบิน ต้านแรงระเบิดท่ีมหาศาลจากอาวุธนิวเคลียร์ได้เพียง

เล็กน้อย  อย่างไรก็ตามโรงเก็บเครื่องบินหรือช่องจอดเครื่องบินสามารถปูองกันความเสียหายจากลม
ท่ีพัดแรงได้  นอกจากนั้นยังช่วยปูองกันความเสียหายอย่างอื่นได้อีก เช่น ปูองกันไม่ให้เศษหิน ทราย 
เครื่องบินลําอื่น หรือเศษซากเครื่องบิน กระเด็นมากระแทกกับเครื่องบินใน ช่องจอด สําหรับใน
สถานการณ์ทางยุทธวิธี อาจจําเป็นต้องเสริมกําแพงเพื่อปูองกันแรงระเบิดจากอาวุธธรรมดาและ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้  ถ้าทําได้ให้ใช้วิธีทําหลังคาช่องจอดเครื่องบิน  ปิดประตูและหน้าต่าง
เพื่อปูองกันความเสียหายจากคล่ืนกระแทก 

(ข) การยึดโยงเครื่องบิน  ช่วยไม่ให้เครื่องบินเหวี่ยงไปมาจนอาจเกิดความ
เสียหาย  โดยปกติการยึดโยงเครื่องบินกับหมุดต้องไม่ตึงมากเกินไป  ช่องหน้าต่างของเครื่องบินทํา
ด้วยกระจกท่ีเรียกว่า plexiglass อาจแตกเสียหายได้ ท่ีแรงดันระเบิดตํ่าสุด (ประมาณ ๑.๕ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว) ให้ใช้เทปปิดรอบขอบหน้าต่างและคาดตรงกลางไว้ด้วย เพื่อช่วยลดการแตกร้าวของ
กระจกหน้าต่างเครื่องบิน 

(๙) ส่ิงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีเวลาเตือนภัยนานพอ ผบ.หน่วย ต้องกํากับให้
เจ้าหน้าท่ีปิดการใช้งานและปูองกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุและคอมพิวเตอร์  ห้วงคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Pulse – EMP) เป็นห้วงคล่ืนส้ัน ๆ (ความถี่สูง)  มีพลังงานสูง 
(คล้ายกับฟูาแลบ)  ซึ่งเกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ สามารถชักนําให้เกิดกระแสไฟฟูาไหล
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ในตัวนําไฟฟูา ซึ่งอาจไปรบกวนหรือทําให้มีกระแสไฟฟูาเกินในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการ
ปูองกันหรือมีการปูองกันไม่ถูกต้องจะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชํารุดเสียหาย  

ข. การปฏิบัติในระหว่างการโจมตี  ส่ิงบอกเหตุท่ีแสดงถึงการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์  
ได้แก่ เกิดแสงสว่างจ้า เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง  มีลมพัดแรง  เกิดเมฆรูปร่างคล้ายดอกเห็ด  
สัญญาณเหล่านี้แสดงถึงการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์  โดยปกติแล้ว หากเป็นการโจมตีของข้าศึกจะ
ไม่ได้รับการแจ้งเตือน ดังนั้น การปฏิบัติในขั้นต้นสําหรับการปูองกันต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือ
อาศัยสัญชาตญาณ 

(๑) การโจมตีโดยไม่มีการแจ้งเตือนสามารถสังเกตได้ทันที ตามลําดับดังนี้ มีแสงสว่าง
จ้ามาก ความร้อนและรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกจะมาพร้อมกับแสง แรงระเบิดเกิดขึ้นตามมาภายในไม่กี่
วินาที  การปูองกันตนเองต้องใช้เวลาให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  เมื่อทราบชัดว่าเป็นการระเบิดของ
อาวุธนิวเคลียร์ กําลังพลในท่ีโล่งต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 ท้ิงตัวนอนคว่ําหน้ากับพื้นทันที  ให้หันเท้าไปยังทิศทางของการระเบิด  วิธีนี้ 
ช่วยปูองกันอันตรายจากรังสีความร้อนและแรงระเบิดท่ีจะเกิดกับศีรษะ ใบหน้า และลําคอ อาจใช้ส่ิง
ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติช่วยกําบัง เช่น ท่อนซุง  ก้อนหินขนาดใหญ่ และบ่อน้ํา  

 หลับตา 

 ปูองกันผิวหนังท่ีเปลือยเปล่าจากรังสีความร้อน โดยการซุกมือและแขนไว้ใต้
หรือใกล้ลําตัวและสวมหมวกสนามไว้ด้วย 

 ก้มหน้ากับพื้นต่อไป รอจนกว่าแรงระเบิดได้ผ่านพ้นไปและซากปรักหักพังหยุด
ตก 

(๒) กําลังพลควรอยู่ในความสงบ  ตรวจหาร่องรอยการบาดเจ็บ สํารวจความเสียหาย
ของอาวุธยุทโธปกรณ์ และเตรียมปฏิบัติภารกิจต่อไป กําลังพลท่ีอยู่ในท่ีต้ังยิง (หลุมบุคคล)  สามารถ
เตรียมการปูองกันไว้ล่วงหน้าโดยนําเอามูลดินมากั้นกําบังรังสี   กําลังพลอาจคุดคู้อยู่ในท่ีต้ังยิง (หลุม
บุคคล) ตามรูปท่ี ๓ – ๖ แสดงคําแนะนําในการจัดระเบียบร่างกายในหลุมบุคคล  ท่าท่ีดีท่ีสุดคือ
นอนคุดคู้เอาหลังลงและกอดเข่าไว้แนบกับอก  การนอนท่านี้แขนและขาจะช่วยลดรังสีท่ีจะไปถึง
ศีรษะและลําตัวใหเ้หลือน้อยลง  กําลังพลท่ีอยู่ในหลุมบุคคลหรืออยู่ในท่ีกําบังอาจหาวิธีปูองกันศีรษะ
ลักษณะอื่น (ถ้าทําได้)  จากการพังทลายของหลังคาหรือส่ิงกําบังเหนือศีรษะ  ให้ย้ายส่ิงอุปกรณ์ เช่น 
หีบห่อยุทโธปกรณ์หรือวิทยุท่ีเป็นอุปสรรคไม่ให้กําลังพลสามารถหลบลงไปท่ีก้นหลุม โดยให้ย้ายไป
เก็บไว้ในหลุมข้างเคียง หรือนําส่ิงอุปกรณ์นั้นมากําบังมือและใบหน้า  
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พอใช้ ดี ดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ - ๖ ค าแนะน าในการจัดระเบียบร่างกายในหลุมบุคคล 

(๓) กําลังพลท่ีอยู่ในท่ีหลบภัยควรหาวิธีปูองกันอันตรายไว้ด้วย เนื่องจากแรงระเบิด
สามารถผ่านเข้าไปในท่ีหลบภัยได้ด้วยแรงมหาศาล และซากปรักหักพังท่ีปลิวมาอาจทําให้เกิดการ
บาดเจ็บได้   การปฏิบัติในการปูองกันอันตรายให้นอนก้มหน้าลงกับพื้นในท่ีหลบภัย โดยหลีกเล่ียง
ตรงบริเวณช่องประตูหรือช่องหน้าต่างซึ่งเป็นช่องท่ีอากาศไหลผ่านเข้ามา การท้ิงตัวลงนอนใกล้กับ
ผนังจะปลอดภัยมากกว่าการยืนอยู่ห่างจากผนัง  บริเวณช่องทางเข้าท่ีหลบภัย ถ้าสร้างให้มีความ
สลับซับซ้อนจะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดแรงอัดสะสม และช่วยปูองกันเศษฝุุนและซากปรักหักพังผ่านเข้า
ไปในท่ีหลบภัย ตามรูปท่ี ๓ – ๗ แสดงการปูองกันคล่ืนระเบิดไม่ให้เข้าไปในท่ีหลบภัย 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ - ๗  การป้องกันแรงระเบิดไม่ให้เข้าไปในที่หลบภัย 
 

ค. การปฏิบัติภายหลังการโจมตี   เมื่อการโจมตียุติลงยังต้องปฏิบัติการปูองกันต่อไป  การ
ปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพต้องเริ่มทันทีหลังการโจมตีส้ินสุดลง 

(๑) กําลังพลต้องตรวจดูการเปื้อนพิษกัมมันตรังสี  และหลังจากนั้นให้ดําเนินการลด
อันตรายลงด้วยการใช้เทคนิคการทําลายล้างพิษขั้นพื้นฐาน คือใช้แปรงปัด  เช็ดถู  และฉีดน้ํา  เพื่อ
ขจัดส่ิงปนเป้ือนกัมมันตรังสีออกจากพื้นผิวที่เปื้อนพิษ 

(๒) เพื่อให้ได้รับรังสีน้อยท่ีสุด  กําลังพลต้องหาส่ิงกําบังท่ีต้ังหน่วยและท่ีหลบภัย  ผู้ท่ีมี
หน้าท่ีตรวจวัดรังสีให้เฝูาตรวจวัดรังสีอย่างต่อเนื่อง การใช้ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนสามารถลดการเปื้อน
พิษท่ีอาจเล็ดลอดผ่านเข้าสู่ปอด และผิวหนังท่ีอาจเกิดแผลไหม้จากอนุภาคบีต้าและอนุภาคอัลฟา 

(๓) การปฏิบัติหลังการโจมตี  ผบ. หน่วย ต้องประเมินความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและ    
ทําการฟื้นฟูอํานาจกําลังรบให้กลับคืนมา 

ทา
งเข

้า 

  

  

  
ประตูกักอากาศ 
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(๔) ผบ.หน่วย และเจ้าหน้าท่ี คชรน.  ต้องตรวจสอบตารางเวลาการเปล่ียนเครื่องกรอง
อากาศของยุทโธปกรณ์ปูองกัน คชรน. ตามคําแนะนําในการปรนนิบัติบํารุงหรือเมื่อมีเหตุการณ์ ดังนี้ 

 เกิดความเสียหายทางกายภาพ 

 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ําหรือน้ําเข้า 

 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน 

 กองบัญชาการหน่วยเหนือส่ังให้เปล่ียน 

 อยู่ในรายการยกเลิกการใช้งาน ตามคําแนะนําในเอกสารที่แจกจ่าย 
ง. การบาดเจ็บจากอาวุธนิวเคลียร์ มีสาเหตุจากแรงระเบิด รังสีความร้อน และรังสี

นิวเคลียร์  การรักษาผู้บาดเจ็บจากอาวุธนิวเคลียร์มีวิธีการเช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
จากอาวุธท่ัวไป ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการบาดเจ็บจากรังสีนิวเคลียร์  การบาดเจ็บจากแรงระเบิดมี
ลักษณะบาดแผลเหมือนกับการบาดเจ็บจากการสู้รบ  แผลไหม้จากรังสีความร้อนมีวิธีการรักษา
เช่นเดียวกับแผลไฟไหม้จากเหตุอื่น แต่ไม่มีวิธีการปฐมพยาบาลสําหรับผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บจากรังสี ต้อง
ดําเนินการส่งกลับไปยังสถานพยาบาลท่ีมีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อม 
๓-๖  การใช้ที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวม  (Collective Protection Operations) 

ท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวม (Collective Protection – COLPRO)  ไม่ได้นํามาใช้แทนท้ัง
เครื่องแต่งกายปูองกัน รวมไปถึงยุทธวิธี เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติ (TTP) ว่าด้วยลักษณะการ
แต่งกายปูองกันตามภารกิจ เช่น หน้ากากปูองกันท่ีมีระบบกรองอากาศช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแต่งกายปูองกัน  เมื่ออยู่ในท่ีหลบภัยท่ีมีระบบแรงดันภายในสูงสามารถ
ลดระดับ ลภ. ลงได้  เพื่อให้การใช้ท่ีหลบภัย คชรน. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผบ.หน่วย 
และกําลังพลควรทําความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติการปูองกันอันตรายในห้วงก่อน ระหว่าง และ
ภายหลังการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.  

ก. การปฏิบัติก่อนการโจมตี มีการปฏิบัติหลายประการท่ีทําให้การใช้ท่ีหลบภัย คชรน. 
ง่ายข้ึน 

(๑) ผบ. หน่วย ควรจะ 

 กําหนดระดับ ลภ.ท่ีเหมาะสมเมื่ออยู่ในท่ีหลบภัย/ระบบปูองกัน คชรน.
ส่วนรวม 

 วางแผนการใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม 

 มั่นใจว่ากําลังพลท่ีรับผิดชอบ ได้รับการช้ีแจงถึงสถานการณ์ด้านภัยคุกคาม 
(๒) กําลังพล ควรจะ  

 อยู่ในระดับ ลภ. ท่ีเหมาะสม 

 ตรวจสอบระบบการปูองกัน ยังคงทํางานได้เป็นปกติ  
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 ทราบขั้นตอนการปฏิบัติในการผ่านเข้า – ออกที่หลบภัยส่วนรวม 

 ดําเนินการปูองกันตนเองให้เป็นผลสําเร็จ 
(๓) ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลท่ีหลบภัยส่วนรวม ควรจะ 

 ตรวจสอบและปรนนิบัติบํารุงระบบกรองอากาศของท่ีหลบภัยส่วนรวม 

 ตรวจสอบและปรนนิบัติบํารุงระบบการติดต่อส่ือสาร 

 ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการผ่านเข้า – ออก ท่ีหลบภัยส่วนรวม 
ข. การปฏิบัติระหว่างการโจมตี 

(๑) ควรงดหรือลดการผ่านเข้า – ออก ท่ีหลบภัยส่วนรวมให้น้อยครั้งท่ีสุด 
(๒) ผู้มีหน้าท่ีดูแลท่ีหลบภัยส่วนรวม ควรจะ 

 สวมหน้ากากปูองกัน และกระตุ้นเตือนผู้ใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม 

 ช่วยปิด – เปิดประตูกักอากาศ (Air Lock Door) 

 ปูองกันกําลังพลท่ีไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าไปในท่ีหลบภัยส่วนรวม 

 ทดสอบการเปือ้นพิษเป็นระยะๆ  เนื่องจากการเข้าท่ีหลบภัยกลับมาจากพื้นท่ี
เปื้อนพิษเพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีจําเป็น ถ้ายังไม่สามารถดําเนินการทําลายล้างพิษกําลังพลได้ การเฝูา
ตรวจภายในท่ีหลบภัยอย่างต่อเนื่องเป็นส่ิงท่ีสําคัญและอาจต้องใช้การปูองกันในระดับ ลภ.๔   

 มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการผ่านเข้า–ออก ท่ีหลบภัย
ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด 

 เฝูาตรวจภายในท่ีหลบภัยเป็นระยะ ๆ โดยใช้เครื่องตรวจหา/เครื่องเฝูาตรวจ
สารเคมีอย่างต่อเนื่อง 

 งดการถอดหน้ากากปูองกัน หากตรวจพบสารเคมีในระดับท่ีเป็นอันตราย  
กําลังพลควรใช้การปูองกันด้วยระดับ ลภ. ท่ีเหมาะสม แล้วพิจารณาว่าจะอยู่ท่ีหลบภัยเดิมหรือจะ
ย้ายไปยังท่ีแห่งใหม ่

 ประเมินความเส่ียงก่อนการถอดหน้ากากปูองกัน เมื่อเครื่องตรวจแสดงผลการ
ตรวจพบในระดับท่ีไม่เป็นอันตราย  

 ในระหว่างการโจมตี ยังมีขั้นตอนการปฏิบัติเฉพาะอีก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของท่ีหลบภัยส่วนรวม 

ค. การปฏิบัติหลังการโจมตี   
(๑) อันตรายจากการเป้ือนพิษที่เป็นไอหรือเป็นของเหลว อาจยังคงมีอยู่ในระยะหนึ่ง

ภายหลังการโจมตีส้ินสุดลง  กําลังพลต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 ต้องมั่นใจว่า สป. เป้ือนพิษ ไม่ได้นํามาเก็บไว้ในท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวม 

 หากจําเป็น ให้ร้องขอรับการสนับสนุนการทําลายล้างพิษ 
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 เบิก สป. เพิ่มเติมให้เต็มอัตรา เช่น เครื่องแต่งกายปูองกัน  หน้ากากปูองกัน
และเครื่องกรองอากาศสําหรับใช้กับท่ีหลบภัยส่วนรวม ชุดทําลายล้างพิษส่วนบุคคล 

 ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการผ่านเข้า – ออก ท่ีหลบภัยส่วนรวม โดยรอ
จนกว่าเครื่องตรวจแสดงผลการตรวจ ไม่พบไอของสารเคมีภายนอกท่ีหลบภัยหลังผ่านไปแล้ว        
๑ ช่ัวโมง 

 จัดต้ังสถานีทําลายล้างพิษกําลังพล 

 ปฏิบัติเหมือนกับการปฏิบัติก่อนการโจมตี  แต่ให้เฝูาตรวจหาสารเคมีภายในท่ี
หลบภัยส่วนรวม เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องตรวจหา/เครื่องเฝูาตรวจสารเคมี 

(๒) หลังจากการโจมตีผ่านไปแล้ว เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีหลบภัย ต้องดําเนินการ ดังนี้ 

 เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย ให้ส่งสัญญาณปลอดภัยให้กับผู้ท่ีอยู่ในท่ีหลบภัย
ส่วนรวมทราบโดยท่ัวกัน 

 หากจําเป็น ให้ทําการปรนนิบัติบํารุงระบบกรองอากาศของท่ีหลบภัยส่วนรวม 

 ช่วยเหลือกําลังพลในการปฏิบัติผ่านเข้า – ออก ท่ีหลบภัยส่วนรวม 

 ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีหลบภัยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
๓-๗  การป้องกันวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Material Protection) 

 กําลังทหารมีการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย 
(Toxic Industrial Material – TIM) อยู่เสมอ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี
อุตสาหกรรมอันตราย  (Toxic Industrial Chemical – TIC) หรือสารชีวะอุตสาหกรรมอันตราย 
(Toxic Industrial Biological – TIB)  รวมไปถึงสารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย  (Toxic Industrial 
Radiological – TIR)  สารเคมีทางอุตสาหกรรมมากมายหลายชนิดล้วนแต่สร้างผลกระทบสําคัญต่อ
การปฏิบัติการทางทหาร  การแพร่กระจายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายในเวลากลางคืน (สภาพ
อากาศในเวลากลางคืนทําให้กลุ่มไอของสารเคมีมีความเข้มข้นสูง) ลอยใกล้ระดับผิวพื้นออกไปได้ไกล
จากจุดท่ีเกิดการแพร่กระจาย นอกจากนั้น วัตถุอุตสาหกรรมอันตรายยังมีอันตรายอย่างอื่นอีก เช่น 
มีฤทธิ์กัดกร่อน ทําอันตรายต่อนัยน์ตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงยุทโธปกรณ์  วัตถุ
อุตสาหกรรมอันตรายหลายชนิดเป็นวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือเป็นวัตถุท่ีทําปฏิกิริยากับอากาศหรือ
กับน้ําได้อย่างรุนแรง วัตถุอุตสาหกรรมอันตรายสามารถทําให้เกิดผลอันตรายต่อสุขภาพได้ท้ังใน
ระยะส้ันและในระยะยาว อาจเริ่มจากผลอันตรายช่ัวคราวในห้วงเวลาส้ัน ๆ แล้วกลายเป็นผล
อันตรายท่ีทําให้เกิดการพิการได้ในระยะยาว และอาจเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว หลักการปูองกัน
ทางทหาร  การตรวจหา  และมาตรการตอบโต้ทางการแพทย์  ไม่ได้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ
สําหรับใช้เผชิญอันตรายกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย  บ่อยครั้งท่ีไม่มียาแก้พิษวัตถุอุตสาหกรรม
อันตรายเป็นการเฉพาะ    
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การปูองกันตนเองเป็นปัจจัยสําคัญ สําหรับใช้เผชิญกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายท่ีประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุด  เมื่อกําลังพลมั่นใจถึงขีดความสามารถในการปูองกันตนเอง ก็สามารถช่วยชีวิต
ผู้อื่นได้ รวมท้ังลดการแพร่กระจายการเปื้อนพิษและสามารถปูองกันทรัพย์สินได้ ประการต่อมา 
หน่วยต้องกั้นพื้นท่ีและไม่อนุญาตให้ใครผ่านเข้า-ออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับการปูองกันตนเอง  กําลังพลต้องตระหนักว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายอาจ
เป็นการก่ออาชญากรรม  จึงจําเป็นต้องรักษาวัตถุพยานเพื่อช่วยในการสอบสวนและสืบหาบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องรับผิดชอบ  

ก. การปฏิบัติก่อนการโจมตี 
(๑) แผนการปฏิบัติท่ัวไป  ก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติการใดๆ  ชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุต้อง

พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลอันตรายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นท่ีต้องสนใจ  
นอกจากนั้น ข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมได้สามารถช่วยในการวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมิน
ความเส่ียงในระหว่างขั้นตอนการจัดทําแผนการปฏิบัติ (มีการดําเนินการอย่างประณีตหรือฉุกเฉิน)  
และต้องพิจารณาถึงปัจจัยสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

 ทําบัญชีจําแนกโรงงานอุตสาหกรรม  คลังเก็บสารเคมี  คลังขนถ่ายและระบบ
การส่งทางท่อ  

 ทําบัญชีจําแนกวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายท่ีมีการผลิต มีการใช้ หรืออยู่ใน
กระบวนการผลิตเป็นประจําในพื้นท่ีนั้น 

 ประเมินผลกระทบจากวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายท่ีอาจแพร่กระจายออกมาโดย
เจตนาหรือเป็นอุบัติเหตุ 

 ประเมินเหตุการณ์การแพร่กระจายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายท่ีเคยเกิดขึ้น
จริงว่าเหตุการณ์ใดเป็นการกระทําโดยจงใจ   

 ระบุท้ังขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการสถานการณ์อันตรายของท้องถิ่นและ
หน่วยงานพลเรือนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสําหรับเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

 ระบุหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบในการกําหนดระบบปูาย (Label) 
เครื่องหมายสัญลักษณ์และแผ่นประกาศ (Placard) 

 ประเมินถึงความจําเป็นท่ีต้องจัดหาเครื่องตรวจเฉพาะหรือเครื่องตรวจท่ีผ่าน
การปรับปรุงสมรรถนะแล้ว 

 ประเมินถึงความจําเป็นท่ีต้องจัดหาเครื่องแต่งกายปูองกันชนิดพิเศษ เช่นชุด
ปูองกันสารเคมีชนิดอากาศผ่านไม่ได้พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอากาศอัด (Self – 
Contained  Breathing Apparatus – SCBA) หรือชุดปูองกันไม่ให้สารเคมีซึมผ่าน  

(๒) แผนการอพยพ  เมื่อเวลาและภารกิจเอื้ออํานวย การเคล่ือนย้ายออกจากพื้นท่ี
เกิดเหตุเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด หากการเคล่ือนย้ายมีความเส่ียงมากกว่าการอยู่ในท่ีต้ังต้องวางแผนปูองกัน
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สําหรับการอยู่ในท่ีต้ัง การปูองกันเมื่ออยู่ในท่ีต้ังท่ีมีไอของวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายไวไฟ หรือมี
อันตรายคงทน หรืออยู่ในอาคารท่ีไม่สามารถปิดได้อย่างสนิทไม่ใช่ทางเลือกท่ีดี 

(๓) การประเมินความเส่ียง  มาตรการท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย
ข้อมูลสําคัญท่ีเช่ือถือได้  การประเมินความเส่ียง และการดําเนินการปูองกัน คชรน. 

(ก) ในแต่ละสถานการณ์มีปัญหาและวิธีการพิจารณาเป็นการเฉพาะ ในระหว่าง
การวางแผนต้องจําแนกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายท่ีเกี่ยวข้องในด้านการผลิต  คลังเก็บ
รักษา  การแจกจ่าย รวมถึงการขนส่ง  อย่างน้อยท่ีสุดต้องให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ  และ
ความเส่ียง เมื่อเกิดเพลิงไหม้  การระเบิด  ความเป็นพิษ การกัดกร่อน และ/หรือความคงทนใน
สถานะก๊าซ แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจได้จากเจ้าหน้าท่ีด้านการข่าวของหน่วย นักวิทยาศาสตร์ในสาขา
ท่ีเกี่ยวข้อง พลเรือนท่ีอยู่ในภาคอุตสาหกรรม และผู้เช่ียวชาญด้านอาวุธเคมี-ชีวะ รวมไปถึงจาก
รายงานด้านความปลอดภัยและฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Material Safety 
Data Sheet – MSDS) นอกจากนั้นอาจได้จากรหัสเครื่องหมายสากลท่ีติดไว้กับภาชนะบรรจุ  และ
เจ้าหน้าท่ีพลเรือนประจําท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบในด้านกระบวนการปฏิบัติและส่ิงอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

(ข) การวิเคราะห์ความล่อแหลม ช่วยในการจัดทําประมาณการเกี่ยวกับภัยคุกคาม
และเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการบรรเทาผลกระทบจากความเสียหายหรือการทําลายโรงงานวัตถุ
อุตสาหกรรมอันตราย  ฝุายการแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีเวชกรรมปูองกันมีส่วนสนับสนุนในการระบุ
อันตราย/ภัยคุกคามของวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย รวมท้ังการกําหนดมาตรการตอบโต้ในพื้นท่ี
ปฏิบัติการ โดยมีฝุายอํานวยการด้าน คชรน. และฝุายอํานวยการด้านกิจการพลเรือนคอยให้การ
สนับสนุน   

(ค) มาตรการปูองกันท่ีใช้ในทางทหารและยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ในการทําลายล้างพิษ  
ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย วิธีการจัดการ การปูองกัน และ
ข้อมูลข่าวสารสําหรับจัดการกับอันตรายท่ีเหมาะสมนั้น  ควรแสวงหาคําแนะนําจากส่วนควบคุม
บังคับบัญชา  ผบ.หน่วย ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีพลเรือนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและมีทรัพยากรพร้อมใช้งาน 

(ง) ในบางโรงงาน โกดัง ภาชนะบรรจุเพื่อเก็บรักษาและภาชนะบรรจุเพื่อการ
ขนส่ง มักมีสลากและเครื่องหมายระบอุันตรายอยู่ด้วย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากล โดยเป็นเครื่องหมาย
รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนระบุถึงชนิดและประเภทอันตรายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย  

(จ) ในกรณีท่ีต้องเข้าผจญเพลิง หรือต้องเข้าไปในพื้นท่ีปิดเพื่อทําความสะอาด
หลังจากสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายแพร่กระจายออกมา จําเป็นต้องใช้หน้ากากปูองกันท่ีมี
เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอากาศอัด (SCBA)  เพราะหากใช้หน้ากากปูองกันส่วนบุคคล (หน้ากาก
ปูองกันเคมี-ชีวะ) จะไม่มีอากาศเพียงพอสําหรับใช้หายใจหรือไม่สามารถใช้ปูองกันในพื้นท่ีท่ีมี
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อันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลัน หากท่ีเกิดเหตุเป็นสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย เช่น แอมโมเนีย และ
ในท่ีนั้นไม่มีออกซิเจนเพียงพอจําเป็นต้องเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอากาศอัด  สําหรับหน้ากาก
ปูองกันเคมี-ชีวะท่ีใช้ในทางทหารนั้นจะใช้ได้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ในการปูองกันอันตรายจาก
สารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายท่ีแพร่กระจายออกมาให้รีบออกจากมาจากพื้นท่ีนั้นโดยเร็ว 
นอกจากนั้น เครื่องแต่งกายปูองกันสารเคมี (Chemical Protective - CP) ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้
ปูองกันสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย  ขณะเผชิญเหตุในกรณีท่ีมีสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย
แพร่กระจายออกมาเป็นจํานวนมาก ควรอพยพออกจากพื้นท่ีนั้นทันที  ความเส่ียงสูงสุดในกรณีท่ีมี
สารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายแพร่กระจายออกมาเป็นจํานวนมาก คือกําลังพลไม่สามารถออกมาจาก
พื้นท่ีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีและหมดสติไปในท่ีสุด  สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายเหล่านี้ 
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ค าแนะน าฉบับพกติดตัวว่าด้วยอันตรายจากสารเคมี (Pocket Guide to 
Chemical Hazards)  และ/หรือ ค าแนะน าอันตรายจากสารเคมี (Guide to Chemical Hazards)  
ของสถาบันแห่งชาติเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน (National Institute of 
Occupational Safety and Health – NIOSH)  คู่มือแนะน าการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
Response Guidebook) กระทรวงขนส่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้แปลและ
เผยแพร่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  นอกจากนั้นก็มี FM 8-500 “Hazardous  Materials Injuries: A 
Handbook for Prehospital Care” 

(ฉ) เมื่อต้องวางแผนปฏิบั ติการในพื้น ท่ีท่ีมีสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย         
ผบ.หน่วย และ ผบ.หน่วยรอง ต้องพิจารณาร่วมกันถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
กระบวนการเตรียมสนามรบด้านการข่าว อันตรายเหล่านี้อาจเกิดจากความจงใจแพร่กระจายออกมา
หรือโดยอุบัติเหตุจากแหล่งอุตสาหกรรม  หรืออาจเกิดการแพร่กระจายออกมาจากคลังเก็บรักษา 
หรือจากการขนส่ง  ซึ่งในกรณีนี้ต้องมุ่งพิจารณาถึงผลอันตรายเฉียบพลัน ท่ีเกิดจากการสูดดมไอของ
สารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ร่างกาย  

ข. การปฏิบัติในระหว่างการโจมตี 
(๑) สารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย (TIC) หรือ สารชีวะอุตสาหกรรมอันตราย (TIB)  

 แจ้งเตือนหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และหน่วยรอง 

 เฝูาตรวจโดยใช้เครื่องเฝูาตรวจท่ีมีอยู่  ให้มั่นใจว่าได้มีการรายงานผลการ
ตรวจ 

 ใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ แล้วรีบเคล่ือนย้ายไปยังพื้นท่ีปลอดภัย
ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

 กําหนดเขตรักษาความปลอดภัยรอบพื้นท่ี 

 เคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นท่ี  ถ้าจําเป็นต้องทําลายล้างพิษให้กับ
ผู้บาดเจ็บ ให้นําผู้บาดเจ็บไปไว้ในพื้นท่ีปราศจากการเป้ือนพิษ แล้วเริ่มทําลายล้างพิษกําลังพล 
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 ค้นหาพยานเพื่อซักถาม 

 กําหนดเขตพื้นท่ีอันตรายใต้ลม 
(๒) สารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย (TIR) 

 ดําเนินการการปูองกัน 

 ประเมินความเสียหายและผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ 

 ค้นหาตําแหน่งของสารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย  

 เริ่มเฝูาตรวจรังสีอย่างต่อเนื่อง และรายงานการมาถึงของฝุุนกัมมันตรังสี 

 รายงานผลการตรวจวัดอัตรารังสีท่ีเพิ่มขึ้น ลดลง จุดสูงสุด และรายงานเมื่อ
การหยุดตกของฝุุนกัมมันตรังสี   

 รับรายงาน คชรน.๒ จากหน่วยเหนือ แล้วจัดทําการพยากรณ์การตกของฝุุน
กัมมันตรังสีอย่างง่าย แล้วรายงานให้ ผบ.หน่วย ทราบ 

ค. การปฏิบัติหลังการโจมตี 

 ควบคุมสถานการณ์ 

 ดําเนินการปูองกันตนเอง 

 ปูองกันเหตุวุ่นวายจากการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก 

 ช่วยชีวิต ปูองกัน และให้การรักษาผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ 

 ทําลายล้างพิษให้กับผู้เป้ือนพิษ และปูองกันการแพร่กระจายการเป้ือนพิษ 

 ดําเนินการค้นหาแหล่งกําเนิดอันตราย 

 เก็บรักษาพยาน หรือวัตถุพยานตาม รปจ. 

 ปฏิบัติตาม รปจ. ว่าด้วยการเผชิญเหตุฉุกเฉินและตามแผนยุทธการ  

 ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานพลเรือนหากจําเป็น 
 

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



บทท่ี ๔  
การปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. 

๔-๑  ขอบเขต (Scope) 
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมีผลกระทบต่อการปูองกัน คชรน. ดังนั้นจึงต้องมีการ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ด้วยสภาพภูมิอากาศท่ีมีลักษณะจ าเพาะย่อมมีอิทธิพลต่อการตกลงใจใน
การใช้อาวุธ คชรน. ในท านองเดียวกัน สภาพภูมิประเทศท่ีต่างกันส่งผลให้เกิดอันตรายจาก คชรน. 
แตกต่างกัน นอกจากนั้น รูปแบบการปฏิบัติการส่งผลโดยตรงต่อการปูองกัน คชรน.    

ตอนท่ี ๑ 
อุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลต่อการใช้สาร คชรน. 

(Meteorological Effects on Employment of CBRN Substances) 

๔-๒  กล่าวเบื้องต้น  (Background) 
ก. ในการปูองกัน คชรน. จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท้ังท่ีเป็นจริงหรือข้อมูลจาก

การพยากรณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปใช้ในการพยากรณ์พื้นท่ีอันตรายใต้ลม  
ข. รายงานข่าวอากาศส าหรับ คชรน. โดยปกติ ข้อมูลได้จากฝุายอุตุนิยมวิทยาในหน่วย    

ด าเนินกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีและระดับยุทธการ หรือจากฝุายข่าว   
๔-๓  สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อสารเคมี (Effects of Weather on Chemical substance) 

ก. ลมและกระแสอากาศ  เมื่อสารเคมีไม่คงทนถูกแพร่กระจายออกมาแล้วก่อตัวเป็นกลุ่ม
ไอเคมี จะถูกลมพัดพาไปในทิศทางใต้ลมจากจุดแพร่กระจาย กระแสอากาศได้พัดพากลุ่มไอเคมี
กลับไปกลับมา หรืออาจพัดขึ้นพัดลง การพัดอาจกระจายออกทางด้านข้างหรือขึ้นลงตามแนวด่ิง 
ความเข้มข้นของไอสารเคมีจึงไม่คงท่ี 

ข. ความคงตัวของสภาพอากาศมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมและระยะทางการเคล่ือนท่ี
ในทิศทางใต้ลมของกลุ่มไอสารเคมีหรือแอโรซอล (ตารางท่ี ๔ – ๑ สภาพอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อไอ
ของสารเคมี) สภาพความคงตัวของอากาศ (stable) หมายถึง มวลอากาศถูกต้านไม่ให้เคล่ือนท่ีขึ้นไป
ตามแนวด่ิง หรืออาจกล่าวได้ว่ามวลอากาศถูกกดทับด้วยบรรยากาศรอบข้าง กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
อัตราการเปล่ียนแปลงอุณหภูมติามความสูง (lapse rate) ของมวลอากาศโดยรอบเปล่ียนแปลงน้อย
กว่าการเปล่ียนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติกของมวลอากาศแห้ง (dry adiabatic lapse rate:  การ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิลดลง ๑ องศาเซลเซียส ทุก ๆ ความสูง ๑๐๐ เมตร) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ลักษณะนี้ อาจเรียกว่า “สภาวะผกผันตามสูง” (Inversion) ในกรณีท่ีเป็นสภาวะอากาศไม่คงตัว 
(unstable) คืออัตราการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศโดยรอบเปล่ียนแปลง
มากกว่าการเปล่ียนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติกของมวลอากาศแห้ง  กลุ่มไอท่ีอุ่นกว่าบรรยากาศ
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โดยรอบจะลอยขึ้น เรียกว่า “สภาวะตกต่ าตามสูง” (Lapse) ส าหรับสภาวะท่ีมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศเท่ากับการเปล่ียนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติกของ
มวลอากาศแห้ง เรียกว่า “สภาวะคงท่ีสูง” (Neutral) เป็นสภาวะท่ีอยู่ระหว่างสภาวะอากาศแบบคง
ตัวและไม่คงตัว  ปกติแล้ว สภาวะคงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะผกผันตามสูงเป็นสภาวะท่ีเหมาะ
ส าหรับการใช้อาวุธเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับสภาวะท่ีเหมาะสมรองลงมาคือสภาวะคงท่ี
ตามสูง แต่หากเป็นสภาวะไม่คงตัวไม่เหมาะส าหรับการใช้อาวุธเคมีให้เกิดประสิทธิภาพ ผลกระทบ
โดยรวมจากสภาวะความคงตัวของบรรยากาศ การแบ่งช้ันบรรยากาศ สภาพบรรยากาศแบบผสม 
และห้วงเวลากลางวันกลางคืน ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายแอโรซอล โดยเฉพาะใน
บรรยากาศระดับต่ าใกล้พื้นผิวโลก  การแบ่งช้ันบรรยากาศในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่าง
กัน ความร้อนจากพื้นดินในเวลากลางวันท าให้เกิดสภาวะลมพัดแปรปรวนและหมุนวน ส่งผลให้เมฆ
สาร คชรน. กระจายตัวไปในแนวด่ิงและแนวระนาบได้ไกลขึ้น การกระจายตัวในแนวด่ิงขึ้นสูงได้ถึง
ระยะ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ เมตร จากต าแหน่งท่ีเกิดการแพร่กระจาย ในทางตรงกันข้าม เวลา
กลางคืนพื้นดินเย็นเร็วกว่าบรรยากาศ จะไม่เกิดกระแสลมพัดหมุนวน เมฆสาร คชรน. ไม่กระจายตัว
ไปในแนวดิ่งและแนวระนาบมากนัก กลุ่มเมฆจึงมีความเข้มข้นสูงและมีขนาดเล็กลง  ในสภาวะผกผัน
ตามสูง กลุ่มเมฆอาจขยายตัวไปในแนวดิ่งเป็นระยะไม่เกิน ๑๐๐ ถึง ๒๐๐ เมตรเหนือพื้นดิน  ส าหรับ
ในห้วงเวลารุ่งเช้าและช่วงพลบค่ า พื้นดินยังไม่ค่อยได้รับความร้อนมากนัก จึงเกิดสภาวะบรรยากาศ
แบบผสมขึ้นในระดับความสูงประมาณ ๘๐๐ ถึง ๑,๒๐๐ เมตร ซึ่งเป็นสภาวะคงท่ีตามสูง อาจ
เกิดขึ้นได้ในห้วงเวลากลางวันหรือกลางคืนท่ีมีอากาศมืดครึ้ม ฝนตก มีหิมะ และลมแรง สภาวะความ
คงตัวของบรรยากาศไม่มีผลต่อการสลายตัวของสาร คชรน.  แต่ความเข้มข้นของเมฆสาร คชรน. 
อาจลดลงบ้าง ในรูปท่ี ๔ – ๑ เปรียบเทียบลักษณะสภาวะอากาศแบบคงตัวและไม่คงตัว 

ตารางที่ ๔ – ๑ สภาวะความคงตัวของอากาศที่ส่งผลกระทบต่อไอสารอันตราย 
สภาวะคงตัว/สภาวะผกผันตามสูง สภาวะคงที่ตามสูง สภาวะไม่คงตัว 
ช้ันอากาศอบอุ่นลอยเหนือช้ัน
อากาศเย็น (อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศ
โดยรอบ เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการ
เปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติก
ของมวลอากาศแห้ง) 

อุณหภูมิของช้ันอากาศไม่แตกต่าง
กัน (อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงของมวล
อากาศโดยรอบ เปลี่ยนแปลงกับ
การเปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดีย
เบติกของมวลอากาศแห้ง) 

ช้ันอากาศเย็นลอยเหนือช้ันอากาศ
อบอุ่น (อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศ
โดยรอบ เปลี่ยนแปลงมากกว่าการ
เปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติก
ของมวลอากาศแห้ง) 

พบได้ในคืนท้องฟูาโปร่งจนถึง
หลังจากดวงอาทิตย์ข้ึน ๑ ชม. เมื่อ 
ไม่มีหรือมีเมฆเล็กน้อย  ทั้งในวันทีม่ี
เมฆเต็มท้องฟูาและพ้ืนดินเป็น
น้ าแข็ง หรือมีหิมะปกคลุม ไอท่ี
เกิดข้ึนมักลอยเร่ียไปตามพ้ืนดิน  

พบได้ทั่วไปในวันที่มีเมฆปกคลุม
เต็มท้องฟูา 

พบได้ทั่วไปในวันที่ท้องฟูาแจ่มใส   
มีแดดจัด ความเร็วลมน้อยกว่า ๑๕ 
กม./ชม.  ไอจะลอยข้ึนด้วยอากาศที่
อบอุ่น  ลักษณะอากาศเช่นน้ีใน
ภูมิภาคแถบทะเลทรายที่มีอากาศ
ร้อน อาจกินเวลานานหลายเดือน  
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รูปที่ ๔ – ๑ เปรียบเทียบลักษณะสภาวะอากาศแบบไม่คงตัวและคงตัว 

ค. ความช้ืน เป็นการวัดปริมาณไอน้ าในอากาศ  สภาวะท่ีมีความช้ืนสูงผนวกกับมีอุณหภูมิ
สูง ท าใหก้ารใช้สาร คชรน. บางชนิดเกิดผลอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลหลายประการ 
ประการแรก การขับเหงื่อของร่างกายท าให้ดูดซับสาร คชรน. และแพร่กระจายไปตามผิวหนัง 
ประการท่ีสอง สารพุพองจะท าอันตรายได้อย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับผิวหนังท่ีชุ่มช้ืนมากกว่าผิวหนังท่ี
แห้ง ประการท่ีสาม ความช้ืนท าให้การเปื้อนพิษแพร่กระจายออกไปได้ดียิ่งขึ้น 

ง. หยาดน้ าฟูา  ท าให้เกิดอันตราย ๒ ลักษณะ คือ ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการ
แพร่กระจายจากการเปื้อนพิษบริเวณพื้นถนนและพื้นผิวอื่น ๆ ให้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง และ
เกิดอันตรายมากขึ้นจากการสัมผัสกับพื้นผิวท่ีเปื้อนพิษเนื่องจากหยดเหลวไม่ซึมลงในพื้นผิวท่ีเปียก
ช้ืนจากน้ าฝน เช่น สารมัสตาร์ดเมื่อหยดลงบนพื้นผิวท่ีเปียก คราบมันบาง ๆ จะแผ่ขยายบนพื้นผิว 
ท าให้สามารถตรวจพบได้ง่าย หิมะท่ีตกลงมาจะปิดคลุมหยดเหลวของสาร คชรน. ไว้ เมื่อมีอุณหภูมิ
ต่ าท าให้การระเหยกลายเป็นไอได้ช้า ท าให้มคีวามเข้มข้นของไอสารต่ ามาก ต่อมาหิมะเริ่มละลายท า
ให้เกิดอันตรายขึ้นมาอีก นอกจากนั้น หยดเหลวของสาร คชรน. ท่ีตกลงบนหิมะจะไหลซึมลงไปได้ถึง 
๒๐ เซนติเมตร (๘ นิ้ว)  และสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เมื่อหิมะเริ่มละลาย 

จ. อุณหภูมิสูง  ท าให้สารเคมีระเหยกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว และสารเคมีมักไม่คงทน
ในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูง 

ฉ. อุณหภูมิต่ า  ในขณะท่ีมีอุณหภูมิต่ าอาจท าให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีมีลักษณะเฉพาะและ
หลากหลาย พฤติกรรมของสารเคมีในสภาพแวดล้อมท่ีหนาวจัดคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมี
แตกต่างจากสภาพปกติ โดยท่ีสารเคมีอาจมีความคงทนมากขึ้น ดังกรณีต่อไปนี้ 

(๑) สารประสาท  แม้ว่ามีการเปื้อนพิษในระดับท่ีต่ ามาก แต่สามารถคงทนอยู่นาน
หลายช่ัวโมงหรือหลายวันในสภาพอากาศหนาว  ในสภาพแวดล้อมท่ีหนาวจัด สารประสาท มีสภาพ
เป็นของเหลวและสามารถซึมผ่านเส้ือผ้ากันหนาวธรรมดาได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของสารเคมีพบว่า  
อุณหภูมิไม่มีผลต่อการดูดซับผ่านลงดินหรือเข้าไปในเนื้อคอนกรีต ส่วนหิมะสามารถดูดซับสารเคมี
ภายในไม่กี่นาที จนเหลือความเข้มข้นน้อยกว่า ๒ เปอร์เซ็นต์ ท่ีสามารถแพร่อันตรายออกไปได้   

อากาศหนาวเย็น 

อากาศเย็น 

อากาศอบอุ่น 

อากาศหนาวเย็น 

อากาศเย็น 

อากาศอบอุ่น – ช้ันทีเ่กิดสภาวะผกผันตามสูง 

http://understoryweather.com/understory-captures-evidence-of-temperature-inversion-in-kansas-city/ 
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(๒) สารส าลักและสารโลหิต  ในสภาพแวดล้อมท่ีหนาวจัด สารส าลัก (สารท าลาย
ปอด) และสารโลหิต ยังคงมีอันตรายอย่างมากและเป็นสารไม่คงทน (อยู่ในสถานะเป็นไอ)  

(๓) สารพุพอง  สารซัลเฟอร์มัสตาร์ดท่ีมีความบริสุทธิ์สูง (ความเข้มข้นมากกว่า 
๙๙%) มีจุดหลอมเหลวท่ี ๑๘ C  นั่นคือ ท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า ๑๘ C ซัลเฟอร์มัสตาร์ดมีสถานะเป็น
ของแข็ง จึงมีความเส่ียงท่ีจะสัมผัสกับสารซัลเฟอร์มั สตาร์ดน้อยลง  ส าหรับสารลิวิไซต์มีจุด
หลอมเหลวท่ี -๑๘ C ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจุดหลอมเหลวของสารพุพองท่ีจะมีความเส่ียงท่ีอุณหภูมิต่ า 
ฉะนั้นสารพุพองท่ีอาจน ามาใช้ มักเป็นสารผสม (สารลิวิไซต์ผสมกับมัสตาร์ด) เพราะต้องการให้
สารเคมียังคงสถานะเป็นของเหลวแม้จะมีอุณหภูมิลดต่ าลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าอันตราย 

ช. ผลกระทบต่อการตรวจหา การตรวจพิสูจน์ทราบและการเฝูาตรวจ   
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแตกต่างกันในสภาพที่มีอุณหภูมหินาวจัด สารเคมียังคงระเหย 

เป็นไอได้ แต่อาจมีระดับความเข้มข้นของไอต่ ากว่าขีดความสามารถของเครื่องตรวจหา ดังนั้นจึงต้อง
มีอุปกรณ์รักษาสภาพอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (เช่น อุปกรณ์ให้ความร้อนส าหรับหลอดตรวจ)  

(ก) เครื่องตรวจสารเคมี M256A1 ในสภาพอากาศหนาวจัดท่ีมีอุณหภูมิ -๕ F 
(ประมาณ –๒๑ C) หรือต่ ากว่านี้ เครื่องตรวจสารเคมี M256A1 จะให้ผลการตรวจไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากสารละลายท่ีบรรจุอยู่ในแคปซูลแข็งตัว และไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีกแม้ว่าจะให้
ความร้อนเพื่อละลายใหเ้ป็นของเหลวแล้วก็ตาม  นอกจากนั้น เป็นการยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย
ท่ีจะให้ความร้อนบริเวณช่องท าปฏิกิริยาเคมี จึงมีวิธีเดียวท่ีท าได้คือพยายามรักษาอุณหภูมิของ
เครื่องตรวจสารเคมีให้สูงกว่าจุดเยือกแข็ง แต่ไม่ควรน าเครื่องตรวจสารเคมีไปวางใกล้กับแหล่งก าเนิด
ความร้อนโดยตรง เช่น ระบบท าความร้อนของยานพาหนะ วิธีท่ีควรปฏิบัติคือการน าเอาเครื่องตรวจ
สารเคมีไปไว้ในท่ีอบอุ่นของร่างกาย โดยอาจน าเครื่องตรวจสารเคมีซุกไว้ใต้ชุดเส้ือผ้ากันหนาว 
ส าหรับการตรวจหาสารเคมีด้วยกระดาษตรวจ M8 หรือ M9 ให้น าเอาสารท่ีสงสัยวางบนกระดาษ
ตรวจ M8 หรือ M9 แล้วใส่ในภาชนะท่ีมีฝาปิด (ภาชนะหรือกล่องบรรจุเครื่องตรวจสารเคมี 
M256A1) แล้วให้ความร้อนเพื่ออบอุ่นท้ังกระดาษตรวจและสารเคมีท่ีต้องสงสัยเพื่อให้สามารถท า
การตรวจได้ หรือน าเอาสารเคมีตัวอย่างไปไว้ในหีบกระสุนเปล่า แล้วให้ความร้อนภายนอกหีบเพื่อให้
สารเคมีระเหยกลายเป็นไอ ส าหรับแหล่งความร้อนภายนอกอาจเป็นกองไฟเล็ก ๆ หรือท่อระบบท า
ความร้อนก็ได้ 

(ข) เครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนาม (Chemical Agent Monitor:  CAM) 
และเครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนามรุ่นเสริมสมรรถนะ (Improved Chemical Agent Monitor:  
ICAM)  ในสภาพที่มีอุณหภูมิลดต่ าลง สารเคมีบางชนิด เช่น สารพุพอง จะกลายเป็นสารคงทนมาก
ยิ่งขึ้น หรือถูกแช่แข็งไว้ท าให้มปีริมาณไอสารเคมีต่ ากว่าขีดความสามารถของเครื่องตรวจ และสภาพ
อากาศท่ีหนาวเย็นท าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ส้ันลง       



- ๗๒ - 
 

(ค) กระดาษตรวจสารเคมี M8 และ M9  กระดาษตรวจสารเคมีไม่ได้มีข้อจ ากัด 
ส าหรับการใช้งานในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น แต่กระดาษตรวจสารเคมีสามารถใช้ตรวจได้เฉพาะกับ
สารเคมีหยดเหลวเท่านั้น  เมื่อสารเคมีแข็งตัวหรือถูกแช่แข็ง สามารถตรวจได้ด้วยการเก็บตัวอย่าง
สารเคมีโดยใช้แท่งไม้หรือท่ีตักแล้วขูดสารเคมีลงบนกระดาษตรวจ M8 หรือ M9  จากนั้นน า      
สารตัวอย่างพร้อมกระดาษตรวจไปวางบนพื้นผิวท่ีร้อน เช่น บนฝากระโปรงรถยนต์ขณะท่ีเครื่องยนต์
ก าลังท างานอยู่ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟูา หรือใช้เตาอุ่นถ้วยรองกระติกน้ า เพื่อให้สารตัวอย่างละลาย
จนสามารถท าการตรวจได้ เนื่องจากวิธีการนี้จะท าให้สารเคมีระเหยเป็นไอออกมา ดังนั้นจึงไม่ควร
ปฏิบัติภายในรถยนต์ท่ีเปิดเครื่องท าความร้อนหรือภายในเต็นท์  

ซ. มาตรการปูองกันเป็นบุคคล  
(๑) อุณหภูมิและสภาพอากาศเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เกิดภาวะเครียดจาก     

ความร้อน เมื่อมีการใช้เครื่องแต่งกายปูองกันและมักเกิดขึ้นในห้วงท่ีมีการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.  
ผบ.หน่วย ควรค านึงผลกระทบต่อขีดความสามารถของก าลังพลจากการใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน 
เช่นภาวะร่างกายสูญเสียน้ า ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจจากการใช้ระดับ ลภ. 
ในสภาพอากาศท่ีร้อนในกรณีท่ีมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องยาวนาน   

(๒) เมื่อมีการใช้เครื่องแต่งกายปูองกันร่วมกับเครื่องแต่งกายกันหนาว ยิ่งจะเพิ่ม  
ความเส่ียงจากการสูญเสียอันเนื่องมาจากความร้อน  และท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้อยลง 
ผบ.หน่วย จ าเป็นต้องใช้การประเมินความเส่ียงเพื่อก าหนดความจ าเป็นต่อการปูองกัน คชรน. ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  และต้องตระหนักว่าพืชพรรณจ าพวกหญ้าสามารถกระจายการเปื้อนพิษออกไป
ได้ดีกว่าหิมะ อีกท้ังสารเคมีสามารถเปล่ียนสถานะจากของแข็งให้กลายเป็นไอได้ภายในท่ีหลบภัยอัน
อบอุ่น ดังนั้นภายในเต็นท์หรือในยานพาหนะอาจเกิดอันตรายขึ้นมาได้  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หิมะเริ่ม
ละลายอาจท าให้การเปื้อนพิษแผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าขอบเขตการเป้ือนพิษเดิม         

(๓) หน้ากากปูองกัน  ต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณาส าหรับการปฏิบัติในห้วงก่อน ระหว่าง 
และภายหลังเหตุการณ์ด้าน คชรน. ในสภาพอากาศหนาวหรือมีอุณหภูมลิดต่ าลง 

 ควรใช้เลนส์ของหน้ากากแบบลดทอนแสง (neutral) หรือเลนส์สีเทา เพื่อ
ปูองกันภาวะตาบอดอันเนื่องมาจากแสงสะท้อนจากหิมะ และการเกิดไอน้ าเกาะท่ีเลนส์ 

 หากไม่มีเลนส์ลดทอนแสงหรือเลนส์สีเทา ให้ใช้กระดาษเทปกาวปิดทับเลนส์
หน้ากากโดยเว้นช่องเล็กๆ ไว้เพื่อให้สามารถมองทะลุผ่านออกไปได้  

 เติมน้ าใส่กระติกเพียง ๓/๔ เพื่อปูองกันไม่ให้กระติกน้ าแตกเมื่อน้ ากลายเป็น
น้ าแข็ง 

 เปุาน้ าท่ีค้างในท่อด่ืมน้ าของหน้ากากปูองกันออกให้หมด เพื่อปูองกันการ
เกิดน้ าแข็ง 
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 ในขณะสวมหน้ากากปูองกัน ให้หายใจออกอย่างช้าๆ และสม่ าเสมอ เพื่อ
ปูองกันการเกิดน้ าแข็งเกาะท่ีเลนส์หน้ากากปูองกัน 

 สะพายหรือผูกรัดย่ามหน้ากากในท่าท่ีท าให้การเคล่ือนท่ีได้สะดวกท่ีสุด 

 หลังจากถอดหน้ากากออกแล้ว ให้ใช้ผ้าเช็ดความช้ืนภายในหน้ากากออกให้
หมด เพื่อปูองกันการเกิดน้ าแข็ง 

(๔)  เครื่องแต่งกายปูองกัน  เครื่องแต่งกายปูองกันสารเคมีท่ีแจกจ่ายให้กับก าลังพล 
ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว  การสวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกันสามารถสวมใส่ทับ
ไว้ภายนอกหรือภายในเครื่องแต่งกายกันหนาว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดของ ผบ.หน่วย  เครื่องแต่ง
กายกันหนาวสามารถปูองกันสารเคมีท่ีมีอันตรายได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องแต่ง
กายปูองกันสารเคมีจะใช้แบบกันน้ าหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของ ผบ.หน่วย  

(๕) รองเท้าปูองกันสารเคมี (Overboot)  ไม่เหมาะกับการใช้สวมทับรองเท้าท่ีใช้ใน
ภาวะอากาศหนาว และไม่สามารถใช้ร่วมกับรองเท้าสกีหิมะ แต่ถุงเท้าปูองกัน คชรน. สามารถใช้
ร่วมกับรองเท้าสกีหิมะได้  

(๖) ถุงมือปูองกันสารเคมี  ขั้นตอนการสวมถุงมือปูองกันคือการสวมถุงมือฝูายส าหรับ
ซับเหงื่อก่อนสวมทับด้วยถุงมือยาง  ในสภาพอากาศหนาวควรเลือกใช้ถุงมื อท่ีสวมไว้ภายในให้
เหมาะสมเพื่อปูองกันอากาศนาว ในขณะเดียวกันต้องไม่บีบรัดแน่นเกินไป จนการไหลเวียนของโลหิต
ไม่สะดวก    

(๗) การใช้ท่ีหลบภัยส่วนรวม ในสภาพอากาศหนาว การดูดซับไอสารเคมีทางอ้อมมัก
เป็นปัญหาส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้า-ออกท่ีหลบภัยส่วนรวม ดังนั้นภายในท่ีหลบภัย
ส่วนรวม ต้องมีขีดความสามารถในการตรวจหาอันตรายได้เอง หากมีการตรวจพบอันตราย ก าลังพล
ท้ังหมดในท่ีหลบภัยส่วนรวมต้องรีบสวมหน้ากากทันที  เจ้าหน้าท่ีประจ าท่ีหลบภัยต้องตรวจหาก าลัง
พลท่ีเป้ือนพิษ และให้ออกจากท่ีหลบภัยเพื่อไปท าลายล้างพิษทันที เมือ่ตรวจไม่พบการเปื้อนพิษแล้ว 
ใหก้ลับเข้ามาในท่ีหลบภัยโดยปฏิบัติตามข้ันตอนในการเข้า-ออกท่ีหลบภัยอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับท่ีหลบ
ภัยท่ีใช้เป็นท่ีบังคับการหรือเป็นระบบท่ีหลบภัยท่ีไม่สามารถอพยพก าลังพลได้โดยง่าย ต้องเข้มงวด
ในการเฝูาตรวจก าลังพลทุกคนท่ีจะเข้าไปในท่ีหลบภัย และอาจจ าเป็นต้องด าเนินการท าลายล้างพิษ
ทุกครั้งก่อนท่ีจะเข้าไปในท่ีหลบภัย 

ฌ.  ผลกระทบต่อการจัดการอันตราย    
(๑) การท าลายล้างพิษยุทโธปกรณ์ การใช้น้ าท าลายล้างพิษอาจมีข้อจ ากัดเนื่องจาก

จุดเยือกแข็งของน้ า อาจเลือกใช้สารท าลายล้างพิษท่ีเป็นส่วนผสมสารฟอกขาวแห้ง (Super 
Tropical Bleach:  STB) ซึ่งวิธีนี้สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น ตักส่วนผสมแห้งโรยทับ
หรือตักใส่กระสอบทรายแล้วโรยกลบบริเวณท่ีเปื้อนพิษ  หลังจากท าลายล้างพิษด้วยวิธีการดังกล่าว
แล้ว ให้ขจัดส่วนผสมแห้งท่ีใช้ในการท าลายล้างพิษโดยการปัดกวาดหรือใช้ดิน/หิมะท่ีไม่เปื้อนพิษ
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กลบทับ เนื่องจากสาร STB มีฤทธิ์กัดกร่อน ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีท าลายล้างพิษควรสวมใส่เครื่องแต่งกาย
ปูองกันด้วย ส าหรับสารท าลายล้างพิษท่ีใช้ในลักษณะดูดซับในสภาพแวดล้อมท่ีหนาวจัดจะน ามาใช้
ได้อย่างจ ากัด เพราะการดูดซับใช้ได้เฉพาะกับของเหลวเท่านั้น ไม่สามารถดูดซับสารเคมีท่ีกลายเป็น
ของแข็งได้ 

(๒) การท าลายล้างพิษก าลังพล  จะต้องใช้เวลาในการเปล่ียนเครื่องแต่งกายปูองกัน 
หรือขั้นตอนการท าลายล้างพิษก าลังพลนานขึ้น ในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นท่ีมีเครื่องแต่งกายกัน
หนาวเพิ่มขึ้นมา อีกท้ังจ าเป็นต้องมีการท าลายล้างพิษรองเท้าสวมทับภายนอกด้วย  

ญ.  ผลกระทบต่อมาตรการการตอบโต้ทางการแพทย์  ในสภาพอากาศหนาวมีผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบเข็มฉีดยาอัตโนมัติส าหรับแก้พิษสารประสาท (Antidote Treatment, Nerve 
Agent Autoinjector (ATNAA) System)  เมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงถึงจุดเยือกแข็ง ให้น าเอา ATNAA 
จากย่ามหน้ากากปูองกันไปเก็บไว้ในกระเป๋าแนบติดกับล าตัว เพื่อพยายามให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิของร่างกาย  เพราะการฉีดของเหลวเย็นจัดเข้ากล้ามเนื้อจะท าให้กล้ามเนื้อชักกระตุกอย่าง
รุนแรงหรืออาจเกิดอาการช็อคหมดสติ  ถ้า ATNAA จับตัวเป็นน้ าแข็ง ไม่สามารถน าไปใช้ได้จนกว่า
น้ ายาละลายกลายเป็นของเหลว  ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติเพิ่มเติม คือพยายามเก็บรักษา ATNAA ไม่ให้จับตัว
เป็นน้ าแข็งในระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา และในขั้นตอนการส่งก าลังบ ารุง เมื่อจ าเป็นต้องใช้ 
ATNAA ต้องมั่นใจว่าเข็มได้แทงทะลุเส้ือผ้ากันหนาวเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้อ 

ฑ.  ผลกระทบจากสภาพอากาศต่อการใช้อาวุธเคมี   การใช้อาวุธเคมีมักเลือกใช้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  ตารางท่ี ๔ – ๒ และตารางท่ี  ๔ – ๓ แสดงถึงสภาพลมฟูาอากาศท่ี
เหมาะแก่การโจมตีด้วยอาวุธเคมีส าหรับสารไม่คงทนและสารคงทน ข้อพิจารณาในการใช้อาวุธเคมี
มักค านึงประเภทของสารเคมีและวิธีการปล่อยกระจาย   

ตารางที่ ๔ - ๒  สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะแก่การใชอ้าวุธเคมี (ส าหรับสารไม่คงทน) 
ปัจจัย สภาพทีเ่หมาะสม สภาพพอใช ้ สภาพไมเ่หมาะสม 

ความเร็วลม (กม./ชม.) < ๕ ๕ – ๑๓ ระเบิดทิ้งจากอากาศยาน > ๑๙  
ปืนใหญ่ > ๑๓ 

ความคงตัวของอากาศ  สภาวะอากาศคงตัว สภาวะคงที่ตามสูง สภาวะอากาศไม่คงตัว 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส ) > ๒๑  ๔ – ๒๑ < ๔ 
หยาดน้ าฟูา ไม่ม ี ฝนตกเล็กน้อย ฝนตกหนัก 
ภูมิประเทศ พ้ืนทีร่าบหรือ 

ทะเลเปิด  
สูง ๆ  ต่ า ๆ เพียง
เล็กน้อย หรือพ้ืนที่
แบบลูกคลื่น 

ยอดเนินเขา ยอดภูเขาสูง 

พืชพรรณ * ทุ่งหญ้าปุาโปร่งหรือ
พ้ืนที่โล่ง    

ปุาหนาแน่นปานกลาง มต้ีนไม้ข้ึนหนาทึบ หรือปุาทึบ 

*  เมฆอาจก่อตัวได้เหนือบริเวณยอดไม้ในปุา 
หมายเหตุ :  แสงแดดตามเขตภูมิภาคของโลกส่งผลกระทบต่อความคงตัวของอากาศ  



- ๗๕ - 
 

ตารางที่ ๔ - ๓  สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธเคมี (ส าหรับสารคงทน) 
ปัจจัย สภาพทีเ่หมาะสม สภาพพอใช ้ สภาพไมเ่หมาะสม 

การใช้สารเคมีเหลว เพ่ือให้เกิดการเปื้อนพิษจากหยดเหลว 
ความเร็วลม - ลมอ่อน ส าหรับสารเคมี

ทีค่วามดันไอสูง 
- ลมแรง ส าหรับสารเคมีที่

ความดันไอต่ า  
- ไม่มีกระแสลมแปรปรวน

หรือมีเพียงเล็กน้อย   

ลมพัดปานกลาง 

- ลมแรง ยกเว้นสารเคมีที่
ความดันไอต่ า   

- กระแสลมแปรปรวน
มาก 

ความคงตัวของอากาศ  สภาวะอากาศคงตัว สภาวะคงที่ตามสูง สภาวะอากาศไม่คงตัว 
อุณหภูมิ (องศา
เซลเซียส) 

อุณหภูมิผิวพ้ืนสูงกว่าจุด
เยือกแข็งของสารเคมี       
๑ – ๒๐  

อุณหภูมิผิวพ้ืนเท่ากับจุด
เยือกแข็งของสารเคมี หรือ
ระหว่าง ๒๑ – ๒๙ 

อุณหภูมิผิวพ้ืนต่ ากว่าจุด
เยือกแข็งของสารเคมี หรือ
มากกว่า ๓๐  

ความช้ืน สูง ปานกลาง ต่ า 
หยาดน้ าฟูา ไม่ม ี ฝนตกเล็กน้อย ฝนตกหนัก 
ภูมิประเทศ (ดิน)  ระหว่างร่วนซุยและดิน

ดาน/แข็ง  
ร่วนซุย ดินดาน/แข็ง   

พืชพรรณ  ทุ่งหญ้าปุาโปร่ง หรือพ้ืนที่
โล่ง 

ปุาหนาแน่นปานกลาง - ไม้ใหญ่ข้ึนหนาแน่น 
- ปุารกทึบ 

๔-๓  สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่ออาวุธชีวะ (Effects of Weather on Biological Agent) 
ก. เมื่อสารชีวะถูกปล่อยแพร่กระจายไปในอากาศ  ผลท่ีเกิดขึ้นจากสารชีวะมักจะขึ้นอยู่

กับสภาพลมฟูาอากาศในบริเวณนั้น  ในสภาพท่ีมีกระแสลมพัดอ่อน ๆ หรือมีกระแสลมแปรปรวน 
เป็นสภาวะท่ีเอื้อต่อการแพร่กระจายของสารชีวะให้ครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง การแผ่ขยาย
ของเมฆสารชีวะจะมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสภาวะความแปรปรวนของอากาศ  สภาพลมฟูา
อากาศในท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อกระบวนการเคล่ือนท่ีและแพร่กระจายของเมฆสารชีวะ ในสภาวะ
อากาศแปรปรวนจะขึ้นอยู่กับความสูงต่ าของภูมิประเทศ  อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วลม เป็นต้น 
สภาพการกระจายตัวและความเข้มข้นของกลุ่มเมฆสารชีวะในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นการตรวจหาสารชีวะจึงต้องมีระบบการตรวจหาและระบบการเตือนภัยสารชีวะท่ีได้รับ
ออกแบบมาเพื่อใหรู้้จักรูปแบบการแพร่ของสารชีวะท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้    

ข. ผลกระทบจากอุณหภูมิต่อสารชีวะ  มีโอกาสเป็นไปได้ท่ีจะมีการใช้อาวุธชีวะในพื้นท่ีท่ีมี
อากาศหนาว และการใช้สารชีวะในสภาพอากาศหนาวเย็นมีประสิทธิผลท่ีดี (มีข้อยกเว้นน้อยมาก) 
สัตว์พาหะ (แมลงท่ีติดเช้ือ) มักไม่มีชีวิตรอดในสภาพอากาศหนาวจัด จึงเป็นการยากท่ีจะใช้สารชีวะ
ในลักษณะท่ีเป็นแอโรซอล  แต่หากเป็นท็อกซินจะใช้ได้ผลดีกว่า  เมื่ออุณหภูมิต่ าลงแบคทีเรียและ
ไวรัส บางชนิดสามารถปรับตัวเองให้อยูร่อดได้ด้วยการสร้างสปอร์มาห่อหุ้มตัวเอง เมื่ออากาศอุ่นขึ้น
แบคทีเรียหรือไวรัสจะกลับมาท าอันตรายต่อก าลังพลได้อีก สภาวะผกผันตามสูงท่ีเกิดขึ้นได้ในบริเวณ
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ท่ีหนาวเย็น ยังผลให้กลุ่มเมฆแอโรซอลของสารชีวะเกาะกลุ่มกันอยู่ได้นานและค่อย ๆ  เคล่ือนท่ีไป
อย่างช้า ๆ ท าให้ภัยคุกคามจากสารชีวะจึงคงตัวอยูไ่ด้เป็นเวลายาวนาน 

ค. มาตรการปูองกันเป็นบุคคล   ก าลังพลท่ีอยู่บริเวณท่ีมีอากาศหนาวเย็นมีโอกาสได้รับ
สารชีวะได้โดยง่าย เนื่องจากเช้ือโรคสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วในบริเวณท่ีมีผู้คนเบียดเสียดกัน
อยู่ในท่ีอบอุ่น และการบริโภคอาหาร น้ าด่ืม และการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมท้ังขาดการปฏิบัติตาม
สุขศาสตร์ทหารท่ีดี  ฝุายข้าศึกจึงมักชอบโจมตีแหล่งอาหารและน้ าด่ืม เนื่องจากมีความยากล าบาก
ต่อการส่งก าลังบ ารุง  อาหารและน้ าด่ืมจึงเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากในสภาพแวดล้อมท่ีมีอากาศหนาวเย็น 

ง. ผลกระทบจากสภาพลมฟูาอากาศต่อการใช้สารชีวะ  ในตารางท่ี ๔ - ๔ สภาพลมฟูา
อากาศท่ีมีโอกาสเหมาะต่อการใช้สารชีวะ แสดงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สารชีวะ ซึ่งมีข้อยกเว้นและ
ตัวแปรหลายประการท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยสภาพอากาศ ฝุายการข่าวและเจ้าหน้าท่ี คชรน. ควร
ร่วมกันประเมินถึงขีดความสามารถในการใช้สารชีวะของฝุายข้าศึก และศึกษาถึงคุณสมบัติจ าเพาะ
ของสารชีวะท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศด้วย   

ตารางที่ ๔ - ๔ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะต่อการใชส้ารชีวะ 
ปัจจัยสภาพอากาศ สภาพทีเ่หมาะสม สภาพพอใช ้ สภาพไมเ่หมาะสม 

ความเร็วลมที่ระดับความ
สูง ต่ ากว่า ๑๖ เมตร 

๑๕ – ๓๒ กม./ชม. ๙ – ๑๕ กม./ชม. ลมพัดต่ ากว่า ๙ กม./ชม. หรือ
พัดแรงกว่า ๓๒ กม./ชม. 

ความคงตัวของอากาศ  สภาวะอากาศคงตัว สภาวะคงที่ตามสูง สภาวะอากาศไม่คงตัว 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ๑ – ๒๐ ๒๑ – ๒๙ มากกว่า ๓๐ 

ความช้ืน (เปอร์เซ็นต์) มากกว่า ๖๐ ๔๐ – ๖๐ น้อยกว่า ๔๐ 

หยาดน้ าฟูา ไม่มี – ฝนเบาบาง ฝนตกเล็กน้อย ฝนปานกลางถึงตกหนัก 

 
๔-๔  สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่ออันตรายจากรังสีและนิวเคลียร์  
       (Effects of Weather on Radiological and Nuclear Hazard) 

ก. ผลอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์  สภาพลมฟูาอากาศในฤดูหนาวมีอิทธิพลต่อผล
อันตรายท่ีเกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งประกอบด้วยแรงระเบิด รังสีความร้อน และรังสีนิวเคลียร์ 

(๑) ผลอันตรายจากแรงระเบิด  ในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง รัศมีการ
ท าลายล้างเปูาหมายท่ีเป็น ส่ิงปลูกสร้างอาจกินบริเวณกว้างได้ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ด้วยสภาพ        
ภูมิประเทศแบบทุ่งราบน้ าแข็ง (tundra) เป็นภูมิประเทศท่ีไม่สม่ าเสมอและเต็มไปด้วยร่องน้ าแข็ง 
ช่วยกระจายและลดแรงระเบิด ผลอันตรายจากแรงระเบิดเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเคล่ือนท่ี เพราะ
จะท าให้น้ าแข็งท่ีปกคลุมเกิดการแตกและละลายกลายเป็นน้ า พร้อมท้ังอาจเกิดหิมะถล่มในบริเวณ
พื้นท่ีภูเขา จึงควรหลีกเล่ียงการเข้าไปในพื้นท่ีดังกล่าว  ปรากฏการณ์หิมะถล่มอาจกินพื้นท่ีเป็น
บริเวณกว้างได้ถึง ๓๐ กม. และอาจท าให้เกิดน้ าท่วมใหญ่ในบริเวณท่ีเป็นหุบเขา 
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(๒) ผลอันตรายจากรังสีความร้อน  น้ าแข็งและหิมะมีความสามารถในการสะท้อนแสง
ได้เป็นอย่างดี จึงควรขยายพื้นท่ีระยะปลอดภัยต่ าสุด (Minimum Safe Distance – MSD) ขึ้นไปอีก 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ ส าหรับก าลังพลท่ีไม่ได้รับการแจ้งเตือน  แสงสว่างจ้าท่ีเกิดจากระเบิดของอาวุธ
นิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนมีผลท าให้มีก าลังพลจ านวนมากเกิดตาพร่ามัว  อากาศ
ท่ีหนาวเย็นช่วยลดผลอันตรายจากรังสีความร้อนลงได้ หิมะและน้ าแข็งท่ีปกคลุมช่วยลดโอกาสการ
ลุกไหม้ของวัสดุติดไฟ อย่างไรก็ตาม รังสีความร้อนท่ีเกิดขึ้นอาจท าให้หญ้าแห้งในบริเวณทุ่งราบ
น้ าแข็งลุกไหม ้และควรหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดหิมะถล่ม ซึ่งอาจกว้างถึง ๓๐ กม. อันเป็นผล
มารังสีความร้อนท่ีท าให้อากาศอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว  

(๓) ผลอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์  เนื่องจากถนนหนทางท่ีใช้สัญจรถูกจ ากัดด้วย
สภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ถนนท่ีเป้ือนพิษรังสีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนท่ีและการส่งก าลังบ ารุง    
พื้นท่ีบางแห่งอาจมีกระแสลมแรง ซึ่งอาจสร้างปัญหาต่อการพยากรณ์การเปื้อนพิษรังสีและการ
เคล่ือนท่ีข้ามพื้นท่ีเป้ือนพิษรังสีด้วย 

ข. ผลกระทบต่อการตรวจหา การตรวจพิสูจน์ทราบและการเฝูาตรวจ  
(๑) ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีกระแสลมแรง ท าให้ขอบเขตพื้นท่ีอันตรายใต้ลมขยาย

กว้างขึ้น  ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการเฝูาตรวจและส ารวจรังสี  การส ารวจรังสีทางอากาศเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความสูงในการปฏิบัติการบินส ารวจรังสี 

(๒) ในพื้นท่ีหรือจุดท่ีมีการเป้ือนพิษรังสีสะสมสูง (hot spot) อาจเป็นบริเวณท่ีมีหิมะ
ตกหนักหรือกองหิมะ บริเวณนี้ต้องเพิ่มความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างการส ารวจรังสี 

(๓) เครื่องมือวัดรังสีแบบ RADIAC (ใช้ส าหรับตรวจหา ส ารวจ และเฝูาตรวจอันตราย
จากรังสี) ควรเปิดอบอุ่นเครื่องเตรียมใช้งาน (warm up) ให้นานเพียงพอจนเครื่องพร้อมใช้งานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

ค. มาตรการปูองกันเป็นบุคคล 
(๑) บริเวณท่ีมีอุณหภูมิลดต่ าลง การปฏิบัติการทางภาคพื้นดินมีความล่อแหลมมาก

จากผลกระทบท่ีเกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ เพราะมีความยุ่งยากในการเตรียมหลุมบุคคล
หรือท่ีมั่นส าหรับใช้เป็นท่ีหลบภัยใต้ดิน จึงควรใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สร้างท่ีหลบภัยและท่ีมั่นจากหิมะและน้ าแข็ง แม้ว่าหิมะและ
น้ าแข็งจะมีประสิทธิภาพในการปูองกันอันตรายจากรังสีไม่ดีเท่ากับดิน แต่สามารถใช้ปูองกันอันตราย
จากรังสีได้ในระดับหนึ่ง หิมะทับถมกันอย่างหลวม ๆ หนา ๖๐ ซม. และหิมะท่ีอัดแน่นหนา ๓๐ ซม. 
สามารถลดระดับรังสีลงได้ครึ่งหนึ่ง    

(๒) เครื่องแต่งกายเส้ือผ้ากันหนาว (เส้ือผ้าช้ันนอกสีขาว)  มีข้อได้เปรียบเนื่องจากมี
คุณสมบัติในการดูดซับต่ า ดังนั้นจึงช่วยลดอันตรายจากรังสีความร้อนลงไปได้ 
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ง. ผลกระทบต่อการจัดการอันตราย  การท าลายล้างพิษฝุุนกัมมันตรังสีบนยานพาหนะ
กระท าได้โดยการใช้ไม้กวาดหรือกิ่งไม้ปัดออก พึงตระหนักว่า การปัดฝุุนกัมมันตรังสีออกจาก
ยุทโธปกรณ์นั้นไม่ใช่วิธีการท าให้หมดความเป็นพิษ เพียงแต่เป็นการย้ายการเป้ือนพิษไปยังบริเวณอื่น  

 

ตอนท่ี ๒ 
ผลกระทบจากสภาพพ้ืนท่ีต่อ คชรน. 

(Ground Effects on CBRN) 

๔-๕  ผลกระทบจากสภาพพื้นที่ (Ground Effect) 
ก. พืชพรรณ  สารเคมีหยดเหลวท่ีเกาะติดตามใบไม้อาจถูกปูายออกไปจากการสัมผัส  

แม้ว่าบริเวณยอดไม้จะช่วยกั้นไม่ให้หยดเหลวจ านวนมากหล่นลงถึงพื้น  แต่อาจยังมีหยดเหลวจ านวน
หนึ่งสามารถเล็ดรอดผ่านไปได้  ในบริเวณผืนปุาเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีลมพัดอ่อนและอุณหภูมิต่ า
กว่าพื้นท่ีโล่ง มีผลท าให้ความเข้มข้นของไอสารเคมีลดน้อยลง แต่ระยะเวลาท่ีก่ออันตรายยาวนานขึ้น 

ข. ลักษณะพื้นผิว  พื้นผิวเกือบทุกประเภทมักมีรูพรุน ยิ่งพื้นผิวมีรูพรุนมากก็จะยิ่งดูดซับ
สารคงทนได้ง่ายข้ึน ท าให้มีอันตรายจากไอระเหยในระดับต่ าได้นานขึ้นแต่มีอันตรายจากการสัมผัส
ลดลง  

ค. พื้นผิวประดิษฐ์ (Artificial Surface) ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะอาจเกิดการเปื้อนพิษ 
จากสารเคมีหยดเหลวตกใส่หรืออาจเกิดจากการสัมผัสกับพื้นผิวท่ีเปื้อนพิษ  ลักษณะอันตรายขึ้นอยู่
กับลักษณะของพื้นผิว ดังนี้ 

(๑) พื้นผิวท่ีเป็นรูพรุน/ซึมผ่านได้  เนื่องจากสารเคมีสามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวของ
วัตถุท่ีเป็นรูพรุนหรือพื้นผิวท่ีแทรกซึมผ่านไปได้ เช่น วัสดุประเภทยาง สีหรือพลาสติก ซึ่งมักไม่มี
อันตรายจากการสัมผัส แต่จะมีอันตรายจากไอท่ีระเหยออกมา นอกจากนั้นสารเคมียังอาจแทรกซึม
อยู่ตามร่องตะปูเกลียว ร่องหมุด ข้อต่อ แผ่นปูายแสดงข้อมูล รวมถึงสลักยึด โดยท่ียังคงมีอันตราย
แฝงอยู่ตราบเท่าท่ียุทโธปกรณ์นั้นยังไม่ได้ถูกถอดแยกช้ินส่วนออกมา 

(๒) พื้นผิวท่ีแทรกซึมผ่านไม่ได้  สารเคมีท่ีเกาะติดกับพื้นผิวท่ีแทรกซึมผ่านไม่ได้ เช่น
กระจกบังลม สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ท้ังจากการสัมผัสและในลักษณะท่ีเป็นไอ 

ง. ผลกระทบจากสภาพภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศมีผลกระทบต่อลักษณะการ
กระจายตัวของสาร คชรน. ในรูปท่ี ๔ – ๒  แสดงถึงลักษณะของสภาพภูมิประเทศท่ีมีผลกระทบต่อ
การไหลของลม 
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รูปที่ ๔ – ๒  ลักษณะของสภาพภูมิประเทศที่มีผลกระทบต่อการไหลของลม 

๔-๖  ทะเลทราย (Desert) 
ก. การปฏิบัติการในพื้นท่ีทะเลทรายมีปัญหาด้าน คชรน. ท่ีแตกต่างกันหลายประการ 

บริเวณพื้นท่ีทะเลทรายมีอุณหภูมิในห้วงเวลากลางวันระหว่าง ๓๐ – ๕๒ C  และมักเป็นสภาวะ
อากาศไม่คงตัวหรือความชันของอุณหภูมิเป็นแบบตกต่ าตามสูง จึงไม่เหมาะต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 
คชรน. แต่หากเป็นเวลากลางคืน พื้นดินจะเย็นลงอย่างรวดเร็วและมีสภาวะอากาศคงตัวหรือความ
ชันของอุณหภูมิเป็นแบบผกผันตามสูง ดังนั้น การวางแผนปฏิบัติการในพื้นท่ีทะเลทราย ควรค านึงถึง
โอกาสท่ีจะถูกโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. ในเวลากลางคืนหรือในห้วงรุ่งเช้า นอกจากนั้น ควรท าความ
เข้าใจถึงสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูง สามารถสร้างผลกระทบต่อส่ิงอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ปูองกัน 
คชรน. ในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาได้   

ข. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี  
(๑) อาวุธเคมีอาจใช้โจมตีเฉพาะแห่งหรือโจมตีตรงต่อเปูาหมาย รูปแบบการโจมตีใน

ลักษณะนี้มักน ามาใช้ในกรณีท่ีมีอุณหภูมิสูง เพราะสารเคมีสามารถระเหยกลายเป็นไอได้รวดเร็ว เช่น 
ในกรณีท่ีความชันของอุณหภูมิเป็นแบบคงท่ีตามสูง อุณหภูมิประมาณ ๓๒ C  มีลมพัดอ่อน ๆ จะ
ท าให้สารซารินระเหยกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว 

(๒) ดินในทะเลทรายมีรูพรุนมาก อาจมีการโจมตีสนับสนุนโดยใช้สารเคมีหยดเหลวท่ี
ไม่หนืดมากนักในห้วงเวลาก่อนรุ่งเช้า พื้นดินจะดูดซับสารเคมีเอาไว้ เมื่อถึงเวลากลางวันพื้นดินร้อน
ขึน้ สารเคมีเริ่มระเหยกลายเป็นไอท าใหเ้กิดอันตรายจากไอสารเคมี 

(๓) การโจมตีด้วยสารไม่คงทน มักไม่เกิดขึ้นในห้วงเวลากลางวัน เนื่องจากสภาพ
อากาศท าให้สารเคมีกระจายหายไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ในห้วงเวลากลางคืนเป็นสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะแกก่ารโจมตีด้วยอาวุธเคมี เนื่องจากกลุ่มไอของสารเคมีจะลอยเรี่ย ๆ ไปกับพื้นดินและไหลไป
รวมกันในบริเวณท่ีต่ า เช่น ในหลุมบุคคล 

(๔) ในการวางแผนปูองกัน ควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการในเวลากลางคืน ซึ่ง
ช่วยลดความเครียดจากความร้อนท่ีเกิดจากการใช้ระดับ ลภ. ควรให้ความใส่ใจกับก าลังพลท่ีก าลัง
นอนหลับพักผ่อนโดยอาจก าหนดให้สวมหน้ากากปูองกันไว้ด้วย และก าชับก าลังพลให้หมั่น
ตรวจสอบรอยรั่วของหน้ากากปูองกันอย่างสม่ าเสมอ  การโจมตีมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมากกว่า
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ในเวลากลางวัน ควรก าหนดให้ใช้ระบบเพื่อนคู่หูหรือก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีเฝูาตรวจการปฏิบัติของ
ก าลังพล รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม รจป. ของหน่วย 

ค. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ  การใช้สารชีวะในลักษณะด้ังเดิมท่ีเป็นแอโรซอล 
ของเช้ือท่ีมีชีวิตมักใช้ไม่ได้ผลในพื้นท่ีแถบทะเลทรายซึ่งมีอุณหภูมิสูง  ยกเว้นสารชีวะจะสร้างสปอร์
มาห่อหุ้มตัวมันเอง อันเป็นผลมาจากความช้ืนต่ าและมีรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตท่ีมาพร้อมกับแสงแดด 
ส าหรับก าลังพลท่ีเคล่ือนท่ีข้ามพื้นท่ีหรือเข้ายึดครองพื้นท่ีแถบทะเลทรายในระยะยาว มีโอกาสน้อยท่ี
จะเผชิญอันตรายจากสารชีวะท่ียังมีชีวิตยกเว้นสารชีวะในรูปของสปอร์ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศ
ในเวลากลางคืนนั้นเหมาะท่ีสุดต่อการลักลอบปล่อยกระจายแอโรซอลสารชีวะ  ส าหรับท็อกซินไม่ได้
รับผลกระทบจากสภาพอากาศแบบทะเลทราย และสามารถใช้ได้ในลักษะเดียวกับการใช้อาวุธเคมี 

ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์  โดยท่ัวไปแล้ว การวางแผนการปูองกันอาวุธ
นิวเคลียร์ส าหรับการปฏิบัติการในสภาพภูมิประเทศแถบทะเลทราย ก็ใช้ลักษณะการปูองกัน
นิวเคลียร์เช่นเดียวกันกับในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ   แต่ในทะเลทรายมักไม่มีต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ 
และไม่มีส่ิงปลูกสร้างถาวร  เช่น  ปุาไม้และอาคารสถานท่ี  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาการก่อสร้างท่ีมั่น
ใหแ้ข็งแรง  อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างมักประสบกับความยุ่งยากพอสมควร เพราะทรายไม่มั่นคงนัก 
แต่ทรายสามารถน ามาใช้ท ากระสอบทรายซึ่งให้การปูองกันรังสีได้ดี และด้วยกระแสลมท่ีพัดแรงอาจ
ท าให้พื้นท่ีเป้ือนพิษรังสีแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง  
๔-๗  พื้นที่ป่า  (Jungle) 

ก. ในสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นปุาและมีสภาพอากาศร้อนช้ืน การรักษาความพร้อมในการ
ปูองกัน คชรน. อย่างได้ผลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีก าลังพลต้องมีวินัยและรักษามาตรฐานการปฏิบัติ
ของตนเองอย่างเคร่งครัด  ด้วยสภาพอากาศในบริเวณผืนปุามีอุณหภูมิสูงตลอดเวลา ฝนตกชุก และ
มีความช้ืนสูง แทบจะไม่มีลมพัดหรือมีลมพัดอ่อนมาก ยอดไม้ท่ีหนาทึบช่วยปิดกั้นแสงแดดไม่ให้ส่อง
ถึงพื้น  ผบ.หน่วย ต้องคาดการณ์และวางแผนการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในกรณีท่ีประสิทธิภาพของหน่วย
ลดลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังต้องค านึงถึงความสูญเสียอันเนื่องจากความร้อนไว้ด้วย ผบ.หน่วย อาจ
ก าหนดมาตรการปูองกันพิเศษเพิ่มเติม เพื่อรักษาสภาพยุทธภัณฑ์ปูองกัน คชรน. ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างยาวนาน เหตุจ าเป็นท่ีต้องก าหนดมาตรการปูองกันพิเศษเพิ่มเติมนั้น เนื่องจากในพื้นท่ีปุามี
โอกาสท่ียุทโธปกรณ์จะเกิดเช้ือรา ช ารุด และเกิดสนิมได้ในเวลาอันรวดเร็ว   

ข. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี  การใช้สารเคมีในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปุาอาจ
สร้างปัญหายุ่งยากใหก้ าลังฝุายเรา กระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดบรรจุสารเคมีประเภทคงทนท่ีท้ิงมา
จากเครื่องบิน อาจตกทะลุผ่านยอดไม้ลงมาก่อนท่ีจะระเบิดแล้วปล่อยสารเคมีแพร่กระจายออกมา 
สารเคมีเหล่านี้คงเป็นอันตรายตามพื้นปุาได้อย่างยาวนาน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นท าให้เกิดอันตรายใน
ลักษณะท่ีเป็นไอจากสารเคมีหยดเหลว  ไอสารเคมีท่ีเกิดขึ้นจะลอยคละคุ้งอยู่ในผืนปุาได้นาน เพราะ
ไม่ค่อยมีลมพัดพาเอาไอของสารเคมีออกไป  ด้วยเหตุท่ีไม่ค่อยมีลมพัดจึงท าให้พื้นท่ีอันตรายใต้ลมไม่
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ขยายออกไปจากต าแหน่งท่ีเกิดการโจมตีมากนัก  เมื่อมีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นปุา จ าเป็นต้องใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน แต่ด้วยสภาพที่มีอุณหภูมิและความช้ืนสูงผนวกกับความ
อดทนของร่างกายมีอย่างจ ากัดจากความร้อนเมื่อต้องทนอยู่ในระดับ ลภ. จึงท าให้การปฏิบัติภารกิจ
ด้อยประสิทธิภาพลงไป   

ค. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ  สภาพแวดล้อมท่ีเป็นปุาเป็นบริเวณท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับการใช้อาวุธชีวะ เนื่องจากมีอุณหภูมิท่ีอบอุ่นพอเหมาะ มีความช้ืนสูง และไม่ค่อยมี
แสงแดด ล้วนมีส่วนช่วยให้เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคมีชีวิตอยู่รอดและทวีจ านวนขึ้นได้ ด้วยกระแสลมท่ีพัด
อ่อนประกอบกับความหนาแน่นของผืนปุาท าให้พื้นท่ีอันตรายใต้ลมมีจ ากัด  การปฏิบัติท่ีส าคัญอย่าง
ยิ่งเมื่อต้องอยู่ในปุา คือการรักษาสุขศาสตร์ทหารอย่างเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมสัตว์
พาหะและสัตว์จ าพวกฟันแทะ หนู)  รวมไปถึงการใช้ยาทาผิวหนังหรือเส้ือผ้าส าหรับปูองกันแมลง 
และการใช้มุ้งเคลือบสารกันแมลง  การปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวมีส่วนช่วยควบคุมโรคท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและการโจมตีด้วยอาวุธชีวะ  ก าลังพลควรสวมหน้ากากปูองกันและปล่อยแขนเส้ือลงเพื่อ
ปูองกันผิวหนังไม่ให้มีโอกาสสัมผัสกับสารชีวะ  

ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ พืชพรรณท่ีหนาทึบมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อย
ต่อผลอันตรายเริ่มแรกที่เกิดจากระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์  ยกเว้นในกรณีท่ีมียอดไม้หนาทึบจะช่วย
ปูองกันรังสีความร้อนได้บ้าง แรงระเบิดท่ีเกิดขึ้นท าให้ต้นไม้ล้มราบลงเป็นบริเวณกว้างและมีผล
อันตรายจากขีปนาวุธ  การตกของฝุุนกัมมันตรังสีท่ีค้างอยู่บนยอดไม้หนาทึบท าให้มีผลอันตรายจาก
รังสีนิวเคลียร์ตกค้างลดลง  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีฝนตกลงมาจะชะเอาฝุุนกัมมันตรังสีจากยอดไม้ลงสู่
พื้นดิน และน้ าฝนจะพัดเอาฝุุนกัมมันตรังสีไหลไปรวมกันในแอ่งน้ าท าให้เกิดจุดท่ีมีการเปื้อนพิษรังสี
สะสมสูง (hotspot)   
๔-๘  พื้นที่ภูเขา (Mountain) 

ก. สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นท่ีภูเขาบีบบังคับให้ต้องเตรียม   
ความพร้อมในการปูองกัน คชรน. ไว้ในระดับสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศท่ีขรุขระจึงกลายเป็น
ข้อจ ากัดในการวางกองก าลังขนาดใหญ่ในพื้นท่ี หน่วยข้างเคียงอาจไม่สามารถให้การสนับสนุนได้
อย่างเต็มท่ี อีกท้ังการสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงอาจลดลงและประสบปัญหาด้านความ
คล่องแคล่วในการเคล่ือนท่ี ดังนั้นการรบในบริเวณพื้นท่ีภูเขาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีก าลังฝุายเราทุก
หน่วยต้องมีขีดความสามารถในการปูองกันตนเองด้าน คชรน. ได้อย่างเพียงพอ 

ข. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี  การรบในบริเวณพื้นท่ีภูเขา (Mountain 
Warfare) หากมีการใช้กระสุนเคมีมักเป็นการโจมตีทางอากาศ  ก าลังพลต้องต่ืนตัวเพื่อรับ
สถานการณ์การโจมตีทางอากาศอยู่เสมอ  เมื่อถูกโจมตีให้รีบปฏิบัติการปูองกันตนเองทันที การ
ปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในบริเวณพื้นท่ีภูเขามีหลักการเช่นเดียวกันกับการถูกโจมตีด้วยอาวุธ
เคมีในพื้นท่ีราบ อย่างไรก็ตาม ผลจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศในบริเวณพื้นท่ีภูเขามีความ
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แตกต่างจากพื้นราบ มีผลต่อทิศทางการไหลของกลุ่มเมฆในทิศทางใต้ลม  เช่น ในหุบเขาติดกันอาจมี
ลมพัดไปในทิศทางท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในบริเวณหุบเขาหนึ่ง อาจไม่มี
ผลกระทบต่อหน่วยทหารที่อยู่ในหุบเขาติดกัน  

ค. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ การปูองกันอาวุธชีวะในบริเวณพื้นท่ีภูเขาไม่
แตกต่างจากหลักการปูองกันอาวุธชีวะในบริเวณพื้นราบ 

ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์   การเล็งเปูาหมายส าหรับอาวุธนิวเคลียร์ใน
บริเวณพื้นท่ีภูเขานั้นง่ายกว่าบริเวณพื้นราบ เนื่องจากขาดแคลนถนน ทางรถไฟและการเคล่ือนท่ีได้
อย่างเช่ืองช้าซึ่งเป็นปัญหาต่อการเคล่ือนย้ายก าลังพล  นอกจากนั้นยังประสบปัญหายุ่งยากในการ
เตรียมท่ีต้ังยิง (หลุมบุคคล) หรือส่ิงปลูกสร้างส าหรับใช้เป็นท่ีหลบภัยในบริเวณท่ีเต็มไปด้วยหินและ
พื้นท่ีเป็นน้ าแข็ง ท่ีหลบภัยแบบแสวงเครื่องท่ีสร้างจากหิมะ น้ าแข็งหรือก้อนหิน อาจน ามาใช้เพื่อการ
ปูองกันได้บ้าง  เนื่องจากกระแสลมในบริเวณภูเขาเปล่ียนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ท าให้บริเวณพื้นท่ี
เปื้อนพิษมักไม่แน่นอน จุดท่ีมีการเป้ือนรังสีสะสมสูงอาจอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิดไปได้ไกล ใน
ขณะเดียวกันบริเวณท่ีมีการเป้ือนรังสีน้อยท่ีสุดอาจอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของการระเบิดก็ได้  ด้วย
ขีดจ ากัดในการเคล่ือนท่ีจึงเป็นอุปสรรคต่อการส ารวจรังสีทางภาคพื้นดิน ส าหรับการส ารวจรังสีทาง
อากาศก็ยุ่งยากในการรักษาระดับความสูงในการบินส ารวจ มีผลท าใหก้ารอ่านค่ารังสีคลาดเคล่ือนไป
จากค่าท่ีแท้จริง ท่ีหลบภัยตามธรรมชาติ เช่น ถ้ า หุบเขาลึก และบริเวณหน้าผา สามารถใช้ปูองกัน
อันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์และจากการเป้ือนพิษรังสีได้บ้าง  ยอดเขาท่ีเป็นท่ีโล่งอาจท าให้มีจ านวน
ผู้บาดเจ็บจากรังสีความร้อนเพิ่มมากขึ้น  การสวมใส่เส้ือผ้าหลายช้ันเพื่อกันหนาวในบริเวณภูเขาจะ
ช่วยลดการบาดเจ็บจากรังสีความร้อนได้  เมื่อหน่วยต้องปฏิบัติภารกิจในสภาวะสงครามนิวเคลียร์ใน
บริเวณพื้นท่ีภูเขาให้ระมัดระวังการเลือกท่ีต้ังหน่วยจากการถล่มของก้อนหินหรือดินโคลนลงมาทับ 
๔-๙  พื้นที่บริเวณชายฝั่ง  (Littoral Environment) 

ก. ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจบริเวณแผ่นน้ าจรดแผ่นดิน มีข้อพิจารณาส าหรับการ
ปูองกัน คชรน. หลายประการ เช่น การเกิดลมบกลมทะเลท่ีเกิดขึ้นเกือบทุกวันในภูมิภาคเขตร้อน
และภูมิภาคเขตอบอุ่น (ประมาณ ๓๐ – ๖๐ องศา เหนือ/ใต้จากเส้นศูนย์สูตร) รวมท้ังในบริเวณ
ชายฝ่ังของทุกเกาะและพื้นท่ีคาบสมุทร  ลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นดินเย็นลงและร้อนขึ้นได้
เร็วกว่าพื้นน้ า   ผบ.หน่วย ต้องค านึงโอกาสท่ีอาจมีการโจมตีด้วยสารเคมี-ชีวะ ในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง
ไว้ด้วย 

ข. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี   สารพุพอง (โดยเฉพาะสารมัสตาร์ด) อาจก่อผล
อันตรายท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าก าลังพลสัมผัสกับสารเคมีในสภาพท่ีมีเกลือหรือในน้ า        
โดยปกติแล้ว สารพุพองสามารถละลายน้ าได้  อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพน้ าท่ีเป็นกรดหรือด่างอาจ
ช่วยเร่งให้สารพุพองละลายน้ าได้เร็วขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติการบริเวณชายฝ่ังทะเลในภูมิภาค
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เขตร้อน (มีอุณหภูมิและความช้ืนสูง) ยิ่งจะท าให้เกิดผลอันตรายเกิดการบาดเจ็บจากสารเคมีได้มาก
ยิ่งขึ้น  

ค. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ  ในระหว่างปฏิบัติการบริเวณชายฝ่ังทะเลซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การใช้สารชีวะ  หากมีการปล่อยกระจายสารชีวะในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง
ทะเล จะท าให้มีอันตรายครอบคลุมพื้นท่ีขนาดใหญ่ การเฝูาระวังโดยเฝูาตรวจหาสารชีวะเป็นวิธีการ
บ่งช้ีถึงภัยคุกคามจากสารชีวะ  อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝ่ังท่ีมีสภาพอากาศรุนแรง 
(ร้อนจัดหรือหนาวจัด)  การใช้สารชีวะในลักษณะเป็นแอโรซอลสามารถก่อให้เกิดการเจ็บปุวยได้ 

ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ แรงระเบิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์  
สามารถสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมาก ส าหรับการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกรวมถึงในระหว่าง
ลอยล าเข้าใกล้ชายฝ่ัง  ยิ่งไปกว่านั้น เรืออาจจมลงเนื่องจากการเกิดกระแสคล่ืนท่ีทะลักอันเป็นผลมา
จากการโจมตี  พื้นน้ ามักเป็นตัวสะท้อนท่ีดี นั่นคือ พื้นน้ าสามารถสะท้อนคล่ืนความร้อนได้และท าให้
มีอันตรายเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้น อาจมีการเปื้อนพิษรังสีและเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการปฏิบัติ      
การส่งก าลังบ ารุงขึ้นฝ่ัง  

ตอนท่ี ๓ 
สภาพแวดล้อมในเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อ คชรน. 
(Urban Environment Effects on CBRN) 

๔-๑๐  สภาพแวดล้อมในเมือง (Urban Environment) 
ก. การวางแผนปูองกัน คชรน. ในเมือง ผบ.หน่วย ต้องเร่งท าความคุ้ยเคยกับสภาพพื้นท่ี

ในเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. พื้นท่ีในเมืองมักเกี่ยวข้อง
กับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายเป็นจ านวนมาก และมีสภาพภูมิอากาศจ าเพาะ (ในเมืองเป็นพื้นท่ีสะสม
ความร้อน และกลายเป็นเกาะแห่งความร้อน) ซึ่งมีผลต่อทิศทางการไหลของอากาศในการพัดพา
อันตรายไปยังพื้นท่ีใต้ลม นอกจากนั้นในเขตเมืองมีผู้คนเป็นจ านวนมากท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสงคราม 

ข. ลักษณะการกระจายตัวรวมไปถึงพฤติกรรมของสารอันตรายภายใต้สภาพแวดล้อม   
ในเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ความผันแปรของอุณหภูมิและการเปล่ียนทิศทางการไหลของ
กระแสอากาศซึ่งเป็นผลมาจากส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ อาจท าให้การพยากรณ์พื้นท่ีอันตรายใต้ลม
ได้ผลท่ีคลาดเคล่ือน และท าให้เกิดมีแหล่งอันตรายสะสมสูงในพื้นท่ีอับลมอันเป็นผลมาจากตัวอาคาร
บังทิศทางการไหลของลม  การเคล่ือนท่ีของกลุ่มไอมีทิศทางไม่แน่นอน และอาจพัดกระจัดกระจาย
ไปมาเนื่องมาจากการพ่นอากาศร้อนออกจากระบบเครื่องปรับอากาศ อย่างไรก็ตาม อาคารในเมือง
สามารถใช้หลีกเล่ียงอันตรายจากละอองหยดเหลวได้เป็นอย่างดี 

ค. ส่ิงส าคัญต้องเข้าใจถึงรูปแบบการกระจายตัว และการเคล่ือนท่ีรวมท้ังพัฒนาการของ
กลุ่มไอสารอันตรายในบริเวณท่ีเต็มไปด้วยส่ิงปลูกสร้าง ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการไหล
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ของกระแสลมและสภาพลมฟูาอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของสาร คชรน. ในเมือง ซึ่ง
จะน าไปใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมีการแพร่กระจายของสาร คชรน. การไหลของมวล
อากาศรอบ ๆ อาคารและส่ิงปลูกสร้างมีรูปแบบท่ีซับซ้อนและหลากหลาย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
รูปร่างของอาคาร ความสูง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย  

ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี  ส่ิงปลูกสร้างในเมืองสามารถปูองกันการโจมตี
ด้วยการพ่นละอองได้เป็นอย่างดี แต่การแสวงหาท่ีก าบังลักษณะนี้อาจสร้างปัญหาอื่นขึ้นมาได้     
โดยปกติแล้ว  ไอสารเคมีมักจะไหลไปรวมกันในพื้นท่ีต่ า เช่น บริเวณห้องใต้ดินของอาคาร อุโมงค์
ระบายน้ า หรืออุโมงค์รถไฟฟูาใต้ดิน ก าลังพลจึงควรหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าไปหลบภัยในพื้นท่ีต่ า 
เนื่องจากไอสารเคมียังตกค้างอยู่ในพื้นท่ีบริเวณนั้นได้เป็นเวลานาน  เมื่อเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมี 
กระบวนการตรวจหาสารเคมีเป็นส่ิงส าคัญ หากจะเข้าไปครอบครองเพื่อใช้พื้นท่ีหรือเป็นเพียง
เส้นทางผ่านบริเวณนั้น ต้องตรวจสอบพื้นท่ีนั้นโดยละเอียด โดยท่ัวไปแล้ว ความเข้มข้นของไอ
สารเคมีจะลดลงเมื่อมีระดับสูงขึ้นเหนือพื้นดิน ดังนั้นจึงควรเลือกไปอาศัยในอาคารสูงช้ันบน ๆ  

จ. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ  อาคารและส่ิงปลูกสร้างในเมืองสามารถใช้
ปูองกันการโจมตีด้วยการพ่นละอองได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างอาจท าให้สารชีวะสามารถคงตัวอยู่ในพื้นท่ีได้เป็นเวลานาน และหากมีการโจมตีด้วย 
ท็อกซินภายใต้สภาพแวดล้อมในเมืองท าให้เกิดประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นก าลังพลควรปฏิบัติ
ตามมาตรการปูองกันเช่นเดียวกับการโจมตีด้วยอาวุธเคมี  เมื่อ เปรียบเทียบระหว่างอาวุธชีวะกับ
อาวุธเคมีแล้ว   สารชีวะจะท าให้เกิดผลอันตรายได้รุนแรงกว่าสารเคมีมาก และมีผลอันตรายมากขึ้น
ไปอีกเมื่ออยู่ในพื้นท่ีปิด  การปฏิบัติการในทางลับเป็นวิธีท่ีใช้อย่างได้ผลส าหรับพื้นท่ีในเมือง โดยมัก 
พุ่งเปูาไปยังระบบส่งน้ าและระบบส่งอาหารของเมือง  ดังนั้น การรักษาสุขศาสตร์ทหารจึงเป็นส่ิง
ส าคัญ ในบริเวณพื้นท่ีเขตเมืองมีโอกาสสูงท่ีเกิดโรคระบาดจากการแพร่เช้ือจากคนไปสู่คน          
ผบ.หน่วย ต้องก าหนดและบังคับให้รักษาความสะอาดและใช้มาตรการรักษาสุขศาสตร์ทหารอย่าง
เคร่งครัด และอาจรวมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วย ผบ.หน่วย ต้องมั่นใจว่าก าลังพลของตนได้ ด่ืมน้ าท่ี
สะอาดปลอดภัย และต้องไม่คิดว่าน้ าประปาสาธารณะปลอดภัยจนกว่าจะได้ทดสอบอย่างแน่ชัดแล้ว 

ฉ. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์  หากไม่ได้เตรียมการปูองกันเพิ่มเติม  
อาคารท่ีไม่ใช่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาจไม่สามารถต้านทานแรงระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ได้  
เมื่อเลือกอาคารท่ีเหมาะสมได้แล้ว ควรเลือกใช้บริเวณช้ันท่ีติดกับพื้นดินหรือช้ันใต้ดินของอาคารท่ี
สร้างขึ้นด้วยเหล็กกล้าหรือคอนกรีตเสริมแรง ซึ่งสามารถปูองกันผลอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ได้
ท้ังหมดยกเว้นจากแรงอัดมหาศาล ก าลังพลควรหลีกเล่ียงในบริเวณท่ีเป็นหน้าต่าง เพราะอาจได้รับ
บาดเจ็บจากเศษซากปรักหักพังหรือกระจกปลิวมาใส่ ก าลังพลอาจมีอันตรายเป็นแผลไหม้ได้อย่าง
รุนแรงเมื่อเคล่ือนท่ีผ่านจุดศูนย์กลางของการระเบิดโดยไม่มีการกั้นรังสี (อันตรายจากอนุภาคบีต้า) 
บริเวณอุโมงค์ระบายน้ าและอุโมงค์รถไฟฟูาใต้ดินท่ีมีเกือบทุกเมือง สามารถให้การปูองกันท่ีดีกว่า
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อาคารท่ีอยู่เหนือพื้นดิน และไม่ควรเลือกใช้อาคารท่ีสร้างขึ้นจากไม้หรือวัสดุท่ีติดไฟส าหรับใช้เป็นท่ี
หลบภัย ทุกอาคารสามารถปูองกันอันตรายจากการเปื้อนพิษรังสีได้ ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการเคล่ือนท่ี
ลัดเลาะผ่านไปตามช่องว่างระหว่างอาคาร  ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์  อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณา
ด้วยว่าเส้นทางเหล่านี้อาจพังและยุบตัวลงมาได้เนื่องมาจากแรงระเบิด 
๔-๑๑  สภาพลมท่ีพัดผิดปกติ (Apparent Wind Anomalies) 

หัวข้อต่อไปนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายตัวและการเคล่ือนท่ีของกลุ่ม
ไอสาร/อันตรายจาก คชรน. ซึ่งสะสมในบริเวณท่ีเต็มไปด้วยส่ิงปลูกสร้าง โดยอาศัยความรู้ความ
เข้าใจถึงวิถีการเคล่ือนท่ีของกระแสลมและสภาพลมฟูาอากาศอื่น ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
แพร่กระจายของกลุ่มไอในสภาพแวดล้อมส่ิงปลูกสร้าง ช่วยให้ก าลังพลคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
ลักษณะนี้เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การแพร่กระจายของสาร คชรน. ท่ีคาดไม่ถึงได้อย่างเหมาะสม 
หลักการนี้เป็นหลักการทั่วไป อาจไม่สามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 

ก. การวัดทิศทางและความเร็วลมท่ีระดับผิวพื้นมีความแตกต่างจากความเร็วและทิศทาง
ลมในระดับเบื้องบนซึ่งพัดแรงกว่า เนื่องจากการไหลของลมมีความสลับซับซ้อนรอบ ๆ ส่ิงปลูกสร้าง 
ดังนั้น การเลือกพื้นท่ีส าหรับการอพยพจึงควรค านึงถึงการเคล่ือนท่ีของกลุ่มไอท่ีได้รับอิทธิพลจากลม
ท่ีระดับผิวพื้นรวมท้ังลมในระดับเบื้องบนด้วย รูปท่ี ๔ – ๓ แสดงถึงสภาพลมท่ีพัดผิดปกติบริเวณ
โดยรอบส่ิงปลูกสร้าง   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔-๓  สภาพลมที่พัดผิดปกติบริเวณโดยรอบสิ่งปลูกสร้าง 

ข. การวัดทิศทางลมในพื้นท่ีโดยรอบและใกล้กับส่ิงปลูกสร้าง จะไม่น าไปใช้ในการประเมิน
การเคล่ือนท่ีของกลุ่มไอขนาดใหญ่เนื่องจากความแปรปรวนของทิศทางลม ดังนั้นการวัดลมในกรณีนี้
มักจะท าการวัดในบริเวณเหนือส่ิงปลูกสร้างหรือไม่มีตัวอาคาร ต้นไม้ และส่ิงกีดขวางอื่น ๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการไหลของลม การวัดทิศทางลมในพื้นท่ีโดยรอบและใกล้กับส่ิงปลูกสร้างมักใช้
ส าหรับการประมาณการเกี่ยวกับการไหลของกลุ่มไอระหว่างตัวอาคาร ๑ ถึง ๒ หลังเท่านั้น   
๔-๑๒   กับดักไอสารอันตรายในกระแสลมหมุนเกลียว (Agent Trapping in Vortices) 

ก. กระแสลมท่ีพัดหมุนเกลียวในพื้นท่ีช่องว่างระหว่างส่ิงปลูกสร้าง มีผลท าให้ไอสารเคมี
อันตรายสะสมจนมีความเข้มข้นสูงขึ้น และคงค้างอยู่ได้เป็นเวลานานก่อนท่ีจะค่อย ๆ จางหายไป   

ทิศทางลมเบื้องบน  

ทิศทางลมทีร่ะดับผิวพื้นพัดสวนทางกับลมเบื้องบน 
อาคาร อาคาร 
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ในรูปท่ี ๔ – ๔ แสดงถึงไอสารอันตรายถูกกักอยู่ในกระแสลมหมุนเกลียว หากตัวอาคารมีขนาดใหญ่
และมีพื้นผิวถนนท่ีแคบ กลุ่มไอสารอันตรายจะถูกกักไว้ในช่องว่างระหว่างอาคารได้นานยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔-๔  ไอสารอันตรายถูกกักอยู่ในกระแสลมหมุนเกลียว 

ข. แม้ว่ากระแสเบ้ืองบนจะพัดแรง แต่ลมระดับผิวพื้นพัดหมุนเกลียวรอบส่ิงปลูกสร้าง ท า
ให้ความเข้มข้นของไอสารอันตรายในระดับสูงคงค้างอยู่ได้นาน  การไหลวนของมวลอากาศใน
ช่องว่างระหว่างอาคารอาจเกิดขึ้นได้ ๒ ถึง ๓ รอบ เป็นกับดักกลุ่มไอสารอันตรายไว้ในช่องว่าง
ระหว่างอาคาร  เมื่อกระแสเบื้องบนไหลเข้าปะทะด้านหน้าอาคารมีผลท าให้ความเร็วลมในถนนพัด
ช้าลง หากความเร็วลมพัดแรงขึ้น ไอของสารอันตรายก็เจือจางลง ซึ่งจะเกิดกรณีเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อลม
ไหลไปตามร่องถนน  

ค.  แบบจ าลองการกระจายตัวของกลุ่มไอสารอันตรายในอดีตท่ีใช้ความเร็วลมเบื้องบน
เป็นปัจจัยในการค านวณ ท าให้การพยากรณ์ระยะเวลาท่ีกลุ่มไอในพื้นท่ีจะเจือจางลงถึงระดับท่ี
ปลอดภัยน้อยกว่าความจริงมาก  การพยากรณ์เวลาท่ีกลุ่มไอจะเจือจางลงไปถึงระดับท่ีปลอดภัยเป็น
เรื่องท่ียาก เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ ช่องว่างระหว่างอาคาร ความสูงของอาคาร ความ
สูงของอาคารข้างเคียง ความกว้างและลักษณะรูปร่างของอาคาร มุมปะทะของลม รวมท้ังความ
เข้มข้นของแหล่งก าเนิดสารอันตราย รวมท้ังสภาพความคงตัวของอากาศด้วย 
๔-๑๓  การดักจับสารอันตราย (Agent Entrapment) 

ก. ซอกอาคารหรือเวิ้งของอาคารมักเป็นท่ีดักจับและท่ีขังกลุ่มไอสารอันตรายให้คงค้างอยู่
ได้นานหลังเกิดการแพร่กระจาย หลังจากท่ีได้ตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มไอส่วนใหญ่ได้เจือจาง ไปแล้ว 
แต่ก็ยังเหลือกลุ่มไอบางส่วนคงค้างเหลืออยู่ในบริเวณซอกอาคารหรือในบริเวณท่ีมีการชะลอการไหล
ของกระแสลม ในรูปท่ี ๔ – ๕ แสดงถึงการดักจับสารอันตราย 

ข. ในบริเวณซอกอาคาร ทางเข้าอาคาร พื้นท่ีส าหรับขนของขึ้น-ลง เวิ้งใต้หลังคา และ
ช่องว่างระหว่างอาคาร ล้วนแต่ท าให้เกิดภาวะลมสงบหรือเกิดลมหมุนวน จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะมี    
ไอสารอันตรายคงค้างสะสมอยู่ระยะหนึ่งหลังจากท่ีกระแสลมเบื้องบนได้พัดพาเอากลุ่มไอสาร
อันตรายส่วนใหญ่ออกไปแล้ว และหากว่าไอนั้นหนักกว่าอากาศก็จะท าให้ไอไหลลงไปรวมกันในท่ีต่ า 

 

ทิศทางลมเบื้องบน  

อาคาร อาคาร 

กลุ่มไอ 

จุดที่เกิดการแพร่กระจาย 
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รูปที่ ๔ – ๕  การดักจับสารอันตราย 
ค. ซอกระหว่างอาคาร มักจะเป็นท่ีผู้คนชอบไปรวมกันอยู่ ดังนั้นเจ้าหน้าท่ี คชรน. ต้อง

ตระหนักถึงความเป็นไปได้ท่ีอากาศในบริเวณนี้ เกิดการเปื้อนพิษตกค้างอยู่ได้นานหลังเกิดการ
แพร่กระจายของสารอันตราย และเป็นไปไม่ได้ท่ีจะคาดการณ์ถึงเวลาท่ีชัดเจนท่ีอากาศบริเวณนั้นจะ
กลับมาอยู่ในระดับปลอดภัย เนื่องจากมีตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การออกแบบและ
ขนาดพื้นท่ีของซอกอาคาร   
๔-๑๔  ผลจากการไหลไปตามแนวถนน (On-axis Channelling Effects) 

ก. ส าหรับลมท่ีพัดไปตามแนวถนน กลุ่มไอสารอันตรายจะถูกกักไว้เฉพาะในแนวถนน 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มไอสามารถเคล่ือนท่ีออกไปทางด้านข้างของถนนได้ ซึ่งกลุ่มไอสารอันตรายอาจ
เคล่ือนท่ีผ่านอาคารไปได้หลายหลังโดยยังคงมีทิศทางไปตามแนวถนน  ในรูป ๔ – ๖ แสดงถึงการ
ไหลของลมไปตามแนวถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ – ๖ การไหลของลมไปตามแนวถนน 

ข.   กลุ่มอาคารอาจท าหน้าท่ีคล้ายกับเป็นช่องทางผ่าน และบีบให้กลุ่มไอสารอันตราย
เคล่ือนท่ีไปตามแนวถนน  ตัวอาคารท าให้ลมเคล่ือนได้ช้าลงเนื่องมาจากปรากฏการณ์ของการลาก 
(drag effect) ถ้าลมเบื้องบนยังคงพัดขนานไปตามแนวถนน จะไม่เกิดอันตรายตามแนวด่ิงของตัว
อาคาร และกลุ่มไอสารอันตรายอาจถูกดักจับไว้เฉพาะบริเวณระดับช้ันล่าง ๆ ของตัวอาคารเท่านั้น 

ทิศทางลมเบื้องบน  

อาคาร อาคาร 

กลุ่มไอ 

จุดแพร่กระจาย 

ที่ระดับผิวพ้ืน 

การดักจับสารอันตราย  

ทิศทางลมเบื้องบน  

กลุ่มไอ จุดแพร่ 
กระจาย 
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ค.  ในบางครั้ง   จ านวนอาคาร ๒ – ๓ หลัง อาจท าให้เกิดช่องทางการไหลของกระแสลม 
มีผลท าใหม้ีลมพัดแรงขึ้น ในกรณีเช่นนี้ กลุ่มไอสารอันตรายในแนวถนนจะถูกพัดออกไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยลมท่ีพัดแรงร่วมกับการเกิดกระแสลมพัดปั่นปุวน   

ง. นอกจากนั้น ผลจากการไหลไปตามแนวถนน ปกติกลุ่มไอสารอันตรายจะลอยขึ้น
ออกไปทางแนวถนนด้านข้างต้ังฉากกับแนวถนนเดิม ท้ังนี้เนื่องมาจากการเกิดกระแสลมหมุนวนใน
บริเวณส่ีแยกข้างเคียงท่ีล้อมรอบด้วยหมู่อาคาร  ด้วยเหตุนี้ กลุ่มไอสารอันตรายอาจลอยขึ้นไป
ทางด้านข้างออกไปไกลหลายช่วงอาคารในลักษณะต้ังฉากกับทิศทางการเคล่ือนของกระแสลมเบื้อง
บน ดังนั้น เจ้าหน้าท่ี คชรน. ต้องไม่คิดว่าด้านข้างถนนเป็นพื้นท่ีปลอดภัย 
๔-๑๕  ผลจากการไหลออกจากแนวถนน (Off-axis Channelling Effects) 

ก. กลุ่มไอสารอันตรายอาจไหลไปตามแนวถนนในบริเวณท่ีใกล้กับจุดท่ีแพร่กระจายเบน
ออกไปจากกระแสลมเบ้ืองบน เมื่อกลุ่มไอสารอันตรายลอยเหนือหมู่อาคารจึงจะเคล่ือนท่ีไปตามแนว
กระแสลมเบ้ืองบน แต่แนวการเคล่ือนท่ีหลักของกลุ่มไอจะเย้ืองออกไปจากจุดแพร่กระจาย  ในรูปท่ี 
๔ – ๗ แสดงถึงการไหลออกจากแนวถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ – ๗ การไหลออกจากแนวถนน 
 
ข. เนื่องจากหมู่อาคารท าให้เกิดการไหลของกลุ่มไอสารอันตรายตามแนวถนนเรี่ยไปใน

ระดับพื้นผิว กลุ่มไอท่ีเคล่ือนท่ีไปในระดับต่ ากว่ายอดอาคาร สามารถเคล่ือนท่ีไปได้หลายช่วงตึกใน
ทิศทางท่ีเฉียงกับแนวการเคล่ือนท่ีของกระแสลมเบื้องบน เมื่อกลุ่มไอลอยขึ้นเหนืออาคาร กลุ่มไอก็
จะเคล่ือนท่ีไปตามแนวทางการเคล่ือนท่ีของกระแสลมเบ้ืองบน 

ค. เจ้าหน้าท่ี คชรน. ควรตระหนักว่า เป็นการประมาณการท่ีผิดพลาดหากคิดว่าพื้นท่ีใต้
ลมจากจุดแพร่กระจายเป็นพื้นท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพเมื่อลมไม่ได้พัดขนานไปตามแนวช่อง
ถนน เนื่องจากการไหลของกลุ่มไอท่ีเรี่ยในระดับผิวถนนมักเป็นกลุ่มไอขนาดเล็ก หากเป็นเหตุการณ์ท่ี
มีการแพร่กระจายของกลุ่มไอขนาดใหญ่แล้ว จะเป็นการไหลขนานกับช่องถนนระยะหนึ่งแล้วเบน

ทิศทางลมเบื้องบน  
แนวการ
เคลื่อนที่จริง
ของไอ  

แนวการ
เคลื่อนที่ของ
ไอหากไม่มี
อาคาร  

จุดแพร่กระจาย  
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ออกจากแนวแพร่กระจายและไหลไปตามแนวทางการเคล่ือนท่ีของลมเบื้องบน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่
สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาส าหรับใช้ในการปฏิบัติการบริเวณท่ีมี
เหตุการณ์แพร่กระจายของสาร คชรน. นอกจากนั้น การกระจายออกด้านข้างของกลุ่มไอในระยะ
อันตรายใต้ลมท่ีไกลขึ้น มีความส าคัญกว่ารูปแบบของการกระจายตัว เนื่องจากการเคล่ือนตัวของ
กลุ่มไอในระดับพื้นถนนสามารถเคล่ือนท่ีไปในแนวขวางกับทิศทางลมได้ 
๔-๑๖  การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน (Eddy Transport of Agent) 

ก. แอโรซอลและกลุ่มไอสามารถเคล่ือนท่ีในทิศทางตรงกันข้ามกับกระแสลมเบื้องบนได้ใน
ระยะทางส้ัน ๆ และเคล่ือนท่ีหมุนวนในบริเวณด้านข้างและเหนือยอดอาคาร แม้ว่าจุดแพร่กระจาย
ของกลุ่มไอจะอยู่ในทิศทางใต้ลม  เจ้าหน้าท่ี คชรน. ต้องระมัดระวังบริเวณใกล้ ๆ กับอาคารท่ีต้ังอยู่
เหนือลมของต าแหน่งท่ีมีการแพร่กระจายสาร คชรน. ในรูปท่ี ๔ – ๘ แสดงถึงการเคล่ือนท่ีของกลุ่ม
ไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ – ๘ การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน 

ข. แม้ว่ากระแสลมเบื้องบนจะพัดด้วยความเร็วคงท่ี แต่ก็อาจเกิดกระแสลมพัดหมุนวน
หรือหมุนเป็นเกลียวในบริเวณท่ีใกล้กับผนังและบริเวณยอดอาคาร ซึ่งพัดพากลุ่มไอไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับกระแสลมเบื้องบน ยิ่งหากผสมด้วยกระแสลมปั่นปุวนในบริเวณใต้ลมของตัวอาคาร   
ก็ยิ่งท าให้มีลมพัดพาเอากลุ่มไอสารอันตรายจากจุดแพร่กระจายท่ีระดับผิวพื้นพัดหมุนวนเป็นเกลียว
ขึ้นไปสู่บริเวณยอดอาคาร  

ค. ถึงแม้ว่า ลักษณะของกระแสลมท่ีหมุนวนบริเวณยอดหลังคาของอาคารจะไม่ใช่
ลักษณะท่ีคงตัว แต่ก็ท าให้เกิดระลอกของกลุ่มไอสารอันตรายสามารถเคล่ือนท่ีสวนกระแสลมเบื้อง
บนได้ เจ้าหน้าท่ี คชรน. ควรตระหนักว่าบริเวณเหนือลมอาจไม่ใช่ท่ีพื้นท่ีท่ีปลอดภัยเสมอไป แม้ว่ายัง
มีกระแสลมเบ้ืองบนพัดอยู่อย่างสม่ าเสมอ  
 
 

ทิศทางลมเบื้องบน  

จุดแพร่กระจาย
ระดับ 
ผิวพื้น 

กลุ่มไอ  อาคาร 
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๔-๑๗  สภาพลมแปรปรวนขนาดใหญ่  (Large - Scale Wind Variability) 
ก. ในบางครั้งกระแสลมเบ้ืองบนอาจพัดกลับไปกลับมา ดังนั้น บริเวณพื้นท่ีเหนือลมท่ีเคย

เป็นท่ีปลอดภัย แต่แล้วก็กลับกลายเป็นพื้นท่ีอันตรายใต้ลมจากจุดท่ีมีการแพร่กระจาย ดังนั้น 
เจ้าหน้าท่ี   คชรน. ต้องหมั่นตรวจสอบทิศทางลมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก าลังพลมั่นใจว่าอยู่ในบริเวณ
ท่ีปลอดภัย ในรูปท่ี ๔ – ๙ แสดงถึงกระแสลมเบ้ืองบนพัดแปรปรวน 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ – ๙ กระแสลมเบื้องบนพัดแปรปรวน 

ข. กระแสลมเบื้องบนอาจพัดไปในทิศทางตรงกันข้ามนานหลายนาทีหรืออาจนานเป็น
ช่ัวโมงก็ได้ การท่ีลมพัดเปล่ียนทิศทางอาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในระดับใหญ่ 
เช่น การเกิดลมภูเขาและลมหุบเขา การเกิดลมบกลมทะเล และการเปล่ียนแปลงสภาพความคงตัว
ของอากาศเนื่องมาจากผิวโลกร้อนขึ้นหรือเย็นลง 

ค. ส าหรับการรักษาพื้นท่ีปลอดภัย เจ้าหน้าท่ี คชรน. ต้องหมั่นตรวจสอบทิศทางลมเบื้อง
บนอย่างต่อเนื่อง และออกค าเตือนเป็นระยะ ๆ เมื่อกระแสลมพัดเปล่ียนทิศทาง เช่นในห้วงดวง
อาทิตย์ข้ึน ห้วงดวงอาทิตย์ตก และในห้วงท่ีสภาพอากาศเปล่ียนแปลง โดยปกติแล้ว กระแสลมเบื้อง
บนสามารถเปล่ียนทิศทางได้ตามต าแหน่งและระดับความสูง ดังนั้นการพยากรณ์พื้นท่ีอันตรายใต้ลม
ท่ีใช้ข้อมูลกระแสลมเบ้ืองบนอาจท าใหผ้ลการพยากรณ์ไม่ถูกต้อง เช่น กลุ่มไอสารอันตรายท่ีลอยไปสู่
ช้ันบรรยากาศท่ีสูงขึ้น  กระแสลมเบ้ืองบนอาจพัดสวนทางกับทิศทางลมในระดับผิวพื้น 
 ๔-๑๘  สภาพลมแปรปรวนขนาดย่อย (Small - Scale Wind Variability) 

ก. ลมท่ีพัดเฉพาะในท้องถิ่นสามารถเปล่ียนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นไอสารอันตรายมี
การกระจายตัวในลักษณะสลับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านของอาคารในห้วงไม่กี่วินาที เหตุการณ์
ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ท่ัวไปเนื่องจากสภาพการแปรปรวนของกระแสลม เจ้าหน้าท่ี คชรน. ต้องไม่คิดว่า
อีกด้านหนึ่งของอาคารจะปลอดภัยจากไอสารอันตราย เพราะไอสารอันตรายสามารถเคล่ือนท่ีไปอีก
ด้านหนึ่งของอาคารได้  ในรูปท่ี ๔ – ๑๐ แสดงถึงกระแสลมแปรปรวนขนาดย่อย 
 
 
 
 

ทิศทางลมเบื้องบน  

ในเวลาต่อมา 
อาคาร 

ทิศทางลมเบื้องบน  

อาคาร 

เวลาเร่ิมต้น 
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รูปที่ ๔ – ๑๐ กระแสลมแปรปรวนขนาดย่อย 

ข. กระแสลมในท้องถิ่นพัดไม่คงท่ี จะเปล่ียนทิศทางและความเร็วได้อย่างรวดเร็ว 
โดยท่ัวไปแล้ว ลมมักจะพัดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่ก็สามารถพัดเปล่ียนทิศทางได้อย่าง
ทันทีทันใด  ลมในท้องถิ่นท่ีพัดอ่อน ๆ อาจพัดกลับไปกลับได้อย่างรวดเร็ว  กลุ่มไอสารอันตรายท่ี
สามารถมองเห็นได้และทราบการเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีของกลุ่มไอ ดังนั้นก าลังพลท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้าน คชรน. ควรเคล่ือนย้ายไปอยู่ในทิศทางเหนือลม  ในสภาวะท่ีมีลม
อ่อนหรือในวันท่ีมีแสงแดดอบอุ่น  ก าลังพลควรได้รับการแจ้งเตือนถึงลักษณะกระแสลมแปรปรวนท่ี
อาจเกิดขึ้นทันทีทันใด ซึ่งท าให้กลุ่มไอสารอันตรายเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมา 
๔-๑๙  การเกาะติดของสารอันตราย (Agent Deposition) 

ก. หลังจากกลุ่มไอสารอันตรายได้เคล่ือนผ่านพื้นท่ีแพร่กระจายไปแล้ว บริเวณพื้นผิวและ
ตัวอาคารยังคงเปื้อนพิษอยู่  เนื่องจากสารอันตรายอาจเกาะติดท่ีพื้นผิว ดังนั้นก าลังพลควร
ระมัดระวังในการสัมผัสพื้นผิวในบริเวณจุดท่ีมีการแพร่กระจายสารอันตราย จนกว่าจะได้รับการ
ท าลายล้างพิษขั้นสมบูรณ์  

ข. ด้วยคุณสมบัติของสารอันตราย รวมท้ังสภาพลมฟูาอากาศและสภาพของพื้นผิว อาจ
ท าให้ไอและแอโรซอลของสารอันตรายบางส่วนเกาะติดกับตัวอาคารหรือบริเวณพื้นผิว ซึ่งอาจ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นบริเวณท่ีกลุ่มไอสารอันตรายเคล่ือนท่ีผ่านควรปฏิบัติเสมือนว่าเป็น
พื้นท่ีเป้ือนพิษ นอกจากนั้น กลุ่มไอหรือแอโรซอลท่ีเกาะติดไปกับกระแสลมกระโชก อาจจ าเป็นต้อง
ใช้หน้ากากปูองกันและ/หรือเครื่องช่วยหายใจเมื่ออยู่ในพื้นท่ีอันตรายใต้ลม 
๔-๒๐  ผลที่เกิดขึ้นในอาคาร (Indoor Effect) 

ก. เมื่ออยู่ในอาคารท่ีปิดประตูและหน้าต่างสนิทในขณะท่ีกลุ่มไอสารอันตรายก าลังไหล
ผ่าน  ถือว่ามีความปลอดภัย หลังจากท่ีกลุ่มไอผ่านพ้นไปแล้วการออกมาอยู่ภายนอกอาคารอาจ
ปลอดภัยมากกว่า  ในกรณีท่ีมีการแพร่กระจายไอสารอันตรายอยู่ภายนอกอาคาร เมื่อเริ่มแรกความ
เข้มข้นไอสารอันตรายภายนอกจะสูงกว่าภายในอาคาร เมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของไอสาร

ทิศทางลมในท้องถ่ิน  

๒ – ๓ วินาทีต่อมา เวลาเร่ิมต้น 

ทิศทางลมในท้องถ่ิน  

จุด
แพร่กระจาย 
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อันตรายภายในอาคารจะสูงกว่าภายนอก อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับระบบการระบายอากาศภายใน
อาคารด้วย 

ข. ก าลังพลควรตระหนักว่าพื้นท่ีปลอดภัยอาจเกิดการปรับ เปล่ียนจากภายในเป็น
ภายนอกอาคารได้ในระหว่างท่ีเกิดเหตุการณ์ด้าน คชรน.  ความเข้มข้นของไอสารอันตรายท้ัง
ภายนอกและภายในอาคารจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะการระบายอากาศของแต่ละอาคาร 
ขณะนี้ยังไม่มีค าแนะน าท่ีเหมาะสมส าหรับระบุระยะเวลาท่ีควรอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร 
 

ตอนท่ี ๔ 
สภาพลมฟ้าอากาศในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อ คชรน.  

 ๔-๒๑  สภาพภูมิประเทศ  
ก. ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียระหว่างละติจูด       

๕ ๓๗ เหนือ กับ ๒๐ ๒๗ เหนือ และระหว่างลองจิจูด ๙๗ ๒๒ตะวันออก กับ ๑๐๕ ๓๗ 

ตะวันออก มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก 
ลักษณะภูมิประเทศและลมฟูาอากาศส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน อาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  การแบ่ง
ภาคของประเทศไทยในทางอุตุนิยมวิทยาได้แบ่งตามลักษณะภูมิอากาศ ดังนี้ ในรูปท่ี ๔ – ๑๑ แสดง
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๔ – ๑๑ ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
 

(๑) ภาคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา มีภูเขาติดกันเป็นพืดในแนวเหนือ-
ใต สลับกับหุบเขาท้ังแคบและกว้างมากมาย ทิวเขาท่ีส าคัญไดแก ทิวเขาแดนลาว ซึ่งอยู่ทางตอน
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เหนือ กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์  ทางตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรี
บางส่วน ตอนกลางของภาคมีทิวเขาผีปันน้ า  ด้านตะวันออกมีทิวเขาหลวงพระบาง และมีทิวเขา
เพชรบูรณบางส่วนเป็นแนวกั้นระหว่างภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทยคือดอยอินทนนทสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ ๒,๕๖๕ เมตร  

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและลาดต่ าไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศตะวันตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้น
ระหว่างภาคนี้กับภาคเหนือ และภาคกลาง  ส่วนทางใต้มีทิวเขาสันก าแพงกั้นระหว่างภาคนี้กับภาค
ตะวันออก และทิวเขาพนมดงรักกั้นระหว่างภาคนี้กับประเทศกัมพูชา ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดง
พญาเย็นมีความสูงประมาณ ๘๐๐ ถึง ๑,๓๐๐ เมตร และทิวเขาพนมดงรักมีความสูงประมาณ ๔๐๐ 
เมตร เป็นแนวกั้นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้บริเวณด้านหลังเขาคือภาคตะวันตกของภาคมีฝน
น้อยกว่าทางตะวันออก  

(๓) ภาคกลาง ประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุม ระดับพื้นท่ีลาดลงมาทางใต้ตามล าดับ
จนถึงอ่าวไทย ในภาคนี้มีภูเขาบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาท่ีไมสูงมาก เว้นแต่ทางด้านตะวันตกใกล้
ชายแดนประเทศเมียนมาร์มีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือเป็น
แนวกั้นพรมแดนกับประเทศเมียนมาร์ และมีความสูงเกินกว่า ๑,๖๐๐ เมตร ทางตะวันออกมีทิวเขา
ดงพญาเย็นเป็นแนวแบ่งเขตภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(๔) ภาคตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและท่ีราบ ทางตะวันออกเฉียง
ใต้ของภาคมีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศกัมพูชา ถัดเข้ามามีทิวเขาจันทบุรี ทาง
เหนือมีทิวเขาสันก าแพงและพนมดงรักวางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นแนวแบ่งเขตภาคนี้กับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกและทางใต้เป็นฝ่ังทะเลติดกับอ่าวไทย มีเกาะใหญ่น้อย
มากมาย  

(๕) ภาคใต้  เป็นคาบสมุทรขนาบด้วยทะเลสองด้าน ด้านตะวันตกคือทะเลอันดามัน 
ด้านตะวันออกคืออ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ ทางตอนบนของภาคมีเทือกเขาตะนาวศรี
ซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือและภาคกลางเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศ
เมียนมาร์ ทางตอนล่างมีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราชวางตัวในแนวเหนือ -ใต้แบ่ง
ภาคนี้ ออกเป็น ๒ ส่วน คือท่ีราบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง 
และท่ีราบด้านตะวันตกขนานกับชายฝ่ังทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นบริเวณแคบกว่า
ด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศ
มาเลเซีย 
๔-๒๒  ลมมรสุมกับภูมิอากาศ    

ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
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(๑) ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วง
เปล่ียนซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะท่ี
ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตย์อยู่เกือบ
ตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้ าว
ท่ัวไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยท่ัวไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับ
มวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรือ
อาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ พายุฝนฟูาคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
พายุฤดูร้อน ลักษณะอากาศในฤดูร้อนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวัน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

 อากาศร้อน อุณหภูมิระหว่าง ๓๕ C – ๓๙ C   

 อากาศร้อนจัด อุณหภูมิต้ังแต่ ๔๐C ขึ้นไป 
(๒) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านประเทศไทยท าให้มีฝนชุกท่ัวไป ร่องความกดอากาศ
ต่ านี้ปกติจะพาดผ่านภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม แล้วจึงเล่ือนขึ้นไปทางเหนือตามล าดับจนถึงช่วง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ ท าให้ฝนในประเทศไทยลดลง
ระยะหนึ่งและเรียกว่าเป็นช่วงฝนท้ิง ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้น
รุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศต่ าจะเล่ือนกลับลงมา
ทาง ใ ต้พาด ผ่ านบริ เ วณประ เทศ ไ ทยอี กครั้ งท า ให้ มี ฝน ชุก ต่อ เนื่ อ ง  จนกระ ท่ั งม ร สุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือน
ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนัก
มากจนก่อให้เกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใต้ฝ่ังตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตก อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่าก าหนดได้ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์  
เกณฑ์การพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมงของแต่ละวันต้ังแต่ ๐๗๐๐ ของวันหนึ่งถึง 
๐๗๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ตามลักษณะของฝนท่ีตกในประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนย่านมรสุมมีดังนี้ 

 ฝนวัดจ านวนไม่ได้ ปริมาณฝนน้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร 

 ฝนเล็กน้อย ปริมาณฝนระหว่าง ๐.๑ – ๑๐.๐ มิลลิเมตร 

 ฝนปานกลาง ปริมาณฝนระหว่าง ๑๐.๐ – ๓๕.๐ มิลลิเมตร 

 ฝนหนัก ปริมาณฝนระหว่าง ๓๕.๑ – ๙๐.๐ มิลลิเมตร 

 ฝนหนักมาก ปริมาณฝนต้ังแต่ ๙๐.๑ มิลลิเมตรขึ้นไป 
(๓) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
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ราว ๑ – ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจเริ่ม
มีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลงไป
ซึ่งจะหมดฝนและเริ่มมีอากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะอากาศใน
ฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ าสุดของแต่ละวันโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

 อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ ากว่า ๘.๐ C 

 อากาศหนาว อุณหภูมิระหว่าง ๘.๐ C -  ๑๕.๙ C   

 อากาศเย็น อุณหภูมิระหว่าง ๑๕.๙ C  - ๒๒.๙ C  
๔-๒๓  อุณหภูมิ   

ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยท่ัวไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ ๒๗.๐ C  อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีและฤดูกาล  พื้นท่ีท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินบริเวณต้ังแต่ภาคกลางและ   
ภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันมากระหว่างฤดูร้อนกับฤดู
หนาวและระหว่างกลางวันกับกลางคืน โดยในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายปกติจะสูงถึง
เกือบ ๔๐ C  หรือมากกว่านั้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็น
เดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี ส าหรับอุณหภูมิสูงสุดเคยวัดได้ ๔๔.๕ C ท่ี อ.เมือง จว.
อุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๐๓ ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ าสุดในตอนเช้ามืดจะลดลงอยู่ใน
เกณฑ์หนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเป็นช่วงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดใน
รอบปี ซึ่ ง ในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิอาจลดลงต่ ากว่าจุดเยือกแข็งไ ด้ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นท่ีซึ่งเป็นเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง อุณหภูมิต่ าสุดเคยวัดได้ - ๑.๔ 
C ท่ีสถานีอากาศเกษตร จว.สกลนคร เมื่อวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๑๗ ส าหรับพื้นท่ีซึ่งอยู่ติดทะเลได้แก่
ภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ความผันแปรของอุณหภูมิในช่วงวันและฤดูกาลจะน้อยกว่า โดย
ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดเท่าพื้นท่ีซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน 
๔-๒๔  ปริมาณฝน   

โดยท่ัวไปประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์ดี  มีปริมาณฝน ๑,๒๐๐ – ๑,๖๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 
ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉล่ียท่ัวประเทศมีค่าประมาณ ๑,๕๘๗.๗ มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแต่ละพื้นท่ี
ผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบน
ปกติจะแห้งแล้งและมีฝนน้อยในฤดูหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบ้างพร้อมท้ังมีพายุ
ฟูาคะนอง และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นมากโดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือน
สิงหาคมหรือกันยายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าทิวเขาหรือด้านรับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ พื้นท่ีทางด้านตะวันตกของประเทศและบริเวณภาคตะวันออก ส่วนพื้นท่ีท่ีมี
ฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขาได้แก่พื้นท่ีบริเวณตอนกลางของภาคเหนือและภาคกลาง  และ
บริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับภาคใต้มีฝนชุกเกือบตลอดปียกเว้นช่วงฤดู
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ร้อน พื้นท่ีบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีปริมาณฝนมากกว่า
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนกันยายน ส่วนช่วงฤดูหนาว
บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนมากกว่า
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน  ส่วนพื้นท่ีท่ีมีฝนน้อยได้แก่ภาคใต้
ฝ่ังตะวันออกตอนบนด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
๔-๒๕  ความชื้นสัมพัทธ์   

ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนช้ืนปกคลุมเกือบตลอดปี เว้น
แต่บริเวณท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินต้ังแต่ภาคกลางขึ้นไปความช้ืนสัมพัทธ์จะลดลงชัดเจนในช่วงฤดู
หนาวและฤดูร้อน โดยเฉพาะฤดูร้อนจะเป็นช่วงท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ลดลงต่ าสุดในรอบปี ในบริ เวณ
ดังกล่าวมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี ๗๓ – ๗๕ เปอร์เซ็นต์ และจะลดลงเหลือ ๖๔ – ๖๙ 
เปอร์เซ็นต์ในช่วงฤดูร้อน ส่วนบริเวณท่ีอยู่ติดฝ่ังทะเลได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีความช้ืน
สัมพัทธ์สูงกว่า โดยเฉพาะภาคใต้มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี ๗๙ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
๔-๒๖  จ านวนเมฆในท้องฟ้า    

ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงต้นฤดูร้อน(พฤศจิกายนถึงมีนาคม) ปกติประเทศไทยจะมี
ท้องฟูาโปร่งและมีเมฆปกคลุมน้อยกว่าช่วงอื่นๆ ของปี เมฆท่ีปกคลุมในช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเมฆ
ช้ันสูง และมีเมฆก่อตัวในทางต้ังเช่นเมฆคิวมูลัสหรือเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ีก่อให้เกิดฝนฟูาคะนองได้บ้าง 
โดยเฉพาะช่วงต้ังแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปถึงพฤษภาคม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนส่วนใหญ่ท้องฟูาจะมีเมฆ
มาก หรือมีเมฆเต็มท้องฟูา เว้นแต่ในช่วงฝนท้ิงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมอาจมี
โอกาสท่ีจะมีท้องฟูาโปร่งได้ 
๔-๒๗  พายุฟ้าคะนอง   

ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฟูาคะนองมากในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงท่ีมีโอกาสเกิดพายุฟูาคะนองได้มากเนื่องจากสภาพ
อากาศท่ีร้อนอบอ้าว จึงมีการยกตัวขึ้นของมวลอากาศ และอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่
ลงมาในขณะท่ีมวลอากาศร้อนปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทย ท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศ
ร้อนและเย็น ซึ่งในกรณีท่ีมีพายุฟูาคะนองรุนแรงอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก มีลมกระโชกแรงและ
อาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ ส่วนภาคใต้เกิดขึ้นได้มากในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤศจิกายน 
๔-๒๘   ลมผิวพื้น   

ลมผิวพื้นท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยผันแปรไปตามฤดูกาลในฤดูหนาวหรือฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่เป็นลมฝุายเหนือและลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมท่ีพัดปกคลุมส่วนใหญ่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลม
ตะวันออก ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลม
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ตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ ส าหรับช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงท่ีลมแปรปรวน แต่พื้นท่ีส่วนใหญ่
โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนมักมีลมฝุายใต้พัดปกคลุม 
๔-๒๙  ผลกระทบจากสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศไทยต่ออาวุธเคมี 

ก. อาวุธเคมี เป็น อาวุธท่ีมีอ านาจท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction)  
เป็นอาวุธเหมาะส าหรับการใช้เป็นอาวุธทางยุทธวิธี  ใช้โจมตีก าลังท่ีอ่อนฝึกหรือขาดแคลนยุทธภัณฑ์
ปูองกัน  หรือโจมตีกองก าลังท่ีฝังตัวอยู่ในภูมิประเทศท่ีได้เปรียบ นอกจากนั้น อาวุธอาจน ามาใช้เพื่อ
ท าให้พื้นท่ีเปื้อนพิษ และท าให้สูญเสียประสิทธิภาพในการรบหรือการปฏิบัติงาน ในรูปท่ี ๔ – ๑๒ 
แสดงถึงสภาพความคงทนของสารเคมีท่ีขึ้นอยู่กับสภาพลมฟูาอากาศ 

 

 

 

  

 

 

 

ข. สภาพลมฟูาอากาศของประเทศไทยท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้อาวุธเคมี ด้วยประเทศ

ไทยมีสภาพแวดล้อมในแบบร้อนช้ืน มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปีประมาณ ๒๗ C มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
ประมาณ ๗๙ – ๘๐ % จึงเหมาะส าหรับการใช้อาวุธเคมีได้อย่างประสิทธิภาพ 

ค. สภาพอากาศหนาวในประเทศไทยซึ่งเคยมีอุณหภูมิต่ าสุดประมาณ -๑C อาจได้รับ
ผลกระทบสารเคมีทางทหาร ดังนี้ 

(๑) สภาพอากาศหนาวในประเทศไทยส่งผลต่อสารพุพองเพียงชนิดเดียวคือ HD ใน
วันท่ีมีอากาศหนาวจัด ซึ่งสารนี้จะเป็นของแข็งท าให้อันตรายลดลง  

(๒) สารโลหิต CG และ CK อาจเป็นของเหลวได้ในวันท่ีอากาศหนาวจัด อย่างไรก็ตาม 
สารโลหิตท้ัง ๒ ชนิดนี้ยังเป็นสารไม่คงทนเนื่องจากมีอัตราการระเหยสูง 

(๓) ส่วนสารเคมีอื่น ๆ ยังคงมีอันตรายเช่นเดิมแต่อาจอยู่ในพื้นท่ีสภาพอากาศหนาวได้
นานขึ้น   

(๔) มาตรการปูองกันเป็นบุคคลส าหรับสภาพอากาศหนาวในประเทศไทยให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือปกติ โดยไม่ต้องสวมเส้ือกันหนาวเพิ่มเติม 

(๕) การตรวจสารเคมีด้วย CAM ซึ่งเป็นการตรวจไอของสารเคมีอาจใช้ไม่ได้กับสาร
พุพองบางชนิดเนื่องจากอัตราการระเหยต่ ามาก บางชนิดก็เป็นของแข็ง 

รูปที่ ๔ – ๑๒ สภาพความคงทนของสารเคมีที่ขึ้นอยูกั่บสภาพลมฟ้าอากาศ 
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(๖) การตรวจสารเคมีด้วยกระดาษตรวจสารเคมี ซึ่งเป็นการตรวจสารเคมีท่ีเป็น
ของเหลวนั้น หากจะตรวจสารท่ีเป็นของแข็งให้น าสารนั้นไปเช็ดบนกระดาษแล้วน ากระดาษไปวาง
บนพื้นท่ีร้อนเพื่อให้สารนั้นละลาย  

ง. สถานะ  ลักษณะการท าอันตรายต่อร่างกาย การปูองกัน และวิธีการท าลายล้างพิษ 
ส าหรับสารเคมีทางทหาร  ในตารางท่ี ๔ – ๕ แสดงถึงตัวอย่างลักษณะอันตราย การปูองกัน และ
การท าลายล้างพิษสารเคมี 



 

ตารางที่ ๔ – ๕  ตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการท าลายล้างพิษสารเคมี 
ประเภท
สารเคม ี

สารเคม;ี 
สัญลักษณ์ 

สถานะที่ ๒๐ ºC กลิ่น อัตราการท าปฏิกิริยา 
การท าอันตรายต่อ

ร่างกาย 
การป้องกัน วิธีการท าลายล้างพิษ การน าไปใช้ 

สา
รส

 าล
กั 

ฟอสจีน    
CG 

เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและ
พร้อมถูกท าให้เป็น
ของเหลว 

กลิ่นคล้ายหญ้าที่ตัด
ใหม่หรือข้าวโพดตัดสด 

ท าอันตรายทันที ถึง ๓ 
ชม. ขึ้นอยู่กับความ

เข้มข้น 

ท าลายปอดและท าให้น้ า
ท่วมปอด 

หน้ากากป้องกัน 
ไม่ต้องท าลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน

สนามรบ, ในพื้นที่ปดิเป่า
อากาศเข้า 

ท าให้บาดเจ็บช้าหรือ
ทันท ี

ไดฟอสจีน    
DP 

เป็นของเหลวคล้าย
น้ ามันหล่อลื่นไม่มีสี 

กลิ่นคล้ายหญ้าที่ตัด
ใหม่หรือข้าวโพดตัดสด 

ท าอันตรายทันที ถึง ๓ 
ชม. ขึ้นอยู่กับความ

เข้มข้น 

ท าลายปอดและท าให้น้ า
ท่วมปอด 

หน้ากากป้องกัน 
ไม่ต้องท าลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน

สนามรบ, ในพื้นที่ปดิเป่า
อากาศเข้า 

ท าให้บาดเจ็บช้าหรือ
ทันท ี

สา
รป

ระ
สา

ท 

ทาบุน    
GA 

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึงมีสีน้ าตาล 

มีกลิ่นจาง ๆ คล้าย
ผลไม้; 
เมื่อบริสุทธ์ิไม่มีกลิ่น 

ท าอันตรายเร็วมาก 
ท าให้หยุดหายใจและอาจ

ท าให้ตาย 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว 

ซาริน  
GB 

เป็นของเหลวไม่มีสี เมื่อบริสุทธ์ิไม่มีกลิ่น ท าอันตรายเร็วมาก 
ท าให้หยุดหายใจและอาจ

ท าให้ตาย 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

 ในพื้นที่จ ากัดอาจใช้ไอน้ ากับ
แอมโมเนีย หรือใช้น้ าร้อนกับ

สบู ่

ท าให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว 

โซมาน 
GD 

เป็นของเหลว  
เมื่อบริสุทธ์ิไม่มีสี 

กลิ่นคล้ายผลไม้; หาก
ไม่บริสุทธ์ิกลิ่นคล้าย
การบูร 

ท าอันตรายเร็วมาก 
ท าให้หยุดหายใจและอาจ

ท าให้ตาย 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว 

ไซโคลซาริน 
GF 

เป็นของเหลวไม่มีสี เมื่อบริสุทธ์ิไม่มีกลิ่น ท าอันตรายเร็วมาก 
ท าให้หยุดหายใจและอาจ

ท าให้ตาย 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว 

วีเอก๊ซ ์
VX  

เป็นของเหลว  
เมือ่บริสุทธ์ิไม่มีสี 

เมื่อบริสุทธ์ิไม่มีกลิ่น ท าอันตรายเร็ว 
ท าให้หยุดหายใจและอาจ

ท าให้ตายตาย 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บได้เร็ว 
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่ 

สา
รโ

ลห
ิต 

ไฮโดรเจนไซยาไนด์  
AC 

เป็นก๊าซหรือ
ของเหลวไม่มีสี 

กลิ่นขมคล้ายอัลมอนด์; 
คล้ายกลิ่นเม็ดลูกพีช 

ท าอันตรายเร็วมาก 

ขัดขวางการใช้ออกซิเจน
ของเน้ือเย่ือ อาการส่วน
ใหญ่เกิดกับระบบ
ประสาทส่วนกลาง และ
อาจตายในที่สุด 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

ไม่ต้องท าลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน
สนามรบ 

ท าให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว 
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ตารางที่ ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการท าลายล้างพิษสารเคมี (ต่อ) 
ประเภท
สารเคม ี

สารเคม;ี 
สัญลักษณ์ 

สถานะที่ ๒๐ ºC กลิ่น อัตราการท าปฏิกิริยา 
การท าอันตรายต่อ

ร่างกาย 
การป้องกัน วิธีการท าลายล้างพิษ การน าไปใช้ 

 

ไซยาโนเจน คลอไรด์    
CK 

เป็นก๊าซไม่มีสี 
บางครั้งคล้ายกับสาร 
AC, อาจไม่มีอะไรเป็น
สิ่งบอกเหตุ 

ท าอันตรายเร็วมาก 

หายใจไม่ออก เกิดการ
ระคายเคือง อาการส่วน

ใหญ่เกิดผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง และ

อาจตายในที่สุด 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

ไม่ต้องท าลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน
สนามรบ 

 ท าให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว 

อาร์ซีน  
SA 

เป็นก๊าซไม่มีสี 
มีกลิ่นน่าร าคาญ; 
กลิ่นคล้ายกระเทียม 

ท าอันตรายช้า อาจใช้
เวลาประมาณ ๒ ชม. มาก

ที่สุด ๑๑ วัน  

ท าให้ไตวายและระบบการ
ไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  
และอาจตายในที่สุด 

หน้ากากป้องกัน ไม่ต้องท าลายล้างพิษ ท าให้บาดเจ็บ ช้า 

สา
รพ

ุพอ
ง 

มัสตาร์ดกลั่น; 
HD 

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึงสีเหลือง
อ่อน  

คล้ายกระเทียม  
ท าอันตรายช้า นานนับ 

ชม. ไปถึงหลายวัน 

เป็นแผลพุพอง ท าลาย
เน้ือเย่ือ ท าอันตรายต่อ

หลอดเลือด  

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาว 
ท าให้บาดเจ็บ ช้า 
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่ 

ไนโตรเจนมสัตาร์ด  
HN-1 

เป็นของเหลวสีคล้ า 
มีกลิ่นจาง ๆ, กลิ่นคาว
หรือคล้ายสบู่ 

ท าอันตรายช้านาน ๑๒ 
ชม. หรือนานกว่านั้น 

เป็นแผลพุพองในระบบ
ทางเดินหายใจ  ท าลาย

เน้ือเย่ือ และท าลาย
หลอดเลือด  

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาว 
ท าให้บาดเจ็บ ช้า 
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่ 

ไนโตรเจนมสัตาร์ด  
HN-2 

เป็นของเหลวสีคล้ า 

ที่ความเข้มข้นต่ ามีกลิ่น
คาวสบู่ แต่ที่ความ
เข้มข้นสูงมีกลิ่นคล้าย
ผลไม้  

เกิดผลอันตรายต่อผิวหนัง
ช้า ประมาณ ๑๒ ชม. 

หรือนานกว่านั้น  

คล้ายกับ HD อาจเกิด
อาการปอดและหลอดลม

อักเสบได้หลังจาก  
 ๒๔ ชั่วโมง 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาว 
ท าให้บาดเจ็บ ช้า 
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่ 

สา
รพ

ุพอ
ง 

ไนโตรเจนมสัตาร์ด   
HN-3 

เป็นของเหลวสีคล้ า ถ้าบริสุทธ์ิจะไม่มีกลิ่น 

เกิดอันตรายร้ายแรง
เช่นเดียวกับ HD, เกิด
อันตรายเล็กน้อยได้เร็ว

กว่า 

คล้ายกับ HN-2 
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาว 
ท าให้บาดเจ็บ ช้า 
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่ 

ฟอสจีน ออกไซม ์
CX 

เป็นของแข็งหรือ
ของเหลวไม่มีสี 

มีกลิ่นฉุนรุนแรง  เกิดอันตรายทันทีที่สัมผัส 
สร้างความระคายเคืองต่อ

เย่ือเมือกนัยนต์าและ 
โพรงจมูกได้อย่างรุนแรง  

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

ใช้ชุดท าลายล้างผิวหนัง, ใช้น้ า
ปริมาณมากช าระล้าง,  

สารฟอกขาว 

ปฏิเสธหรือขัดขวาง
การใช้พื้นที่ 

 

- ๑
๐๐

 - 



 

ตารางที่ ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการท าลายล้างพิษสารเคมี (ต่อ)  
ประเภท
สารเคม ี

สารเคม;ี 
สัญลักษณ์ 

สถานะที่ ๒๐ ºC กลิ่น อัตราการท าปฏิกิริยา 
การท าอันตรายต่อ

ร่างกาย 
การป้องกัน วิธีการท าลายล้างพิษ การน าไปใช้ 

สา
รพ

ุพอ
ง 

ลิวิไซต์ 
L 

เป็นของเหลวสี
น้ าตาล; เมื่อ 
บริสุทธ์ิจะไม่มีส ี

มีกลิ่นคล้ายเจอรา
เนียม, 
เมื่อบริสุทธ์ิจะไม่มีกลิ่น 

เกิดผลอันตรายเร็ว 
คล้ายกับ HD แต่เกิดผล

อันตรายได้เร็วกว่า   

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวหรือ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ปาน
กลางหรือปฏิเสธ/
ขัดขวางการใช้พื้นที่ 

สารผสมมัสตาร์ด 
- ลิวิไซต์  37% HD, 
63% L;  HL 

เป็นของเหลวคล้าย
น้ ามันเครื่องสีคล้ า 

คล้ายกระเทียม 

เกิดผลอันตรายรุนแรง
ทันที และเป็นแผลพุพอง
หลังจากสัมผัสประมาณ 

๑๓ ชม. 

คล้ายกับ HD แต่เร็วกว่า
มาก   

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาว หรือ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่ 

ฟีนิลไดคลอโรอาร์ซีน  
 PD 

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึง 
มีสีน้ าตาล 

ไม่มีกลิ่น 

มีผลอันตรายต่อนัยน์ตา
ทันที ส่วนผิวหนังจะเกิด
อันตรายหลังจาก๐.๕ ชม. 

ถึง ๑ ชม.  

เกิดการระคายเคือง, ท า
ให้คลื่นไส้ อาเจียนเป็น

แผลพุพอง 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวหรือ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่ 

เอทธิลไดคลอโรอาร์ซีน  
ED 

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึง 
มีสีน้ าตาล 

คล้ายผลไม้ 
เกิดการระคายเคืองทันที 
เป็นแผลพุพองแบบหน่วง

เวลา 

ท าลายระบบทางเดิน
หายใจ, นัยน์ตา และท า
ให้เป็นแผลพุพอง อาจท า

ให้ตายได้ 

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวหรือ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่ 

เมทธิลไดคลอโรอาร์ซีน  
MD 

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึง 
มีสีน้ าตาล 

คล้ายผลไม้ ท าอันตรายเร็ว 

ระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ท า

อันตรายต่อปอดและ
นัยน์ตา  

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน 

สารฟอกขาวหรือ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 

ท าให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่ 

สา
รท

 าใ
ห้ไ

ร้ส
มร

รถ
ภา

พ 

BZ  
  

เป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น 
ท าอันตรายช้า ประมาณ 

๑ – ๔ ชม. 

ท าให้ขาดสมาธิ เห็นภาพ
หลอน เห็นภาพไม่ชัด ตื่น
ตระหนก ใจเต้นเร็ว มีไข้

สูง 

หน้ากากป้องกัน 

ช าระล้างด้วยสบู่และล้างด้วย
น้ า เขย่าหรือแปรงด้วยสาร
ฟอกขาวหรือสารละลาย

ผงซักฟอก  

ท าให้ไร้สมรรถภาพ
ชั่วคราว แสดง
อาการช้า 

ไดฟีนิลคลอโรอาร์ซีน  
DA 

เป็นผงสีขาวไปจนถึง
น้ าตาล 

ไม่มีกลิ่น ท าอันตรายเร็วมาก 
อาการคล้ายไข้หวัด ร่วม
ด้วยปวดศีรษะ คลื่นไส้ 

อาเจียน 
หน้ากากป้องกัน 

ไม่ต้องท าลายล้างพิษในสนาม 
ในพื้นที่ปิดอาจใช้โซดาไฟหรือ

สารประกอบคลอรีน 

ในอดีตเคยเป็นสาร
ทะลวงหน้ากาก 

 

- ๑๐๑ - 



 

ตารางที่ ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการท าลายล้างพิษสารเคมี (ต่อ)  
ประเภท
สารเคม ี

สารเคมี; 
สัญลักษณ์ 

สถานะที่ ๒๐ ºC กลิ่น อัตราการท าปฏิกิริยา 
การท าอันตรายต่อ

ร่างกาย 
การป้องกัน วิธีการท าลายล้างพิษ การน าไปใช้ 

สา
รท

 าใ
ห้ไ

ร้ส
มร

รถ
ภา

พ 

อะดัมไซต์ 
DM 

เป็นผงสีเหลืองไป
จนถึงสีเขียว 

ไม่มีกลิ่น ท าอันตรายเร็วมาก 
อาการคล้ายไข้หวัด ร่วม
ด้วยปวดศีรษะ คลื่นไส้ 

อาเจียน 
หน้ากากป้องกัน 

ไม่จ าเป็นต้องท าลายล้างพิษใน
สนาม ในพื้นที่ปิดอาจใช้น้ ายา

ฟอกขาว 

ในอดีตเคยเป็นสาร
ทะลวงหน้ากาก 

ไดฟีนิลไซยาโนอาร์ซีน 
DC 

เป็นผงสีขาวไปจนถึง
ชมพ ู

กลิ่นผสมระหว่าง
กระเทียมกับ 
อัลมอนด์ขม 

ท าอันตรายเร็วกว่า DM 
หรือ DA 

อาการคล้ายไข้หวัด ร่วม
ด้วยปวดศีรษะ คลื่นไส้ 

อาเจียน 
หน้ากากป้องกัน 

ไม่จ าเป็นต้องท าลายล้างพิษใน
สนาม ในพื้นที่ปิดอาจใช้

สารละลายด่าง 

ในอดีตเคยเป็นสาร
ทะลวงหน้ากาก 

คลอโรอะซีโตฟีนอน 
CN  

ของแข็ง คล้ายดอกแอปเปิล ท าอันตรายทันที  
ท าให้น้ าตาไหล และ
ระคายเคืองต่อระบบ

ทางเดินหายใจ  
หน้ากากป้องกัน 

ในที่โล่งให้อากาศไหลผ่าน ในที่
ปิดอาจใช้สารโซดาแอชหรือ 

สารละลายโซดาไฟผสม
แอลกอฮอล์ 

ใช้ในการฝึกและเป็น
สารควบคุมฝูงชน 

แก๊สน  าตา 
CS 

เป็นผงไม่มีสี คล้ายพริกไทย ท าอันตรายทันที 
ท าให้น าตาไหล ระคาย

เคืองต่อนัยน์ตาและ
ระบบทางเดินหายใจ 

หน้ากากและเครื่อง
แต่งกายป้องกัน 

น้ า หรือสารละลายโซเดียมไบ
ซัลไฟต์ ๕% และใช้น้ าโกรก 

ใช้ในการฝึกและเป็น
สารควบคุมฝูงชน 
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บทท่ี ๕ 
การวิเคราะห์ลักษณะแต่งกายป้องกันตามภารกิจ 

 

๕-๑   กล่าวเบื้องต้น  (Background) 
ต่อไปนี้จะกล่าวถึงค าแนะน าในการตกลงใจเลือกใช้ระดับการปูองกันท่ีเหมาะสม ส าหรับ

สภาพแวดล้อม คชรน. รวมท้ังการวิเคราะห์ลักษณะแต่งกายปูองกันตามภารกิจ (ลภ.) และเลือกใช้
ระดับ ลภ. 
๕-๒   หลักการวิเคราะห์ (Analysis) 

ในห้วงก่อนการโจมตี  เจ้าหน้าท่ีฝุาย คชรน. ต้องพิจารณาปัจจัย METT-TC  รวมท้ังข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ปูองกัน คชรน. เจ้าหน้าท่ีฝุายแพทย์จะให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติการภายใต้สภาพอากาศท่ีแตกต่างได้อย่างปลอดภัย และสามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง   ผบ.หน่วย และ ฝอ. ควรพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติรวมถึงหนทางการ
ปฏิบัติ (COA) ของแต่ละภารกิจตามท่ีได้รับมอบ  หลังการโจมตี เจ้าหน้าท่ี คชรน. ใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมมา เพื่อพิสูจน์ทราบชนิดของสารท่ีใช้ในการโจมตี  และห้วงระยะเวลาท่ีอาจได้รับอันตราย
จากสาร คชรน. รวมท้ังการปูองกัน คชรน. ในระดับต่ าสุด   ผบ.หน่วย ต้องเข้าใจถึงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติเมื่อใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ แตกต่างจากการปฏิบัติเมื่อใช้เครื่องแต่งกาย
ปูองกันระดับ ลภ.๐  ดังนั้น ผบ. หน่วย ต้องทบทวนถึงขีดความสามารถของหน่วยกับการปฏิบัติ
ภารกิจใหเ้ป็นผลส าเร็จ และต้องแจ้งสถานการณ์ให้ก าลังพลในหน่วยได้ทราบโดยท่ัวกัน หากไม่ต้อง
ค านึงเรื่องการส่งก าลังบ ารุงเพิ่มเติมหรือห้วงเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ  ข้อเสนอแนะ
ประการแรกต้องตระหนักไว้ว่าภารกิจมีความส าคัญอย่างยิ่ง และต้องพยายามปฏิบัติตามตารางการ
ปฏิบัติท่ีได้ก าหนดไว้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับกิจท่ีต้องปฏิบัติและสภาพลมฟูาอากาศ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ก าลังพลท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ต้ังแต่สภาพอากาศท่ีไม่ส่งผลกระทบ (เย็นสบายหรืออบอุ่น) ไป
จนถึงสภาพอากาศท่ีส่งผลกระทบรุนแรง (ร้อนและแห้งแล้ง)  การตกลงใจลดระดับ ลภ. จึงเป็นเรื่อง
ยาก เนื่องจากต้องพิจารณาผลกระทบต่อการตกลงใจในขั้นสุดท้ายหลายประการ  ผบ.หน่วย ต้อง
ประเมินสถานการณ์ระหว่างความจ าเป็นในการปูองกันก าลังรบกับภาพรวมของภารกิจ ด้วยปัจจัย
ต่าง ๆ และความส าคัญของภารกิจท่ีได้รับมอบ รวมไปถึงผลอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อก าลังพลและ
ผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ  ผบ.หน่วย และ ฝอ. จ าเป็นต้องคาดการณ์ถึงเหตุท่ี
จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีได้เลือกด าเนินตามหนทางปฏิบัติท่ีได้ก าหนดไว้   ผบ.หน่วย ต้องตกลงใจก าหนด
ระดับ ลภ. ท่ีเหมาะสมด้วยการประเมินปัจจัย METT-TC และผลกระทบจากระดับการปูองกันท่ี
สูงขึ้นอย่างมีดุลยภาพ (ความเส่ียงท่ีจะได้รับสารเคมี/ชีวะลดลง แต่ความเครียดจากความร้อนเพิ่มขึ้น 
เมื่อเพิ่มระดับการปูองกันมากขึ้น) ในตาราง ๕ – ๑ แสดงถึงการวิเคราะห์ ลภ. 
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ตาราง ๕ – ๑ การวิเคราะห์ ลภ. 
ข้อพิจารณาในการวเิคราะห์ ลภ. 

 ภารกิจ  (Mission) 
 ข้าศึก  (Enemy) 
 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ (Terrain and weather)  
 ก าลังฝุายเรา และการสนับสนุนที่พอเพียง  (Troops and Support Available) 
 เวลาท่ีมีอยู่  (Time Available) 
 ประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติการ (Civil Consideration) 

การวิเคราะห์ ลภ. ให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดระดับ ลภ. 

 

ก. ภารกิจ   เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ภารกิจง่ายข้ึน ควรต้ังค าถามดังต่อไปนี้ 

 ภารกิจคืออะไร 

 การปูองกัน คชรน. เพิ่มเติม (เช่น ท่ีหลบภัย คชรน.ส่วนรวม) ท่ีมีอยู่  มีอะไรบ้าง 

 มีสภาพความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ส าหรับการปฏิบัติภารกิจอย่างไร 
(ตัวอย่างเช่น มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ) 

 ท าอย่างไรให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลส าเร็จโดยเร็ว  

 ในห้วงการปฏิบัติภารกิจคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร และหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ
ส้ินจะมีผลอะไรตามมา  

 มีการสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงเพียงพอหรือไม่ 
ข. ข้าศึก  (ภัยคุกคาม)  ค าถามต่อไปนี้ ช่วยให้การพิจารณาภัยคุกคามง่ายข้ึน 

 มีโอกาสเกิดการโจมตีหรือไม่ 

 ใกล้จะเกิดการโจมตี หรืออยู่ในระหว่างการโจมตี 

 หลังจากการโจมตียุติลง มีการเป้ือนพิษในพื้นท่ีปฏิบัติการทันทีหรือไม่ 

 อะไรคือเปูาหมายในการโจมตี  สารอะไรท่ีเป็นภัยคุกคาม และเวลาท่ีใช้ในการ
เตือนภัยนานเท่าไร 

ค. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศง่ายข้ึน อาจต้ังค าถามต่อไปนี้ 

 อุณหภูมิของอากาศโดยรอบเป็นเท่าไร  ความช้ืนในอากาศเป็นเท่าไร 

 ดัชนีความเครียดจากความร้อนจากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเวท บัลบ์ โกลบ (Wet-
Bulb Globe Temperature : WBGT) ส าหรับหน่วยในพื้นท่ีปฏิบัติการเป็นอย่างไร 

 มีเมฆมาก  มีแสงแดด  มีลมพัดแรงหรือไม่ 
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 ภูมิประเทศเต็มไปด้วยทราย เป็นพื้นท่ีภูเขา เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ า หนอง คลอง บึง
หรือไม่ 

ง. ก าลังฝุายเราและการสนับสนุนอย่างเพียงพอ  ข้อพิจารณาต่อไปนี้ อาจมีผลกระทบ
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ อาทิ  

 ก าลังพลท่ีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจมีจ านวนเท่าไร 

 ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนส าหรับก าลังพล มีอะไรบ้าง 

 ก าลังพลผ่านการฝึกอะไรมาบ้าง 
จ. เวลาท่ีมีอยู่  ส าหรับปัจจัยนี้ ข้อพิจารณาต่อไปนี้สามารถน ามาใช้ได้ 

 การปฏิบัติภารกิจเป็นผลส าเร็จในห้วงเวลากลางวันหรือกลางคืน 

 ใช้เวลานานเท่าไร ถึงจะบรรลุในกิจท่ีต้องปฏิบัติ 

 กิจท่ีต้องปฏิบัติ สามารถยืดเย้ือไปได้หรือไม่ 
ฉ. ประชาชนในพื้นท่ีปฏิบัติการ  

 จ านวนประชากรในพื้นท่ีปฏิบัติการมีเท่าไร  

 วิถีปฏิบัติ ทัศนคติ และอิทธิพลทางการเมืองท่ีอาจส่งกระทบต่อการปฏิบัติการมี
อะไรบ้าง 

 ความจ าเป็นพื้นฐาน ขีดความสามารถและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างไร 

 พื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเช่ือความศรัทธา เศรษฐกิจ สังคม 
ความมีมนุษยธรรมของประชาชนในพื้นท่ีปฏิบัติการ เป็นอย่างไร 

ช.  การวิเคราะห์ ลภ.  จะแปรเปล่ียนและแตกต่างกันไป ในห้วงก่อน ระหว่าง และ
ภายหลังการโจมตี  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 การเตรียมการก่อนการโจมตี  การวิเคราะห์ ลภ. มุ่งไปท่ีเจตนารมณ์ของข้าศึก และ
มีโอกาสเกิดการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. 

 ในระหว่างการโจมตี   การวิเคราะห์ ลภ. อาจเน้นไปท่ีภารกิจ  และผลกระทบต่อ
ภารกิจท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มมาตรการปูองกัน คชรน. 

 สถานการณ์ภายหลังการโจมตี  การวิเคราะห์ ลภ.  เน้นไปท่ีการประเมินผล
อันตรายท่ียังคงค้างอยู่อย่างต่อเนื่อง และระยะเวลาท่ีจ าเป็นส าหรับการคงระดับการปูองกัน   
๕-๓  ค าแนะน าในการก าหนดระดับ ลภ.  (Guidance) 

ผบ.หน่วย จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ  สภาพแวดล้อม และภัยคุกคามด้าน คชรน. เพื่อ
ก าหนดระดับ ลภ. ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีหน่วยเผชิญอยู่ 
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ก. กองบัญชาการในระดับ  ทน./พล./ฉก.ร่วม/กรม ร.ฉก./กรม ม.ฉก. ให้ค าแนะน า  
หน่วยรองเพื่อด าเนินการปูองกัน คชรน. รวมท้ังการใช้ระดับ ลภ. อย่างไรก็ตาม หน่วยรองมีความ
อ่อนตัวและริเริ่มปฏิบัติตามค าแนะน าให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม  หากไม่
สามารถปฏิบัติได้อาจท าให้หน่วยได้รับอันตรายร้ายแรงจากความร้อน การสูญเสียจากอาวุธยิงเล็ง
ตรง และการปฏิบัติภารกิจท่ีล้มเหลว  เมื่อ บก.หน่วยเหนือ ก าหนดระดับ ลภ. แล้ว หน่วยรองไม่
สามารถจะลดระดับลงต่ ากว่าท่ี บก.หน่วยเหนือก าหนดได้ เว้นแต่เกิดกรณี ดังต่อไปนี้ 

 หน่วยอาจจะลดระดับ ลภ. ลงได้ช่ัวคราว โดยมีระดับ ลภ. สอดคล้องกับความเส่ียง 
เพื่อด าเนินการท าลายล้างพิษ (เช่น การเปล่ียนเครื่องแต่งกายปูองกัน) 

 ก าลังพลท่ีอยู่ในสถานท่ีปิดมิดชิด อาจจะลดระดับ ลภ. ลงได้ตามการพิจารณาของ  
ผบ.หน่วย ระดับ ตอน/มว. หรือตามการพิจารณาของ ผบ.หน่วยเหนือ  สถานท่ีปิดมิดชิดไม่
จ าเป็นต้องปิดสนิทจนอากาศไหลผ่านเข้า-ออกไม่ได้ อาจเป็นเพียงแค่สถานท่ีให้การปูองกันสารเคมี
หยดเหลวได้ 

ข. ส าหรับกองก าลังทางบก  อาจตกลงใจเพิ่มระดับ ลภ. หรือปรับเปล่ียนลักษณะ ลภ.  
ในหน่วยระดับยุทธวิธี (ระดับหมู่ และ มว.)  หน่วยขนาดเล็ก (เช่น ระดับ มว.) มักปฏิบัติได้โดยอิสระ  
ดังนั้นการฝึกฝนและประสบการณ์ของ ผบ.หน่วย มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติภายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน. ให้เป็นผลส าเร็จ ค าแนะน าท่ีแจกจ่ายไปยังหน่วยด าเนินกลยุทธขนาดเล็ก 
ควรระบุระดับ ลภ. ต่ าสุดไว้ด้วย และหากจ าเป็นอาจต้องระบุจ านวนเปอร์เซ็นต์ของก าลังพลท่ี
จ าเป็นต้องสวมหน้ากากปูองกันด้วย ในบางกรณีค าแนะน าท่ีจัดท าขึ้นในหน่วยระดับกองพันหรือ
หน่วยระดับเทียบเท่า สามารถส่งตรงไปยังหน่วยระดับ ชุด/ตอน/มว. โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง  
๕-๔  ระดับ ลภ.  (Level) 

เมื่อต้องเผชิญภัยคุกคามด้าน คชรน.  กระบวนการวิเคราะห์ ลภ. สามารถน ามาช่วย
ยกระดับการปูองกัน (การควบคุมอันตราย) ได้ เป็นเครื่องมือส าหรับสนับสนุนการเลือกใช้ลักษณะ
การปูองกันท่ี เหมาะสม  รวมท้ังการประเมินขีดความสามารถของหน่วย/ก าลังพล  (ความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจท่ีลดลง) การประเมินความต้องการส่งก าลังบ ารุงเพิ่มเติม (น้ า, การส่งก าลัง สป., 
ยุทธภัณฑ์ปูองกันตน)  และการประเมินความคุ้มค่า/ดุลยภาพระหว่างการได้รับอันตรายกับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติท่ีลดลง (ได้แก่ การใช้การปูองกันระดับ ลภ.๔) 

ก. ลภ. มาตรฐาน 
(๑) ระดับ ลภ.  ผบ.หน่วย ต้องมีความคุ้นเคยกับระดับ ลภ. การสร้างความคุ้นเคยกับ

ระดับ ลภ. และประสบประการณ์จากการเรียนรู้จะช่วยให้สามารถตกลงใจได้อย่างรวดเร็ว  ระดับ 
ลภ. ท่ีเป็นมาตรฐานยอมให้ ผบ.หน่วย สามารถเพิ่มหรือลดระดับการปูองกันผ่านเทคนิครหัสค าพูด 
(procedure word: PROWORD)  เพื่อให้ส้ันกระชับและเป็นท่ีเข้าใจกันท่ัวไป  ผบ.หน่วย ก าหนด
ลักษณะรูปแบบการปูองกันให้หน่วยในบังคับบัญชาของตนท่ีต้องสวมใส่  แล้วก ากับให้หน่วยของตน
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ใช้ระดับ ลภ. ตามท่ีได้ก าหนดไว้ (ดูตารางท่ี ๕ – ๒ ถึงตารางท่ี ๕ – ๖)  ผบ.หน่วย ก ากับและส่ังการ
โดยพิจารณาจากภัยคุกคาม รวมถึงจ านวนร้อยละของก าลังพลท่ีต้องสวมหน้ากากปูองกัน 
ตัวอย่างเช่น ในระดับ ลภ.๑ ก าหนดให้ก าลังพลร้อยละ ๕๐ ต้องสวมหน้ากากปูองกัน ระบบนี้
สามารถปรับเปล่ียนได้  โดยท่ี ผบ.หน่วยรอง สามารถปรับเปล่ียนระดับ ลภ. ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของภารกิจ  ลักษณะรูปแบบการปูองกันท่ีเป็นมาตรฐาน ก าหนดให้ก าลังพลพกพายุทธภัณฑ์
ปูองกันตนติดตัว  ได้แก่ ชุดท าลายล้างพิษส่วนบุคคล  กระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 ชุดยาฉีด
อัตโนมัติเพื่อแก้พิษจากสารประสาท และหน้ากากปูองกัน 

(๒) การเตรียมพร้อม ลภ.  ก าลังพลพกพาหน้ากากติดตัวโดยใช้สายโยงบ่า  (load-
carrying equipment: LCE) หรือใช้สายสะพายย่ามหน้ากาก   เครื่องแต่งกาย ลภ. ให้ท าปูาย
ประจ าตัวของแต่ละคนไว้  และจัดเก็บไว้ในเขตหลังท่ีไม่ไกลเกินไปกว่าท่ีต้ังหน่วยสนับสนุนทางการ
ส่งก าลังบ ารุง (เช่น ในพื้นท่ีสนับสนุนของ พล.น้อย หรือของ กรมผสม) และพร้อมส่งไปยังก าลังพล
ในเขตหน้าได้ทันทีท่ีจ าเป็น  การส่งยุทธภัณฑ์ปูองกันตนไปให้ก าลังพลในเขตหน้าไม่ควรใช้เวลาเกิน 
๒ ช่ัวโมง  หน่วยที่เตรียมพร้อม ลภ. นั้นแสดงว่ามีความล่อแหลมสูงมากท่ีจะถูกโจมตีด้วยสารคงทน  
และจะอยู่ในระดับ ลภ.๐ โดยอัตโนมัติเมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เคยมีการใช้อาวุธ คชรน. หรือมี
ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. จริง เมื่อหน่วยอยู่ในสถานะเตรียมพร้อม  ลภ.  ก าลังพลมี
เครื่องสนามอยู่แล้ว เช่น เส้ือกันฝน ซึ่งสามารถน ามาใช้ในกรณีท่ีเกิดการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. แบบ
ฉับพลัน   

(๓) ลภ.๐  (ดูตาราง ๕ – ๒)  ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนท่ีได้รับการแจกจ่ายไป ก าลังพล
ต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ก าลังพลต้องพกหน้ากากปูองกันติดตัว เครื่องแต่งกายท่ี
ใช้สวมทับภายนอกหรือเครื่องแต่งกายปูองกันต้องอยู่ใกล้ตัวและพร้อมน ามาใช้งานได้ทันที  เมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเห็นว่าจ าเป็นต้องใช้ยุทธภัณฑ์ปูองกันตน ก าลังพลต้องพกพายุทธภัณฑ์
ปูองกันไปด้วยตนเอง หรือหากจัดเก็บต้องเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีสามารถหยิบฉวยได้ในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที เช่น อาจจัดเก็บไว้ในสถานท่ีปฏิบัติงาน ในยานพาหนะ หรือในท่ีต้ังยิง  หน่วยต้องอยู่ในระดับ 
ลภ.๐ เมื่อมสีถานการณ์ล่อแหลมต่อการถูกโจมตีด้วยสารคงทน เมื่อสถานการณ์พัฒนาไปสู่การแจ้ง
เตือนหรือได้ตรวจพบการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. ประเภทสารคงทน หรือมีภัยคุกคามจากการใช้
อาวุธ คชรน.  หน่วยต้องเพิ่มเป็นระดับ ลภ.๑ โดยอัตโนมัติทันที   การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๐  ในห้วง
เวลาท่ีเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เมื่อข้าศึกมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธเคมี – ชีวะ แต่ยังไม่มี
สัญญาณบ่งช้ีว่าจะมีการน าไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้    
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ตารางที่ ๕ – ๒  ระดับ ลภ.๐ 

(๔) ระดับ ลภ.๑  (ดูตาราง ๕ – ๓) เมื่อมีค าส่ังให้อยู่ในระดับ ลภ.๑  ก าลังพลต้องรีบ
สวมใส่เส้ือ-กางเกงปูองกันทันที ในกรณีท่ีมีสภาพอากาศร้อน อนุญาตให้แบะหน้าอกเส้ือไว้ก่อน   
เส้ือ-กางเกงปูองกันสามารถสวมทับชุดช้ันในและยุทธภัณฑ์ปูองกันตนอย่างอื่นได้โดยตรง ซึ่ง
ประกอบรวมกันเป็นเครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. (MOPP gear) (นอกจากนั้นยังประกอบด้วย 
รองเท้าปูองกัน หน้ากากปูองกัน และถุงมือปูองกัน ซึ่งเตรียมพร้อมใช้งานหรือพกพาติดตัวไปด้วย) 
กระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 ติดไว้ท่ีเครื่องแต่งกายปูองกันสวมทับภายนอก (ให้พกชุดยาแก้พิษ
สารประสาทและชุดท าลายล้างพิษส่วนบุคคล และเก็บไว้ในท่ีท่ีสามารถหยิบฉวยมาใช้ได้สะดวก)  
ระดับ ลภ.๑ จะให้การปูองกันได้ดีส าหรับการปูองกันประเภทสารคงทน  การเริ่มใช้ระดับ  ลภ.๑ 
เมื่อมีโอกาสถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี-ชีวะ ในยุทธบริเวณ  ก าลังพลต้องถอดเลนส์สัมผัส (contact 
lens) ออก แล้วสวมหน้ากากปูองกันท่ีมีเลนส์ครอบแว่นตาท่ีแก้ปัญหาเรื่องสายตาเรียบร้อยแล้ว   
ผบ.หน่วย ต้องเฝูาตรวจการดื่มน้ าของก าลังพล      

ตารางที่ ๕ – ๓  ระดับ ลภ.๑ 

 

พร้อมสวมใส่ได้ทันท ี
 ยุทธภัณฑ์ปูองกันตน 
 เคร่ืองแบบสนาม 

พร้อมน ามาใช้งาน 
 ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนที่ได้รับแจกจ่ายและผ่านการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน  
 ติดต้ังเคร่ืองกรองอากาศของหน้ากากปูองกัน/ผ้าคลุมศีรษะ 

 การใช้งาน 
 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ 
 ก่อนเกิดการโจมตี 

การเร่ิมใช้ระดับ ลภ.๐  ในห้วงเวลาท่ีก าลังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เมื่อข้าศึกมขีีดความสามารถในการ
ใช้อาวุธเคมี – ชีวะ แต่ยังไม่มีสัญญาณบ่งช้ีว่าจะมีการน าไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้  

สวมใส ่

 เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก 
 เคร่ืองแบบสนาม 

พกติดตัว 

 รองเท้าปูองกัน 
 หน้ากากปูองกัน 
 ถุงมือปูองกัน 

การใช้งาน 

 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ 
 ก่อนเกิดการโจมตี 

โดยทั่วไป การเร่ิมใช้ระดับ ลภ.๑  เมื่อมโีอกาสเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวะในยุทธบริเวณ 
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(๕) ระดับ ลภ.๒  (ดูตาราง ๕ – ๔)  ก าลังพลสวมใส่รองเท้าปูองกัน เส้ือ-กางเกง
ปูองกัน และผ้าคลุมศีรษะ ในขณะท่ีอยู่ใน ลภ.๑  เส้ือปูองกันอาจจะแบะอกเส้ือได้ แต่กางเกง
ปูองกันต้องรัดข้อเท้าให้มิดชิด  หน้ากากปูองกันพร้อมใช้งานอยู่ในย่ามหน้ากาก และถุงมือปูองกัน
ต้องพกพาติดตัวไว้ การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๒  เมื่อมีโอกาสโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ ในยุทธบริเวณ  
ก าลังพลต้องพกกระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 ไว้ด้วย ส่วนยาแก้พิษสารประสาท  ชุดท าลายล้าง
พิษส่วนบุคล ต้องพกพาไปด้วยและสามารถหยิบฉวยได้ง่าย  ก าลังพลสวมหน้ากากปูองกันท่ีใส่เลนส์
ครอบแว่นตาท่ีแก้ปัญหาเรื่องสายตาเรียบร้อยแล้ว และพยายามด่ืมน้ าให้เพียงพอต่อร่างกาย     

       ตาราง ๕ – ๔  ระดับ ลภ.๒ 

(๖) ระดับ ลภ.๓  (ดูตาราง ๕ – ๕)  ก าลังพลสวมเส้ือ-กางเกงปูองกัน  รองเท้า
ปูองกัน  หน้ากากปูองกัน และผ้าคลุมศีรษะ ท้ังนี้ สามารถปรับเปล่ียนในลักษณะอ่อนตัวได้ โดย
อนุญาตให้ผ่อนคลายได้ในระดับ ลภ.๓  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อน ก าลังพลสามารถ
แบะอกเส้ือได้ และม้วนพับผ้าคลุมศีรษะเพื่อระบายอากาศ  แต่กางเกงปูองกันยังต้องปิดรัดข้อเท้าให้
แน่นเสมอ  ถุงมือปูองกันพกติดตัวไว้  การใช้ระดับ ลภ.๓ เมื่อก าลังพลต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีท่ีไม่
มีสารเคมีท่ีก่ออันตรายจากการสัมผัส 

(๗) ระดับ ลภ.๔  (ดูตาราง ๕ – ๖)  ก าลังพลจะปิดผนึกตัวเองอย่างมิดชิดแน่นหนา
ภายใต้เครื่องแต่งกายปูองกัน  ด้วยการปรับและกระชับสายรัดทุกเส้นเพื่อให้เหลือช่องเปิดน้อยท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้และต้องสวมถุงมือปูองกันด้วย  การใช้ระดับ ลภ.๔  เมื่อต้องการปูองกันในระดับสูงสุด  
หรือในกรณีท่ีมีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี–ชีวะ ซึ่งยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์ทราบอันตรายได้ อย่างไรก็
ตาม  สามารถปรับเปล่ียนในลักษณะอ่อนตัวได้เพื่อให้ก าลังพลรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อพิสูจน์ทราบถึง
อันตรายและใช้มาตรการประเมินความเส่ียงแล้ว สามารถคลายเส้ือปูองกันออกได้ 

 

 

สวมใส ่

 เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก 
 เคร่ืองแบบสนาม 
 รองเท้าปูองกัน 

พกติดตัว 

 หน้ากากปูองกัน 
 ถุงมือปูองกัน 

การใช้งาน 

 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ 
 ก่อนเกิดการโจมตี 

โดยทั่วไป การเร่ิมใช้ระดับ ลภ.๒  เมื่อมที่าทีทีจ่ะถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวะในยุทธบริเวณ 
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ตาราง ๕ – ๕ ระดับ ลภ.๓ 

 
ตาราง ๕ – ๖ ระดับ ลภ.๔ 

 

ข. ลภ. ลักษณะอื่น  ทางเลือก ลภ. ลักษณะอื่น คือการใช้หน้ากากปูองกันเพียงอย่างเดียว  
การสวมหน้ากากปูองกันร่วมกับการสวมเครื่องแบบแขนยาว  (เป็นการปูองกันบริเวณผิวหนังได้อย่าง
จ ากัด) การส่ังใช้หน้ากากปูองกันเพียงอย่างเดียว อาจใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ 

 เมื่อมีการใช้สารควบคุมฝูงชน และไม่มีภัยคุกคามจากสารเคมี – ชีวะ  

 ในพื้นท่ีอันตรายใต้ลมท่ีมีอันตรายจากไอของสารไม่คงทน 

ข้อควรระวัง 
การสั่งใช้เพียงหน้ากากป้องกัน ไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสารพุพองหรือสารประสาท 

 

สวมใส ่

 เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก 
 หน้ากากปูองกันและผ้าคลุมศีรษะ 
 เคร่ืองแบบสนาม 
 รองเท้าปูองกัน 

พกติดตัว 

 ถุงมือปูองกัน 
 การใช้งาน 

 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ 
 หลังสิ้นสุดการโจมตี 

โดยทั่วไป การเร่ิมใช้ระดับ ลภ.๓  เมื่ออยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีสารเคมีที่ก่ออันตรายจากการสัมผัส หรือไม่มีไอ
ของสารเคมีที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง 

สวมใส ่

 เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก 
 หน้ากากปูองกันและผ้าคลุมศีรษะ 
 เคร่ืองแบบสนาม 
 รองเท้าปูองกัน 
 ถุงมือปูองกัน 

 การใช้งาน 

 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ 
 ในระหว่างการโจมตี 
 ในระหว่างและภายหลังสิ้นสุดการโจมตี 

โดยทั่วไป การเร่ิมใช้ระดับ ลภ. ๔  เมื่อต้องการปูองกันอันตรายจากอาวุธเคมี – ชีวะ ในระดับสูงสุด  หรือ
เมื่อยังคงมีภัยคุกคามจากสารเคมี – ชีวะ แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบผลอันตรายที่แท้จริง 
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ค. การสวมหน้ากากปูองกันอัตโนมัติ เป็นการด าเนินการสวมหน้ากากปูองกันโดยทันที 
และอยู่ในระดับ ลภ.๔ เมื่อมีส่ิงบอกเหตุว่าก าลังเผชิญกับการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ  ก่อนได้รับ
การยืนยันว่ามีการโจมตี ก าลังพลควรสวมหน้ากากปูองกันเมื่อมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการโจมตีด้วยอาวุธ      
เคมี – ชีวะ เมื่อมีการใช้สารเคมี  ผบ.หน่วย ทุกระดับช้ันอาจก าหนดให้ก าลังพลสวมหน้ากากปูองกัน
ได้โดยอัตโนมัติโดยออกข้อก าหนดเพิ่มเติมท่ีระบุถึงส่ิงบอกเหตุในลักษณะท่ีเป็นเกณฑ์ให้สวม
หน้ากากได้โดยอัตโนมัติ  เมื่อค าส่ังนี้แจกจ่ายออกไปหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก าลังพลสามารถ
สวมหน้ากากปูองกันและอยู่ในระดับ ลภ.๔ โดยอัตโนมัติ  เกณฑ์การสวมหน้ากากโดยอัตโนมัติ ท่ี 
ผบ. หน่วย ก าหนดขึ้น ต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการตกลงใจ ได้แก่ การเตรียมสนามรบด้านการข่าว 
ท่ีเกี่ยวข้องด้าน คชรน. และการประเมินความเส่ียงและปัจจัย METT-TC  ผบ.หน่วย รอง สามารถ
ก าหนดเกณฑ์การสวมหน้ากากอัตโนมัติเพิ่มเติมอีกก็ได้  ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของ ผบ.หน่วย นั้น ๆ  
ส่ิงบอกเหตุท่ีแสดงว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ ได้แก่ 

 เครื่องแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ ส่งเสียง 

 กระดาษตรวจสารเคมีหรือเครื่องตรวจสารเคมีพิษสนาม (CAM) ตรวจพบ 

 มีก าลังพลแสดงอาการได้รับอันตรายจากสารเคมี 
ง. การจ าแนกก าลังพลขณะอยู่ในระดับ ลภ.   สามารถท าได้หลายวิธี  ก าลังพลควร

ปฏิบัติตามคู่มือหรือค าส่ังทางเทคนิค อย่างไรก็ตามอาจใช้วิธีดังนี้ คือ ใช้เทปกาวเพื่อระบุยศช่ือ และ
นามสกุล อาจระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ หมู่เลือดและการนับถือศาสนาด้วย เมื่อก าลังพลถอดเครื่อง
แต่งกายปูองกันออกแล้ว ใหล้อกเอาเทปท่ีมีข้อมูลดังกล่าวเลือกไปแปะไว้กับหมวกสนาม (ด้านหน้า 
และด้านหลัง) เครื่องกรองอากาศของหน้ากาก ถุงใส่เส้ือผ้าปูองกัน หรือท่ีย่ามหน้ากาก เมื่อก าลังพล
ต้องสวมเครื่องแต่งกายปูองกัน ก็เพียงแต่แกะเอาเทปมาแปะท่ีเครื่องแต่งกายปูองกัน ก็จะช่วยให้การ
จ าแนกก าลังพลท่ีอยู่ในระดับ ลภ. ได้ง่ายข้ึน 

จ. ความอ่อนตัวของระบบ ลภ.   
(๑) ระบบ ลภ. เป็นระบบท่ีมีความอ่อนตัว  ความอ่อนตัวเป็นกุญแจส าคัญท่ีท าให้การ

ปูองกันได้ดีท่ีสุดและมีโอกาสเส่ียงน้อยท่ีสุดโดยท่ียังสามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลงได้ ความอ่อน
ตัวท าให้ ผบ.หน่วย สามารถปรับเปล่ียนระดับ ลภ. ได้ตามความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ และ
ยังคงมีประสิทธิภาพในการรบ นอกจากนั้น  ผบ.หน่วย สามารถก าหนดให้หน่วยของตนท้ังหมด หรือ
ก าลังพลบางส่วนอยู่ในระดับ ลภ. ท่ีแตกต่างกัน (แยกระดับ ลภ.) หรือสามารถปรับเปล่ียนภายใน
ระดับ ลภ. ท่ีก าหนดให้ ตัวอย่างเช่น ในท่ีต้ังหน่วยปกติ หรือส่วนบังคับบัญชา โดยแยกพื้นท่ี
ปฏิบัติการออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการลาดตระเวน คชรน. ภายหลังจากการโจมตี 
ท าให้ ผบ.หน่วย สามารถก าหนดระดับ ลภ. ท่ีแตกต่างกัน (แยกระดับ ลภ.) ในพื้นท่ีส่วนย่อย ๆ ได้  
การแยกระดับ ลภ. เป็นแนวความคิดในการคงระดับการปูองกันสูงสุด (ลภ.๔) ไว้เฉพาะในพื้นท่ีเปื้อน
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พิษเท่านั้น  และท าให้ก าลังพลท่ีอยู่นอกพื้นท่ีเปื้อนพิษสามารถลดลงมาในระดับ ลภ.๒ ด้วยวิธีนี้จึง
เป็นการลดผลกระทบต่อก าลังพลและท าให้การปฏิบัติภารกิจเป็นผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น   

(ก) มีความท้าท้ายหลายประการในการแยกระดับ ลภ. ประการแรกคือ
ข้อเท็จจริงท่ีว่าทหารจ านวนมากต้องออกจากท่ีต้ังหน่วยออกไปปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีอื่นเป็นประจ า 
การแบ่งระดับ ลภ. ควรกระท าแบบเขตต่อเขต (zone-by zone)   ในท่ีต้ังหน่วยปกติหรือฐานปกติ
สามารถแบ่งพื้นท่ีระดับการเปื้อนพิษออกเป็นได้หลายเขต (อย่าสับสนกับการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบ)   

(ข) แนวเขตมักใช้สภาพภูมิประเทศ (เช่น ถนน และแนวรั้ว) ช่วยจ าแนกและ
จดจ าแนวเขต   

(ค) เมื่อมีการน าระบบการแยกระดับ ลภ. มาใช้  ก าลังพลท่ีก าลังเคล่ือนท่ี
จ าเป็นต้องทราบถึงสถานการณ์ในเขตพื้นท่ีปัจจุบัน รวมท้ังสถานการณ์ของพื้นท่ีท่ีต้องเคล่ือนท่ีผ่าน
และพื้นท่ีเปูาหมาย หากก าลังพลเคล่ือนท่ีจากพื้นท่ีสะอาดเข้าไปยังพื้นท่ีเป้ือนพิษ  ก าลังพลต้องสวม
ใส่แต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ณ จุดผ่านไปยังเขตพื้นท่ีเป้ือนพิษ 

(ง) จุดผ่านเข้า-ออกเขตเป้ือนพิษ (ตัวอย่างเช่น บริเวณส่ีแยกถนนของเขตพื้นท่ี
สะอาดและเขตพื้นท่ีเป้ือนพิษมาบรรจบกัน) จ าเป็นต้องจัดให้มีหลักเขตแสดงเครื่องหมายหรือต้ังด่าน
ตรวจเมื่อมีการผ่านเข้า-ออก 

(จ) ก าลังพลต้องวางแผนเลือกเส้นทางการเคล่ือนท่ีเพื่อให้สัมผัสกับพื้นท่ีเปื้อน
พิษใหน้้อยท่ีสุด และต้องทราบถึงต าแหน่งท่ีต้องปรับเปล่ียนระดับ ลภ. ถ้าจ าเป็น 

(ฉ) หน่วยอาจก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่ อจัดการกับการ
เคล่ือนท่ีข้ามเขต เช่น ก าลังพลอาจประสานกับ ทกย. (tactical operation center) ของหน่วยเพื่อ
หาเส้นทางการเคล่ือนท่ีท่ีปลอดภัย  

(๒) เมื่อได้รับค าส่ังใหก้ าลังพลคลายหรือแบะอกเส้ือปูองกัน เพื่อให้ระบายอากาศได้ดี
ขึ้นในระดับ ลภ.๑, ลภ.๒, ลภ.๓ หรือ ลภ.๔  ก าลังพลอาจเปิดผ้าคลุมศีรษะหรือม้วนขึ้นในขณะท่ียัง
สวมหน้ากากปูองกันอยู่  ผบ.หน่วย สามารถตกลงใจปรับเปล่ียนระดับ ลภ. ในลักษณะนี้ได้ โดย
พิจารณาจาก  ภัยคุกคาม  อุณหภูมิ และกิจท่ีต้องปฏิบัติ  ก าลังพลอาจต้องสวมเครื่องแต่งกายอย่าง
อื่นไว้ภายใน เช่น ชุดประจ าอากาศยาน เส้ือผ้าปูองกันหยดเหลวเพื่อหลีกเล่ียงการเปื้อนพิษ (suit, 
contamination avoidance, liquid protective: SCALP) หรือชุดแต่งกายกันฝน (wet – 
weather gear)  

(๓) ก าลังพลต้องสวมถุงมือปูองกันต้ังแต่ระดับ ลภ.๑ ถึง ลภ.๔ เมื่อต้องหยิบจับ
ยุทโธปกรณ์ท่ีผ่านการท าลายล้างเปื้อนพิษมาแล้ว เพื่อปูองกันการสัมผัสกับสารเคมีท่ีซึมซับอยู่ท่ีผิว
ของยุทโธปกรณ์นั้น 

(๔) เมื่อมีอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์ตกค้าง (การตกของฝุุนกัมมันตรังสี) ผบ.หน่วย 
อาจปรับเปล่ียนระดับ ลภ. จากการประเมินสถานการณ์และอันตรายท่ีเกิดจากการปฏิบัติภารกิจ 
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ท้ังนี้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ไม่สามารถปูองกันรังสีแกมมาและอนุภาคนิวตรอนได้ อย่างไร
ก็ตาม การสวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. สามารถลดอันตรายจากแผลไหม้ท่ีเกิดจาก
อนุภาคบีต้า (beta burn) และการกลืนกินอนุภาคอัลฟาผ่านระบบทางเดินอาหารได้ ข้อกังวลท่ี
ส าคัญ คือการลดปริมาณการเป้ือนพิษรังสีบริเวณผิวหนัง รวมท้ังปูองกันการกลืนอนุภาคกัมมันตรังสี
ผ่านระบบทางเดินอาหาร 

ฉ. ผลกระทบจากการใช้ระดับ ลภ.   
(๑) ก าลังพลท่ีอยู่ในระดับ ลภ.๔ อาใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมดนานกว่าระดับ

ปกติประมาณ ๑.๕ เท่า 
(๒) งานท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดหรือต้องมีความละเอียดรอบคอบ (เช่น การพิมพ์ข่าว 

หรือการเล็ง) จะปฏิบัติได้ช้ากว่าการปฏิบัติงานใช้ก าลัง งานลักษณะนี้คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าปกติ
ประมาณ ๒.๕ เท่า (หรืออาจนานกว่านั้น ถ้าก าลังพลอยูใ่นระดับ ลภ.๔ ยาวนานขึ้นหรือร้อนมากขึ้น)   

(๓) ก าลังพลท่ีได้รับการฝึกมาอย่างดี สามารถทนต่อสภาพความเครียดเมื่ออยู่ใน
ระดับ ระดับ ลภ. ได้ดีกว่าก าลังพลท่ีฝึกมาน้อย ก าลังพลท่ีฝึกมาดีคือก าลังพลท่ีมีสภาพร่างกาย
แข็งแรงและผ่านการฝึกประกอบเข้าเครื่องแต่งกายปูองกันมาอย่างโชกโชน ก าลังพลท่ีมีสภาพ
ร่างกายแข็งแรงสามารถทนต่อความอ่อนล้าทางร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี และคุ้นเคยกับสภาพ
อากาศท่ีร้อนหรือความร้อนท่ีเกิดจากการใช้ระดับ ลภ. ได้เร็วกว่าก าลังพลท่ีมีสภาพร่างกายแข็งแรง
น้อยกว่า 

(๔) หน่วยท่ีถูกส่งไปประจ าการในย่านท่ีมีการใช้สารเคมี – ชีวะ ควรมีโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และได้รับการฝึกเพื่อให้เคยชินกับสภาพอากาศร้อน  ในการสร้าง
ความคุ้นเคยกับอากาศร้อน ก าลังพลควรได้รับการฝึกกายบริหาร โดยในแต่ละวันค่อย ๆ เพิ่มเวลาให้
นานขึ้น (จาก ๒ เพิ่มเป็น ๔ ช่ัวโมง)  และเพิ่มความเข้มในการฝึกในสภาพอากาศท่ีร้อนมากกว่า     
๗ วัน ไปถึง ๑๔ วัน ติดต่อกัน ในขั้นสุดท้าย ให้ก าลังพลอยู่ในระดับ ลภ. ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประจ า และท่ีส าคัญต้องฝึกก าลังพลให้รักษาสุขศาสตร์ทหารและรักษาผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อ
ปูองกันผ่ืนจากความร้อน ซึ่งจะไปลดความสามารถของร่างกายในควบคุมอุณหภูม ิ 
 

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



บทท่ี ๖  
การปฏิบัติการต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์   

๖-๑  กล่าวเบื้องต้น  (Background) 
ด้วยสภาพสนามรบในยุคปัจจุบันและภัยคุกคามจากอาวุธ คชรน. เป็นส่ิงท้าท้ายท่ีส าคัญ

ส าหรับ ผบ. หน่วย และหน่วยในบังคับบัญชา  ด้วยปัญหาท่ีท้าทายดังกล่าว ในบทนี้จึงกล่าวถึง
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติของก าลังพลเป็นรายบุคคลจนถึงการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วย  ในบทนี้ยังให้มุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ท่ีลดลง 
เนื่องมาจากการใช้อาวุธ คชรน. ของฝุายข้าศึก อีกท้ังยังให้ข้อเสนอแนะในการรักษาจังหวะการยุทธ 
(OPTEMPO) ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. เปูาหมายหลักคือความพยายามหลีกเล่ียงหรือท าให้
ได้รับผลกระทบจากการเปื้อนพิษให้น้อยท่ีสุด และยังคงอยู่รอดหรือสามารถปฏิบัติภารกิจต่อไปได้  
ด้วยสภาพแวดล้อม คชรน.  ซึ่งมีผลกระทบต่อ ผบ.หน่วย และผบ.หน่วยรอง ในลักษณะท่ีแตกต่าง
กัน  ผบ.หน่วย จ าเป็นต้องบังคับบัญชาและควบคุมให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลส าเร็จ  
และต้องพยายามฝึกฝนตนเองให้สามารถทราบถึงผลท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังให้ตระหนักถึงอุปสรรคท่ีอาจ
ท าใหไ้ม่บรรลุถึงผลลัพธ์ท่ีคาดหวังไว้  ส าหรับ ผบ.หน่วยรอง จะมุ่งเน้นท่ีผลส าเร็จในการปฏิบัติของ
ก าลังพลเป็นรายบุคคล และการปฏิบัติโดยส่วนรวม 
๖-๒   ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี  ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์  

(Impact of a Chemical, Biological Radiological and Nuclear Environment) 
เมื่อก าลังพลแต่ละคนต้องอยู่ในระดับ ลภ. ท่ีปูองกันอย่างรัดกุม ย่อมท าใหเ้กิดความเครียด

ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
คชรน. รวมท้ังผลกระทบอันเกิดจาก คชรน. และผ่านการฝึกมาอย่างดี  จะช่วยให้ก าลังพลแต่ละคน
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จตามห้วงเวลาตามท่ีก าหนด 

ก. ผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ  ปัจจัยทางด้านร่างกายและจิตใจมีผลกระทบต่อท้ัง
การปฏิบัติการทางทหารท่ัวไปและการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อม คชรน.  ส าหรับปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนความอดทนของก าลังพล (ดูในตาราง ๖ – ๑)   ผบ.หน่วย และ ผบ.หน่วยรอง 
ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์จากปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจ (ดูในตาราง      
๖ – ๒) และ ผบ.หน่วย ต้องทราบถึงผลกระทบด้านจิตใจท่ีจะเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.  
(เช่น ก าลังพลอาจกลายเป็นคนหดหู่/หลุกหลิกขึ้นมาได้) (ดูในตาราง ๖ – ๓)    
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        ตาราง ๖ – ๑ ปัจจัยที่ท าให้ความอดทนลดลง 

 เป็นโรค/การบ าบัดโรค 

 กระหายน้ า (ขาดน้ า) 

 ความร้อน/ความหนาว 

 เคร่ืองแต่งกายปูองกัน  

 ความเหน่ือยล้า 

 ภาระงานหนัก 

 อดอาหาร (อาหารมีจ ากัด) 

 การอยู่อย่างโดดเด่ียว 

ตาราง ๖ – ๒ สัญญาณทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายและจิตใจถดถอยลง 
สภาพรา่งกายถดถอยลง สภาพจิตใจถดถอยลง 

 ประหม่า, ต่ืนกลัว 

 เกิดอาการสั่นกลัว 

 เหง่ือออกมาก 

 ใจเต้นแรง 

 ปากแห้ง 

 ปวดศีรษะ 

 เหน่ือยล้า 

 คลื่นไส ้

 เกิดอาการหลงลืม 

 ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง 

 ความเช่ือมั่นลดลง 

 ท้อถอย, สิ้นหวัง 

 ขาดสมาธิ  

 ต่ืนกลัวเมื่อเกิดเสียงดัง 

 เมินเฉย  ไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ 

ตาราง ๖ – ๓ พฤติกรรมที่หดหู่/หลุกหลิก 

 ชอบอยู่น่ิง ๆ  

 เคลื่อนไหวแบบเร่ือย ๆ 

 ตอบสนองช้า 

 หลบหน้า 

 ชอบโต้เถียง 

 ชอบกระโดดโลดเต้น 

 พูดเร็ว 

 ต่ืนตระหนก, ประหม่า 
 

ข. ผลกระทบต่อ ผบ.หน่วย  ภาวะความเป็นผู้น าท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ ผบ.หน่วย ต้อง
ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมือนกับการดูแลตนเอง  ผบ.หน่วย อาจอยู่ในภาวะถดถอยได้
เช่นเดียวกับก าลังพลท่ัวไป  และหาก ผบ.หน่วย ละเลยไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยนั้นอาจเกิด
การสูญเสียได้   ผบ.หน่วย มีหน้าท่ีก ากับดูแลมาตรการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดวงรอบ
การปฏิบัติงาน/การพัก  ก าหนดตารางการแจกจ่ายน้ า และจัดตารางปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ก าลังโดย
หลีกเล่ียงในห้วงเวลาท่ีมีอากาศร้อน  (ดูในตาราง ๖ – ๔)  ผบ.หน่วย ต้องแสดงความเป็นผู้น าท่ีมี
ประสิทธิภาพ  (ผู้น าท่ีมีความสามารถในปรับตัวได้น้อย จะเป็นผู้น าท่ีเกิดการสูญเสียได้มากกว่า)  
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ท้ังนี้ ผบ.หน่วย สามารถพัฒนาความเช่ือมั่นของตนเองได้ในห้วงการฝึกด้าน คชรน. ท่ีสภาพแวดล้อม
เต็มไปด้วยความตรึงเครียด 

ตาราง ๖ – ๔  ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ต่อ ผบ.หน่วย 

 ความสามารถในปรับตัวลดลง 

 ความสามารถในการบังคับบัญชาลดลง 

 นอนหลับได้น้อยลง 

 ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง 

 ประสิทธิภาพความเป็นผู้น าลดลง 

 ความคิดริเร่ิมลดลง 

 รู้สึกเหน่ือยล้าเพ่ิมข้ึน 

 ฉุนเฉียวง่ายข้ึนหรือหุนหันมากข้ึน 

 สูญเสียผู้น าเพ่ิมข้ึน (หลังผ่าน ๖ ชม.) 

 บริหารแบบข้ามสายการบังคับบัญชา 

 ละเลยเร่ืองส าคัญทั้งที่ระบุไว้ในค าสั่งยุทธการ 

 ระยะเวลาว่างเว้นผู้น านานข้ึน 
(หลังจากสูญเสียผู้น าไป) 

ค. ผลกระทบต่อก าลังพล   ในฐานะ ผบ.หน่วย ท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการใน
สภาพแวดล้อม คชรน. มีปัจจัยหลายประการท่ีก่อให้เกิดความเครียด (ดูในตาราง ๖ – ๕) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถของก าลังพลในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้สภาวะแวดล้อม คชรน. ตัวอย่างเช่น  
ก าลังพลไม่รู้สึกกระหายน้ าแม้ว่าร่างกายต้องการน้ า  นั่นคือ ก าลังพลเหล่านี้ไม่ได้รับการฝึกถูกบังคับ
ใหด่ื้มน้ า  เป็นท่ีเข้าใจกันอย่างดีว่า เมื่อสวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ จะท าให้หายใจได้
ยากล าบาก ซึ่งจะบั่นทอนความคิดท่ีสุขุมรอบคอบ ก าลังพลอาจเริ่มปฏิบัติแบบรวบรัด เร่งรีบ อัน
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือปฏิบัติงานผิดพลาด  พลประจ ารถท่ีแต่งกายปูองกันอย่างรัดกุมในระดับ   
ลภ.๔ อาจเกิดอาการเมารถ ก าลังพลท่ีแต่งกายในระดับ ลภ.๔ และต้องปฏิบัติหน้าท่ีในท่ีสูง        
(ในอากาศยาน) อาจมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีลดลงอย่างมาก และอาจต้องพักเป็น
เวลานานถึง ๔  วัน ส าหรับการปรับสภาพใหก้ลับคืนสู่ภาวะปกติ  

ตาราง ๖ – ๕  ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ต่อก าลังพล 

 ร่างกายขาดน้ า 

 ความสามารถในการสื่อสารลดลง 

 การมองเห็นลดลง 

 ปฏิบัติงานผิดพลาดมากข้ึน 

 ขาดความสุขุมรอบคอบ 

 ความคิดไม่ปลอดโปร่ง 

 วิสัยทัศน์แคบลง 

 ความคล่องแคล่วลดลง 

 ความใส่ใจลดลง 

 เครียดจากการหายใจล าบาก 

 
 
 
 



- ๑๑๗ - 
 

๖–๓  ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี – ชีวะ – รังสีและนิวเคลียร์ต่อการปฏิบัติการ  (Impact 
of a Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Environment on 
Operation) 

เนื่องจากระบบส่งอาวุธ คชรน. มีได้หลายวิธี ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ
ปฏิบัติการทางทหารในทุกขั้นตอน ต้ังแต่ การควบคุมบังคับบัญชา  การเคล่ือนทัพ การยิง และการ
ติดต่อส่ือสาร    

ก. การควบคุมบังคับบัญชา  ด้วยสภาพความเหนื่อยล้าท้ังทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ  
ส่งผลให้สภาวะผู้น าถดถอยลง  

 สภาวะความเป็น ผู้น าในยามท่ีต้องตกลงใจและตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปด้อยประสิทธิภาพลง 

 การปฏิบัติงานท่ีต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบด้อยประสิทธิภาพลง  เช่น การ
รายงานท่ีต้องการความถูกต้องแมน่ย า  การประสานแผนการยิง รวมท้ังการออกค าส่ังยุทธการ   

 หน่วยท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมด้านการข่าว เช่น ชุดลาดตระเวนหาข่าวมีประสิทธิภาพ
ลดลง ท าให้มีเวลาหาข่าวน้อยลง ส่งผลให้ได้รายละเอียดเพื่อเสนอต่อ ผบ.หน่วย น้อยลงไปด้วย  

 การออกค าส่ังยุทธการอาจมีข้อความท่ีขัดแย้งกัน และค าส่ังนั้นอาจส้ันเกินไปจน
อาจลืมหรือขาดข้อความท่ีเป็นสาระส าคัญ  

 ผบ.หน่วย จ าเป็นต้องมีเวลาในการจัดท าค าส่ังต่าง ๆ มากขึ้น  

 แผนของ ผบ.หน่วย ส าหรับการควบคุมการยิงเล็งตรงและการยิงเล็งจ าลองอาจไม่
เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนด 

 ผบ.หน่วยด าเนินกลยุทธ์ มีแนวโน้มท่ีมุ่งสนใจเฉพาะแต่ในหน่วยของตน จนละเลย
หน่วยข้างเคียง   

ข. การด าเนินกลยุทธ์   การประสานสอดคล้องในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี อาจประสบ
ปัญหายุ่งยากมากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.  การควบคุมหน่วย รวมท้ังการปฏิบัติตามห้วง
เวลาและความสามารถของหน่วยท่ีจะด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีจะด้อย
ประสิทธิภาพลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยอาจมีความเส่ียงเพิ่มขึ้นเมื่อต้องปฏิบัติการภายใต้
สภาพแวดล้อม  คชรน. ความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น (ดูในตาราง ๖ – ๖) มีได้หลายลักษณะ เช่น หน่วยอาจ
ปฏิบัติภารกิจผิดเปูาหมาย (เช่น หลงทาง) หรืออาจสูญเสียยานพาหนะเป็นจ านวนมากจากการโจมตี
ของข้าศึก จึงท าให้การควบคุมหน่วยด้อยประสิทธิภาพลงไป  กล่าวโดยรวม ความล่อแหลมของ
หน่วยมีมากขึ้นเมื่อต้องปฏิบัติการภายใต้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ ท่ียาวนาน   

ค. การยิง   การยิงเล็งตรงและการยิงเล็งจ าลองมีประสิทธิผลด้อยลงเมื่ออยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน. การค้นหาเปูาหมายและการก าหนดท่ีหมายกระท าได้ยากล าบาก เช่น    
ก าลังพลท่ีท าหน้าท่ีค้นหาเปูาหมายและเกาะติดเปูาหมายในระยะทางท่ีส้ันลง นอกจากนั้น ยานรบ     
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ของก าลังภาคพื้นดินยิงได้อย่างจ ากัด และยานรบทหารราบมีแนวโน้มท่ีจะท าการรบในระยะประชิด 
มีการใช้อาวุธเบาและอาวุธต่อสู้รถถังน้อยลง นอกจากนั้น ยังมีข้อพิจารณาอย่างอื่นอีก เช่น 

 ในขณะท่ีหน่วยต้องอยู่ในสภาพการปูองกัน คชรน. ท่ียาวนาน การรบจะมีความ
สูญเสียมากขึ้น 

 ระยะรบปะทะส าหรับอาวุธยิงเล็งตรงส้ันลง 

 การรบปะทะมีโอกาสยิงกันเองสูงขึ้น 

 การโจมตีมคีวามรุนแรงลดลง 

 ความสามารถในการยิงเล็งจ าลอง เพื่อสนับสนุนการยิ งเล็งตรงอาจจะด้อย
ประสิทธิภาพลง 

 เวลาส าหรับการเตรียมการและส่งการร้องขอการยิงสนับสนุน ด้วยการส่ือสารทาง
สายหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียเวลามากขึ้น และเสียเวลาในการเตรียมการยิงเล็งจ าลองมาก
ขึ้นด้วย 

ตาราง ๖ – ๖ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. 
การปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้น 

หน่วยเลือกเส้นทางการเคลื่อนที่ที่สะดวกกว่า หน่วยเคลื่อนที่ล้ าหน้าไปไกลกว่าท่ีได้วางแผนไว้ 

หน่วยทีจ่ าเป็นต้องประกอบก าลังกันอย่างหนาแน่น หน่วยกระจายก าลังได้น้อยลง 
หน่วยลังเลที่จะรบด้วยวิธีรุก หน่วยขาดความริเร่ิม 

หน่วยที่เข้าโจมตีใช้เวลานาน หน่วยสูญเสียมากข้ึน 

หน่วยทีเ่คลื่อนที่ได้อย่างล่าช้า หน่วยใช้เวลาปฏิบัติภารกิจให้เป็นผลส าเร็จนานข้ึน 
ประสิทธิภาพการยิงของหน่วยลดลง อัตราการสูญเสียของหน่วยมากข้ึน 

หน่วยแสดงออกถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจลดลงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 

ประสิทธิภาพในการรบเป็นหน่วยลดลง 

ท าลายก าลังของข้าศึกได้น้อยลง ในการรบด้วยวิธีรุก การได้เปรียบข้าศึกลดลง 
ชุดรวบรวมด้านการข่าว (ชุด ลว.) ยากท่ีจะเห็นและ
ได้ยินการปฏิบัติของข้าศึก 

การรวบรวมข่าวกรอง/การค้นหาเปูาหมายของหน่วย
ด้อยประสิทธิภาพลง 

ก าลังพล/พลประจ ายานพาหนะมีความอดทนลดลง  
(เช่น พลประจ ารถถังทีอ่ยู่ในระดับ ลภ.๔ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในสภาพอากาศร้อนนานเกิน ๓ ชม.)  

อ านาจก าลังรบลดลง 

ง. การติดต่อส่ือสาร   การติดต่อส่ือสารด้อยประสิทธิภาพลงท้ังในลักษณะการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลและการส่ือสารผ่านวิทยุส่ือสาร  รวมถึงความด้อยประสิทธิภาพในเรื่องการได้ยินและ
การมองเห็นด้วย  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม คชรน. มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้  
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 การฟังเสียงไม่ชัด น าไปสู่การขอให้ส่งข่าวซ้ า ๆ  

 ก าลังพลใช้การส่งสัญญาณมือบ่อยข้ึน 

 ความยาวของข้อมูลข่าวสารเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า 

 จ านวนข่าวสารที่ส่งผ่านทางวิทยุส่ือสารเพิ่มข้ึน 

 เวลาท่ีใช้ส่งข่าวสารนานขึ้น ท าใหล่้อแหลมต่อการดักฟังด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Warfare [EW]) 
๖-๔  ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ต่อการปฏิบัติการต่อเนื่อง  

 (Impact of a Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Environment 
on Sustainment) 

การปฏิบัติการรบต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม คชรน. มีความท้าทายท่ีส าคัญหลายประการ  
กล่าวคือการปฏิบัติการจะช้าลง และความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังงานท่ีซับซ้อนและงานท่ีง่าย
จะถดถอยลงเนื่องจากการใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน  การปฏิบัติงานท่ีด้อยประสิทธิภาพสังเกตได้ใน
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติการต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดต้ังและการปฏิบัติงานส่งก าลัง
บ ารุง การเคล่ือนท่ีของขบวนสัมภาระ การปรนนิบัติบ ารุงและการบริการทางการแพทย์   

ก.  การเตรียมการ   ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ท าให้ขาดการกระจายก าลัง
ออกไปและไม่ได้ซ่อนพรางยานพาหนะ  ใช้เวลาจัดต้ังต าบลจ่าย สป. เช่น ต าบลจ่าย สป.๓ นานขึ้น 
และไม่สามารถรักษามาตรการระดับความปลอดภัยได้อย่างใกล้ชิด ท าให้การส่งก าลัง สป.เพิ่มเติมได้
น้อยลง  

ข.  การเคล่ือนท่ีของขบวนสัมภาระ  กระบวนการขน สป. จะใช้เวลามากขึ้น  ท าให้พลขับ
รู้สึกเหนื่อยล้าและลดความคล่องแคล่วท าให้กระบวนการส่งก าลังล่าช้า มีการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงมาก
ขึ้นเนื่องจากระยะทางเพิ่มข้ึน (อาจเคล่ือนท่ีอ้อมผ่านพื้นท่ีเป้ือนพิษ) และเสียเวลาในการเคล่ือนท่ีเข้า
ท่ีต้ังใหม่ในสนามรบ ส่งผลใหก้ารเคล่ือนท่ีโดยรวมช้าลง   

ค.  การปรนนิบัติบ ารุง  จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากระบบการติดต่อส่ือสารไม่
ดีและการตรวจสอบการท างานของยุทโธปกรณ์ผิดพลาดขณะท่ีแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔  
ตัวอย่าง เช่น ชุดซ่อมบ ารุงมักไม่ได้น าเอาเครื่องมือซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมติดไปด้วยในขณะท่ีต้องไป
บริการ ณ ท่ีต้ังยุทโธปกรณ์  อาจใช้เวลาซ่อมบ ารุงนานกว่าปกติ รวมท้ังละเลยมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและการซ่อมบ ารุงอาจต้องรอไปก่อนจนกว่าจะได้ลดระดับ ลภ. ลง   

ง. การบริการทางการแพทย์   อาจด้อยประสิทธิภาพลงไปเนื่องมาจากก าลังพลฝุาย
แพทย์เหนื่อยล้าและลดความคล่องแคล่ว ใช้เวลาในการด าเนินการนานขึ้น เช่น การจัดต้ังท่ี
รักษาพยาบาล  การด าเนินการคัดแยกผู้ปุวย  การตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ปุวย  การตรวจวินิจฉัย 
ล้วนแต่ต้องใช้เวลานานขึ้น  นอกจากนั้น การผ่าตัดในขณะท่ีอยู่ในเครื่องแต่งกายระดับ ลภ.๔  ไม่
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สามารถท าได้  ดังนั้นท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวมเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการให้บริการทาง
การแพทย ์(การผ่าตัด) ให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 
๖-๕  การด าเนินการตามมาตรการตอบโต้  (Executing Countermeasure) 

ผบ.หน่วย ต้องทราบว่าการปฏิบัติการในทุกขั้นตอนภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานถดถอยลง  ขีดความสามารถการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ีด้อยลง   
ต่างกัน หาก ผบ.หน่วย ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามท่ีคาดการณ์ไว้  ผบ.หน่วย ย่อมสามารถหา
หนทางบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม   
คชรน. ต่อการปฏบิัติภารกิจให้เป็นผลส าเร็จ มีดังนี้ 

 การปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นต่อภารกิจ เช่น การควบคุมบังคับบัญชา โดยปกติ ต้องแต่งกาย
ปูองกันในระดับ ลภ.๔ 

 การด าเนินการค้นหาและพิสูจน์ทราบเปูาหมายให้กับพลยิงและพลประจ าอาวุธ 

 การฝึกการส่งข่าวผ่านระบบติดต่อส่ือสาร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 การคาดการณ์ถึงส่ิงจ าเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติการต่อเนื่อง เช่น ความ
ต้องการน้ าด่ืมเพิ่มเติม  ความต้องการยุทธภัณฑ์ปูองกันตนเพิ่มขึ้น ฯลฯ    

 การท าแผนให้ง่ายต่อการปฏิบัติ   

 ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการแต่งกายปูองกันในระดับ ลภ.๔ ต่อความคล่องแคล่ว
ในการเคล่ือนท่ี 

ก. การเตรียมการส าหรับหน่วย   การเตรียมการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. 
นั้นมีความส าคัญอย่างมากต่อการบรรลุภารกิจ  การเตรียมการจึงมุ่งไปท่ีความพร้อมของก าลังพลแต่
ละคน/พลประจ ายุทโธปกรณ์  เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยต้องเน้นไปท่ีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. อันจะน าไปสู่การปรับปรุงขีดความสามารถและความทรหดของ
ก าลังพลและพลประจ ายุทโธปกรณ์  ก าลังพลแต่ละคนควรท าความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในขณะ
แต่งกายปูองกันระดับ ลภ.  โดยไม่ต้องปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนลักษณะการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย และ
ต้องทราบถึงลักษณะงานท่ีจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวงรอบการปฏิบัติหรือชะลอการปฏิบัติไปก่อน
จนกว่าจะลดระดับ ลภ. ลง 

ข. การเตรียมการส าหรับ ผบ.หน่วย  การเตรียมความพร้อมของ ผบ.หน่วย ในการ
ปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. นั้นส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรตอบ
โต้มีประสิทธิภาพ ผบ.หน่วย ควรด าเนินการ ดังนี้ 

 สังเกตก าลังพลภายในหน่วย ให้รู้ถึงลักษณะอาการทางกายหรือทางจิตท่ีถดถอยลง
จนถึงขั้นร้ายแรง  
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 ใช้หลักจิตวิทยา (Coping Strategies) จัดการกับปัญหาด้านร่างกายและจิตใจใน
สนามรบท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. 

 มุ่งด ารงรักษาสมรรถภาพร่างกายของก าลังพลให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูง ซึ่งจะท า
ให้ร่างกายมีความทรหดอดทน 

 ประเมินสถานภาพของหน่วยอย่างต่อเนื่อง 

 หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีหักโหมและจัดให้มีห้วงเวลาพักและหลับนอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อต้องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ ท่ียาวนาน  

 ไว้วางใจฝุายอ านวยการและให้เสรีในการปฏิบัติกับ ผบ.หน่วยรอง มากขึ้นเพื่อ
หลีกเล่ียงการข้ามสายการบังคับบัญชา 

 ให้ความสนใจในรายละเอียดเมื่อมีการจัดท าค าส่ังยุทธการ หรือค าส่ังเป็นส่วน ๆ 

 วางแผนการใช้เวลาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ค. การเตรียมการส าหรับก าลังพล  ความพร้อมของก าลังพล ควรมุ่งไปท่ีวิธีปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ตรวจสอบให้มั่นใจว่ายุทโธปกรณ์ปูองกัน คชรน. อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมี
การปรนนิบัติบ ารุงมาอย่างดี 

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็นในการดื่มน้ าให้เพียงพอและให้จดจ าถึงลักษณะ
อาการท่ีเกิดจากการขาดน้ า 

 ปฏิบัติงานด้วยแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ๔ และขยายเวลาปฏิบัติงานให้นานขึ้น 

 ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาวงรอบการปฏิบัติงาน ส าหรับงานท่ียากแต่ 
ต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ ก าลังพลต้องแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคู่ปฏิบัติงาน และรายงานให้       
ผบ. หน่วย ทราบด้วย 

 ท าความเข้าใจผลท่ีเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ เมื่อแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ 

 ท าความเข้าใจและต้องรู้จักวิธีการหายใจเมื่อสวมหน้ากากปูองกัน 

 ฝึกพูดช้า ๆ ให้ชัดถ้อยชัดค า ในขณะท่ีสวมหน้ากากปูองกัน 

 ท าความเข้าใจและใช้วงรอบการปฏิบัติงาน/พัก   

 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
ง. การเตรียมการส าหรับพลประจ ายุทโธปกรณ์  ชุดปฏิบัติการและหน่วย  เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานมีการด้อยประสิทธิภาพลง  ดังนั้นความจ าเป็นท่ีชุดปฏิบัติงานหรือหน่วยต้องรักษารูปแบบ
การปฏิบัติร่วมกันและรักษาจังหวะการยุทธ (OPTEMPO) จึงเป็นเรื่องส าคัญ  โดยมีปัจจัยหลักท่ีต้อง
พิจารณา ดังนี้  
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 ปฏิบัติงานในเครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ ใหย้าวนานขึ้น 

 มุ่งเน้นให้มีการฝึกระหว่างหน่วย ชุดปฏิบัติงานและพลประจ ายุทโธปกรณ์ 

 ใช้วงรอบการปฏิบัติงาน/พัก และห้วงเวลาพักผ่อนนอนหลับของพลประจ า
ยุทโธปกรณ์ 

 เน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานท่ีช่วยให้อยู่รอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก าบังและการซ่อนพราง  

 พัฒนาระบบเพื่อนคู่ปฏิบัติงาน ใหค้อยตรวจซึ่งกันและกันภายในหน่วยเพื่อตรวจหา
การปฏิบัติงานท่ีด้อยประสิทธิภาพลดลงจนถึงขั้นร้ายแรง  

 พึงระลึกไว้ว่าหากไม่มีท่ีหลบภัย คชรน. ส่วนรวมแล้ว ขีดความสามารถในการ
รักษาพยาบาลภายใต้สภาพแวดล้อมแวดล้อม คชรน. จะลดลงอย่างมาก 
 

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



  
 

ผนวก ก  
ปัจจัยการเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าว คชรน. 

ก-๑  กล่าวเบื้องต้น  
ในภาคผนวกนี้จะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติของฝ่ายอ านวยการท่ีมีหน้าท่ีในการ

ป้องกัน คชรน. ซึ่งต้องประสานโดยใกล้ชิดกับฝ่ายอ านวยการด้านการข่าว เพื่อจัดเตรียม
สภาพแวดล้อมด้านการข่าว (Intelligence Preparation of Operational Environment – IPOE)      
ฝ่ายอ านวยการด้านการป้องกัน คชรน. มีส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกันภัยคุกคามด้าน คชรน. 
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อก าลังฝ่ายเรา ประชาชนในท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตราย รวมถึง 
การวางแผนการโจมตีต่อเป้าหมาย กระบวนการเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวเป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายอ านวยการในการค้นหาและเตรียมค าตอบส าหรับความต้องการข่าว กรองตามล าดับความ
เร่งด่วนของ ผบ.หน่วย และเป็นอันดับแรกของกระบวนการวางแผนการยุทธ์ของกองก าลังร่วม  การ
เตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวเป็นกระบวนท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุและยืนยันถึงขีด
ความสามารถ แผนการ และหนทางปฏิบัติของฝ่ายข้าศึก การเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวควร
วิเคราะห์ถึงขีดความสามารถและขีดจ ากัดเกี่ยวกับระบบอาวุธ คชรน. และระบบส่งยุทธปัจจัย การ
ควบคุมบังคับบัญชา ขั้นตอนการปล่อย รวมทั้งเจตนารมณ์ในการใช้อาวุธ คชรน. ของฝ่ายข้าศึก การ
เตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าว ประกอบด้วย 

ก. การประเมินภัยคุกคามและอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น 

ข. การประเมินพื้นท่ีปฏิบัติการ 

ค. การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ 

ง. การประเมินสภาพอุตุนิยมวิทยา 

ก-๒   การประเมินภัยคุกคามและอันตรายที่เกิดขึ้น 

ฝ่ายอ านวยการ คชรน. ต้องประเมินความล่อแหลมท่ีกองก าลังร่วมต้องเผชิญกับอันตราย 
โดยด าเนินการดังนี้ 

ก. ประเมินภัยคุกคาม  ประเมินการประกอบก าลัง การควบคุม ขีดความสามารถและ
เจตนารมณ์ของฝ่ายข้าศึก 

ข. การวิเคราะห์ความล่อแหลม  จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความล่อแหลมจากอาวุธหรือ
กลไกท่ีเกี่ยวข้องกับ คชรน. 

(๑) วิเคราะห์ขีดความสามารถของฝ่ายข้าศึก โดยตรวจสอบแหล่งอุตสาหกรรม 
และโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร การเข้าถึงแหล่งสารตั้งต้นในภาคอุตสาหกรรม แหล่งจัดเก็บ และส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีสามารถน าไปใช้ได้ ๒ ทาง   

(๒) ตรวจสอบประเภทและผลอันตรายจากสารเคมีและสารชีวะ รวมท้ังอาวุธหรือ
กลไกด้านรังสี ท่ีมีโอกาสน ามาใช้แล้วท าให้เกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงตามมา 
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(๓) ตรวจสอบ/ประเมินถึงขนาดอาวุธนิวเคลียร์ที่ข้าศึกอาจมีในครอบครอง 

(๔) ตรวจสอบยุทธวิธีของฝ่ายข้าศึกท่ีน ามาใช้ 

(๕) ระบุถึงนโยบายในการใช้อาวุธ คชรน. ของฝ่ายข้าศึก 

(๖) ระบุถึงขีดความสามารถในการส่งยุทธปัจจัยของฝ่ายข้าศึก 
ค. การตรวจสอบแหล่งวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย 

(๑) สารเคมี  ค้นหาและบนัทึกข้อมูลแหล่งผลิตอุตสาหกรรม รวมท้ังแหล่งจัดเก็บ 
(ท่ีใช้ในภาคการเกษตร  ปราบศัตรูพืช และท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย) 

(๒) สารชีวะ  ค้นหาและบันทึกข้อมูลแหล่งอุตสาหกรรมและสถานรักษาพยาบาล  
ท่ีครอบครอง ผลิต และด าเนินกรรมวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับสารชีวะ  (ท่ีใช้ในภาคการเกษตร และท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัย) 

(๓) สารรังสี   ค้นหาและบันทึกข้อมูลสถานท่ีท่ีมีแหล่งก าเนิดรังสีในบริเวณพื้นท่ี
ปฏิบัติการ (อาทิ โรงพยาบาล  โรงงานนิวเคลียร์ โรงงานด้านโลหการและการผลิตท่อ)  
ก-๓  การประเมินพื้นที่ปฏิบัติการ 

ระบุพื้นท่ีปฏิบัติการและพื้นท่ี ต้องสนใจและด าเนินการประเมินเชิงลึก เพื่อบอกถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการยุทธ์ 

ก. สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 

ข. ประชาชนในท้องถิ่น 

ค. การวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

ง. ส่ิงอ านวยความสะดวก 

จ. ข้อพิจารณาถึงกฎการใช้ก าลัง ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย และความเช่ือทางศาสนา 

ฉ. แผนป้องกันในภาวะฉุกเฉิน 

ช. สภาพเศรษฐกิจ 

ซ. มาตรฐานการปฏิบัติ 

ก-๔  การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ 

การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศเพื่อพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศท่ีมีนัยส าคัญทางทหาร  
และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.  
ตัวอย่างเช่น พื้นท่ีป่าขนาดใหญ่จะช่วยลดผลอันตรายจากอาวุธเคมีและอาวุธนิวเคลียร์ลงได้มาก 
หรือบริเวณหุบเขามักเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี 
ก-๕  การประเมินสภาพอุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศ เช่นอุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วลม ทิศทาง
ลม  หยาดน้ าฟ้า และสภาพความคงตัวของอากาศ ล้วนแต่เป็นข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพิจ ารณาถึง
ผลกระทบการจากใช้อาวุธและกลไก คชรน. 

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



  
 

ผนวก ข  
สภาพอุตุนิยมวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อสาร คชรน. 

ข-๑  กล่าวเบื้องต้น  (Background) 
 พฤติกรรมในสนามรบของสารเคมี-ชีวะ-รังสีและนิวเคลียร์ (คชรน.) รวมท้ังควัน ผูกพันกับ
ความผันแปรของกาลอากาศ ดังนั้น ประสิทธิผลของสารและขนาดของพื้นท่ีอันตรายจึงมีกาลอากาศ
เป็นเครื่องก าหนด ทหารจะหลีกเล่ียงอันตรายจากสาร คชรน. ได้ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจพอ
สังเขปเกี่ยวกับกาลอากาศประกอบกับได้รับข้อมูลการพยากรณ์อากาศท่ีแม่นย า 
ข-๒   ค านิยาม (Defination) 

ก. อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) คือ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ
บรรยากาศและปรากฏการณ์ของบรรยากาศ โดยเฉพาะกาลอากาศและการพยากรณ์อากาศ 

ข. ภูมิอากาศ (Climate) คือ สภาพของลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่ง
ก าหนดโดยค่าเฉล่ียของสถิติระยะยาว (โดยปกติ ๓๐ ปี) ของอุณหภูมิ ปริมาณความช้ืน ฝน ลม ฯลฯ 

ค. กาลอากาศ (Weather) คือ ลักษณะหรือปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศในระยะส้ัน    
(เป็นนาทีถึงเป็นเดือน) ซึ่งโดยท่ัวไปกล่าวถึงลม อุณหภูมิ ความช้ืน หยาดน้ าฟ้า ปริมาณเมฆ แสง
สว่าง ทัศนวิสัย และคล่ืนในทะเล 

ง. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ อากาศท่ีหุ้มห่อโลก มีน้ าหนักประมาณ ๕ พันล้านตัน
และเคล่ือนท่ีตลอดเวลา มีท้ังหมุนไปมา จมลงและลอยขึ้น บรรยากาศหุ้มห่อโลกอยู่ได้ก็เพราะแรง
ดึงดูดของโลก บรรยากาศประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ ไอน้ า และฝุ่นละออง บรรยากาศท่ีหุ้มห่อโลก
รวมกันอยู่หนาแน่นใกล้กับพื้นโลก สูงขึ้นไปจากพื้นโลกบรรยากาศจะเบาบางลง บรรยากาศอาจแบ่ง
ตามระดับความสูงจากพื้นโลกเป็น ๓ ขั้น คือ บรรยากาศระดับล่าง บรรยากาศระดับกลาง และ
บรรยากาศระดับสูง 

จ. ช้ันบรรยากาศท่ีมีความส าคัญต่อปฏิบัติการ คชรน.  คือ ช้ันบรรยากาศระดับล่าง ซึ่งมี
ความสูงจากพื้นโลกไม่เกิน  ๓,๐๐๐ เมตรเหนือพื้นราบ หรือ ๑,๕๐๐ เมตรเหนือภูเขา สารเคมีและ
ควันท่ีปล่อยกระจายจะอยู่ภายใต้ความสูงดังกล่าว 

ฉ. การพยากรณ์อากาศ  (Weather Forecast)  หมายถึง การคาดหมายสภาวะลมฟ้า
อากาศ รวมท้ังปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้น ภายในพื้นท่ีหรือตามเส้นทางท่ีก าหนด     
การพยากรณ์อากาศแบ่งออกได้เป็น ๓ ระยะ ตามห้วงเวลาท่ีพยากรณ์ดังนี้ 

(๑) พยากรณ์อากาศระยะส้ัน เป็นการพยากรณ์อากาศในห้วงเวลาไม่เกิน  ๔๘ ช่ัวโมง 
(๒) พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง เป็นพยากรณ์อากาศในห้วงเวลานานกว่าการ

พยากรณ์อากาศระยะส้ัน แต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ 
(๓) พยากรณ์อากาศระยะยาว  เป็นการพยากรณ์อากาศนานเป็นเดือน หรือท้ังฤดู 
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ข-๓ กาลอากาศ (Weather) 
การท่ีลมฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงอยู่เสมอตามวัน เวลา สถานท่ี และภูมิประเทศ อีกท้ังมี

การไหลถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา ย่อมท าให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ อาทิ ลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
ความช้ืน เมฆ และหยาดน้ าฟ้า ปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศท่ีเกิดขึ้นขณะใดขณะหนึ่ง เช่น มีลม
พัดแรง อากาศร้อนจัด มีฝนตก เรียกว่ากาลอากาศขณะนั้น องค์ประกอบของกาลอากาศได้แก่ ลม 
อุณหภูมิ ความชันของอุณหภูมิทางด่ิง เมฆ ความช้ืน และหยาดน้ าฟ้า 
ข-๔  ลม (Wind) 

ลมคืออากาศท่ีเคล่ือนท่ี ซึ่งอาจจะเคล่ือนท่ีในทางราบขนานไปกับพื้นโลกหรือเคล่ือนท่ีใน
แนวต้ัง แต่ในระดับความสูงใกล้กับพื้นโลกซึ่งมีความส าคัญต่อการแพร่กระจายของสาร คชรน. 
กระแสอากาศเคล่ือนท่ีในแนวต้ังน้อยมาก  ดังนั้นค าว่าลมจึงหมายถึงกระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีไป
ในทางราบ 

ก. ทิศทางลม หมายถึง ทิศทางท่ีลมพัดเข้าหาผู้ตรวจการณ์ วิธีบอกทิศทางลมท่ัวไปนิยม
บอกเป็นชื่อทิศหรือเป็นองศา ทหารนิยมบอกเป็นองศาหรือเป็นมิลเลียม โดยวัดเป็นมุมกับทิศเหนือ
ตามเข็มนาฬิกาเหมือนกับการวัดทิศแบบมุมภาค (อะซิมุท) ตามปกติทิศทางหลักท่ีลมพัดจะค่อย ๆ 
เปล่ียนไปตามกาลเวลาแต่ไม่มีรูปแบบการเปล่ียนทิศทางประจ าวันท่ีแน่นอนเช่นเดียวกับความเร็วลม 

 บอกเป็นองศา โดยทิศเหนือมีค่ามุมเป็น ๐ หรือ ๓๖๐และปัดเศษให้เข้าจ านวน 

๑๐ ถ้าทิศทางเกินกว่าจ านวน ๑๐ ก็ปัดขึ้น ถ้าต่ ากว่าปัดลง เช่น ทิศทางลม ๑๗ ปัดให้เป็น ๒๐   

 บอกเป็นมิลเลียม ทหารปืนใหญ่นิยมบอกเป็นมิลเลียม (เรียกอย่างย่อว่า "มิลส์") 

เพราะบอกได้ละเอียดกว่า  ซึ่ง ๑ เท่ากับ ๑๗.๘ มิลส์ โดยประมาณ หรือ ๓๖๐ เท่ากับ ๖,๔๐๐ 
มิลส์  ทิศเหนือมีค่ามุมเป็น ๐ หรือ ๖,๔๐๐ มิลส์  อนุโลมปัดเศษให้เข้าจ านวน ๑๐๐ มิลส์ 

ข.  ความเร็วลม ตามธรรมดาความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นตามความสูง ลมระดับต่ าใกล้กับพื้น
โลกพัดช้ากว่าลมระดับสูงก็เพราะการเสียดทานกับผิวโลก มาตราท่ีใช้วัดความเร็วลมมี ๓ มาตรา คือ 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (กม./ชม.) หรือ ไมล์ต่อช่ัวโมง (๑.๖ กม./ชม.) หรือ นอต ซึ่งเท่ากับไมล์ทะเลต่อ
ช่ัวโมง (๑.๘๕ กม./ชม.) 

ค.  ความเร็วของลมผิวโลกเปล่ียนแปลงไปตามห้วงเวลาของวันในรูปแบบท่ีค่อนข้าง
แน่นอน ในแต่ละวันจะพัดด้วยความเร็วสูงสุดในตอนบ่าย ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับท่ีเกิดสภาวะตกต่ าตาม
สูงรุนแรงท่ีสุด จากนั้นความเร็วลมจะลดลงเรื่อย ๆ จนมีความเร็วต่ าสุดตอนใกล้รุ่ง และวงรอบการ
เปล่ียนแปลงความเร็วประจ าวัน ก็จะเริ่มอีกครั้งเมื่อความเร็วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในตอนรุ่งอรุณวันใหม่ 

ง.  ภาวะลมอ่อนและลมแรง  ตามธรรมดาลมจะไม่พัดในทิศทางหนึ่งทิศทางใดแน่นอน
ตลอดไป หรือด้วยความเร็วสม่ าเสมอตลอดเวลา 

(๑) ภาวะลมอ่อน คือภาวะท่ีลมพัดด้วยความเร็วค่อนข้างต่ า ไม่เกิน ๙ กม./ชม. ใน
ภาวะเช่นนี้ลมจะเปล่ียนทิศทางมากและบ่อยครั้ง 
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(๒) ภาวะลมแรง คือภาวะท่ีลมพัดด้วยความเร็วมากว่า ๙ กม./ชม. ในภาวะเช่นนี้ลม
จะเปล่ียนทิศทางเพียงเล็กน้อยและไม่บ่อยนักจากทิศทางหลักท่ีพัด 

(๓) อิทธิพลท่ีมีต่อสาร คชรน. ในภาวะลมอ่อน กลุ่มเมฆสารเคมีหรือชีวะท่ีล่องลอยใน
อากาศแผ่ขยายออกทางข้างได้มากท่ีสุด และอาจมีความกว้างมากถึง ๕๐% ของความยาว 
(ระยะทางท่ีสารอาจเคล่ือนไปได้ไกลสุด) ในภาวะลมแรง ความกว้างของกลุ่มเมฆสารเคมีหรือสาร
ชีวะท่ีล่องลอยในอากาศจะแผ่ขยายทางข้างได้ประมาณ ๒๐% ของระยะทางท่ีมันอาจเคล่ือนท่ีไปได้
ไกลสุด 

จ. การผันแปรของทิศทางและความเร็วลม  มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการแพร่กระจาย
ของสาร คชรน. แต่การผันแปรของทิศทางและความเร็วลมเองก็ได้รับอิทธิพลจากระดับความสูง 
สภาพภูมิประเทศ และพืชพรรณ 

(๑) ระดับความสูง  ทิศทางและความเร็วลมท่ีระดับความสูงต่าง ๆ จะแตกต่างกัน 
สารเคมีหรือชีวะท่ีเคล่ือนท่ีไปในอากาศภายหลังการปล่อยกระจาย จะถูกกระแสลมพัดพาไปด้วย 
ความเร็วและทิศทางต่างกันในแต่ละช้ันความสูง ขนาดของพื้นท่ีอันตรายตามลมและความเข้มข้น
ของสารในพื้นท่ีดังกล่าวจึงเป็นผลรวมจากการกระท าของลมท่ีพัดด้วยความเร็วและในทิศทางต่างกัน
ท่ีระดับความสูงต่าง ๆ ซึ่งสารเคมีหรือชีวะเคล่ือนท่ีผ่าน 

(๒) สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศสามารถท าให้ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีของลมผิดไปจากธรรมดา กล่าวคือ ท าให้กระแสลมเคล่ือนท่ีไม่ราบรื่นสม่ าเสมอ ซึ่ง
เรียกว่า  กระแสลมแปรปรวน (turbulence) ถ้าความแปรปรวนมีสาเหตุมาจากพื้นท่ีไม่ราบเรียบจัด
ว่าเป็นความแปรปรวนทางกล ซึ่งจะท าให้เกิดกระแสลมวน (eddy) ด้วย แต่หากมีสาเหตุมาจากการ
ลอยตัวขึ้นของอากาศร้อนเหนือพื้นดินร้อนแล้ว จัดว่าเป็นความแปรปรวนจากความร้อน 

 ความสูงต่ าของภูมิประเทศ  เมื่อกระแสลมเคล่ือนท่ีไปตามพื้นดิน จะปะทะ
ส่ิงขวางกั้นและพัดอ้อมส่ิงนั้น เป็นผลให้เกิดความแปรปรวนของกระแสลม ลมยิ่งพัดแรงความ
แปรปรวนก็ยิ่งมีมาก  ถ้าภูมิประเทศเป็นเขาลูกเล็ก (เนิน) ลมจะพัดขึ้นไปจนถึงยอดแล้วพัดลงอีก
ด้านหนึ่งของเนิน การเสียดทานพื้นดินท าให้เกิดกระแสลมวนท่ีเป็นระเบียบ ถ้าภูมิประเทศเป็น
ภูเขา จะเกิดกระแสลมวนจ านวนมากเมื่อลมพัดผ่านสันเขา 

 ส่ิงขวางกั้น  อาทิ อาคาร ก้อนหินใหญ่ จะท าให้เกิดกระแสลมวน 
(๓) พืชพรรณ เมื่อลมพัดผ่านกิ่งไม้ใบไม้ จะเกิดการเสียดทาน เป็นผลให้ความเร็วลม

ลดลง  พืชพรรณยิ่งขึ้นหนาแน่นก็ยิ่งจะท าให้ความเร็วลมลดลงไปอีก 

 ต้นไม้ท่ีมีความสูงไม่เท่ากันจะท าให้เกิดกระแสลมวนบริเวณยอดไม้ 

 ต้นไม้ท่ีปลูกเป็นแถวเป็นแนวและมีช่องว่างกว้าง หรือมีถนนตัดผ่านป่า จะท า
ให้เกิดกระแสลมวนในช่องว่างระหว่างแนวต้นไม้ 



- ๑๒๘ - 
 

  

 ป่ายิ่งทึบยิ่งสามารถขวางกั้นกระแสลมได้ดี ภายในป่าทึบกระแสลมจะอ่อน
มากและแทบจะจับทิศทางไม่ได้เลย 

 ช.  ลมประจ าท้องถิ่น เป็นลมท่ีเกิดเฉพาะในบางท้องถิ่นถ้าหากไม่มีอิทธิพลของลมอื่นท่ี
รุนแรงกว่ามาครอบง า ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศประกอบกับการลอยตัวของมวลอากาศ
ร้อนและการเคล่ือนมาแทนท่ีของมวลอากาศเย็น ลมประจ าท้องถิ่นที่พบได้ในประเทศไทย ได้แก่ 

(๑) ลมบก-ลมทะเล เกิดเฉพาะบริเวณใกล้ชายฝ่ังทะเลและมีลักษณะเป็นลม
ประจ าเวลาด้วย เกิดจากอัตราการรับความร้อนและการคลายความร้อนของพื้นดินและพื้นน้ าไม่
เท่ากันในเวลากลางวันและกลางคืน จึงเกิดเป็นลมทะเลพัดจากทะเลสู่ฝ่ังในเวลากลางวันและเกิดเป็น
ลมบกพัดจากฝ่ังสู่ทะเลในเวลากลางคืน 

(๒) ลมภูเขา-ลมหุบเขา  เป็นลมประจ าท้องถิ่นท่ีเป็นภูเขา พัดเป็นเวลา ในเวลา
กลางวันอากาศร้อนจากหุบเขาลอยตัวขึ้น เกิดเป็นลมร้อนพัดจากลาดเขาขึ้นไปท่ียอดเขา และถ้า
อากาศช้ืนจะน าไอน้ าไปด้วย เกิดเป็นเมฆปกคลุมยอดเขาและอาจท าให้มีฝนตกในตอนบ่าย ในเวลา
กลางคืนอากาศเย็นบนภูเขาเคล่ือนลงมาในหุบเขา เกิดเป็นลมเย็นพัดจากยอดเขาลงมาในหุบเขา ถ้า
หุบเขาแคบหรือภูเขาสูงชันลมนี้จะพัดแรง 

(๓) ลมตะเภา ลมว่าว ลมตะโก้  ลมตะเภาหรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลมฝ่ายใต้ 
เป็นลมท่ีพัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างในฤดูร้อนตอนบ่าย ลมว่าวหรือลมข้าวเบา เป็นลมท่ี
พัดจากทิศเหนือลงมาตามลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในตอนปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูหนาว ลมตะโก้หรือลม
พัดหลวง เป็นลมทะเลท่ีพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงปลายฤดูฝน 
ลมท้ังสามชนิดนี้เป็นลมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในระยะเวลาท่ีลมมรสุมเปล่ียนทิศทาง 
ข-๓  อุณหภูมิ (Temperature) 

อุณหภูมิ คือ ระดับของความร้อน อุณหภูมิท่ีใช้ส าหรับปฏิบัติการ คชรน. คืออุณหภูมิ
อากาศวัดท่ีระดับสูงจากพื้นโลก ๑.๕ เมตร  และอุณหภูมิผิวพื้น ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิของผิวพื้นท่ีสาร
ติดอยู่อุณหภูมิผิวพื้นอาจร้อนกว่าหรือเย็นกว่าอุณหภูมิอากาศบริเวณนั้น ความแตกต่างขึ้นอยู่กับการ
ได้รับความร้อนหรือการคายความร้อนของผิวพื้น อุณหภูมิผิวพื้นเป็นตัวก าหนดว่าสารเคมีเหลวท่ี
เปรอะเป้ือนส่ิงต่าง ๆ จะมีประสิทธิผลอยู่นานเพียงใด และไอท่ีระเหยออกมาจะมีความเข้มข้นมาก
น้อยเพียงใด อุณหภูมิอากาศเป็นตัวก าหนดอัตราการระเหยของละอองของเหลวในอากาศ 

ก. มาตราวัดอุณหภูมิ  มาตราท่ีใช้กันแพร่หลายท่ัวไปมี ๒ มาตรา คือ มาตราเซลเซียส 
(เดิมเรียกเซ็นติเกรด) กับมาตราฟาเรนไฮต์ 

(๑) มาตราเซลเซียส  เป็นมาตราในระบบเมตริก จากจุดเยือกแข็งของน้ าท่ี ๐ และจุด

เดือดของน้ าท่ี ๑๐๐ แบ่งเป็น ๑๐๐ ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเรียกว่าองศาเซลเซียส (C) 
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(๒) มาตราฟาเรนไฮต์  เป็นมาตราแบบอังกฤษ (บัดนี้ประเทศอังกฤษเลิกใช้แล้วแต่
สหรัฐฯยังใช้อยู่) จากจุดเยือกแข็งของน้ าท่ี ๓๒ และจุดเดือดของน้ าท่ี ๒๑๒ แบ่งเป็น ๑๘๐ ส่วน

เท่ากัน แต่ละส่วนเรียกว่า องศาฟาเรนไฮต์ (F) 
ข. แหล่งก าเนิดความร้อนของบรรยากาศ ความร้อนของบรรยากาศเกือบท้ังหมดมาจาก

ดวงอาทิตย์ เมื่อรังสีดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงผิวโลก ส่วนหนึ่งจะถูกบรรยากาศดูดซับไว้ (ประมาณ 
๒๐% ในวันท่ีท้องฟ้าโปร่ง ประมาณ ๘๐% ในวันท่ีท้องฟ้ามีเมฆทึบ) และเมื่อถึงพื้นโลกจะถูกพื้นโลก
สะท้อนกระจายกลับไปยังบรรยากาศเพียง ๖% โดยประมาณ ส่วนท่ีเหลือพื้นโลกจะดูดซับไว้หมด 
ท าให้พื้นโลกร้อนขึ้น และความร้อนจากพื้นโลกจะกระจายกลับสู่บรรยากาศ ดังนั้น อุณหภูมิของ
บรรยากาศจึงเป็นผลรวมของความร้อนท่ีรับไว้โดยตรงจากดวงอาทิตย์กับความร้อนท่ีสะท้อนไปจาก
ผิวโลก  

ค. การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิประจ าวันในประเทศไทย  พื้นท่ีของประเทศไทยอยู่ในเขต
ร้อน อุณหภูมิท้ังประเทศโดยเฉล่ียสูงตลอดปี ทุกภาคได้รับรังสีดวงอาทิตย์ใกล้เคียงกันตลอดปี คือ 
วันละประมาณ ๑๒ ช่ัวโมง ความแตกต่างระหว่างค่าอุณหภูมิสูงสุดกับต่ าสุดประจ าวันก็มีไม่มากนัก 
ในแต่ละวันท้ังประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเหมือนกัน คือ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วง 
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ และอุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ในช่วง ๐๓๐๐ - ๐๖๐๐ 

ง. อุณหภูมิในเขตชุมชน เมืองเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นสร้าง
จากวัสดุก่อสร้างท่ีดูดเก็บและคายพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ มีต้นไม้ซึ่งให้ร่มเงาและช่วย
ระบายความร้อนน้อย นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งล้วนคายความร้อนออกมา เป็นการเพิ่มอุณหภูมิแก่อากาศในเมือง 
ดังนั้นเขตเมืองจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณนอกเมือง 

จ. อิทธิพลของพืชพรรณ  พืชพรรณมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิโดยการก าบังรังสี ดวงอาทิตย์
ไม่ให้ตกถึงพื้นดิน  จึงท าให้อุณหภูมิของพื้นดินไม่แตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืน  
อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ าสุดในแต่ละวันจึงไม่แตกต่างกันมากเหมือนพื้นท่ีโล่ง ในป่าทึบเขตร้อน
ระยะเวลาท่ีอุณหภูมิสูงสุดจะล่าช้ากว่าพื้นท่ีนอกป่าประมาณ ๑ ช่ัวโมง อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดใน

ป่าจะต่างกันประมาณ ๘ C และจะต่ ากว่าอุณหภูมิภายนอกป่า ๑ ถึง ๓ C  
ฉ. การคาดหมายอุณหภูมิส าหรับปฏิบัติการ คชรน . การพยากรณ์อากาศส าหรับ

ปฏิบัติการ คชรน. การคาดหมายอุณหภูมิจะกระท าใกล้เคียง ๓ C ท่ีสุด และความหมายของค าท่ีใช้
ในการพยากรณ์อากาศมีดังนี้ 

 อากาศหนาวจัด หมายถึง มีอุณหภูม ิ ต่ ากว่า ๘ C 

 อากาศหนาว หมายถึง มีอุณหภูม ิ ระหว่าง ๘ - ๑๖ C 

 อากาศเย็น หมายถึง มีอุณหภูม ิ ระหว่าง ๑๖ - ๒๓ C 
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 อากาศร้อน หมายถึง มีอุณหภูม ิ ระหว่าง ๓๕ - ๔๐ C 

 อากาศร้อนจัด หมายถึง มีอุณหภูม ิ สูงกว่า ๔๐ C 
ข-๔    ความชันของอุณหภูมิและความคงตัวของอากาศ  
        (Temperature Gradient and Atmospheric  Stability) 

ความคงตัวของอากาศใกล้กับพื้นโลก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปล่อยกระจายสารเคมี ขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิอากาศทางด่ิง ต้ังแต่ระดับผิวโลกจนถึงความสูง ๔ เมตร (ถ้าเป็นการท าควันใช้ระดับความสูง 
๑๒  เมตร แต่ถ้าเป็นการบินพ่นละอองใช้ความสูงของเพดานบินขณะพ่นละออง )  ความคงตัวของ
อากาศอาจก าหนดได้เป็น ๓ อย่าง คือ คงตัว (Stable) ไม่คงตัว (Unstable) และ ระหว่างคงตัวกับ
ไม่คงตัว (Intermediate) โดยอาศัยความชันของอุณหภูมิทางด่ิงเป็นเครื่องก าหนด  ความชันของ
อุณหภูมิท าให้เกิดสภาวะอากาศ ๓ สภาวะ คือ ผกผันตามสูง  ตกต่ าตามสูง  และ คงท่ีตามสูง  ซึ่ง
เป็นตัวก าหนดความเหมาะสมส าหรับการปล่อยกระจายสาร คชรน. 

ก.  สภาวะผกผันตามสูง หรือ อินเวอร์ชัน (Inversion) อากาศมีความคงตัว ในสภาวะ
เช่นนี้อุณหภูมิของอากาศเพิ่มข้ึนเมื่อระดับความสูงเพิ่มข้ึน เกิดในคืนท่ีมีท้องฟ้าแจ่มใสหรือในห้วงเช้า
มืดจนถึง ๑ ช่ัวโมงหลังดวงอาทิตย์ข้ึน กระแสอากาศท่ีลอยขึ้นทางด่ิงจะถูกกดไว้หรือถูกต่อต้านไม่ให้
เกิดขึ้น  ภายใต้สภาวะผกผันตามสูง ถ้าลมมีความเร็วไม่เกิน ๙ กม./ชม. (๕ นอต) สาร คชรน.ท่ี
ล่องลอยอยู่ในอากาศและควันจะมีประสิทธิผลยาวนานกว่าภายใต้สภาวะแบบอื่น กระแสลมระดับต่ า
จะพัดในทิศทางค่อนข้างแน่นอน  พาเอาสาร คชรน. และควันให้ลอยไปได้ไกลโดยไม่สูญเสียความ
เข้มข้น จึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการปล่อยกระจายสารเคมีและสารชีวะหรือท าควัน
ก าบัง 

ข. สภาวะตกต่ าตามสูง หรือ แลพส์ (Lapse) อากาศไม่มีความคงตัว ในสภาวะเช่นนี้
อุณหภูมิของอากาศลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น  เกิดในเวลากลางวันท่ีมีท้องฟ้าแจ่มใสและมี
อากาศร้อน อากาศร้อนท่ีอยู่ใกล้พื้นโลกมีความไม่คงตัวจึงลอยขึ้น เกิดเป็นความแปรปรวนของ
อากาศทางด่ิง กลุ่มสาร คชรน. ท่ีล่องลอยอยู่ในอากาศหรือกลุ่มควันจะกระจัดกระจายและเจือจาง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสภาวะท่ีไม่เหมาะส าหรับการปล่อยกระจายสารเคมีและชีวะหรือท าควัน
ก าบัง สภาวะคงท่ีตามสูงบางครั้งเกิดเหนือพื้นน้ ากว้างใหญ่ในเวลากลางคืน 

ค. สภาวะคงท่ีตามสูง หรือ นิวทราล (Neutral) ความคงตัวของอากาศอยู่ระหว่างสภาวะ
ผกผันตามสูงกับตกต่ าตามสูง ในสภาวะเช่นนี้อุณหภูมิของอากาศแทบจะไม่เปล่ียนหรือไม่เปล่ียนเลย
เมื่อระดับความสูงเพิ่มข้ึน  เกิดในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่ีมีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า หรือในป่าทึบ 
และในห้วงท่ีสภาวะอากาศจะเปล่ียน กล่าวคือ ๑ ถึง ๒ ช่ัวโมงหลังดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ ๑ ถึง ๒ 
ช่ัวโมงหลังดวงอาทิตย์ตก แต่ไม่ว่าจะมีเมฆปกคลุมท้องฟ้ามากน้อยเพียงใดและไม่ว่าจะเป็นห้วงเวลา
ใดของวัน  สภาวะคงท่ีตามสูงจะเกิดขึ้นเมื่อลมพัดด้วยความเร็วเกินกว่า ๑๘ กม./ชม. (๑๐ นอต) ใน
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สภาวะอากาศเช่นนี้สาร คชรน.และควันจะลอยตัวขึ้นทางด่ิงไม่มากนัก การใช้สารเคมีและชีวะหรือ
การใช้ควันก าบังได้ผลดีปานกลางตราบเท่าท่ีความเร็วลมไม่สูงนัก 

ตารางที ่ข – ๑  รหัสความคงตัวของอากาศ 
รหัส สภาพความคงตัว สภาวะอากาศ 

๑  ไม่คงตัวมาก ตกต่ าตามสูง 
๒  ไม่คงตัวปานกลาง ตกต่ าตามสูง 
๓  ไม่คงตัวเล็กน้อย คงที่ตามสูง 
๔  ระหว่างคงตัวกับไม่คงตัว คงที่ตามสูง 
๕  คงตัวเล็กน้อย คงที่ตามสูง 
๖  คงตัวปานกลาง ผกผันตามสูง 
๗  คงตัวมาก ผกผันตามสูง 

 
ข-๕  ความกดอากาศ (Air Pressure) 

อากาศเป็นสสารจึงมีน้ าหนัก และน้ าหนักของอากาศก่อให้เกิดความกดเรียกว่า ความกด
อากาศ ดังนั้นความกดอากาศและน้ าหนักของอากาศจึงเป็นผลของกันและกัน หน่วยท่ีนิยมใช้วัด
ความกดอากาศคือ มิลลิบาร์ มิลลิเมตร เซนติเมตร และนิ้ว 
ข-๖  ความชื้น (Humidity) 

ความช้ืนหมายถึงไอน้ าท่ีอยู่ในอากาศ ดังนั้น อากาศช้ืนหมายถึงอากาศท่ีมีไอน้ าเจือปนอยู่ 
ก. ปริมาณไอน้ าในอากาศ  ณ อุณหภูมิหนึ่ง อากาศรับเอาไอน้ าไว้ได้ปริมาณจ ากัด เมื่อรับ

ไว้จนเต็มขีดความสามารถแล้วอากาศจะอิ่มตัว ไอน้ าส่วนเกินจะควบแน่นกลายเป็นละอองน้ า ซึ่งใน
ระดับสูงจะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆ การแสดงปริมาณไอน้ าในอากาศเพื่อให้ทราบว่าอากาศมี
ความช้ืนมากน้อยเพียงใด ก าหนดได้หลายวิธี เป็นต้นว่า แสดงเป็นความช้ืนสัมบูรณ์  ความช้ืน
สัมพัทธ์  จุดน้ าค้าง  และความช้ืนจ าเพาะ 

ข. ความช้ืนสัมบูรณ์หรือความช้ืนแท้ (Absolute Humidity) คือ น้ าหนักของไอน้ าท่ีมีอยู่
ในอากาศปริมาตรหนึ่ง แสดงในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่น ๑๐ กรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ค. ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ ปริมาณไอน้ าท่ีมีอยู่ในอากาศขณะหนึ่ง
ขณะใด คิดเป็นร้อยละของปริมาณไอน้ าท่ีอากาศจะรับไว้ได้จนอิ่มตัวท่ีอุณหภูมิและความกดอากาศ
ขณะนั้น เช่น ความช้ืนสัมพัทธ์ ๕๐% หมายความว่า ไอน้ าในอากาศมีเพียงครึ่งหนึ่งท่ีอากาศใน
ขณะนั้นจะรับไว้ได้ ความช้ืนสัมพัทธ์ช่วยให้ทราบว่าอากาศมีความช้ืนมากน้อยเพียงใดและใกล้การ
อิ่มตัวเพียงใด 
ข-๗  เมฆ (Cloud) 

ก. เมฆ คือ ละอองน้ าในบรรยากาศ เกิดจากการควบแน่นของไอน้ าในอากาศ ละอองน้ า
แต่ละหยดมีขนาดเล็กมาก (เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ๐.๐๒ ถึง ๐.๐๖ มิลลิเมตร) เมื่อมีจ านวนมาก
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ก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ละอองน้ าของเมฆจะต้องมีอนุภาคเล็ก ๆ เช่น เกลือ และฝุ่นละอองเป็น

แกนกลาง ถ้าอากาศมีอุณหภูมิต่ ากว่า ๐ C ละอองน้ าเหล่านี้จะกลายเป็นผลึกน้ าแข็งเล็ก ๆ 
ข. อิทธิพลของเมฆท่ีมีต่อสภาพอากาศ เมฆมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศระดับต่ า ถ้ามีเมฆปก

คลุมเต็มท้องฟ้า รังสีดวงอาทิตย์จะมาถึงพื้นโลกน้อยลงมาก ผลท่ีมีต่ ออุณหภูมิอากาศขึ้นอยู่กับ
ปริมาณเมฆท่ีปกคลุมท้องฟ้าและความหนาของเมฆ 

(๑) ถ้ามีเมฆระดับต่ าปกคลุมเต็มท้องฟ้าเป็นเวลานานติดต่อกัน จะเกิดสภาวะคงท่ี
ตามสูง และสภาพอากาศใกล้พื้นโลกจะมีการเปล่ียนแปลงประจ าวันน้อยมาก 

(๒) ถ้าท้องฟ้ามีเมฆระดับต่ าเป็นส่วนมากหรือมาก จะเกิดสภาวะอากาศไม่คงตัวปาน
กลาง (สภาวะตกต่ าตามสูง) ในเวลากลางวัน และคงตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง (สภาวะผกผันตามสูง) 
ในเวลากลางคืน 

(๓) เมื่อท้องฟ้าโปร่งถึงมีเมฆบางส่วน จะเกิดสภาวะอากาศไม่คงตัวปานกลางถึงไม่คง
ตัวมาก (สภาวะตกต่ าตามสูง) ในเวลากลางวัน และคงตัวปานกลาง (สภาวะผกผันตามสูง) ในเวลา
กลางคืน ไม่ว่าจะเมฆนั้นจะเป็นชนิดใดและสูงขนาดไหน 

(๔) เมื่อท้องฟ้าแจ่มใสประกอบกับมีลมพัดอ่อน ๆ หรือลมสงบ จะเกิดสภาวะอากาศ
ไม่คงตัวมากในเวลากลางวัน และคงตัวมากในเวลากลางคืน 

(๕) เมื่อเมฆก่อตัวทางต้ัง (เมฆรูปท่ัง) จากสภาวะตกต่ าตามสูงใต้ฐานเมฆนั้น ความชัน
ของอุณหภูมิใต้เมฆก้อนนี้จะเปล่ียนแปลงมาก จะมีฝนตกฟ้าคะนองตามมา จึงไม่เหมาะส าหรับการ
ใช้อาวุธเคมีหรือชีวะ    
ข-๘  หมอก (Fog) 

ก.  หมอก คือ ละอองน้ าท่ีเกิดจากการควบแน่นและลอยตัวในบรรยากาศช้ันต่ าใกล้พื้น
โลก ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า หมอกคือเมฆท่ีอยู่ติดกับพื้นโลกนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามหมอกจะไม่
ลอยสูงขึ้นไปเป็นเมฆ 

ข.  ในประเทศไทย หมอกมักจะเกิดในวันท่ีมีท้องฟ้าโปร่ง ความช้ืนสัมพัทธ์สูง ลมสงบหรือ
ลมอ่อน ส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดในเวลา ๐๓๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ในฤดูหนาว ต่อมาเมื่อมีแสงแดดจัดและ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะสลายตัวไป (ละอองน้ าระเหยเป็นไอน้ ากลับสู่บรรยากาศ) 
ข-๙  หยาดน้ าฟ้า (Precipitation) 

หยาดน้ าฟ้า หมายถึง น้ าท่ีตกลงมาจากท้องฟ้าถึงพื้นโลก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะของเหลว 
เช่น ฝน และน้ าค้าง หรือในสภาวะของแข็ง เช่น น้ าฝนแข็ง ลูกเห็บ และหิมะ การท่ีหยาดน้ าฟ้าจะ
ตกลงมาเป็นของเหลวหรือของแข็งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศว่าร้อนหรือเย็นเพียงใด 
 

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



ผนวก ค  
ความล่อแหลม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

ค-๑  กล่าวเบื้องต้น 

การป้องกัน คชรน. เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความล่อแหลมท้ังปวง กระบวนการวิเคราะห์
ความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง ช่วยให้บรรลุผลส าเร็จในจัดเตรียมแผนการป้องกันก าลังรบ  
การประเมินเฉพาะผลกระทบด้าน คชรน. แยกต่างหาก โดยไม่รวมภัยคุกคามอื่น ๆ  ท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้น  ท าใหก้ารบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปฏิบัติการ
ป้องกัน คชรน.  
ค-๒  การวิเคราะห์ความล่อแหลม 

ก. ความล่อแหลมเป็นความอ่อนแอท่ีแฝงอยู่ในกองทัพ ความล่อแหลมได้แก่ ความ
ด้อยประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การเตรียมความพร้อม การฝึก การตระหนักรู้ 
การเตือนภัย การรักษาความปลอดภัย การเสริมท่ีมั่นให้แข็งแรง  ความซ้ าซ้อน/การสนับสนุน และ
ขีดความสามารถในตอบสนองต่อภัยคุกคาม  การประเมินความล่อแหลมเป็นกระบวนการตรวจสอบ
ความอ่อนไหวของหน่วยท่ีจะถูกโจมตีจากภัยคุกคามท่ีแน่ชัดจากผลการประเมินภัยคุกคามและ 
อันตรายท่ีเกิดขึ้น การประเมินความล่อแหลมเป็นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลความล่อแหลม
ของหน่วย อันประกอบด้วยข้อมูลด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และการจัด ระบบสารสนเทศ และการ
ปฏิบัติ  การประเมินความล่อแหลมอาจด าเนินการโดยนายทหารจเรของกองทัพ ซึ่ งเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการยุทธ์ และประเมินจากการส่งก าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าประจ าการ 
นอกจากนั้นการประเมินความล่อแหลมอาจด าเนินการโดยทหารช่าง และผู้เช่ียวชาญในวิทยาการ
เฉพาะทางเพื่อประเมินความล่อแหลมในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ข. ผลจากการประเมินความล่อแหลมคือการระบุถึงข้อบกพร่องหรือความอ่อนแอท่ีท า
ให้หน่วย รวมท้ังพื้นท่ีและเหตุการณ์พิเศษ อยู่ในภาวะล่อแหลมอย่างแน่ชัดหรือมีโอกาสเกิดภัย
คุกคาม 

ค-๓  การประเมินความเสี่ยง 

ข้อพิจารณาในการประเมินความเส่ียงมี ๓ ประการ ดังนี ้
ก.  มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ด้าน คชรน. ท่ีเกิดจากภัยคุกคามหรือจาก

อันตรายด้าน คชรน. 
ข. มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสเกิดความล่อแหลมจ าเพาะซึ่งท าให้เสียเปรียบ 

ค. ผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจในแง่ของจ านวนผู้เสียชีวิตรวมท้ังระดับการได้บาดเจ็บ
ของก าลังพล  ความเสียหายของยุทโธปกรณ์หรืออาคารสถานท่ี การสูญเสียหรือการบิดเบือนข้อมูล
ข่าวสาร หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อภารกิจ เช่นลัทธิความเช่ือหรือทัศนคติของสาธารณชน 
จากระดับของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของภัยคุกคาม  
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ค-๔  การจัดการความเสี่ยง 

ฝอ.คชรน. มีส่วนช่วยในกระบวนการจัดท าแผนยุทธการ ด้วยการเน้นให้เห็นความ
ล่อแหลมของส่วนก าลังรบ รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบ ฝอ.คชรน. ยังมีส่วนช่วย
ในกระบวนการจัดการความเส่ียงซึ่งมีการปฏิบัติเป็น ๔ ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง การถ่ายโอนความเส่ียง การบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การจัดการความเส่ียงเป็นการรวม
การประเมินคุณค่าของหน่วย ภัยคุกคามและความล่อแหลม โดยคิดความคุ้มค่าระหว่างความเส่ียง
จากการผ่อนปรนหรือจากการสูญเสียเทียบกับความเสียหายจากมาตรการควบคุมและผลกระทบต่อ
การบรรลุภารกิจ 

 

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



ผนวก ง 
ระบบการเตือนภัยและการรายงานด้านเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ 

ง-๑  กล่าวเบื้องต้น  (Background) 
การรวบรวม  การประเมินค่า  และการแลกเปล่ียนข่าวสารด้าน คชรน. เป็นส่ิงส าคัญมาก

ส าหรับการหลีกเล่ียงการเปื้อนพิษ  ระบบการเตือนภัยและการรายงานด้าน คชรน.  เป็นพื้นฐาน
ส าคัญส าหรับการหลีกเล่ียงการเป้ือนพิษ  ผบ.หน่วย ทุกระดับ ต้องได้รับข่าวสารการโจมตีท่ีผ่านการ
ประเมินค่า และการปล่อยกระจายท่ีไม่ใช่การโจมตี (ROTA)  ด้วยอาวุธ/สาร  คชรน. ท่ีถูกต้องและ
ทันเวลา วิธีท่ีใช้ในการเตือนภัยคือระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. (CBRNWRS) ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการแสวงข้อตกลงใจใช้มาตรการปูองกันท่ีจ าเป็น รวมท้ังวางแผนการปฏิบัติการตาม
สถานการณ์    
ง-๒  โครงสร้างการจัด  (Organization) 

ระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. เป็นการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส าหรับภาพ
ปฏิบัติการร่วมด้าน คชรน. 

ก. พื้นท่ีการเตือนภัยและการรายงานด้าน คชรน.  เพื่อการจัดระบบการรายงาน การ
ประเมินค่า และการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. ควรก าหนดพื้นท่ีและเขตของข้อมูล
ข่าวสารดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นท่ีสังเกตการณ์ด้าน คชรน.  เป็นพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ท่ีประกอบด้วยเขต 
สังเกตการณ์ด้าน คชรน. หลายเขต ถ้าการปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ียังมิได้ก าหนดพื้นท่ีสังเกตการณ์ไว้
เป็นการล่วงหน้า ต้องก าหนดพื้นท่ีส าหรับการสังเกตการณ์ด้าน คชรน. ให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
ของหน่วย   

(๒) เขตสังเกตการณ์ด้าน คชรน.  เป็นพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ให้มีหน้าท่ี
รวบรวมและรายงานข้อมูลข่าวสารการระเบิดจากอาวุธของข้าศึกหรือท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา  รวมถึง
การโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ  การแพร่กระจายสาร คชรน. และผลอันตรายจากการเปื้อนพิษ   
เขตสังเกตการณ์ด้าน คชรน. ต้องครอบคลุมพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นโดยพื้นท่ีสังเกตการณ์
ด้าน คชรน.  ตัวอย่างของเขตส าหรับสังเกตการณ์ด้าน คชรน. คือพื้นท่ีปฏิบัติการของกองพล ในส่วน
รับผิดชอบของกองก าลังทางบก  

ข. ศูนย์หรือส่วนการเตือนภัยและการรายงาน คชรน.  ส่วนนี้รับผิดชอบในการด าเนิน
กรรมวิธีและประเมินค่าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องด้าน คชรน.  ข้อมูลท่ีทันสมัยเป็นส่ิงจ าเป็นและมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาจัดท าภาพปฏิบัติการร่วมด้าน คชรน. รวมไปถึงช่วยในการปรับปรุงสนามรบด้านการข่าว 
ให้เป็นปัจจุบัน  

 



- ๑๓๖ - 
 

ง-๓  การจัดการข้อมูลข่าวสาร  (Information Management) 
การจัดการระบบการเตือนภัยและการรายงาน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ

กองก าลังร่วม ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. ต้องด าเนินการรวบรวม  รายงาน และประเมินค่า   
โดยกระบวนการประเมินค่าและการจัดเตรียมข้อมูลสนามรบด้านการข่าวให้เป็นปัจจุบัน  ในขณะท่ี
ยังอยู่ในกระบวนการรับและการจัดเตรียมข้อมูลด้านสนามรบด้านการข่าว ต้องมีการรวบรวมและ
รายงานข้อมูลเป็นจ านวนมาก ซึ่งมักรบกวนระบบการติดต่อส่ือสารและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีหากไม่มีระบบการจัดการข้อมูลท่ีเหมาะสม   

ก. การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  เป็นขั้นตอนแรกของระบบการเตือนภัยและการรายงาน
ด้าน คชรน. จึงต้องตกลงใจเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเตือนภัยและการรายงาน และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล  โดยท่ีข้อมูลข่าวสารมี ๒ ประเภท คือข้อมูลท่ีได้จากผู้
สังเกตการณ์จากการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.  และข้อมูลท่ีได้จากการเฝูาตรวจ ส ารวจ และการ
ลาดตระเวน ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีระบุบริเวณท่ีมีอันตราย  โดยปกติ ทุกหน่วยมีหน้าท่ีต้องสังเกตการณ์การ
โจมตีของข้าศึกและบันทึกไว้แต่ทุกหน่วยไม่จ าเป็นต้องส่ง  “รายงาน คชรน.๑”  โดยอัตโนมัติ  
ตัวอย่างเช่น หลายหน่วยท่ีสังเกตพบเห็นการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ หากทุกหน่วยต่างระดมส่ง
รายงานขึ้นไป ข้อมูลท่ีได้อาจไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้เลย  ด้วยเหตุนี้ หน่วยท่ีได้รับ
เลือกให้เป็นหน่วยสังเกตการณ์  ซึ่งหมายถึงหน่วยท่ีมีเครื่องมือการวัดได้อย่างแม่นย า ต้องหน้าท่ี 
รับผิดชอบส่ง “รายงาน คชรน.๑”  หน่วยลักษณะนี้เรียกว่า “หน่วยท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วย
สังเกตการณ์”  โดยปกติแล้วหน่วยท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ส่งรายงาน คชรน. มักก าหนดไว้ใน 
รปจ.  ค าส่ังยุทธการ หรือแผนยุทธการ  ส าหรับหน่วยอื่น ๆ นั้น อาจมอบหมายให้เป็นหน่วยจัดท า
รายงาน คชรน. เพิ่มเติมได้ ในระหว่างการปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดยจะพิจารณาจากท่ีต้ังของหน่วย 
ซึ่งอาจเป็นหน่วยที่ได้ระบุไว้หรือไม่ได้ระบไุว้ในค าส่ังยุทธการ 

(๑) หน่วยทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นหน่วยสังเกตการณ์  โดยท่ีทุกหน่วยอาจก าหนดให้มี
หน้าท่ีรวบรวมข้อมูลข่าวสารบางประการ แต่การเลือกหน่วยสังเกตการณ์การโจมตีโดยตรงนั้น มัก
เป็นหน่วยมีขีดความสามารถและมีท่ีต้ังหน่วยเหมาะสม  หน่วยสังเกตการณ์ต้องให้ข้อมูลของฝุาย
ข้าศึกท่ีถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  โดยครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ีสนใจ (Area of  Interest : 
AOI) ท้ังนี้อาจจ าเป็นต้องอาศัยท้ังผู้สังเกตการณ์ทางภาคพื้นดินและผู้สังเกตการณ์ทางอากาศ        
ผู้สังเกตการณ์ต้องให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการจัดท าการพยากรณ์บริเวณพื้นท่ีอันตราย และการประเมิน
ความเสียหายจากอาวุธ คชรน.  โดยปกติ ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์มักเป็นข้อมูลดิบท่ีส่งใน
รูปแบบรายงานตามมาตรฐาน ผ่านทางช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีก าหนดไว้ในค าส่ังยุทธการ ซึ่งได้
ระบุวิธีการติดต่อส่ือสารหลักและวิธีการติดส่ือสารส ารองไว้แล้ว 

(ก) การสังเกตการณ์ทางภาคพื้นดิน  การเลือกหน่วยสังเกตการณ์ทาง
ภาคพื้นดิน จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 ต าแหน่งท่ีต้ังหน่วยในสนามรบ 

 มีระบบการติดต่อส่ือสารที่สามารถใช้งานได้ 

 ภารกิจ (ปัจจุบันและในอนาคต) 

 ได้รับการฝึกและมีประสบการณ ์

 มีเครื่องมือวัดท่ีถูกต้องแม่นย า 
(ข) การสังเกตการณ์ทางอากาศ   การสังเกตการณ์จากเครื่องบินเป็นการให้

ข้อมูลการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. ได้อย่างถูกต้องแม่นย า ผบ. หน่วยบิน ต้องคัดเลือกนักบิน พร้อม
กับแนะน าให้รู้จักวิธีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการโจมตี วัน เวลา ท่ีเกิดการโจมตี และ
ต าแหน่งท่ีถูกโจมตี  ถ้าท าการวัดตัวแปร (parameter) ด้านเมฆ จ าเป็นต้องทราบระยะทางระหว่าง
ต าแหน่งของตนกับต าแหน่งท่ีเกิดเหตุการณ์  นักบินมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความสูง ดังนั้นจึง
มองเห็นและรายงานต าแหน่งจุดศูนย์กลางการโจมตี (Ground Zero: GZ) ได้อย่างแม่นย า  
นอกจากนั้นยังสามารถมองเห็นและประมาณการความกว้างของหลุมระเบิดได้  ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้
จะไม่ได้จากหน่วยสังเกตการณ์ทางภาคพื้นดิน 

(๒) ข้อมูลจากการเฝูาตรวจ การส ารวจและการลาดตระเวน  ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ใน
รูปแบบรายงานมาตรฐาน เรียกว่า “รายงาน คชรน.๑”  เป็นข้อมูลขั้นต้นส าหรับใช้ในการคาดการณ์
ถึงอันตรายท่ีเกิดขึ้น  ส าหรับรายงานการพยากรณ์ (รายงาน คชรน.๓) เป็นการคาดการณ์ถึงพื้นท่ี
อันตรายใต้ลมจากจุดท่ีมีการแพร่กระจาย  ข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยท่ีรายงานเป็นข้อมูลต าแหน่งท่ี
เป้ือนพิษจริง 

(ก) ข้อมูลย้อนกลับได้จากการเฝูาตรวจ ส ารวจและการลาดตระเวน (รายงาน     
คชรน.๔)  การปฏิบัติการเฝูาตรวจและการลาดตระเวน เป็นข้อมูลขั้นต้นถึงต าแหน่งท่ีอาจมีอันตราย
จาก คชรน.  การรายงานขั้นต้นจากการเฝูาตรวจและการลาดตระเวนใช้การส่งผ่านทางช่องการข่าว 
เพื่อส่งให้ศูนย์หรือฝุาย คชรน. ไปด าเนินกรรมวิธี  ข่าวสารข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งเข้าไปในระบบการ
ควบคุมบังคับบัญชา  (ระบบเครือข่ายการเตือนภัยร่วม: JWARN) 

(ข) ข้อมูลท่ีได้จากรายงาน คชรน.๔ จะน ามาก าหนดจุด (plot) บนแผนท่ี
สถานการณ์ หากต้องการข้อมูลท่ีละเอียดมากกว่านี้  ฝุาย คชรน. อาจส่ังใหห้น่วย (พิจารณาจากท่ีต้ัง
และขีดความสามารถของหน่วย) ด าเนินการรวบรวมและส่งข้อมูลเพิ่มเติม  ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภท
ของข้อมูลท่ีต้องการ   หน่วยท่ีถูกส่ังให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลอาจเป็นหน่วยในอัตราของหน่วย
ปูองกัน คชรน. หรืออาจเป็นหน่วยลาดตระเวน คชรน. ก็ได้ 

(ค) การรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. เป็นความพยายามร่วมกันระหว่าง
หน่วยทางยุทธวิธีและการด าเนินการของฝุาย คชรน. โดยท่ี ฝุาย คชรน. ด าเนินการวางแผนและส่ัง
การในการพยายามรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  โดยปกติ รปจ.สนาม  ค าส่ังยุทธการ หรือแผนยุทธการ
มักระบุหน่วยท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อน าไปประเมินค่า 
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ข. การประเมินค่าข้อมูลข่าวสาร  หลังจากการโจมตีและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารแล้ว  ข้อมูลข่าวสารจะถูกจัดส่งให้ด าเนินกรรมวิธีท่ีศูนย์หรือฝุาย คชรน. เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การเตรียมสนามรบด้านการข่าวให้เป็นปัจจุบัน  ส าหรับหน่วยรองอาจใช้เป็นข้อมูลดิบเพื่อน าไป
พัฒนาปรับปรุงด้านการข่าวของตน จนกว่าจะได้รับข้อมูลรายละเอียดจากฝุาย คชรน.  

ค. การส่งข้อมูลข่าวสาร  กระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารของฝุาย คชรน. เป็นขั้นตอน
ส าคัญประการหนึ่งในระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน.   การส่ือสารหรือการติดต่อส่ือสาร
ท่ีระบุไว้ใน รปจ. ค าส่ังยุทธการ หรือในแผนยุทธการ หมายถึงประเภทข้อมูลข่าวสาร ท่ีจะจัดส่งไป
ยังหน่วยระดับใด  ในรูปท่ี ง – ๑ แสดงให้เห็นทิศทางการไหลของรายงานประเภทต่าง ๆ  โดยปกติ
การไหลของข้อมูลด้าน คชรน. จะผ่านทางสายการบังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นในบาง
กรณี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  ง – ๑  การไหลของรายงาน  คชรน. 

(๑) ศูนย์หรือฝุาย คชรน. อาจร้องขอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เช่นข้อมูลจาก ลว. และ
จากการส ารวจ  หน่วย ลว./ส ารวจ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งข้อมูลกลับตรงไปยังฝุาย คชรน.   
และควรส่งส าเนาข้อมูลข่าวสารไปให้หน่วยแม่ได้รับทราบด้วย ในกรณีท่ีจ าเป็น ชุด ลว./ส ารวจ อาจ
ต้องได้รับการบันทึกข้อมูลการได้รับอันตรายและการสัมผัสสาร คชรน. ไว้ด้วย  

(๒) หน่วยท่ีรับมอบหมายให้เป็นหน่วยสังเกตการณ์  ส่งรายงานตรงไปยังฝุาย คชรน. 
ได้ทันที 

ฝุาย คชรน. บก.ควบคุม 

หน่วยที่ถูกก าหนดให้สังเกตการณ์/หน่วยลาดตระเวน, ส ารวจ หรือเฝูาตรวจ 

              รายงาน คชรน.๑ หรือ รายงาน  คชรน.๔ 
 รายงาน คชรน.๒  รายงาน คชรน.๓  หรือรายงาน คชรน.๕ 
                รายงาน คชรน.๑ (นิวเคลียร์) (เฉพาะหน่วยสังเกตการณ์เท่านั้น) 
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(๓) หน่วยสมทบหรือหน่วยท่ีขึ้นควบคุมทางยุทธการ ซึ่งอาจจะไม่ได้ติดต่อกับหน่วย
แม่โดยตรง  ในกรณีเช่นนี้ควรส่งรายงานไปยัง บก.หน่วย ของตนด้วย 

(๔) หน่วยอิสระท่ีปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี ส่งรายงานไปยัง บก. ควบคุมพื้นท่ีปฏิบัติการ 
(๕) วิธีการท่ีใช้ส่งข้อมูลข่าวสารขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางยุทธวิธีและภารกิจของ

หน่วย  ส าหรับวิธีการส่งท่ีมีรูปแบบเฉพาะจะระบุไว้ในค าส่ังยุทธการ แผนยุทธการ หรือใน รปจ.ของ
หน่วย  

(๖) รายงาน คชรน. ควรจัดรูปแบบไว้เป็นการล่วงหน้า และมีข้อความส้ันกระชับแต่ได้
ใจความเท่าท่ีจะท าได้  ในกรณีนี้ การติดต่อส่ือสารทางสายเป็นวิธีที่ดีท่ีสุด 
ง-๔  ประเภทของรายงาน (Types of Report) 

ระบบการเตือนภัยและการรายงานใช้แบบการรายงานมาตรฐาน เพื่อให้การจัดการและ
การแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพการปฏิบัติการร่วมด้าน คชรน. (CBRN COP) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก. รายงาน คชรน. มาตรฐาน ระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. ประกอบด้วย
รายงานมาตรฐานส าหรับเหตุการณ์ด้าน  คชรน. มี  ๖ ประเภท มีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อตกลง (Standardization Agreement: STANAG) ของกลุ่มประเทศองค์การสนธิสัญญาปูองกัน
แอตแลนติกเหนือ (NATO) ร่วมกับรูปแบบรหัสค าพูดส าหรับการส่ือข้อความของสหรัฐอเมริกา (US 
message text format : USMTF) โดยท่ีการรายงานเกี่ยวกับ คชรน. แต่ละประเภท สหรัฐอเมริกา
และกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโต้ ใช้รหัสการส่ือข้อความเหมือนกัน เพื่อให้มีความถูกต้อง เข้าใจ
ตรงกัน และสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้  นอกจากนั้นยังช่วยให้การส่งและการแจกจ่ายข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็วขึ้น  ส าหรับรูปแบบรายงาน คชรน. มาตรฐาน มีดังนี้ 

(๑) รายงาน คชรน.๑ เป็นรายงานจากผู้สังเกตการณ์  ในรายงานนี้จะให้ข้อมูล
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการโจมตีด้วย คชรน. 

(๒) รายงาน คชรน.๒ ใช้ส าหรับการส่งรายงานท่ีผ่านการประเมินค่าแล้ว โดย
อาศัยข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้จากรายงาน คชรน.๑ ต้ังแต่ ๒ ฉบับ ขึ้นไป  

(๓) รายงาน คชรน.๓  ใช้ส าหรับการเตือนภัยอย่างเร่งด่วนจากการพยากรณ์
พื้นท่ีเป้ือนพิษและมีอันตราย 

(๔) รายงาน คชรน.๔  ใช้ส าหรับการรายงานข้อมูลท่ีได้จากการตรวจ และการ
ส่งผลท่ีได้จากการเฝูาตรวจและการส ารวจ  อาจใช้รายงานนี้หากไม่ได้สังเกตพบเห็นการโจมตีและได้
ตรวจพบการเป้ือนพิษเป็นครั้งแรก 

(๕) รายงาน คชรน.๕   ใช้ส าหรับการส่งข้อมูลข่าวสารการเปื้อนพิษจริง  ใน
รายงานนี้สามารถเพิ่มข้อมูลท่ีคาดว่าเกิดเปื้อนพิษได้ แต่จะมีเฉพาะพิกัดต าแหน่งท่ีเปื้อนพิษจริง
เท่านั้นท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน 
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(๖) รายงาน คชรน.๖ ใช้ในการส่งข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์ด้าน คชรน. 
(๗) รายงาน คชรน. เป็นรูปแบบมาตรฐานและรายการแต่ละบรรทัด หมายถึง 

ข่าวสารส้ัน ๆ (ในตารางท่ี ง – ๑)   ในระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. ใช้หลักพื้นฐานของ
ระบบรหัสตัวอักษร  ส าหรับรายงาน คชรน. แต่ละประเภท ประกอบด้วยล าดับบรรทัดไล่เรียงต่อกัน
ไปซึ่งมีความหมายเฉพาะในแต่ละบรรทัด ดังได้อธิบายไว้ในตารางท่ี ง – ๑ โดยรายงาน คชรน. เริ่ม
ด้วยข้อความท่ัวไปเป็นส่วนหัว ซึ่งประกอบด้วย เลขรายงาน คชรน.  (๑ – ๖) และเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น   

ตารางที่ ง – ๑  รูปแบบมาตรฐานและความหมายในแต่ละบรรทัด 
บรรทัด: ความหมาย: 

ALPHA (อัลฟา) เลขล าดับการโจมตี 
BRAVO (บราโว่) ต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์และทิศทางการโจมตีหรือเกิดเหตุการณ์ 
CHARLI (ชาร์ลี) หมู่วันเวลา ที่รายงานหรือการสังเกตการณ์หรือเหตุการณ์สิ้นสุด 
DELTA (เดลต้า) หมู่วันเวลา ที่เกิดการโจมตี หรือเกิดการระเบิด และการโจมตีสิ้นสุด 
FOXTROT (ฟอกซ์ทร็อต) ต าแหน่งที่เกิดการโจมตีหรือเกิดเหตุการณ์ 
GOLF (กอล์ฟ) ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองส่งยุทธปัจจัยและจ านวนของยุทธปัจจัย 
HOTEL (โฮเต็ล) ประเภทการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ 
INDIA  (อินเดีย) ข้อมูลการปล่อยกระจายจากการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ หรือการปล่อย

กระจายที่ไม่ใช่การโจมตี (ROTA) 
JULIET  (จูเลียต) เวลาแสงถึงเสียง  (วินาที) 
KILO  (กิโล) ลักษณะของหลุมระเบิด 
LIMA (ลิมา) ความกว้างของเมฆนิวเคลียร์หลังการระเบิด H + 5 นาที 
MIKE  (ไมค์) การวัดเมฆนิวเคลียร์คงตัวหลังการระเบิด H+10 นาที 
MIKER (ไมค์โรมิโอ) ลักษณะการและสถานการณ์การปล่อยกระจายที่ไม่ใช่การโจมตี 
NOVEMBER (โนเวมเบอร์) ประมาณขนาดอาวุธนิวเคลียร์ (ในหน่วยกิโลตัน) 
OSCAR (ออสก้าร์) หมู่วันเวลาท่ีใช้อ้างอิงในการประมาณการเส้นช้ันรังสี   
PAPAA (ปาปูาอัลฟา) การพยากรณ์การโจมตีหรือการปล่อยกระจายและพ้ืนที่อันตราย 
PAPAB  (ปาปูาบราโว่) รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรการพยากรณ์อันตรายจากการตกของฝุุน

กัมมันตรังส ี
PAPAC (ปาปูาชาร์ลี) การวัดเส้นขอบนอกของเมฆนิวเคลียร์โดยใช้เรดาร์ 
PAPAD (ปาปูาเดลต้า) การวัดทิศทางใต้ลมของเมฆนิวเคลียร์โดยใช้เรดาร์ 
PAPAX  (ปาปูาเอกซ์เรย์) บริเวณพ้ืนที่ที่เกิดอันตรายตามการรอบการเปลี่ยนแปลงของอากาศ 
QUEBEC  (ควีเบ็ค) พิกัดที่อ่านค่า, เก็บตัวอย่างและการตรวจวัด  และประเภทการอ่านค่า, 

ประเภทเก็บตัวอย่าง และประเภทการตรวจวัด  
ROMEO  (โรมีโอ) ระดับการเปื้อนพิษ, แนวโน้มค่าอัตรารังสี และแนวโน้มอัตราการสลายตัว 
SIERRA (เซียร่า) หมู่วันเวลาท่ีอ่านค่า หรือตรวจพบการเปื้อนพิษคร้ังแรก 
TANGO  (แทงโก้) ลักษณะภูมิประเทศหรือสภาพภูมิประเทศ และลักษณะของพืชพรรณ 
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ตารางที่ ง – ๑  รูปแบบมาตรฐานและความหมายในแต่ละบรรทัด (ต่อ) 

บรรทัด: ความหมาย: 

WHISKEY (วิสกี้) ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ 
XRAYA (เอกซ์เรย์อัลฟา) ข้อมูลเส้นขอบการเปื้อนพิษจริงบนแผนที่ 
XRAYB (เอกซ์เรย์บราโว่) ข้อมูลเส้นขอบการเปื้อนพิษที่ได้การพยากรณ์บนแผนที่ 
YANKEE (แยงกี้) ทิศทางใต้ลมและความเร็วลมใต้ทิศทางลม 
ZULU (ซูลู) สภาพอากาศจริง 
GENTEXT (เจนเท็กซ์) ข้อความทั่วไป (หมายเหตุ) 

 
ข. ระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์ (MERWARN) ระบบการเตือนภัยการเป้ือนพิษอย่างง่าย 

ได้ก าหนดขึ้นโดยกลุ่มประเทศสนธิสัญญาปูองกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) ส าหรับการประกาศเตือน
ภัยการเป้ือนพิษทีอ่าจมีอันตรายส าหรับเรือพาณิชย์  ข่าวสารในระบบนี้ แบ่งตามกลุ่มประเทศนาโต้   
มี ๕ ประเภท 

(๑) ข่าวสารทิศทางลมยังผล (Effective Downwind Message – EDM) เพื่อการ
เตือนภัย คชรน. ส าหรับเรือพาณิชย์ ใช้ในการพยากรณ์การตกของฝุุนกัมมันตรังสี ท่ีเป็นผลจากการ
ระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ท่ีมีขนาด ๑ เม็กกะตัน (MT) ส าหรับการระเบิดในทะเล ซึ่งเป็นข้อมูล
ส าหรับกัปตันเรือพาณิชย์เกี่ยวกับการสังเกตการณ์การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินท่ี
เกิดจากผลกระทบในพื้นท่ีจากการตกของฝุุนกัมมันตรังสี  

(๒) รายงาน คชรน.๓ (นิวเคลียร์) ของระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์  ข่าวสารนี้จะถูก
แจกจ่ายหลังจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์  และข้อมูลการตกของฝุุนกัมมันตรังสีหรือล าดับ
เหตุการณ์ระเบิด   

(๓) ข่าวสารอันตรายใต้ลมจากสารเคมีเพื่อการเตือนภัย คชรน. ส าหรับเรือพาณิชย์    
(Chemical Downwind Message - CDM) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการพยากรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
ขั้นตอนการพยากรณ์พื้นท่ีอันตรายใต้ลมจากสารเคมี 

(๔) รายงาน คชรน.๓ (เคมี) ของระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์  ข่าวสารนี้จะถูก
แจกจ่ายโดยเร่งด่วนเพื่อการพยากรณ์การเป้ือนพิษจากสารเคมีและพื้นท่ีอันตราย 

(๕) ค าส่ังให้เปล่ียนเส้นทางของระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์ ซึ่งเป็นค าส่ังให้เปล่ียน
เส้นทางท่ัวไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับภัยคุกคามจากการตกของฝุุนกัมมันตรังสี  ซึ่งเป็นวิธีท่ีพาณิชย์นาวี
ปฏิบัติได้โดยอิสระตามค าแนะน าให้เปล่ียนเส้นทางเดินเรือปกติ 

หมายเหตุ :  ในบางกรณี การเตือนภัยการเปื้อนพิษด้วยภาษาธรรมดา ๆ อาจมีประสิทธิภาพกว่า
ภาษาตามรูปแบบท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น     
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ค. การเตือนภัยการโจมตี (STRIKEWARN)  กองก าลังฝุายเดียวกันจ าเป็นต้องได้รับการ
แจ้งเตือนล่วงหน้าจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีฝุายเดียวกันไปต้ังหน่วยอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีเส่ียงอันตรายโดยไม่จ าเป็น ดังนั้นข้อมูลข่าวสารการโจมตีมีการแจ้งเตือนผ่านทาง “การเตือน
ภัยการโจมตี” (STRIKEWARN)   ข่าวสารนี้อาจน าไปประยุกต์ใช้กับกองก าลังท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
ข่าวสารการแจ้งเตือนการโจมตี  มีรูปแบบท่ีใช้ในกระบวนการประมวลข่าวสารด้วยระบบอัตโนมัติ 
(Automatic Data Processing -  ADP) แต่สามารถใช้วิธีการติดต่อส่ือสารอย่างอื่นในการส่งการ
แจ้งเตือนการโจมตี  

ง. รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศ (MET and Weather Report)  ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาท่ีเป็นปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพยากรณ์พื้นท่ีอันตรายใต้ลมจากการตกของฝุุน
กัมมันตรังสี และจากสารเคมี – ชีวะ รวมไปถึงอันตรายจากการแพร่กระจายท่ีไม่ใช่การโจมตี 
(Release Other Than Attack: ROTA)  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจะถูกส่งในรูปแบบของรายงาน
ข่าวสารลมเบื้องต้น (Basic Wind Report – BWR)  ส าหรับรายงานข่าวสารทิศทางลมยังผล และ
รายงานข่าวสารอันตรายใต้ลมจากสารเคมี จะมีการจัดท าท่ีศูนย์ คชรน. และแจกจ่ายไปยังทุกหน่วย
ท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการโดยการจัดการของศูนย์ คชรน.  

(๑) รายงานข่าวลมเบื้องต้น (BWR)  คือข้อมูลข่าวสารลมเบื้องต้น (Basic Wind 
Message – BWM) หรือข้อมูลการคาดการณ์ลมเบื้องต้น (Basic Wind Forecast – BWF) ข่าวสาร
นี้ประกอบด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น เพื่อใช้ในการพยากรณ์การตกของฝุุนกัมมันตรังสี  
รายงานข่าวลมเบื้องต้นเป็นข้อมูลข่าวสารส าหรับระบบประมวลข่าวอัตโนมัติ ซึ่งปรับใช้กับข้อมูล
ข่าวสารลมเบ้ืองต้นหรือข้อมูลการคาดการณ์ลมเบ้ืองต้นเมื่อต้องการส่งข่าวสาร 

(๒) รายงานข่าวสารทิศทางลมยังผล (EDR)  คือข่าวสารทิศทางลมยังผล (EDM) หรือ
ข้อมูลการคาดการณ์ทิศทางลมยังผล (Effective Downwind Forecast–EDF) ข่าวสารนี้
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วและทิศทางใต้ลม เพื่อใช้เลือกขนาดของอาวุธนิวเคลียร์         
๗ รูปแบบ รายงานข่าวลมทิศทางลมยังผลเป็นข้อมูลข่าวสารส าหรับระบบประมวลข่าวอัตโนมัติ ซึ่ง
ปรับใช้กับข้อมูลข่าวสารทิศทางลมยังผลหรือข้อมูลการคาดการณ์ทิศทางลมยังผลเมื่อต้องการส่ง
ข่าวสาร 

(๓) รายงานข่าวทิศทางอันตรายใต้ลมจากสารเคมี (CDR) คือข่าวสารทิศทางอันตราย
ใต้ลมจากสารเคมี (CDM) หรือข้อมูลคาดการณ์ทิศทางอันตรายใต้ลมจากสารเคมี (Chemical 
Downwind Forecast – CDF) ข่าวสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นส าหรับการ
พยากรณ์อันตรายใต้ลมจากแอโรซอลของสารชีวะ และการพยากรณ์อันตรายใต้ลมจากไอของ
สารเคมี รายงานข่าวลมทิศทางอันตรายใต้ลมจากสารเคมีเป็นข้อมูลข่าวสารส าหรับระบบประมวล
ข่าวอัตโนมัติ ซึ่งปรับใช้กับข้อมูลข่าวสารทิศทางอันตรายใต้ลมจากสาร คชรน.  หรือข้อมูลการ
คาดการณ์ทิศทางอันตรายใต้ลมจากสาร คชรน. เมื่อต้องการส่งข่าวสาร 
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ง-๕   ตัวอย่าง รายงาน คชรน. 
 

คชรน.๑  รายงานฉบับแรกหรือฉบับต่อมาจากผู้สังเกตการณ์ 

ผู้ส่ง ผู้รับ 
ล าดับความเร่งด่วน 

                    ด่วนที่สุด        ด่วน 

ช้ันความลับ 

หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) 

ชนิดของรายงาน 

                              นิวเคลียร์ 

             เคมี                         ชีวะ 

ประเภทของรายงาน 

                 ฉบับแรก 

                                       ฉบับต่อมา 
ค าแนะน า 

๑. บรรทัด DELTA  และ HOTEL  บังคับกรอกข้อมูลเสมอส าหรับ รายงาน คชรน.๑ 
๒. บรรทัด BRAVO, CHARLIE, ECHO, GOLF, INDIA, KILO, LIMA, MIKE, SIERRA, YANKEE และ ZULU ALPHA ไม่บังคับกรอก 
๓. บรรทัด BRAVO, CHARLIE, FOXTROT, PAPA ALPHA ROMEO และ PAPA ALPHA BRAVO ถ้าทราบให้กรอกข้อมูลด้วย 

ตอนท่ี ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น 
รายละเอียด บรรทัด ข้อมูล 

เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         
ต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์ BRAVO         

มุมภาคทศิไปยังทิศทางการโจมตี ณ ต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์ (องศาหรือ       
มิลเลียม) 

CHARLIE         

วัน เวลา เร่ิมการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) DELTA         
วัน เวลา สิ้นสุดการโจมตี ถ้าทราบ ECHO         
ต าแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือสถานที่)  (ต าแหน่งจริง หรือประมาณ)   FOXTROT         

วิธีการส่งยุทธปัจจัย  ถ้าทราบ GOLF         
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี,  ความสูงของการระเบิด  ถ้าทราบ HOTEL         
ชนิดและจ านวนกระสุน หรือเคร่ืองบิน (ระบุด้วย)  INDIA         

สภาพภูมปิระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เต้ีย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,  ไม่ทราบ) KILO         
วัน เวลา ที่ตรวจพบการเปื้อนพิษ (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) SIERRA         
ทิศทางใต้ลม ๔ หลัก (องศา, มิลเลียม), ความเร็วลม เลข ๓ หลัก (กม./ชม.)  YANKEE         

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) เลข ๒ หลัก, เมฆบนท้องฟูา เลข ๑ หลัก, 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ เลข ๑ หลัก, ความคงตัวของอากาศ เลข ๑ หลัก  

ZULU 
ALPHA 

        

หมายเหตุ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZULU 
BRAVO 
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ตอนท่ี ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น 
เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         

ต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์ BRAVO         

มุมภาคทศิไปยังทิศทางการโจมตี ณ ต าแหน่งของผู้สังเกตการณ์ (องศาหรือ    มิ
ลเลียม) 

CHARLIE         

วัน เวลา ที่เร่ิมการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) DELTA         

ต าแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือต าแหน่งบนแผนที่)  (ต าแหน่งจริง หรือ
ประมาณการ)   

FOXTROT         

วิธีการส่งยุทธปัจจัย  ถ้าทราบ GOLF         

ประเภทการระเบิด (กลางอากาศ, ผิวพื้น, ไม่ทราบ) HOTEL         
เวลาแสง-ถึง-เสียง (วินาที) JULIET         
เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมระเบิด ถ้าทราบ KILO         

ความว้างของเมฆนิวเคลียร์ ณ เวลา H+5 นาที (องศา หรือ มิลเลียม)  LIMA         

มุมยอดเมฆหรือมุมฐานเมฆหรือความสูงของยอดเมฆหรือความสูงของฐานเมฆ ณ 
เวลา H+10 นาที (องศา, มิลเลียม, เมตร หรือฟุต) 

MIKE         

พิกัดขอบนอกของเมฆนิวเคลียร์ (UTM) PAPA 
ALPHA 
ROMEO 

        

ทิศทางใต้ลมของเมฆนิวเคลียร์ (องศา หรือมิลเลียม) PAPA 
ALPHA  
BRAVO 

        

หมายเหตุ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZULU 
BRAVO 
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คชรน.๒  รายงานข้อมูลท่ีประเมินค่าแล้ว 
ผู้ส่ง ผู้รับ 

ล าดับความเร่งด่วน 

                          ด่วน 

ช้ันความลับ 

หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) 
ชนิดของรายงาน 

                              นิวเคลียร์ 

             เคมี                         ชีวะ 

ประเภทของรายงาน 

                 ฉบับแรก 

                                       ฉบับต่อมา 
ค าแนะน า 

๑. บรรทัด ALPHA, DELTA, FOXTROT, HOTEL  และ NOVEMBER   บังคับกรอกข้อมูลเสมอส าหรับ รายงาน คชรน.๒ 
๒. บรรทัด ECHO, GOLF, INDIA, KILO, YANKEE และ ZULU ALPHA  ไม่บังคับกรอก แต่ควรกรอก หากทราบ 

ตอนท่ี ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น 

รายละเอียด บรรทัด ข้อมูล 
เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         

วัน เวลา เร่ิมการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) DELTA         
วัน เวลา สิ้นสุดการโจมตี  ECHO         

ต าแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือสถานที่)  (ต าแหน่งจริง หรือ
ประมาณ)   

FOXTROT         

วิธีการส่งยุทธปัจจัย  ถ้าทราบ GOLF         

ชนิดของสารที่ใช้โจมตี,  ความสูงของการระเบิด  ถ้าทราบ HOTEL         
จ านวนกระสุนที่ใช้ในการโจมตี INDIA         

สภาพภูมปิระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เต้ีย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,        
ไม่ทราบ) 

KILO         

วัน เวลา ที่ตรวจพบการเปื้อนพิษ (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) SIERRA         
ทิศทางใต้ลม ๔ หลัก (องศา, มิลเลียม), ความเร็วลม เลข ๓ หลัก (กม./ชม.)  YANKEE         

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) เลข ๒ หลัก, เมฆบนท้องฟูา เลข ๑ หลัก, 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ  เลข ๑ หลัก, ความคงตัวของอากาศ เลข ๑ หลัก  

ZULU 
ALPHA 

        

ข้อความทั่วไป: 
 

ZULU 
BRAVO 

 

ตอนท่ี ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น 
เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         

วัน เวลา ที่เร่ิมการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) DELTA         
ต าแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือต าแหน่งบนแผนที่)  (ต าแหน่งจริง 
หรือประมาณการ)   

FOXTROT         

วิธีการส่งยุทธปัจจัย  ถ้าทราบ GOLF         

ประเภทการระเบิด (กลางอากาศ, ผิวพื้น, ไม่ทราบ) HOTEL         
เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมระเบิด ถ้าทราบ KILO         
ขนาดอาวุธที่ได้จากการประมาณการ (KT หรือ MT)  NOVEMBER         

หมายเหตุ: 
 
 
 

ZULU 
BRAVO 
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คชรน.๓  การเตือนภัยเร่งด่วนถึงพื้นท่ีพยากรณ์การเปื้อนพิษหรือมีอันตราย 
ผู้ส่ง ผู้รับ 

ล าดับความเร่งด่วน 

                          ด่วน 

ช้ันความลับ 

หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) 
ชนิดของรายงาน 

                              นิวเคลียร์ 

             เคมี                         ชีวะ 

ประเภทของรายงาน 

                 ฉบับแรก 

                                       ฉบับต่อมา 
ค าแนะน า 

๑. ถ้าลมพัดออกจากจุด GZ ด้วยความเร็วลมน้อยกว่า ๘ กม./ชม. บรรทัด ZULU ในรายงาน คชรน.๓ (นิวเคลียร์) จะมีเลข ๓ หลัก 
ซึ่งจะเป็นรัศมีพื้นที่อันตรายเขตที่ ๑   

๒. บรรทัด ALPHA , DELTA, HOTEL PAPA ALPHA  และ ZULU ALPHA บังคับต้องกรอก 
๓. บรรทัด ECHO, NOVEMBER, PAPA BRAVO และ ZULU ALPHA ไม่บังคับ แต่ควรกรอก หากทราบ  
๔. บรรทัด YANKEE ไม่บังคับต้องกรอก ส าหรับ รายงาน คชรน.๓ เคมี/ชีวะ แต่หากเป็นรายงาน คชรน.๓ นิวเคลียร์ หากมีข้อมูลให้

รายงานด้วย 
ตอนท่ี ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น 

รายละเอียด บรรทัด ข้อมูล 

เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         

วัน เวลา เร่ิมการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) DELTA         

วัน เวลา สิ้นสุดการโจมตี ถ้าทราบ ECHO         

ต าแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือสถานที่)   FOXTROT         
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี,  ความสูงของการระเบิด  ถ้าทราบ HOTEL         
พิกัดของพื้นที่อันตรายจากการพยากรณ์ ถ้าเส้นขอบนอกจากการพยากรณ์
พื้นที่เปื้อนพิษเสร็จสิ้น  หรือการพยากรณ์เป็นรูปวงกลม  บันทึกพิกัดกริดแรก
เป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นจุดสุดท้าย 

PAPA ALPHA         

ระยะเวลาที่มีอันตราย (วัน, ชม., นาที, ฯลฯ)  PAPA BRAVO         

ทิศทางอันตรายใต้ลม ๔ หลัก (องศา, มิลเลียม), ความเร็วลม ๓ หลัก 
(กม./ชม.)  

YANKEE         

ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ    ZULU 
ALPHA 

        

หมายเหตุ: 
 

ZULU 
BRAVO 

 

ตอนท่ี ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น 

เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         
วัน เวลา ที่เร่ิมการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) DELTA         

ต าแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือต าแหน่งบนแผนที่)   FOXTROT         
ขนาดอาวุธที่ได้จากการประมาณการ (KT หรือ MT) NOVEMBER         
ทิศทางรัศมีแขนซ้ายและแขนขวา (องศา หรือมิลเลิลียม) YANKEE         

ความเร็วลม (เลข ๓ หลัก - กม./ชม. หรือ น๊อต),ระยะอันตรายเขตที่ ๑ (เลข ๓  
หลัก – กม.), รัศมีความคงตัวของเมฆนิเคลียร์ (เลข ๒ หลัก – กม.)  

ZULU         

หมายเหตุ: 
 

ZULU 
BRAVO 
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คชรน.๔  การวัดอัตรารังสี หรือพื้นเปื้อนพิษเคมี/ชีวะ 

ผู้ส่ง ผู้รับ 
ล าดับความเร่งด่วน 

                          ด่วน 

ช้ันความลับ 

หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา) 

ชนิดของรายงาน 

                              นิวเคลียร์ 

             เคมี                         ชีวะ 

ประเภทของรายงาน 

                 ฉบับแรก 

                                       ฉบับต่อมา 
ค าแนะน า 

๑. บรรทัด QUEBEC, ROMEO และ SIERRA อาจซ้ าได้บ่อยตามความจ าเป็น 
๒. บรรทัด HOTEL, QUEBEC, ROMEO และ SIERRA  บังคับต้องกรอก ส าหรับรายงาน คชรน.๔ 
๓. บรรทัด ALPHA และ KILO ไม่บังคับ ควรจะกรอกหากทราบ 

ตอนท่ี ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น 

รายละเอียด บรรทัด ข้อมูล 
เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี,  ความสูงของการระเบิด  ถ้าทราบ HOTEL         

สภาพภูมปิระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เต้ีย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,        
ไม่ทราบ) 

KILO         

ต าแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)  QUEBEC         
วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)  SIERRA         

ชนิดของสารที่ใช้โจมตี,  ความสูงของการระเบิด  ถ้าทราบ HOTEL         
สภาพภูมปิระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เต้ีย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,        
ไม่ทราบ) 

KILO         

ต าแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)  QUEBEC         

วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)  SIERRA         

ชนิดของสารที่ใช้โจมตี,  ความสูงของการระเบิด  ถ้าทราบ HOTEL         
สภาพภูมปิระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เต้ีย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,        
ไม่ทราบ) 

KILO         

ต าแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)  QUEBEC         

วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)  SIERRA         
หมายเหตุ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZULU 
BRAVO 
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ตอนท่ี ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น 
เลขล าดับการโจมตี  หากทราบ (มักก าหนดโดยศูนย์ คชรน.) ALPHA         

เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมระเบิด ถ้าทราบ  KILO         

ต าแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)  QUEBEC         
อัตรารังสี (cGy/hr) (อาจเพิ่มค าว่า “เร่ิมต้น” “จุดสูงสุด” “เพิ่มขึ้น” หรือ 
“ลดลง” 

ROMEO         

วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)  SIERRA         

เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมระเบิด ถ้าทราบ  KILO         
ต าแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)  QUEBEC         
อัตรารังสี (cGy/hr) (อาจเพิ่มค าว่า “เร่ิมต้น” “จุดสูงสุด” “เพิ่มขึ้น” หรือ 
“ลดลง” 

ROMEO         

วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)  SIERRA         

เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมระเบิด ถ้าทราบ  KILO         

ต าแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)  QUEBEC         

อัตรารังสี (cGy/hr) (อาจเพิ่มค าว่า “เร่ิมต้น” “จุดสูงสุด” “เพิ่มขึ้น” หรือ 
“ลดลง” 

ROMEO         

วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)  SIERRA         
หมายเหตุ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZULU 
BRAVO 

        

 

 
 

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