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การปฏิบัติการป้องกันภายใต้สภาพแวดล้อม
เคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ (คชรน.)
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พ.ศ. ๒๕๕๙

คำนำ
คู่มือราชการสนามว่าด้วย การปฏิบัติการปูองกันภายใต้สภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและ
นิว เคลีย ร์ (คชรน.) ฉบั บนี้ ไ ด้ แปลและเรี ย บเรี ย งขึ้น โดยมี เ นื้ อ หาหลั กตามเอกสารคู่ มื อ 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 รองผู้อานวยการ กองการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการทางทหารทั้งในระดั บยุทธวิธีและใน
ระดับยุทธการ ในคู่มือฉบับนี้ได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยทหารและฝุายอานวยการที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนและการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีเกี่ยวข้องกับเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ (คชรน.)
นอกจากนั้นยังได้ให้รายละเอียดในด้านยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติสาหรับการปูองกัน คชรน.
รวมไปถึงข้อพิจารณาในการปูองกันเป็นบุคคลและการปูองกันส่วนรวม โดยเน้นการปฏิบัติของกาลังพล
ทุก ระดับ ให้สามารถอยู่ รอดและปฏิบั ติภ ารกิจ เป็ น ผลสาเร็ จภายใต้ส ภาพแวดล้อ ม คชรน. โดยที่
สภาพแวดล้อม คชรน. อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการจงใจหรือโดยอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ คชรน.
หรืออาจเกิดการจงใจหรือโดยอุบัติที่จะโจมตีหรือทาให้เกิดการเปื้อนพิษจากวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย
คู่มือฉบับนี้ได้ ใ ห้แนวความคิด หลักการ รวมทั้ง ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบั ติ ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผน ข้อพิจารณาในการยุทธ์ การฝึก และการสนับสนุน คู่มือฉบับนี้จึงเหมาะกับ
ผู้บั ง คั บ หน่ ว ยและฝุ า ยอ านวยการทุ ก ระดับ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในการปฏิบั ติ ก ารภายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน.
การจัดทาคู่มือฉบับนี้ได้ มีการพิจารณาร่วมกัน หลายฝุาย ทั้ง จากบุคลากรผู้ทรงความรู้และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น คชรน. ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ท หารบก ในการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการ
ปฏิบัติการทางทหารภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘
เมษายน ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ าจะมี ความพยายามอย่ างที่สุด ทาให้ คู่มือฉบับนี้มี ความถูกต้อ ง
สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง แต่ก็อาจมีศัพท์เทคนิคเฉพาะที่เป็นศัพท์ทางวิชาการซึ่งมี
ความหมายจาเพาะ ที่ผู้เรียบเรียงอาจเข้าใจสับสนและสื่อความหมายผิดไปจากความหมายที่ควรจะเป็น
หรือ มีค วามผิด พลาดจากการพิมพ์ ขอความกรุ ณาแจ้ง กลั บมายั ง กองวิท ยาการ กรมวิ ทยาศาสตร์
ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุง เทพมหานคร ๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๕๗๙ ๙๕๑๘ หรือโทรศัพท์ (ทบ.) ๙๙๘๖๐ จักขอบพระคุณยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
บทที่ ๑
หลักการพื้นฐานในการป้องกัน คชรน.
กล่าวเบื้องต้น
บริบทในเชิงยุทธศาสตร์
การป้องกันกาลังรบ
การป้องกัน คชรน.
เป้าประสงค์ในการป้องกัน คชรน.
หลักการป้องกัน คชรน.
ภัยคุกคามและอันตรายด้าน คชรน.
ลักษณะและผลอันตรายของสารเคมี
ลักษณะและผลอันตรายของสารชีวะ
ลักษณะและผลอันตรายของวัสดุรังสี
ลักษณะและผลอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์
ลักษณะและผลอันตรายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย
บทที่ ๒
องค์ประกอบในการป้องกัน คชรน.
กล่าวเบื้องต้น
การตรวจหา
การตรวจพิสูจน์ทราบและเก็บตัวอย่าง
การเฝ้าตรวจ
การจัดการข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน.
ฝ่ายอานวยการ คชรน. และศูนย์ คชรน.
การสื่อสารและระบบสารสนเทศ
การเตือนภัยและการรายงาน
การป้องกันร่างกาย
การป้องกันร่างกาย – การประเมินความเสี่ยง
การป้องกันเป็นบุคคล
ที่หลบภัยส่วนรวม
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บทที่ ๓

บทที่ ๔

การป้องกันยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์
การจัดการกับอันตราย
การดาเนินการป้องกันอันตรายก่อนล่วงหน้า
การควบคุมอันตราย
การทาลายล้างพิษ
มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์และการป้องกันโรคล่วงหน้า
การสนับสนุนทางการแพทย์ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
การปฏิบัติเพื่อป้องกันก่อน ระหว่าง และภายหลังการโจมตี
กล่าวเบื้องต้น
การปฏิบัติทั่วไปก่อนการโจมตี
การป้องกันอาวุธเคมี
การป้องกันอาวุธชีวะ
การป้องกันอาวุธนิวเคลียร์
การใช้ที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวม
การป้องกันวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย
การปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
เขตเขต
ตอนที่ ๑ สภาพลมฟ้าอากาศที่ส่งผลต่อการใช้สาร คชรน.
กล่าวเบื้องต้น
สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อสารเคมี
สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่ออาวุธชีวะ
สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่ออันตรายจากรังสีและนิวเคลียร์
ตอนที่ ๒ ผลกระทบจากสภาพพื้นที่ต่อ คชรน.
ผลกระทบจากสภาพพื้นที่
ทะเลทราย
พื้นที่ป่า
พื้นที่ภูเขา
สภาพพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ตอนที่ ๓ สภาพแวดล้อมในเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ คชรน.
สภาพแวดล้อมในเมือง
สภาพลมที่พัดผิดปกติ
กับดักไอสารอันตรายในกระแสลมหมุนเกลียว
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บทที่ ๕

บทที่ ๖

การดักจับสารอันตราย
ผลจากการไหลไปตามแนวถนน
ผลจากการไหลออกจากแนวถนน
การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน
สภาพลมแปรปรวนขนาดใหญ่
สภาพลมแปรปรวนขนาดย่อย
การเกาะติดของสารอันตราย
ผลที่เกิดขึ้นในอาคาร
ตอนที่ ๔ สภาพลมฟ้าอากาศในประเทศไทยที่สง่ ผลกระทบต่อ คชรน.
สภาพภูมิประเทศ
ลมมรสุมกับภูมิอากาศ
อุณหภูมิ
ปริมาณฝน
ความชื้นสัมพัทธ์
จานวนเมฆในท้องฟ้า
พายุฟ้าคะนอง
ลมผิวพื้น
ผลกระทบจากสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศไทยต่ออาวุธเคมี
การวิเคราะห์ลักษณะแต่งกายป้องกันตามภารกิจ
กล่าวเบื้องต้น
หลักการวิเคราะห์
คาแนะนาในการกาหนดระดับ ลภ.
ระดับ ลภ.
การปฏิบัติการต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์
กล่าวเบื้องต้น
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี – ชีวะ – รังสีและนิวเคลียร์ต่อการ
ปฏิบัติการ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ต่อการปฏิบัติการ
ต่อเนื่อง
การดาเนินการตามมาตรการตอบโต้
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เอกสารอ้างอิง

ปัจจัยการเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวด้าน คชรน.
กล่าวเบื้องต้น
การประเมินภัยคุกคามและอันตรายที่เกิดขึ้น
การประเมินพื้นที่ปฏิบัติการ
การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ
การประเมินสภาพอุตุนิยมวิทยา
สภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อสาร คชรน.
กล่าวเบื้องต้น
คานิยาม
กาลอากาศ
ลม
อุณหภูมิ
ความชันของอุณหภูมิและความคงตัวของอากาศ
ความกดอากาศ
ความชื้น
เมฆ
หมอก
หยาดน้าฟ้า
ความล่อแหลม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
กล่าวเบื้องต้น
การวิเคราะห์ความล่อแหลม
การประเมินความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
ระบบการเตือนภัยและการรายงานด้านเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์
กล่าวเบื้องต้น
โครงสร้างการจัด
การจัดการข้อมูลข่าวสาร
ประเภทของรายงาน
ตัวอย่าง รายงาน คชรน.
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สารบัญรูป
รูปที่ ๑ – ๑
รูปที่ ๒ – ๑
รูปที่ ๓ – ๑
รูปที่ ๓ – ๒
รูปที่ ๓ – ๓
รูปที่ ๓ – ๔
รูปที่ ๓ – ๕
รูปที่ ๓ – ๖
รูปที่ ๓ – ๗
รูปที่ ๔ – ๑
รูปที่ ๔ – ๒
รูปที่ ๔ – ๓
รูปที่ ๔ – ๔
รูปที่ ๔ – ๕
รูปที่ ๔ – ๖
รูปที่ ๔ – ๗
รูปที่ ๔ – ๘
รูปที่ ๔ – ๙
รูปที่ ๔ – ๑๐
รูปที่ ๔ – ๑๑
รูปที่ ๔ – ๑๒
รูปที่ ง – ๑

แหล่งกาเนิดอันตรายด้าน คชรน.
การแลกเปลี่ยนของข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน.
ที่กาบังที่ใช้ป้องกันอันตรายจากแรงระเบิดและรังสีความร้อน
แสดงตัวอย่างสิ่งกาบังเหนือศีรษะแบบแสวงเครื่อง
ลักษณะรูปแบบอาคารที่ใช้ป้องกันนิวเคลียร์ได้ดี
ลักษณะที่หลบภัยภายในอาคารและมีห้องใต้ดิน
การป้องกันยานเกราะ
คาแนะนาในการจัดระเบียบร่างกายในหลุมบุคคล
การป้องกันคลื่นระเบิดไม่ให้เข้าไปในที่หลบภัย
เปรียบลักษณะสภาวะอากาศแบบไม่คงตัวและคงตัว
ลักษณะของสภาพภูมิประเทศที่มีผลกระทบต่อการไหลของลม
สภาพลมที่พัดผิดปกติบริเวณโดยรอบสิ่งปลูกสร้าง
ไอสารอันตรายถูกกักอยู่ในกระแสลมหมุนเกลียว
การดักจับสารอันตราย
การไหลไปตามแนวถนน
การไหลออกจากแนวถนน
การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน
กระแสลมเบื้องบนพัดแปรปรวน
กระแสลมแปรปรวนขนาดย่อย
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
สภาพความคงทนของสารเคมีที่ขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศ
การไหลของรายงาน คชรน.
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๓ – ๑ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐานที่เตรียมไว้ในยามปกติ
ตารางที่ ๓ – ๒ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน สาหรับกองกาลังในพื้นที่ปฏิบัติการ
ใช้กับการโจมตีด้วย คชรน. (ข้อเสนอแนะ)
ตารางที่ ๓ – ๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ ตามสภาพอากาศ
ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง
ตารางที่ ๓ – ๔ แสดงค่าความหนาของมูลดินที่เพิ่มขึ้นกับค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ลดลง
ตารางที่ ๓ – ๕ แสดงการกั้นรังสีที่วัดได้ในที่โล่ง ๒,๔๐๐ เซนติเกรย์
กับการใช้กระสอบทรายหรือดินเหนียว
ตารางที่ ๔ – ๑ สภาวะความคงตัวของอากาศที่ส่งผลกระทบต่อไอสารอันตราย
ตารางที่ ๔ – ๒ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธเคมี (สาหรับสารไม่คงทน)
ตารางที่ ๔ – ๓ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธเคมี (สาหรับสารคงทน)
ตารางที่ ๔ – ๔ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธชีวะ
ตารางที่ ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการทาลายล้างพิษสารเคมี
ตารางที่ ๕ – ๑ การวิเคราะห์ ลภ.
ตารางที่ ๕ – ๒ ระดับ ลภ.๐
ตารางที่ ๕ – ๓ ระดับ ลภ.๑
ตารางที่ ๕ – ๔ ระดับ ลภ.๒
ตารางที่ ๕ – ๕ ระดับ ลภ.๓
ตารางที่ ๕ – ๖ ระดับ ลภ.๔
ตารางที่ ๖ – ๑ ปัจจัยที่ทาให้ความความอดทนลดลง
ตารางที่ ๖ – ๒ สัญญาณทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายและจิตใจถดถอยลง
ตารางที่ ๖ – ๓ พฤติกรรมที่หดหู่/หลุกหลิก
ตารางที่ ๖ – ๔ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม นชค. ต่อ ผบ.หน่วย
ตารางที่ ๖ – ๕ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ต่อกาลังพล
ตารางที่ ๖ – ๖ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
ตารางที่ ข – ๑ รหัสความคงตัวของอากาศ
ตารางที่ ง – ๑ รูปแบบมาตรฐานและความหมายในแต่ละบรรทัด
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บทที่ ๑
หลักการพื้นฐานในการป้องกัน คชรน.
๑-๑ กล่าวเบื้องต้น (Background)
การปฏิบัติการด้านเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ (คชรน.) หมายถึง การใช้ขีดความสามารถ
ทางยุทธวิธี เพื่อต่อต้านกับภัยคุกคามและอันตรายทั้งปวงที่ เกี่ยวข้องกับ คชรน. ด้วยวิธี ปูองกันการ
แพร่ขยายและต่ อต้านอาวุธที่มี อานาจทาลายสูง (WMD) การปู องกัน คชรน. รวมไปถึง การ
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ อันเนื่ องมาจาก คชรน. การปฏิบัติก ารด้าน คชรน. ยัง ช่วยให้บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ใ นอั นที่จ ะเผชิ ญ กับ อาวุธที่ มีอ านาจท าลายสูง ทั้ ง ในระดับ ยุท ธศาสตร์แ ละในระดั บ
ยุท ธการ และสามารถปฏิ บั ติ ก ารได้ อ ย่ า งปลอดภั ยภายใต้ สภาพแวดล้ อ มทางด้ า น คชรน. ซึ่ ง
สภาพแวดล้อมทางด้าน คชรน. พบได้ในพื้นที่อันเป็นผลอันตรายที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีห รืออันตราย
ตกค้างจากการโจมตี หรือการแพร่กระจายของสาร คชรน. จากอุบัติเหตุ
สิ่งสาคัญต้องทาความเข้าใจให้ตรงกันว่า การก่อการร้ายทั้งหมดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับ คชรน. ทุกกรณี และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. ทุกกรณีก็ไ ม่ใช่การก่อการร้ายทั้ง หมด
สาหรับ เหตุก ารณ์ก่ อการร้ายที่ จัดว่า เป็นประเภทที่เกี่ย วข้องกับ คชรน. จะต้ องเป็ นเหตุ การณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับ คชรน. ในระดับที่มีความรุนแรง ในนิยามนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใช้ เฉพาะวัตถุระเบิด
แรงสูงอย่างเดียวด้วย อย่างไรก็ตามในบริบทที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่นับเหตุการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุ
ระเบิดแรงสูงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ คชรน.
๑-๒ บริบทในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Context)
ประเทศชาติต้องเผชิญกับความท้าทายและภัยคุกคามที่มีความสลับซับซ้อนในหลากหลาย
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ภัยคุกคามมี หลากหลายลักษณะแตกต่างกัน ไป ความ
ท้าทายต่อความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต จาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศชาติต้องเตรียมความพร้อม
และคุ้มกันจากภัยคุกคามจากประเทศศัตรูรวมถึงกลุ่มที่ไม่เป็นรัฐ กล่าวกันว่าภัยคุกคามในปัจจุบันนี้
มาจากการขยายตัวของอาวุธ คชรน. รวมทั้งระบบการส่งยุทธปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ ประเภทนี้
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าอาวุธประเภทนี้รวมทั้งสารที่เกี่ยวข้องได้มี
การแพร่ขยายไปเป็นจานวนมาก และมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มก่อการร้าย ยังคงมีความต้องการที่จะ
ครอบครองอาวุ ธ ประเภทนี้ ด้ ว ยเช่ น กั น ฉะนั้ น อาวุ ธ คชรน. จึ ง ยั ง เป็ น ภั ย คุ ก คามที่ ส าคั ญ ต่ อ
ประเทศชาติในห้วง ๑๐ – ๑๕ ปี ต่อจากนี้ แม้ว่านานาชาติจะได้ดาเนินนโยบายและมี ความคืบหน้า
ในความพยายามลดการแพร่ขยายอาวุธ คชรน. แต่ภัยคุกคามที่สาคัญยังคงอยู่ เนื่องจากไม่ มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอาวุธในกรอบข้อตกลงนานาชาติ อีกทั้งไม่มีการปฏิบัติตามพันธกรณีเพื่อ
ปลดประจ าการอาวุ ธ และลดการแพร่ ข ยายอาวุธ แล้ ว ยั ง มี โ ครงการพั ฒ นาอาวุ ธ และระบบส่ ง
ยุทธปัจจัยเพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่จะบั่นทอนเสถียรภาพของโลกและมีท่าทีเป็นภัยคุกคามต่อความมั่น คง
ของชาติ เช่น อาวุธนิวเคลียร์ สารรังสีและสารเคมีในโลก ยังคงมีความล่อแหลมต่อการนาไปใช้อย่าง

-๒ไม่ถูกต้องหากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม อีกทั้งความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยาอย่างรวดเร็ว
และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทาให้การก่อการร้ายด้วยอาวุธ ชีวะจะเป็นภัยคุกคามมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น ดังที่มีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายมีความตั้งใจแสวงหาสารที่เกี่ยวข้องกับ
คชรน. เพื่อวัตถุประสงค์การก่อ การร้าย การรับรู้และความยุ่งยากในการปูองกันภัยคุกคามเหล่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มที่ไม่เป็นรัฐ จาเป็นอย่างยิ่งที่กาลังพลต้องได้รับการฝึก
และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้
เนื่องจากผลของการใช้อาวุธ คชรน. มีโอกาสที่จะทาให้เกิดอันตรายร้ายแรง จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการปูองกันเชิงรับที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบ เพื่อให้
หน่วยปฏิบัติการรบสามารถปฏิบัติการทางทหารภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้โดยต่อเนื่อง และจะทาให้หน่วยงานพลเรือนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ชาติพันธมิตรในกรณีที่มี
การใช้และการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.
เมื่อพิจารณาในด้านความมั่นคงและมุ่งเน้นไปสู่การสนองตอบต่อการใช้อาวุธ คชรน. ของ
ประเทศที่เป็นคู่ปรปักษ์และกลุ่มที่ไม่เป็นรัฐ จึงให้ความสาคัญสูงสุดต่อการเพิ่มพูนหรือการพัฒนา
ขีดความสามารถด้าน คชรน. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเฝูาตรวจ การลาดตระเวน การตรวจพิสูจน์
ทราบ รวมไปถึงระบบที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวม การทาลายวัตถุระเบิดและการทาลายวัตถุระเบิด
แสวงเครื่อง รวมไปถึง การพัฒนาขีดความสามารถที่เอื้อให้เกิดความปลอดภัย ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง
เพิ่มพูนขีดความสามารถของหน่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติการสนับสนุนการแก้ไ ขสถานการณ์และ
จัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตอันเนื่องมาจาก คชรน.
ก. ภัยคุกคามด้าน คชรน. เป็นความท้าทายที่สาคัญต่อการปฏิบัติการทางทหาร เนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดจากอาวุธและสารประเภทนี้ มีโอกาสทาให้เกิดความสับสนและมีอานาจทาลายสูง
จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างรอบคอบทั้งในระดับกองบัญชาการรบและกองบัญชาการ
สนับสนุน การใช้มาตรการปูองกันเชิงรับที่เข้มแข็งและมาตรการบรรเทาผลกระทบ จะช่วยให้การ
ปฏิบัติการทางทหารเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. อีกทั้งยังเป็นการปูองปราม
อย่างมีประสิทธิภาพต่อ แนวความคิดที่จะใช้อาวุธและสาร คชรน. ของฝุายข้าศึก พร้อมทั้งช่วยให้
กาลังทหารและหน่วยพลเรือนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตรในยามที่มีภัยคุกคามจากการใช้
อาวุธ คชรน.
ข. แม้ว่าตามกรอบข้อตกลงนานาชาติ (แต่ยังไม่เป็นที่ตกลงกันครบทุกประเทศ) ให้รัฐภาคี
เคารพข้อตกลงที่จะไม่พัฒนา สะสม เผยแพร่ และใช้อาวุธ คชรน. แต่ชาติที่เป็นปรปั กษ์ที่มีศักยภาพ
ยังคงพัฒนาอาวุธและสารที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด ผลต่อความมั่นคง จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในด้านการปฏิบัติการทางทหาร นอกจากนั้นยังมีปรากฏการณ์ที่กลุ่มก่อการร้าย
และกลุ่มอื่น ๆ เสาะแสวงหาเทคโนโลยี คชรน. ที่มีพลังอานาจสูง เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของกลุ่ม
ตน อาจจะเป็นความโชคร้ายที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีการละเลยกระบวนการ
การบัง คับให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลง จึงทาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้าน

-๓วิทยาศาสตร์กระจายไปทั่วโลก ขณะเดียวกันการขยายตัวของเขตเมืองและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก
มีโอกาสที่เป็นไปได้ในการเกิดการรั่วไหลแพร่กระจายวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial
Material - TIM) โดยอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นความจงใจที่จะใช้ให้ผิดจากวัตถุประสงค์
ค. ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มดั ง กล่ า ว จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะใช้ ก าลั ง ทหารเข้ า ตอบโต้ ต่ อ ขี ด
ความสามารถหรือภัยคุกคามด้าน คชรน. ทั้งที่เป็นอาวุธ คชรน. หรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับสาร คชรน.
หรืออาจเป็นวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย กาลังทหารมีโอกาสได้รับอันตรายทั้งจากการใช้อาวุธ คชรน.
หรือจากการใช้สารที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. รวมทั้งวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายในลักษณะแสวงเครื่อง
โดยวิธีการได้รับอันตรายจากสารเหล่านี้ทั้งที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุและจากความจงใจที่ ต้องการปล่อย
กระจายสารเหล่านี้ออกมา ความสามารถในการอยู่รอดหรือเป็นการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เกิดการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. หรือจากการรั่วไหลแพร่กระจายของวัตถุอุต สาหกรรมอันตราย
จาเป็ น ต้ อ งอาศั ย การปฏิ บั ติ ก ารตอบสนองที่ ป ระสานสอดคล้ อ งกั น อย่า งน้ อ ยที่ สุ ด ก็ ใ นเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องทางการแพทย์ อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายจากแหล่งอุตสาหกรรม นอกจากนั้นก็
ยัง เกี่ยวข้องกับฝุายอานวยการด้าน คชรน. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. ใน
รูปที่ ๑-๑ แสดงถึงแหล่งกาเนิดอันตรายและภัยคุกคามด้าน คชรน.
สสาร คชรน.
วัตถุอุตสาหกรรม
อันตราย

สาร คชรน.

อาวุธ
คชรน.

กลไก
คชรน.

เปูาหมายของ
กองกาลังตอบโต้

การแพร่กระจาย
โดยอุบัติเหตุหรือ
จงใจ

เหตุการณ์
คชรน.
รูปที่ ๑-๑ แหล่งกาเนิดอันตรายและภัยคุกคามด้าน คชรน.
ง. ในขั้นการวางแผนและในขั้นปฏิบัติการ ผู้บังคับหน่วยจาเป็นต้องคานึงถึงวิกฤตการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นจากอันตรายด้าน คชรน. พร้อมกันนั้นต้องพัฒนามาตรการปูองกันที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถตอบโต้กับภั ยคุกคาม ลัก ษณะของภัยคุ กคามและมาตรการปูองกัน ที่นามาใช้ควรมีการ

-๔ทบทวนอยู่เสมอ เพื่อดารงความอยู่รอดและรักษาเสรีในการปฏิบัติ เนื่องจากความจาเป็นที่จะต้อง
วางกาลัง ด้วยความรวดเร็ว หน่วยทหาร คชรน. จึง ต้องมีความคล่องตัวสูง ใช้เวลาเตรียมการเข้า
ปฏิบัติการสั้น ถื อ ว่าเป็นความท้ าทายที่สาคัญ สาหรับ ผู้บัง คับหน่ว ย ในขั้นการวางแผนและการ
ปฏิบัติการจาเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่างกองทัพและหน่วยงานพลเรือนอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ควรกาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติประจา (รปจ.) หรือข้อตกลงและในแนวความคิดในการปฏิบัติการ
๑-๓ การป้องกันกาลังรบ (Force Protection)
ก. การปู อ งกั น ก าลั ง รบหมายถึ ง มาตรการและวิ ธี ก ารทั้ ง ปวงที่ น ามาใช้ เ พื่ อ ลดความ
ล่อแหลมจาก ภัยคุกคามและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกาลังพล สิ่งอานวยความสะดวก ยุทโธปกรณ์
การปฏิบัติการและกิจกรรมด้านการทหาร ทั้งนี้เพื่อรักษาเสรีในการปฏิบัติและดาเนินการปฏิบัติการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสาเร็จ วัตถุประสงค์ที่สาคัญสาหรับการ
ปกปูองกาลังรบ คือการรักษาศักยภาพในการรบของหน่วยที่ส่งเข้าประจาการ ให้สามารถตอบโต้กับ
ภัยคุก คามรู ปแบบต่าง ๆ ทั้ง ที่อัน ตรายจากข้ าศึก จากธรรมชาติแ ละจากน้ามื อมนุษ ย์ รวมไปถึ ง
อันตรายที่ เกิด จากฝุ ายเดีย วกั น การปกปูอ งก าลั ง รบจะช่ว ยลดอัน ตรายและผลกระทบทั้ง จาก
ภัยคุกคามที่เป็น การโจมตี และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการโจมตีของข้าศึก ได้แก่ เหตุการณ์ด้าน
คชรน. อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายด้านอื่น ๆ การปกปูองกาลังรบยัง ช่วยลดเหตุการณ์
แทรกที่เ กิด จากการปฏิ บัติก ารทางทหารต่ อพลเรื อน และภัย คุกคามจากการโจมตีโ ดยกาลั ง รบ
ไร้รูปแบบ
ข. การปูองกันกาลังรบ ไม่จาเป็นต้องพิจารณาแยกเป็นกรณีพิเศษ แต่ให้พิจารณาเสมือน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการร่วม ตามหลักนิยมร่วมว่าด้วยการปู องกันกาลังรบ การปูองกัน
คชรน. จึงควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปกปูองกาลังรบ เพื่อเสริมความอยู่รอดและดารงเสรีในการ
ปฏิบัติไ ด้อย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีความตรึง เครียด มาตรการ
ปูองกันและขีดความสามารถด้าน คชรน. มีความอ่อนตัว มีความคล่องแคล่ว สามารถเข้าประจาการ
ได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง
๑-๔ การป้องกัน คชรน. (CBRN Defence)
การวางแผนและการปฏิบัติมีเจตนาที่จะบรรเทาหรือ ลดผลอันตรายสาหรับการปฏิบัติการ
และลดอันตรายต่อกาลังพล อันเนื่องมาจากการใช้หรือเป็นภัยคุกคามจากการใช้อาวุธ รวมทั้งกลไกที่
เกี่ยวข้องกับ คชรน. หรือเป็นผลอันตรายขั้นทุติยภูมิจากการโจมตีเปูาหมายของกองกาลังตอบโต้
หรือเป็นผลมาจากการรั่วไหลแพร่กระจายหรือเป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
๑-๕ เป้าประสงค์ในการป้องกัน คชรน. (Aim of CBRN Defence)
เปูาประสงค์ของการปูองกัน คชรน. คือช่วยปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ด้าน คชรน. เป็น
การปกปูองกาลังทหารจากผลที่เกิดจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. และปฏิบัติการฟื้นฟูหลัง เหตุการณ์
เพื่อให้กาลังทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้เป็นผลสาเร็จ และยังคงดารงเสรีในการปฏิบัติได้ภายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน.

-๕๑-๖ หลักการป้องกัน คชรน. (Principle of CBRN Defence)
หลักการปูองกัน คชรน. ที่มีการผสมผสานกับหลักการปกปูองกาลังรบ กาหนดขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บัง คับหน่วยและฝุายอานวยการ ในกองบัญ ชาการระดับ
ยุทธศาสตร์และในระดับยุทธการ หลักการเหล่านี้ต้องนามาบรรจุรวมไว้ในข้อพิจารณาสาหรับขั้นการ
วางแผนปฏิบัติการ หลักการเหล่านี้จะเป็นข้อพิจารณาที่นาไปสู่การปฏิบัติทั้งในห้วงก่อน ระหว่าง
และภายหลังเกิด เหตุการณ์ ด้า น คชรน. หลั กการปูอ งกัน คชรน. ต้อ งสอดคล้อ งกั บเรื่ องต่า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
ก. การประเมินภัยคุกคาม การวิเคราะห์ภัยคุกคาม ต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานด้านการข่าว
จากทุกแหล่งที่มีความถูกต้องและทันเวลา การประเมินภัยคุกคามต้องมีการดาเนินการและทบทวน
อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เลือกใช้ขีดความสามารถและมาตรการปูองกันได้อย่างเหมาะสม
ควรมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างเหล่าทัพและมิตรประเทศเพื่อให้ได้ข่าวสารที่สามารถนาไปใช้
ปฏิบัติได้
ข. การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงและการประเมินความล่อแหลมด้าน คชรน. เป็น
ความจาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเ คราะห์ ความเสี่ ยงในการปฏิบัติ การทั้ง ปวง เมื่ อต้องเข้ าในพื้น ที่
ปฏิบัติการร่วม หลักการปกปูองกาลังรบทั่วไป คือการจัดการกับความเสี่ยงซึ่ง ไม่ใช่การขจัดความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมที่เชื่อมโยงกับการปูองกัน คชรน. ทาให้มีโอกาสได้
พบกับภัยคุกคามด้าน คชรน. ที่มีรูปแบบเฉพาะ และจาแนกพื้นที่ที่ต้องกาหนดมาตรการเพิ่มขึ้น
เพื่อจากัดผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. ตัวอย่างเช่น มาตรการปูองกันเป็นบุคคลและ
การปูองกันเป็นส่วนรวม อาจทาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเพิ่มขึ้น แต่ก็จะมีรายละเอียด
ปลีกย่อยในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การได้รับบาดเจ็บและการเสื่อมประสิทธิภาพของ
ยุทโธปกรณ์ เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สาหรับการปฏิบัติการทางทหาร ผลกระทบจากการปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุภารกิจ ผู้บังคับบัญชาต้องจัดการอย่างสมดุลระหว่างการสูญ เสีย ด้านกาลังพลรวมทั้ง
ยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นกับการปฏิบัติการให้บรรลุผลสาเร็จ การหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษซึ่งส่งผลต่อการ
บรรลุภารกิจ ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามแนวความคิดในเรื่องการปกปูองกาลัง
รบของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงควรปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันและมีเปูาหมาย
ร่วมกัน
ค. ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน การปูองกัน คชรน. เป็นการปฏิบัติร่วมกัน
ของทุก ๆ ส่วนในกองกาลังร่วมทั้ง หน่วยทหารและหน่วยงานพลเรือน และต้องระบุถึง วิธีการลด
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบที่ อยู่บนพื้นฐานของการประเมินภัยคุกคามทั้ง
ปวงภายในพื้นที่ปฏิบัติการร่วม การปฏิบัติของทุก ๆ ส่วน ต้องส่งผลดีที่สุดต่อการปูองกัน คชรน.
โดยมีการผสมกลมกลืนกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับยุทธวิธีและระดับยุทธการ
ง. การจัดลาดับความเร่งด่วน แม้ว่าการปูองกัน คชรน. จาเป็นที่จะต้องนาไปใช้ทั่วทั้ง
กองทัพ แต่ขีดความสามารรถด้านการปูองกัน คชรน. มีลักษณะพิเศษเฉพาะทาง ไม่สามารถให้การ

-๖สนับสนุนในระดับเท่าเทียมกันได้อย่างเพียงพอสาหรับทุก ๆ หน่วย ในกองกาลังร่วม ดังนั้น จึงต้อง
จัดลาดับความเร่งด่วนด้านกาลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อภารกิจเป็น
อันดับแรก
จ. ความอ่อนตัว การปูองกัน คชรน. ต้องมีความอ่อนตัว โดยการใช้หน่วยขนาดเล็ก
(modular) ที่มีขีดความสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว
๑-๗ ภัยคุกคามและอันตรายด้าน คชรน. (CBRN Threat and Hazard)
ภัยคุกคามที่เกิดจากน้ามือมนุษย์และจากธรรมชาติรวมไปถึงผลอันตรายที่ จะเกิดตามมา
ยากที่จะจาแนกได้อย่างชัดเจนในห้วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดยเฉพาะในห้วงแรกอาจเป็นไป
ไม่ได้เลย ที่จะระบุว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจากความตั้งใจโจมตี หรือเป็นการแพร่กระจายโดยอุบัติเหตุ
หรือเป็นการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโรคประจาถิ่น/โรคระบาด ดังนั้น ผู้บังคับหน่วยต้องสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ซึ่งอาศัยพื้นฐานหลักการปูองกัน คชรน. โดย
ใช้ทรัพยากร เช่น สภาพแวดล้อม หน่วยเวชกรรมปูองกัน และหน่วยแพทย์ของเหล่าทัพได้อย่าง
เหมาะสม
๑-๘ ลักษณะและผลอันตรายของสารเคมี
(Characteristic and Effect of Chemical Agent)
ก. สารเคมี คือสสารที่มีเจตนาที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสังหาร ทาให้
บาดเจ็บสาหัส หรือไร้ สมรรถภาพ ตลอดจนเกิดผลทางด้านจิตวิทยาโดยอาศัยผลอันตรายที่เกิดขึ้น
สารเคมีเหล่านี้ไม่นับรวมถึงสารที่ใช้ควบคุมฝูงชน สารที่ใช้ปราบศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้ในการทาควัน
และสารเพลิง สารเคมีทาให้เกิดผลอันตรายต่อร่างกายนั้นมีความแตกต่างกันตามลักษณะการเข้าสู่
ร่างกายด้วยการกิน ผ่ านเข้าทางผิวหนัง รวมทั้ ง นัยน์ตา และผ่านระบบทางเดิน หายใจ สารเคมี
เหล่านี้แบ่งประเภทได้ตามลักษณะการเกิดอันตรายต่อร่างกาย ได้แก่ สารประสาท สารโลหิต สาร
สาลัก และสารพุพอง การแบ่งประเภทสารเคมีในลักษณะที่สองเป็นการแบ่งตามสภาพความคงทน
ข. ความคงทน ในสงครามเคมีหรือสงครามชีวะ ความคงทนเป็นคุณลักษณะของสารที่
สามารถคงประสิทธิผลในสิ่งแวดล้อมห้วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งความคงทนของสารแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสารและสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภูมิประเทศด้วย
(๑) สารไม่ ค งทน สารไม่ ค งทนมั ก จะถู ก น าเข้ า สู่ เ ปู า หมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
แอโรซอลหรือของเหลว โดยปกติแล้วมักจะใช้เป็นสารสังหาร สารไม่คงทนมีความมุ่งหมายที่จะทา
ให้เกิดอันตรายในห้วงเวลาสั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศมีอิ ทธิพลอย่างมากต่อสารไม่คงทน
แม้ว่าสารประเภทนี้จะสามารถก่ออันตรายใต้ลมได้ แต่ก็ทาให้บาดเจ็บล้มตายได้เพียงเล็กน้อย ทั้งยัง
ไม่ทาให้เกิดการเปื้อนพิษที่ผิวพื้นด้วย
(๒) สารคงทน โดยทั่วไปแล้ว สารคงทนมักจะอยู่ในรูปที่เป็นหยดเหลว เปรอะเปื้อนที่
บริเ วณพื้น ผิว และมี อัน ตรายจากการสั มผั ส ซึ่ง สามารถซึม ผ่า นเสื้ อผ้ าธรรมดารวมทั้ง ผิว หนั ง ได้

-๗อย่างไรก็ตาม สารคงทนสามารถระเหยกลายเป็นไอและทาอันตรายได้ แต่มักจะมีความเข้มข้นน้อย
กว่าไอของสารไม่คงทน ไอที่เกิดจากสารคงทนมักจะยังอยู่ได้นานตราบเท่าที่หยดเหลวยังคงเกาะติด
พื้นผิวหรือถูกดูดซับในเนื้อวัสดุแล้วมีการคายไอระเหยออกมา ซึ่ง ใช้เวลานาน ๒ – ๓ วัน ไปจนถึง
หลายสัปดาห์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารและสภาพลมฟูาอากาศ ลักษณะอันตรายของสารคงทน
ต่อกาลังทหารอย่างร้ายแรงคือ อันตรายจากการสัมผัสรวมทั้งระยะเวลาในการได้รับสารเข้าสู่ร่างกาย
นอกจากนั้น ต้องได้รับการทาลายล้างพิษอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากการเปื้อนพิษ
ค. ประเภทของสารเคมี
(๑) สารสังหาร (Lethal Agent) สารเคมีในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สารประสาท สาร
โลหิตและสารสาลัก รวมทั้งสารพุพอง
(ก) สารประสาท (Nerve Agent) สารเหล่านี้จะเข้าไปส่งผลต่อระบบประสาท
และยับยั้งการทาหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกาย เช่นการทางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ส่วนกลาง สารประสาทอาจจะอยู่รูปของสารคงทนและไม่คงทน และมีอันตรายเพิ่มขึ้นหากได้รับ
ปริมาณสารเพิ่มขึ้นจนทาให้เกิดผลอันตรายร้ายแรงตามมา
(ข) สารโลหิต/ไซยาโนเจน (Blood/Cyanogen Agent) สารเหล่านี้จะทาหน้าที่
ปูองกันไม่ให้เนื้อเยื่อในร่างกายได้รั บออกซิเจนจากกระแสโลหิต หากได้รับในระดับความเข้มข้นสูง
จะทาให้ระบบการหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว โดยปกติแล้วสารเหล่านี้มักจะเป็น สารไม่คงทน และ
มีน้าหนักเบากว่าอากาศ ดังนั้นจึงมีผลอันตรายน้อยลง แม้จะมีความเข้มข้นในห้วงระยะเวลาสั้น ๆ
ในพื้นที่ที่การนาสารโลหิตมาใช้ อย่างไรก็ตาม สารโลหิตก็ยังเป็นความท้าทายที่สาคัญสาหรับเครื่อง
กรองอากาศของหน้ากากปูองกันสารเคมี-ชีวะ
(ค) สารสาลัก/สารทาลายปอด (Choking/Lung Damaging Agent) สารพวกนี้
มักจะทาลายระบบทางเดินหายใจ และทาให้เกิดภาวะของเหลวคั่งในปอดปริมาณมาก ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนกับการจมน้า โดยปกติแล้วสารพวกนี้จะเป็นสารไม่คงทน
(ง) สารพุพอง (Blister Agent/Vesicant Agent) สารพวกนี้ทาให้นัยน์ตาและ
ปอดเป็นแผล อีกทั้งทาให้บริเวณผิวหนังเป็นแผลไหม้หรือ แผลพุพอง แม้ว่าสารประเภทนี้จะใช้ใน
การสังหารได้แต่วัตถุประสงค์หลักที่มีการนามาใช้ทางทหาร มักจะใช้เพื่อทาอันตรายต่อร่างกายและ
ไม่ให้ใช้พื้นที่ สารพุพองส่วนใหญ่จะเป็นสารคงทน อย่างไรก็ตามสภาพความคงทนจะขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติท างเคมีแ ละปั จจัย สภาพแวดล้อ ม สารพุ พองมีอัน ตรายจากการสัม ผัสโดยตรงและใน
ลักษณะที่เป็นไอใต้ทิศทางลม หลังจากที่สัมผัสกับสารพุพองเป็นเวลาหลายชั่วโมง จะทาให้เกิดเป็น
แผลอักเสบและเป็นแผลพุพองบริเวณผิวหนัง นัยน์ตา และระบบทางเดินหายใจ
(๒) สารทาให้ไร้สมรรถภาพ (Incapacitating Agent) สารประเภทนี้ทาให้เกิดภาวะ
ไร้ความสามารถชั่วคราวซึ่งอาจจะเป็นผลทางร่างกายหรือจิตใจ สารประเภทนี้ได้รับการพิจารณาว่า
เป็ นสารที่ไ ม่ท าให้ ถึง ตาย อย่ า งไรก็ ตาม หากได้ รับ ในปริ มาณที่มี ความเข้ มข้ น สูง ประกอบกั บ
กาลังพลไม่มีเครื่องปูองกัน และได้รับเป็นเวลานานก็อาจทาให้ตายได้ แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของ

-๘สารประเภทนี้ ในทางกฎหมายสารทาให้ไร้สมรรถภาพไม่ถือว่าเป็นอาวุธเคมีกรณีเมื่อนาใช้เพื่อการ
บังคับใช้กฎหมาย เช่นการควบคุมฝูงชน เป็นต้น
๑-๙ ลักษณะและผลอันตรายของสารชีวะ
(Characteristic and Effect of Biological Agent)
ก. ประเภทของสารชีวะ สารชีวะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้
(๑) แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นเชื้อที่ก่อโรคในมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งทาให้เกิดโรค
ระบาดได้ แบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างสารพิษท็อกซินได้ ในการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดสาหรับแบคทีเรียบางชนิดอาจใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษา อย่างไรก็ตาม เชื้อแบคทีเรีย
บางชนิ ดก็ พัฒนาตั วเองให้ดื้ อต่ อยาปฏิ ชีว นะ ทั้ง นี้อ าจเกิด ขึ้น ได้เ องตามธรรมชาติหรื อจากการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(ก) ริกเก็ตเซีย (Rickettsiae) เป็นเชื้อจุลินทรีย์คล้ายกับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด
โรค เช่น โรคไข้พุพอง (spotted fever) โรคไข้ไทฟัสหรือไข้รากสาดใหญ่ (typhus) โรคไข้รากสาด
ไรอ่อนหรือ สครับไทฟัส (scrub typhus) โดยปกติแล้ว เชื้อริกเก็ตเซียมักจะไวต่อยาปฏิชีวนะ
(ข) คลามัยเดีย (Chlamydia) เป็นเชื้อที่ทาให้เกิดโรคหนองในเทียม เป็นปรสิต
ภายในเซลล์ที่ไม่สามารถสร้างแหล่งพลังงานด้วยตนเองได้ เชื้อโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ
ทั่ว ๆ ไป เชื้อโรคชนิดนี้ คล้ายกับไวรัส คือต้องอาศัยอยู่กับเซลล์ของสิ่ง มีชีวิตอื่น ๆ จึง จะเพิ่มทวี
จานวนได้
(๒) ไวรัส (Virus) ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุด ไวรัสไม่มี ระบบเมตาบอลิซึม
ของตัวเองต้องอาศัยอยู่กับโฮสต์ ไวรัสทาให้เกิดโรคด้วยการทาลายเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (มนุษย์ สัตว์
หรือพืช) ที่ไวรัสนั้นอาศัยอยู่ ไวรัสไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ แต่บางโรคอาจรักษาได้ด้วยยาต่อต้าน
ไวรัสเป็นองค์ประกอบ นอกจากนั้น วัคซีนที่มีการพัฒนาขึ้นและมีใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถปูองกัน
การติดเชื้อไวรัสบางชนิดได้
(๓) ท็อกซิน (Toxin) เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์
สามารถทาให้เกิดการบาดเจ็บได้ในระดับ ความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งต่ากว่าความเข้มข้นที่ทาให้
ตายมาก ดังนั้นจึงทาให้กาลังทหารไร้สมรรถภาพได้อย่างมีนัยสาคัญ ท็อกซินไม่ตอบสนองต่อยา
ปฏิชีวนะ แต่ยาแก้พิษและการล้างพิษอาจจะนามาใช้กับท็อกซินบางชนิดได้
(๔) ปรสิ ต (Parasite) เป็น สิ่ ง มี ชีวิ ตที่อ าศั ย อยู่ กั บโฮสต์ (มนุษ ย์ สั ตว์ พื ช) เพื่ อ หา
อาหาร อยู่อาศัย และขับถ่าย ปรสิตสามารถแพร่พันธุ์ และเพิ่มทวีจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว มากบนตัว
โฮสต์ ซึ่งอาจทาให้สุขภาพของตัวโฮสต์ทรุดโทรมลงได้อย่างรวดเร็ว
(๕) เชื้อรา (Fungi) เชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพ์ที่ยังคงทาให้เกิดโรคได้ใน
มนุษย์ สปอร์ของเชื้อราที่สร้างไมโคท็อกซิน (mycotoxin) สามารถนามาเป็นอาวุธชีวะสังหารบุคคล
ได้ เนื่องจากมีสภาพคงตัว ผลิตขึ้นได้ง่าย และง่ายต่อการปล่อยกระจายในลักษณะที่เป็นแอโรซอล

-๙เชื้อราหลายชนิดยังสามารถนามาเป็นอาวุธทาลายปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีเชื้อราอีก
หลายชนิดที่อาจนาไปใช้เป็นสารทาลายพืช
ข. สารชีวะบางชนิดสามารถติดต่อระบาดจากคนไปสู่คนได้ โดยอาศัยคุณสมบัติด้านความ
คงทน เกาะติดอยู่กับพื้นที่ และก่อให้เกิดอันตรายได้ภายหลังที่ถูกปล่อยกระจาย สารที่มีลักษณะ
คงทนอยู่ในพื้นที่และสามารถแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน ล้วนแต่เป็นความยุ่งยากสาหรับกาลังทหาร
และประชาชนในท้องถิ่น
ค. สภาพความคงทนของสารชีวะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
เฉพาะของสารชนิดนั้นและสภาพแวดล้อม (รังสีจากดวงอาทิตย์ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และ
ความชันของอุณหภูมิ) รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตจะเร่งให้อัตราการสลายตัวของสารชีวะได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม การสร้างสปอร์และกรรมวิธีด้านพันธุวิศวกรรม อาจช่วยปกปูองการสลายตัวตาม
ธรรมชาติและเพิ่มสภาพความคงทนให้ยาวนานยิ่งขึ้น
๑-๑๐ ลักษณะและผลอันตรายของวัสดุรังสี
(Characteristic and Effect of Radiological Material)
ก. กลไกสาดกระจายวัสดุรังสี (Radiological Dispersal Devices: RDD) สามารถ
แพร่กระจายหรือสาดกระจายวัสดุรังสีเพื่อทาให้เกิดอันตรายจากการเปื้อนรังสี โดยมุ่งหวังที่หยุดยั้ง
หรือลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหาร กลไกแพร่กระจายกัมมันตภาพรังสี (Radiological
Exposer Device: RED) เป็นวิธีที่ทาให้เกิดการเปื้อนพิษเฉพาะที่หรือต้องการให้เกิดอันตรายต่อ
กาลังพล นอกจากนี้ ยังอาจมีอันตรายที่เป็นผลมาจากการรั่วไหลแพร่กระจายของวัสดุรัง สีที่ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือจากกระสุนทีผ่ ่านการใช้มาแล้ว
ข. อันตรายด้านรังสีที่เกิดจาก RDD จะส่ง ผลกระทบในพื้นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
อันตรายด้านรังสีที่เกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ กลุ่มก่อการร้ายและฝุายตรงข้ามอาจจะ
เลือกใช้ RDD โดยมักจะใช้วิธีที่ทาให้เกิดการสาดกระจายของวัสดุรังสีให้ได้มากที่สุด วิธี นี้อาจได้แก่
การใช้วัตถุระเบิด การพ่นละอองโดยตรง การโรยหรือหว่าน หรือปล่อยกระจายเป็นฝุุนผงหรือเป็น
แอโรซอลให้ลอยไปตามลม การใช้เพลิงและควันก็เป็น อีกวิธีการหนึ่งสาหรับการแพร่กระจายของ
วัส ดุ รั ง สี นอกจากนั้ น แหล่ ง ก าเนิ ด รั ง สี แ กมมาที่ มี ค วามเข้ ม สู ง ก็ อ าจน ามาใช้ เ ป็ น กลไกในการ
แพร่กระจายกัมมันตภาพรังสี (RED) เพื่อทาให้เกิดอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บได้ การตรวจหาและการ
จัดการกับอันตรายลักษณะนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุรังสีที่นามาใช้
ค. ผลอันตราย วัสดุรังสีมีผลอันตรายต่อร่างกายจากการแผ่รังสีโดยตรงมีหลายหนทาง
เช่น การปนเปื้อนวัสดุรังสีผ่านเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง การกลืนกิน ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็น
การเปื้อนพิษภายใน ในขณะที่การเปื้อนพิษรังสีภายนอกร่างกายสามารถขจัดหรือหลีกเลี่ยงได้ง่าย
กว่า แต่การเปื้อนพิษภายในจะยุ่งยากต่อจัดการ และเมื่อวัสดุรังสีมีการสลายตัวลงไปเรื่ อย ๆ ก็อาจ
ทาให้เ กิดอันตรายได้ อย่างต่อเนื่อ งในระยะยาว จนกว่าจะขจัดหรือ ขับถ่า ยวัสดุรั ง สี นั้น ออกจาก
ร่างกายได้หมด ผลอันตรายของรังสีต่อกาลังพลจะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose)

- ๑๐ ที่ร่างกายได้รับ ปริมาณรังสีสมมูลคือ ความพยายามที่จะจาแนกความแตกต่างระหว่างผลต่อร่างกาย
จากรัง สีที่ก่อไอออนต่างชนิดกัน ซึ่ง ได้จากการคานวณโดยใช้ปัจจัยตัวคูณกับปริมาณรัง สีที่ไ ด้รับที่
เรียกว่า ปัจจัยถ่วงน้าหนักรังสี (radiation weighting factor) ปัจจัยถ่วงน้าหนักรังสีจะแสดงถึง
ชนิดและค่าพลังงานของรังสีที่ร่างกายได้รับ หากเป็นกรณีที่แหล่งกาเนิดรังสีอยู่ในร่างกาย ก็จะแสดง
ถึงชนิดและค่าพลังงานที่ปล่อยออกจากต้นกาเนิดรังสีนั้น ในขณะที่ค่าปัจจัยถ่วงน้าหนั กรังสีจะเป็น
การบ่งบอกขั้นต้นถึงแหล่งกาเนิดรังสีที่สัมพันธ์กับอันตราย แต่ค่าปริมาณรังสีดูดกลืนจะขึ้นอยู่ กับ
ระยะห่างระหว่างต้นกาเนิดรังสีกับร่างกายและการกั้นรังสี รวมไปถึงระยะเวลาในการได้รับรังสีด้วย
๑-๑๑ ลักษณะและผลอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์
(Characteristic and Effect of Nuclear Weapon)
ก. กล่าวทั่วไป ในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงระดับนานาชาติ ได้จากัดภัยคุกคามจาก
การใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับอาวุธประเภทนี้จากฝุายคู่ปรปักษ์ที่มี ศักยภาพด้าน
นิวเคลียร์
ข. ผลอันตราย ธรรมชาติและความรุนแรงของผลอันตรายจากการระเบิดทางนิวเคลียร์จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาวุธ อันได้แก่ขนาดของอาวุธ ลักษณะของวัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นอาวุธ และ
ลักษณะเฉพาะของเปูาหมายบริเวณจุดศูนย์กลางของการระเบิด พลัง งานมหาศาลที่ปลดปล่อย
ออกมาจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ มีดังต่อไปนี้
(๑) แสงวาบ (Flash) แสงวาบที่เกิดขึ้น อย่างทันทีทันใด จะเป็นการส่งสัญญาณการ
เตือนภัยให้กับกองกาลังทหารในพื้นที่ทราบ โดยมีห้วงระยะเวลาสั้น ๆ พอที่จะเข้าที่กาบังเพื่อให้รอด
พ้นจากอันตรายที่จะเกิดภายหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ แสงวาบสามารถทาให้เกิดตาบอดได้
ถาวรหรือชั่วคราว และยังทาให้เกิดอาการตาพร่า โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ผลกระทบที่ตามมาคือ
อันตรายจากอุบัติเหตุที่เป็นผลจากอาการตาบอดหรือตาพร่าในขณะที่ กาลังควบคุมเครื่องจักรหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ แท่นยิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในอากาศยาน
(๒) รังสี ความร้ อน (Thermal Radiation) สามารถทาให้เกิดแผลไหม้ ที่ผิวหนั งได้
อย่างสาหัส อีกทั้งยังทาให้วัสดุที่ติดไฟได้เกิดการลุกไหม้ ทาให้สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์บิดเบี้ยว
หรือหลอมละลายและอาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟลุก ไหม้ ที่บริเวณปุา หรือในเขตเมื องที่ควบคุมไม่ไ ด้
สามารถทาให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยสาคัญ
(๓) แรงระเบิดและคลื่นกระแทก (Blast and Shock) สามารถสร้างความเสียหาย
หรือทาลายโครงสร้าง รวมไปถึงยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ สิ่งกีดขวางในสนาม อาคารที่ตั้งถาวร และ
โครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในทะเล บนบก หรือกลางอากาศได้ คลื่นกระแทกแรงดันสูงสามารถทา
อันตรายต่อร่างกายได้โดยตรง สาหรับอันตรายทางอ้อมอาจเกิดจากเศษสิ่งปรักพัง และเศษสิ่งรื้อถอน
จากอาคารและต้นไม้ปลิวมาใส่ การทาลายล้างทั้งเขตเมืองและในพื้นที่ชนบทจะเป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนย้ายอย่างสาคัญ

- ๑๑ (๔)

รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรก (Initial Nuclear Radiation) ในบริเวณโดยรอบจุด
ศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ จะมีรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกที่มีความเข้มของรังสีสูงเกิดขึ้น
อย่างมหาศาล ซึ่งรังสีขนาดนี้สามารถทาให้ไร้สมรรถภาพหรือทาให้ตายได้ทันที อย่างไรก็ตาม รังสี
เริ่มแรกจะลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะทางที่ห่างออกจากลูกไฟ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเหลือแต่เพียง
รังสีทีเกิดจากกากนิวเคลียร์แบบแตกตัว นอกจากนั้นยังมีรังสีที่เกิดการชักนาของอนุภาคนิวตรอน
ร่วมด้วย ซึ่งรังสีประเภทนี้มีความเข้มสูงและมีอันตรายตามมาในบริเวณที่เกิดการระเบิดของอาวุธ
นิวเคลียร์
(๕) ฝุุนและฝนกัมมันตรังสี (Fallout and Rainout) ฝุุนกัมมันตรังสีประกอบด้วยกาก
นิวเคลียร์จากปฏิกิริยาแบบแตกตัว ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งจาก
เศษซากปรักหักพังที่ถูกหลอมเข้าไปเผาไหม้ในลูกไฟแล้วเกิดการเปื้อนพิษกัมมันตรังสีตามมา ซึ่งจะ
เกิดอันตรายทางรังสีที่สาคัญแผ่ไปในทิศทางใต้ลม แต่ความเข้มของรังสีก็จะลดลงอย่างรวดเร็วตาม
ระยะทางที่เพิ่มขึ้น ในบางกรณี การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ก็ไปกระตุ้นให้เกิดฝนตก ซึ่งจะมีผลทา
ให้อนุภาคกัมมันตรังสีที่แขวนลอยในบรรยากาศตกลงมาสู่พื้นดิน ทาให้ฝุนกัมมันตรังสีกลายเป็นฝน
กัมมันตรังสี น้าและพื้นดินจึงมีอันตรายจากการเปื้อนพิษรังสี โดยเฉพาะน้าฝนที่ตกลงมาและบริเวณ
ที่น้าไหลไปรวมกัน
(๖) ห้ ว งคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟู า และผลจากรั ง สี ต่ อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชั่ ว คราว
(Electromagnetic Pulse (EMP) and Transient Radiation Effects on Electronics (TREE))
โดยทั่วไปแล้ว ห้วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจะเกิดขึ้น เป็นจานวนมากจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
แล้ ว ก็ จะเริ่ ม เบาบางลงและหายไปในบรรยากาศ ผลอั น ตรายจากอาวุ ธ นิว เคลี ยร์ ด้ า นอื่น ๆ มี
ความสาคัญมากกว่า อย่ างไรก็ตาม หากมีการระเบิดของอาวุธนิวเคลีย ร์ในบรรยากาศระดับชั้ น
เอ็กโซสเฟียร์ (exosphere) ก็จะยิ่งทาให้มีโอกาสเกิดผลกระทบจากรังสีต่ ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชั่ ว คราวรวมทั้ ง จากห้ ว งคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟู า ซึ่ ง เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า และอุ ป กรณ์
อิเล็ก ทรอนิกส์ กระบวนการเกิดห้ วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา เริ่ม จากรัง สี แกมมาพลัง งานสู ง ที่ถู ก
ปลดปล่อยออกมาจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศระดับเบื้องบนวิ่งไปชนกับ
อิเล็กตรอนในอะตอม ทาให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรของอะตอมกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ
อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้จะมีความเร็วมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของความเร็วแสง อิเล็กตรอนอิสระ
เหล่านี้มีอายุสั้น แต่มีคลื่นอิเล็กตรอนมากมายมหาศาล จึงชักนาให้เกิดศักย์ไฟฟูาสูง และทาให้เกิด
กระแสไฟฟูาพุ่งสูงขึ้นมากในห้วงระยะเวลาสั้น ๆ (spike) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับการ
ปูองกัน นอกจากนั้น การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ยังทาให้เกิดการผลักสนามแม่เหล็กโลกออกจาก
ตาแหน่ งเดิม อย่ างรวดเร็ วแล้ ว ไหลกลับเข้า สู่ที่ เดิ ม ท าให้ เกิ ดห้ วงคลื่ นแม่เหล็ก ไฟฟูา ได้ เช่ นกั น
นอกจากนั้นสนามแม่เหล็กโลกยังชักนาให้เกิดกระแสไฟฟูาไหลในแท่งตัวนายาว ๆ (ระบบสายอากาศ
ระบบสายส่งไฟฟูา) มีผลทาให้อุปกรณ์ไฟฟูาชารุดเสียหาย การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในระดับ
ความสู ง เช่ น นี้ ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ดาวเที ย มและจะได้ รั บ ผลกระทบด้ า น EMP และ TREE

- ๑๒ เช่นเดียวกับที่เกิดบนพื้นโลก ซึ่งอาจทาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้ปูองกัน ชารุดเสียหาย แต่
กลไกที่ทาให้เกิดความเสียหายไม่ได้เป็นผลมาจากการชนของอิเล็กตรอนเหมือนที่เกิดขึ้นในระดับ
บรรยากาศของโลก แต่จะเกิดขึ้นจากรังสีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงซึ่งเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล
ผลกระทบจาก EMP และ TREE จะเป็ นอุ ป สรรคต่ อการติ ดต่ อ สื่อ สารและจะทาให้ อุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปูองกันชารุดหรือเสียหาย
(๗) กิจกรรมในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่เพิ่มมากขึ้น (Increased Ionosphere
Activity) ถึงแม้ว่าภัยคุกคามที่สาคัญต่อการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมาจากห้วง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา แต่จานวนประจุไฟฟูาที่เกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นอย่าง
มหาศาล ย่ อมส่ งผลกระทบได้ใ นระยะยาว การแผ่ก ระจายของคลื่ นวิ ท ยุใ นบรรยากาศอาจลด
ประสิทธิภาพลง หรือไม่ก็ถูกสกัดกั้นไว้ในบางย่านความถี่ การติดต่อสื่อสารในย่านความถี่สูง (HF) จะ
ถูกรบกวนได้ง่ายเมื่อส่งไปในระยะไกล ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดต่อสื่อสารในแนวราบก็จะยิ่งมี
ความล่อแหลมมากขึ้น ระบบการติดต่อสื่อสารด้วยดาวเทียม รวมทั้งการบอกตาแหน่งด้วยดาวเทียม
(GPS) แม้ ว่า จะไม่ ถูก รบกวนได้ ง่า ยเหมื อนกับ การติด ต่อ สื่อ สารในย่ านความถี่ สูง แต่ ก็ท าให้
ประสิทธิภาพลดลงได้เช่นกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ต่อระบบการ
ติดต่อสื่อสาร มักจะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่และเกิดขึ้นในลักษณะชั่วคราว
ค. ประเภทรังสีที่ก่อไอออน
(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) เป็นคาเรียกทั่วไปสาหรับ
เรียกสารเคมี สารชีวะ สารรังสี ที่อยู่ในรูปของของแข็ ง ของเหลว หรือก๊าซ ถูกผลิตขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์ในด้านอุตสาหกรรม ด้านการพาณิชย์ ด้านการแพทย์ และใช้กันในครัวเรือน โดยปกติ
แล้ว สารเหล่านี้มักถูกจัดเก็บไว้เพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ในสถานที่เก็บรักษา และสถานที่
เพื่อการขนส่ง อย่างไรก็ตามหากมีการรั่วไหลแพร่กระจายทั้งที่ เกิดจากความจงใจหรือโดยอุบัติเหตุ
ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ กาลังทหารมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากวัตถุอุตสาหกรรม
อันตราย ทั้งจากการปฏิบัติการของฝุายเรา การปฏิบัติของฝุายข้าศึก หรือโดยอุบัติเหตุ
ก. สารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Chemical: TIC) เป็น สารเคมี
อุตสาหกรรมที่มีท่าทีจะเป็นอันตรายอย่างมีนัย สาคัญ สามารถทาอันตรายถึงแก่ชีวิตและทาลาย
ยุทโธปกรณ์ไ ด้ สารเคมีอุตสาหกรรมหลายชนิดเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นสารไวไฟ เป็นวัตถุ

- ๑๓ ระเบิด หรือเป็นสารที่ทาปฏิกิริยารุนแรงกับอากาศหรือกับน้า อันตรายเหล่านี้มักจะเป็นความท้าทาย
ที่สาคัญในห้วงระยะเวลาสั้น ๆ มากกว่าผลอันตรายจากความเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน สารเคมี
อุตสาหกรรมอันตรายส่วนใหญ่ จะแพร่กระจายออกมาในลักษณะที่เป็นไอ หรือเป็นของเหลวที่
ระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว การปฏิบัติที่
สาคัญที่สุดเมื่อมีการรั่วไหลแพร่กระจายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายออกมาเป็นปริมาณมาก
คือให้รีบเคลื่อนย้ายออกห่างจากทิศทางการไหลของไอสารเคมีนั้นโดยเร็ว ความเสี่ยงที่เป็นไปได้มาก
ที่ สุ ด เมื่ อ มี ก ารรั่ ว ไหลแพร่ ก ระจายของสารเคมี อ อกมาในปริ ม าณมากคื อ ก าลั ง พลไม่ ส ามารถ
เคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุหรือไม่สามารถฝุากลุ่มไอของสารเคมีออกมาได้ หรือมีอันตรายจากการ
ระเบิด หน้ากากและยุทธภัณฑ์ปูองกันตนที่ใช้ในทางทหาร อาจใช้ในการปูองกันสารเคมีอุตสาหกรรม
อันตรายได้อย่างจากัด การใช้ที่หลบภัยส่วนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งหากมีที่หลบภัยส่วนรวมพร้อมใช้
งานและไม่สามารถอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้ คาแนะนาที่มีประโยชน์สาหรับการเผชิญอันตรายจาก
การรั่วไหลแพร่กระจายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เหมาะสม ศึกษาได้จากคู่มือ Emergency Response Guide (ERG) และข้อตกลงการ
ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของกลุ่มประชาคมยุโรป (Agreement on Dangerous Goods by
Roads (Europe) – ADR)
ข. สารชี วะอุต สาหกรรมอัน ตราย (Toxic Industrial Biological: TIB) สารชี ว ะ
อุตสาหกรรมอันตรายมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดมลพิษใน
แหล่งน้า และสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในระยะยาว ส่ง ผลกระทบต่อการปฏิบัติการทาง
ทหาร แหล่งกาเนิดสารชีวะอุตสาหกรรมอันตรายที่อาจเป็นไปได้ ได้แก่โรงพยาบาล และ สถาน
รักษาพยาบาล รวมทั้งห้องปฏิบัติการ แหล่งผลิต แหล่งจัดเก็บ และแหล่งจัดการของหมุนเวียนเพื่อ
นามาผลิตเป็นเวชภัณฑ์หรือวัตถุที่นามาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร
ค. สารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Radiological: TIR) แหล่งกาเนิด
สารรังสีอุตสาหกรรมอันตรายที่อาจทาให้เกิดอันตรายจากรังสี ได้แก่ โรงงานนิวเคลียร์ สถานที่วิจัย
แหล่งจัดการของหมุนเวียน และแหล่ง จัดเก็บ สถานที่จัดการกากของเสียด้านนิวเคลียร์ โรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานรักษาพยาบาล วัสดุและต้นกาเนิดรังสีที่ส่งผ่านแดน วัสดุที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ
นิวเคลียร์ที่ถูกโจรกรรมหรือถูกลักขโมย ลักษณะอันตรายที่เ กิดจากรังสีขึ้นอยู่กับชนิดของรังสีและ
ไอโซโทปของสารกัมมันตรังสี ลักษณะของพื้นที่ที่เกิดอันตรายจากรังสีจะขึ้นอยู่กับต้นกาเนิดรังสีและ
ลักษณะของการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี
----------------------------------

บทที่ ๒
องค์ประกอบในการป้องกัน คชรน.
๒-๑ กล่าวเบื้องต้น (Background)
ก. การปูองกัน คชรน. ประกอบไปด้วยการปฏิบัติการสาคัญ ๕ ส่วน สาหรับการจัดหน่วย
ปู อ งกั น คชรน.นั้ น พิ จ ารณาจากนโยบาย หลั ก นิ ย ม ระเบี ย บปฏิ บั ติ การจั ด และการฝึ ก ซึ่ ง
ส่วนประกอบของการปฏิบัติการทีส่ าคัญ มีดังนี้
(๑) การตรวจหา การตรวจพิสูจน์ทราบ และการเฝูาตรวจ (Detection,
Identification and Monitoring) ส่วนนี้มีหน้าที่ดาเนินการค้นหาลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คชรน. ทาการตรวจพิสูจน์ทราบและระบุอันตรายของสาร คชรน. การกาหนดขอบเขตการเปื้อนพิษ
รวมไปถึงการเฝูาตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(๒) การจัดการข้อมูลข่าวสาร (Information Management) ส่วนนี้มีหน้าที่บริหาร
จัดการ ข้อมูลข่าวสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน คชรน. รวมถึงระบบเครือข่ายข้อมูลและการ
สื่อสาร (Communication and Information System – CIS) ซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้รวบรวม ดาเนิน
กรรมวิธี จัดเก็บ และแจกจ่า ยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการปู อ งกัน คชรน. เพื่อ กระจายข่ าวด้านภั ย
คุกคามที่ผ่านการประเมินค่า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แผนการใช้ง านและการจัดการระบบ
ตรวจหา ตรวจพิสูจน์ทราบ รวมทั้งการเฝูาตรวจ การรายงานเหตุการณ์ การพยากรณ์อันตราย
การระบุและแจ้งเตือนหน่วยที่มีความเสี่ยง แปลผลข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับ คชรน. จากภาพการ
ปฏิบัติการร่วม (common operational picture) นอกจากนั้นยังทาหน้าที่บังคับบัญชาหน่วย
คชรน. ซึ่งทาหน้าที่ตอบสนองและจัดการกับอันตรายด้าน คชรน. อีกทั้งทาหน้าที่วางแผนการปูองกัน
กาลังรบและวางแผนใช้มาตรการตอบโต้รวมทั้งการสนับสนุนทางการแพทย์
(๓) การปูองกันร่างกาย (Physical Protection) การปูองกันเป็นบุคคลและการ
ปูองกันเป็น ส่วนรวม จะช่วยให้กาลังพลมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ด้าน คชรน. และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจ ได้อย่า งต่อเนื่ องภายใต้ สภาพแวดล้อมที่มี อันตรายจาก คชรน. มาตรการเหล่านี้ ยัง ช่ว ย
ปูองกันสิ่งปลูกสร้าง อากาศยาน เรือ ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ด้วย
(๔) การจัดการกับอันตราย (Hazard Management) ส่วนนี้มีหน้าที่ทาให้ขอบเขต
ของอันตรายที่เกิดจาก คชรน. อยู่ในบริเวณจากัด การจัดการกับอันตรายอาศัยหลักการ การแจ้ง
เตือนอันตรายล่วงหน้า การควบคุมอันตรายโดยการหลีกเลี่ยง การควบคุมการแพร่กระจายการเปื้อน
พิษ รวมทั้งการจัดการเมื่อได้รับสารอันตรายและการทาลายล้างพิษ
(๕) การตอบโต้และการสนับสนุนทางการแพทย์ (Medical Countermeasures
and Support) ส่วนนี้มีหน้าที่ลดความไวต่อการได้รับอันตรายจาก คชรน. และเฝูาติดตามอาการ
หลังจากกาลังพลได้รับสารอันตราย ให้การรักษาหรือส่งกลับสายแพทย์ในสภาพแวดล้อมที่เปื้อนพิษ

- ๑๕ คชรน. และต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ปุวยมีการเปื้อนพิษหรือไม่ ฝุายการแพทย์ ต้องให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผบ.หน่วย สาหรับการใช้มาตรการตอบโต้และการสนับสนุนทางการแพทย์ในด้าน คชรน.
ข. ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันและความสามารถปฏิบัติการทดแทนกัน ด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ช่ว ยให้การปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๕ ส่วน ผสมผสานกับ การปฏิบัติในการปูองกั น
คชรน.
๒-๒ การตรวจหา (Detection)
ก. การตรวจหา คื อการค้ นหาสารที่ ก่อ ให้ เ กิด อัน ตรายโดยอาศั ย ยุ ทโธปกรณ์ เทคนิ ค
ยุทธวิธี และระเบียบปฏิบัติ สาหรับการตรวจหาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. เพื่อปูองกันอันตราย
ทั้งนี้ต้องมีความพร้อมและสามารถตรวจหาระดับความเป็นอันตรายได้อย่างถูกต้อง และควรตรวจหา
อันตรายได้ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมการและ/หรือแจ้งเตือนได้ทันเวลา
(๑) เครื่องตรวจหา เครื่องตรวจหาสาร คชรน. เป็นเครื่องมื อหรือระบบ รวมไปถึง
การเฝูาสังเกตเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อใช้บ่งบอกถึงความมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายจากสาร คชรน. ได้
ทันที เครื่องตรวจแบ่งออกได้ ๒ ประเภท
(ก) เครื่องตรวจหาเป็นจุด (Point Detector) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหา
ที่ตอบสนองต่ออันตราย ณ ตาแหน่งที่ตรวจพบ
(ข) เครื่องตรวจหาระยะไกล (Stand – Off Detector) เป็น เครื่องมือที่ใช้
ตรวจหาที่ตอบสนองต่ออันตรายระยะไกล
(๒) ขีดความสามารถในการตรวจหา ปัจจุบัน มีเครื่องมือตรวจหาทั้งประเภทเป็นจุด
และตรวจหาระยะไกลหลากหลายชนิด บางชนิดเป็นระบบมีฐานติดตั้ง บางชนิดกาลังพลสามารถ
พกพาเพื่อตรวจหาอันตรายด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เครื่องตรวจหาเป็นจุดมักออกแบบมาเพื่อใช้
ตรวจหาอันตรายในบรรยากาศ ตามบริเวณพื้นผิวหรือที่วัตถุต้องสงสัยในบริเวณที่มีการเก็บตัวอย่าง
หรือบริเวณที่เครื่องตรวจระยะไกลมีข้อจากัด การเตือนภัยล่วงหน้าทาได้โดยการติดตั้งเครื่องตรวจ
ไว้เ หนือ ทิศทางลมของบริเ วณที่ กาลั ง พลอยู่ รวมกัน การนาเครื่ องตรวจมาใช้ใ นลั กษณะนี้ อ าจมี
ค่าใช้จ่ายในระบบความปลอดภัย การปรนนิบัติบารุงตามวงรอบ การย้ายตาแหน่งเครื่องตรวจตาม
ห้วงเวลา และความต้องการเครื่องตรวจที่จาเป็น ในความเป็นจริง อาจไม่สามารถนาเครื่องตรวจหา
ไปใช้ได้ทุกพื้นที่ปฏิบัติการ การวางเครื่องตรวจหาเป็นจุดในระยะไกลและเครื่องตรวจหาระยะไกล
ทาให้ตรวจหาอันตรายได้ทันเวลา การใช้เครื่องตรวจหาระยะไกล ผบ.หน่วย และ ฝอ. ต้องจัดทา
แผนการใช้ เ ครื่ อ งตรวจอย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งการใช้เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งเต็ ม
ประสิท ธิ ภาพกับ จ านวนเครื่อ งตรวจหาที่ มีอ ยู่ อย่ า งจ ากัด และต้ องพิ จารณาข้ อจ ากัด สภาพภู มิ
ประเทศของพื้นที่ปฏิบัติการ
(๓) การตรวจหาสารชีวะโดยการเฝูาระวังโรค นอกเหนือจากขีดความสามารถในการ
ตรวจหาที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น การตรวจหาสารชีวะกระทาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเฝูา
ติ ด ตามสุ ข ภาพของก าลั ง พลและประชาชนจ านวนมากในพื้ น ที่ อ ย่ า งสม่ าเสมอ ติ ด ตามการ

- ๑๖ เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และการวิเคราะห์ถึงอาการระยะเริ่มแรกรวมถึง อาการของโรคหรือภาวะ
เจ็บปุวยจากสารชีวะ
ข. การประเมินผลข้อมูลจากเครื่องตรวจหา บางครั้งข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจหามีความ
ชัดเจนและปราศจากข้อสงสัย แต่ในบางกรณี สิ่งบ่งชี้การแพร่กระจายของสาร คชรน. อาจขัดแย้ง
หรือไม่สอดคล้องกัน ยิ่งเป็น กรณีของสารชีวะ จาเป็นต้องมี การประเมินค่าข้อมูลที่ ไ ด้มาทั้ง หมด
ก่อนที่จะแปลผลเป็นการเตือนภัยอย่างเป็นทางการ ในกระบวนการนี้ ข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจหา
ต้องมีการรับรองระดับความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นมาตรการกาหนดความเชื่อมั่น ในข้อมูลที่ได้จากเครื่อง
ตรวจหาหรื อ ระบบเครื อ ข่ า ยเครื่ อ งตรวจหา โดยปกติ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น อาจมี ๓ ระดั บ คื อ
“สัญญาณบ่งชี้”(indicative) “เป็นไปได้” (presumptive) และ “ยืนยัน” (definitive)
ค. การตรวจหาและตรวจพิสูจน์ทราบสารชีวะ ยากที่จะยืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สารชีวะ เนื่องจากสารชีวะบางชนิดมีอยู่ตามธรรมชาติ การประเมินเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสารชีวะ อาจ
ใช้วิธีการเปรียบเทียบปริมาณสารชีวะที่ตรวจพบกับปริมาณที่มีอยู่จริง ตามธรรมชาติ รวมทั้งศึกษา
วิธีการแพร่เชื้อ
ง. หน้าที่ของส่วนตรวจหาเพิ่มเติม คือการเฝูาระวัง ลาดตระเวนและสารวจด้าน คชรน.
(๑) การเฝูาระวัง (Surveillance) เป็นการเฝูาสังเกตการณ์อย่างเป็นระบบในห้วง
อวกาศ ระดับผิวพื้น ระดับใต้ผิว พื้น รวมทั้งสถานที่ บุคคล หรือสิ่ง ต่าง ๆ โดยอาศัยการมองเห็น
การได้ยิน ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย หรือวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถระบุได้ถึง การมีอยู่จริง
หรือไม่มีอันตรายจากสาร คชรน.
(๒) การลาดตระเวน (Reconnaissance) เป็นภารกิจที่ต้องเตรียมการอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารโดยสังเกตการณ์ด้วยสายตาหรือวิธีการอื่นใด และ/หรือยืนยันการมีอยู่จริง
หรือ ไม่มี อันตรายจากสาร คชรน. การลาดตระเวนยั ง อาจครอบคลุม ไปถึง การรวบรวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการใช้อาวุธหรือกลไกด้าน คชรน. ของข้าศึกซึ่งมีอันตรายร่วมด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการ
รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้สาหรับการพยากรณ์อันตรายจากสาร คชรน. ด้วย
(๓) การสารวจ (Survey) เป็นการสั่งการให้มีการตรวจสอบลักษณะและระดับความ
เป็น อันตรายของสาร คชรน. ในพื้นที่ที่ มีการยืนยันหรือสงสัยการเปื้อนพิษ รวมถึง การจากัดพื้นที่
เปื้อนพิษ วิธีการนี้รวมไปถึงการเฝูาตรวจวัดระดับรังสี การเปื้อนพิษสารชีวะหรือสารเคมีที่ตกค้าง
และการเก็บตัวอย่างที่เปื้อนพิษสาร คชรน. โดยปกติ แล้ว การสารวจมักดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยใช้อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด และเครื่อ งมื อเฝู า ตรวจด้ วยระบบอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ ที่ ผ่า นการ
ออกแบบมาให้เหมาะกับภารกิจ
๒-๓ การตรวจพิสูจน์ทราบและเก็บตัวอย่าง (Sampling and Identification)
ก. สมมติ ฐ านที่ ว่ า ข้ า ศึ ก จะชิ ง ใช้ ส าร คชรน. ก่ อ น หรื อ มี ก ารค้ น พบวั ต ถุ ต้ อ งสงสั ย ที่
เกี่ยวข้องกับ คชรน. และ/หรือเครื่องแจ้งภัยส่งสัญญาณเตือนภัย กองบัญชาการร่วม อาจมีคาสั่งให้

- ๑๗ ชุดลาดตระเวน คชรน. ทาการตรวจหาและเก็บตัวอย่างเพื่อรวบรวมเป็น ข้อมูลสาหรับการตรวจ
พิสูจน์ทราบอันตรายจาก คชรน. ร่วมกับห้องปฏิบัติการพิเศษด้าน คชรน.
ข. ความจาเป็นในการตรวจพิสูจน์ทราบ
(๑) เพื่อให้กองบัญชาการระดับยุทธศาสตร์สามารถให้การสนับสนุนได้ทันเวลาต่อชาติ
พันธมิตรในอันที่ตกลงใจสนองตอบต่อเหตุการณ์ด้าน คชรน. และพิสูจน์ทราบเหตุการณ์การละเมิด
ข้อตกลงการควบคุมอาวุธ
(๒) เพื่อ ให้ กองบั ญชาการร่ วมมีข้ อมู ลและตกลงใจได้ทั นเวลา ในการส่ง กาลัง เข้ า
ประจาการ การกาหนดรูปแบบการปฏิบัติการ การจัดการกับอันตราย การรักษาจังหวะการยุทธ์
และดารงความสามารถในการเคลื่อนที่ของกองกาลังร่วม
(๓) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสาหรับ การให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้บาดเจ็บ และ
เป็นข้อมูลที่สาคัญในการกาหนดมาตรการปูองกันสุขภาพของกาลังพลในกองกาลังร่วม
(๔) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ (consequence management - CM) การ
จัดตั้งสถานีทาลายล้างพิษ และการปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ
ค. การเก็บตัวอย่าง คือการนาเอาวัตถุที่ทราบหรือสงสัยไปวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ คชรน. หรือวัตถุต้องสงสัยว่าเปื้อนพิษในเหตุการณ์ ที่เกี่ยวกับ คชรน. การเก็บ
ตั ว อย่ า งจะด าเนิ น การโดยก าลั ง พลที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและได้ รั บ การฝึ ก มาอย่ า งดี ต้ อ งอาศั ย
ยุทโธปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เพื่อ ประกันว่ากระบวนการเก็บตัวอย่างได้มีการพิจารณา
คัดเลือกตัวอย่าง มีมาตรฐานการปฏิบัติ ตัวอย่างยังคงสภาพ และมีความปลอดภัย
(๑) การเก็บตัวอย่างในสนาม (Field Sampling) อาจมีความจาเป็นต้องมีการเก็บ
ตัวอย่างในสนามรบ เพื่อหาการเปื้อนพิษที่ถูกนามาใช้ทั้งในระดับยุทธวิธีและในระดับยุทธการ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้ง การเก็บตัวอย่างในสนามอาจเป็นการเก็บรวบรวมหลอดเก็บเชื้อเพื่อ
สนับสนุนทางการแพทย์ และ/หรือการสนับสนุนการทาลายล้างวัตถุระเบิด (EOD) นอกจากนั้นยัง
อาจเกี่ยวข้องกับการจัดให้มหี ้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบยืนยัน หรือ
มีห้องปฏิบัติการที่ตั้งในเขตภายในเพื่อพิสูจน์ทราบวัตถุพยานอย่างละเอียด
(๒) การเก็บตัวอย่างเพื่อผลด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sampling) สาหรับ
วัตถุประสงค์ทางด้านยุทธศาสตร์ อาจจาเป็นต้องดาเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อผลด้านนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันถึงผลอันตรายจาก คชรน. ที่ฝุายตรงข้ามนาสาร คชรน. นามาใช้อย่างแจ้ง
ชัด ทั้ งนี้ก ารด าเนิ นการต้องเป็น ไปตามกระบวนการอัน เป็น ที่ ยอมรับกั นในทางวิ ชาการด้ านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ การพิสูจน์ทราบยืนยันการนาสาร คชรน. มาใช้จริง ต้องไม่ให้ มีข้อโต้แย้ง โดยระดับ
ความเชื่อมั่นไม่ใช่เฉพาะแต่การเก็บข้อมูลหลักฐานจากตัวอย่างในสนามอย่างเดียวเท่านั้น ในกรณี
เช่นนี้ อาจต้องได้รับการสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อรักษาวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม

- ๑๘ ง. การตรวจพิสูจน์ทราบ เป็นการตรวจหาประเภทหรือชนิดของสารหรือวัตถุที่ได้นามาใช้
การพิสูจน์ทราบแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น ๓ ระดับ คือ ชั่วครั้งคราว ยืนยัน และการพิสูจน์ทราบ
ยังไม่กระจ่างชัด
จ. การเก็ บ ตั วอย่ า งและตรวจพิสู จ น์ท ราบสารเคมี ชีว ะ รัง สี และนิ วเคลี ยร์ หมายถึ ง
กระบวนการเก็บรวบรวมตัวอย่าง การส่งตัวอย่าง และการตรวจพิสูจน์ทราบสารเคมี ชีวะ รังสีและ
นิวเคลียร์ต้องดาเนินการตามสายการบังคับบัญชา
๒-๔ การเฝ้าตรวจ (Monitoring)
การเฝูาตรวจคือกระบวนการตรวจสอบอันตรายจากสาร คชรน. ตามตารางเวลาที่กาหนด
อย่างสม่าเสมอ โดยที่อันตรายจากสาร คชรน. จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สภาพลมฟูาอากาศ ภูมิ
ประเทศ ห้วงเวลากลางวันกลางคืน และการสลายตัวของสาร คชรน. การเฝูาตรวจใช้ยุทโธปกรณ์ที่
ติดอยู่กับตัวกาลังพล ที่ยุทโธปกรณ์ หรือติดตั้งในภูมิประเทศ เพื่อตรวจหาการเปื้อนพิษ และตรวจหา
ความจาเป็นในการทาลายล้างพิษ การเฝูาตรวจจะช่วยให้ ผู้บังคับหน่วย กาหนดระดับลักษณะการ
แต่งกายปูองกันตามภารกิจ (ลภ.) ได้ถูกต้อง
๒-๕ การจัดการข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. (CBRN Information Management)
ก. การปูองกันอันตรายจาก คชรน. เป็นการบูรณาการ การวางแผนของฝุายอานวยการ
ทุกสายงาน การจัดการข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้ง การกระจายข่าวสารที่สาคัญ เพื่อการเตือนภัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การประเมินขีดความสามารถและกลไกด้าน คชรน. ย้อนกลับไปยัง พื้นที่ เขตภายใน การวิเคราะห์
แหล่ง จัดเก็บ การนาไปใช้ในลักษณะแสวงเครื่อง และการเตรียมการด้าน คชรน. เหล่านี้นาไป
รวบรวมเพื่อการวางแผนปฏิบัติการในห้วง ก่อน ระหว่าง และหลัง การเกิดเหตุด้าน คชรน. การ
จัดการข้อมูลข่าวสารยังครอบคลุมไปถึงการรายงานและการเตือนภัยด้วย
ข. การจัดหน่วยปูองกัน คชรน. ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
ฝุายอานวยการในหน่วยทุกระดับ โดยที่กระบวนการจัดการข่าวสารด้าน คชรน. ควรผนวกรวมอยู่
ใน รปจ. ของหน่วย และปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางการยุทธ์ รวมทั้ง ภารกิจ/กิจที่
ได้รับมอบ
ค. การควบคุมบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. จะยังคงไว้ไ ด้
หากข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาพการปฏิบัติการร่วม (COP) สิ่ง
ที่สาคัญ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการเตือนภัย นั้น ต้องมีการ
สื่อ สารออกไปอย่ างรวดเร็ว ทั้ง ตามสายการบั ง คับ บัญ ชาและไปยั ง หน่ว ยข้ างเคี ยง รวมทั้ง ไปยั ง
หน่วยงานพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่ ในรูปที่ ๒ – ๑ แสดงถึงตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
คชรน. ระหว่างหน่วยต่าง ๆ (รวมทั้งศูนย์รวบรวมข่าวสาร – ศูนย์ คชรน.)

- ๑๙ ยุทธบริเวณ
บก.กองกาลังร่วมเฉพาะกิจ
ศูนย์ คชรน.

สธ. ๑ – ๖
ฝอ.คชรน

ประเมินค่า

ทรัพยากร
ด้านการข่าว

แลกเปลี่ยน

กกล.ทางบก

กกล.ทางอากาศ

กกล.ทางเรือ

กกล.อื่น ๆ

เตรียมการ
ศูนย์รวบรวม
ข้อมูล

ศูนย์รวบรวม
ข้อมูล

ศูนย์รวบรวม
ข้อมูล

หน่วยกาลังรบ หน่วย คชรน.

ศูนย์รวบรวม
ข้อมูล

รวบรวม
รายงาน

ขอรับการช่วยเหลือ
ย้อนกลับไปยังเขตภายใน
(ห้องปฏิบัติการหน่วยงาน
พลเรือน, ผู้เชี่ยวชาญ,
วศ.ทบ.,รร.วศ.ทบ.)

รูปที่ ๒ – ๑ การแลกเปลี่ยนของข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน.
๒-๖ ฝ่ายอานวยการ คชรน. และศูนย์ คชรน.
(CBRN Defence Staff and Collection Centre)
ก. ฝุายอานวยการ คชรน. ควรผนวกเป็นส่วนหนึ่งของฝุายอานวยการที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาแผนในทุกระดับกองบัญชาการ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมด ฝอ.คชรน. มีหน้าที่
ให้ข้อเสนอแนะแก่ ผบ. ในเรื่องการปูองกัน คชรน. เพื่อช่วยในการแสวงข้อตกลงใจและการเตรียม
สภาพแวดล้อมด้านการข่าว (Intelligence Preparation of the Operational Environment –
IPOE) ซึ่งเป็นภาพการปฏิบัติการของกองกาลังร่วม ในฝุายอานวยการแต่ละสายงานควรมีกาลังพลที่
ผ่านการฝึกศึกษาในหลักสูตรการปูองกัน คชรน. รับผิดชอบในการจัดทาแผนตอบสนองสถานการณ์
คชรน. ที่คาดไม่ถึง และมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน การประเมิน รวมทั้งการแถลงกิจที่รับมอบ
ข. ศูนย์การเตือนภัยและการรายงาน (ศูนย์ คชรน.) ต้องได้รับการจัดตั้งในกองบัญชาการ
ทุ ก ระดั บ บทบาทและหน้ า ที่ ข องศู น ย์ คชรน. ต้ อ งชั ด เจนในสายการบั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ใน
กระบวนการจัดทาแผนของฝุายอานวยการตั้งแต่ยามปกติ
๒-๗ การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Communication and Information System)
เครือข่ายการสื่อสารและระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ นามาใช้เพื่อการรวบรวม
ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการปูองกัน คชรน. โดยการจัดลาดับ

- ๒๐ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภัยคุกคามและประเมินความเสี่ยง สาหรับใช้ในการวางแผน
รวมทั้ง การตรวจหา การพิสูจน์ทราบ และระบบการเฝูาตรวจ นอกจากนั้น ยัง ทาหน้าที่ รายงาน
เหตุการณ์ การพยากรณ์อันตราย การพิสูจน์ทราบและการเตือนภัย หน่วยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง การ
รวบรวมทรัพยากรสนับสนุนภาพการปฏิบัติการร่วม การจัดการอันตราย และการวางแผนและการ
ปูองกันร่างกาย รวมทั้งสนับสนุนทางการแพทย์และการตอบโต้ทางการแพทย์ การควบคุมบังคับ
บัญชาหน่วย คชรน. ทั้งหน่วยในอัตราและที่มาขึ้นสมทบ
๒-๘ การเตือนภัยและการรายงาน (Warning and Reporting)
ก. ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในกองบัญ ชาการทุกระดับ จาเป็นต้ องประเมินผลกระทบจาก
เหตุก ารณ์ คชรน. ที่ส่ งผลต่ อการวางแผนและการแสวงข้ อตกลงใจให้ ทัน เวลา ถู กต้ อง รวมทั้ ง
ประเมิ นค่าข้ อมูล ข่ าวสารที่เกี่ ยวข้องกับ คชรน. การเตือ นภัยและการรายงานเป็ น ขั้นตอนการ
รายงานเหตุการณ์ด้าน คชรน. ตามสายการบังคับบัญชา และเป็นการเตือนภัยหน่วยในพื้นที่อันตราย
รวมทั้งการพยากรณ์พื้นที่อันตราย การเตือนภัยและการรายงานเป็นกระบวนการประสานงานของ
หน่วยเหนือกับหน่วยรองตามการจัดโครงสร้างของศูนย์ คชรน.
ข. เปูาหมายการเตือนภัยและการรายงาน
(๑) การรายงานและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน.
(๒) พยากรณ์และเตือนภัยอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน.
(๓) ประเมินค่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบของ
เหตุการณ์ต่อการปฏิบัติการทางทหาร
(๔) แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศระหว่ า งเหล่ า ทั พ ในกองบั ญ ชาการร่ ว ม และ
หน่วยงานพลเรือนรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
ค. สัญญาณแจ้งภัย คชรน. เป็นสัญญาณแจ้งภัยจากแหล่งที่อาจเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับ คช
รน. การแจ้งภัยในลักษณะนี้ ควรให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ปฏิบัติการของกองกาลังร่วมอย่างถูกต้อง
และทันเวลา เพื่อที่จะได้นามาตรการปูองกันมาใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
๒-๙ การป้องกันร่างกาย (Physical Protection)
การปูองกันร่างกายจะช่วยให้มีชีวิตอยู่รอด แต่ ก็จะทาให้ขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจลดลง ผบ.หน่วย ต้องมีดุลยภาพระหว่างความล่อแหลมของกองกาลังร่วมที่จะได้รับอันตราย
กับขีดความสามารถที่ลดลงอันเนื่องมาจากการใช้มาตรการปูองกัน และต้องปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จ
การปูองกันร่างกายประกอบด้วย
ก. การปูองกันเป็นบุคคล คือการปูองกันกาลังพลแต่ละคนในสภาพแวดล้อม คชรน.
ด้วยการใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน และ/หรือยุทธภัณฑ์ปูองกันตน
ข. ที่หลบภัยส่วนรวม (Collective Protection – COLPRO) เป็นการจัดให้มีระบบ
หรื อ สถานที่ ที่ ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ กรองอากาศและระบบกั ก อากาศ เพื่ อให้ ก าลั ง พลได้ ผ่ อนคลายใน

- ๒๑ สภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเปื้อนพิษ คชรน. ทั้งยังเป็นที่ปฏิบัติงานที่สาคัญ หรือ ใช้พักผ่อน/ผ่อน
คลายเพื่อให้การปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง
ค. การปูองกันยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ เป็นการปูองกันยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์
ที่จาเป็นต่อภารกิจไม่ให้เกิดการเปื้อนพิษ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของยุทโธปกรณ์ ปูองกันไม่ให้
การเปื้อนพิษแผ่ขยายออกไป และลดความจาเป็นในการทาลายล้างพิษ รูปแบบการปฏิบัติและ
ยุทโธปกรณ์ที่จาเป็นต่อภารกิจ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ มีความเสี่ยงต่อการเปื้อนพิษ
จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการปิดคลุม การซ่อนพราง การกระจายกาลัง หรืออาจใช้วิธีการปูองกันอย่างอื่น
๒-๑๐ การป้องกันร่างกาย – การประเมินความเสี่ยง
(Physical Protection - Risk Assessment)
วัตถุ ประสงค์ ในการประเมิ นความเสี่ย งเพื่อ ปูอ งกั นร่ างกาย จะช่ว ยให้ห น่ว ยตั ดสิ นใจ
เลือกใช้ลักษณะการแต่งกายปูองกันตามภารกิจ เพื่อลดอันตรายและเพิ่ม ประสิทธิภาพในปฏิบัติการ
ความเสี่ยงนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา จึงต้องทาการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
โดยมีปจั จัยที่ต้องพิจารณา ดังนี้
ก. ภัยคุกคามด้าน คชรน. ผบ.หน่วย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดระดับความ
เสี่ยง โดยอาศัยข้อเสนอแนะจาก ฝอ.ข่าว และ ฝอ.คชรน. ผบ.หน่วย ในพื้นที่มีอานาจในการตกลง
ใจเลือกใช้ระดับการปูองกันร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่นร่วมกับมาตรการปูองกันที่จาเป็นรวมทั้ง สถานการณ์ในท้องถิ่นที่ ไ ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การ
ประเมินภัยคุกคามไม่ได้จากัดเฉพาะแต่วิธีการปล่อยกระจายสาร คชรน. แบบดั้งเดิมในลักษณะปกติ
เท่ า นั้ น แต่ ค วรประเมิ น ถึ ง การปล่ อ ยกระจายในลั ก ษณะสงครามอสมมาตรและการรั่ ว ไหล
แพร่กระจายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายด้วย
ข. กิจที่ได้รับมอบ ต้องพิจารณาการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของกิจที่
ได้รับมอบรวมทั้งการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ได้กาหนดมาตรการปูองกันที่ เกินความ
จาเป็น จนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลสาเร็จตามห้วงเวลา
ที่กาหนด โดยเฉพาะความเสี่ยงในการปฏิบัติการรบย่อมมีมากกว่าการปฏิบัติสนับสนุนในยามปกติ
ค. ตาแหน่ ง ที่ตั้ ง ของก าลั ง พล โดยปกติ แล้ ว ตาแหน่ง ที่ ตั้ง ของก าลัง พลมั ก จะเป็ น
เปูาหมายการโจมตีด้วยกลไกหรืออาวุธ คชรน. การปูองกันร่างกายก็จะขึ้นอยู่กับความล่อแหลมของ
ตาแหน่งที่ตั้ง กาลังพลที่อยู่ในทีต่ ั้งภายใต้หลังคาปกคลุมและไม่สัมผัสกับการเปื้อนพิษที่ผิวพื้น อาจ
ไม่จาเป็นต้องสวมถุงมือและรองเท้าปูองกัน คชรน. และหากกาลังพลอยู่ในที่หลบภัยส่วนรวมก็ไ ม่
จาเป็นต้องสวมเครื่องแต่งกายยุทธภัณฑ์ปูองกันตน
ง. สภาพอากาศ อุณหภูมิและสภาพอากาศเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อภาวะเครียดจาก
ความร้อนที่ต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายยุทธภัณฑ์ปูองกันตน นอกจากนั้นสภาพอากาศยังส่ง ผลให้มี
โอกาสและห้วงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. ด้วย

- ๒๒ จ. ภาระงานที่ ป ฏิบัติ สภาพร่า งกายจะมีประสิท ธิ ภาพลดลงเนื่อ งจากการสวมใส่
เครื่องแต่งกายปูองกันตน หากเป็นงานหนักและมีอุณหภูมิสูง จะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จากภาวะเครียดจากความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากดื่มน้าน้อยเกินไป
ฉ. การปูองกันการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ด้วยระบบสารสนเทศและการตกลง
ใจที่ถูกต้องย่อมทาให้การปฏิบัติการประสบความสาเร็จ ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ ผู้ มี
หน้าที่ปรนนิบัติบารุง รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ ล้วนมีส่วนช่วยเตือนภัยล่วงหน้า และการกาหนดระดับการ
ปูองกันร่างกายให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ
๒-๑๑ การป้องกันเป็นบุคคล (Individual Protection)
ก. กาลังพลทุกนายที่อยู่ใ นพื้นที่อั นตราย ต้องได้รับการแจกจ่ ายยุทธภัณฑ์ปูอ งกันตน
ประกอบด้วย หน้ากากปูองกันเคมี-ชีวะ ยาปูองกัน/ยาบาบัดโรค ยาแก้พิษ ชุดทาลายล้างพิษส่วน
บุค คล ชุ ดปฐมพยาบาล และเครื่อ งแต่ ง กายปูอ งกัน ผบ.หน่ ว ย ต้ องท าความเข้า ใจและก ากั บ
กาลังพลให้ตระหนักถึงข้อจากัดของเครื่องแต่งกายปูองกันและหน้ากากปูองกัน สาหรับใช้เผชิญกับ
ภัยคุกคามและวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย อีกทั้ง ต้องตระหนักถึง ความเสี่ยงของกาลัง พลที่ไ ด้รับ
อันตรายจากสาร คชรน. และการเฝูาติดตามอาการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบันทึกประวัติการรักษาให้
เป็นปัจจุบัน โดยปกติแล้ว เครื่องแต่งกายปูองกันไม่ไ ด้ รับการออกแบบมาสาหรับใช้ปูอ งกันวัตถุ
อุตสาหกรรมอันตราย แต่สามารถใช้สวมเพื่อผละออกจากเหตุการณ์การรั่วไหลแพร่กระจายของวัตถุ
อุตสาหกรรมอันตรายได้ ในกรณีสารมีอันตรายมากจาเป็นต้องใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน ชนิดอากาศ
ผ่า นไม่ ไ ด้ ร่ ว มกั บ เครื่ อ งช่ วยหายใจ ซึ่ ง ให้ ก ารปู อ งกั นที่ ดี ก ว่ า ส าหรั บเจ้ า หน้ า คชรน. ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการแก้ไขสถานการณ์
ข. ผบ.หน่ ว ย ควรค านึ ง ถึ ง ผลกระทบจากการสวมใส่ ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ปู อ งกั น ตนต่ อ ขี ด
ความสามารถของกาลังพลแต่ละคน เช่น เหงื่อออกมาก มองเห็นได้อย่างจากัด และการติดต่อสื่อสาร
ด้อยประสิทธิภาพลง เมื่อต้องสวมเครื่องแต่งกายปูองกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อปฏิบัติภารกิจใน
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการทางทหาร ย่อมส่ง ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก ใน
กรณีเช่นนี้ ควรกาหนดวงรอบการทางาน/การพักของกาลังพล เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
ค. ยุทธภัณฑ์ปูองกันตน มีอายุการใช้งานสาหรับการปูองกันอย่างจากัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง หากมีการสวมใส่ในการปฏิบัติการบ่อยครั้ง ผบ.หน่วย ต้องมั่นใจว่ากาลังพลจะได้รับยุทโธปกรณ์
ปูองกัน อย่างเพียงพอ การส่งกาลัง บารุงเพิ่มเติมควรอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นต่อ การใช้งาน
ระดับสะสมยุทธภัณฑ์ปูองกันตน ต้องบรรจุเป็นหัวข้อหลักในการแถลงวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการ
ปูองกัน คชรน. ในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามลดลงอาจลดระดับการสะสมยุทธภัณฑ์ปูองกันตนลงได้ ในกรณี
ที่ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนฉีกขาดหรือชารุดต้องจ่ายทดแทนทันที
ง. ตามแนวความคิดกาลังพลส่วนใหญ่ต้องได้รับการเตือนภัยการโจมตี ซึ่ง คาดว่ามีเวลา
พอที่จะสวมเครื่องแต่งกายปูองกันได้ทันก่อนที่สาร คชรน. เคลื่อนที่มาถึง ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียม

- ๒๓ ยุทธภัณฑ์ปูองกัน ตนให้พร้อมอยู่เสมอ และในกรณีฉุกเฉินต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกันให้เร็ว
ที่สุดเท่าที่ทาได้หลังจากเกิดเหตุการณ์
จ. ต้องตระหนักว่าเครื่องแต่งกายปูองกันไม่ได้ตัดเย็บเป็นชุดปูองกันชิ้นเดียว เครื่องกรอง
อากาศของหน้ากากปูองกันและชุดเครื่องแต่งกายปูองกัน (แบบเสื้อและกางเกงติดกันเป็นชิ้นเดียว)
เป็นอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนบ่อย รวมทั้งถุงมือปูองกันด้วย ดังนั้นขนาดของยุทธภัณฑ์ปูองกันตนจึง มี
ความสาคัญ หากมีขนาดไม่เหมาะสมย่อมไม่สามารถให้การปูองกันที่ดีที่สุดได้
ฉ. ผบ.หน่วย ทุกระดับ ต้องมั่นใจว่ากาลังพลของตนจะเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีอันตราย
จากวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายเฉพาะในกรณีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติการเท่านั้น ซึ่ง ในกรณีนี้ควรให้
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข นักพิษวิท ยา ผู้เชี่ย วชาญด้านสุ ขอนามัยของคนงาน/ด้านสิ่ง แวดล้อมจาก
หน่วยงานพลเรือนที่เชี่ยวชาญด้านวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย เป็นผู้ประเมินการได้รับหรือมีโอกาส
ได้รับอันตรายจากวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายให้น้อยที่สุดอย่างสมเหตุสมผลตามเกณฑ์การได้รับสาร
อันตราย อีกทั้ง ต้องพิจารณาใช้ ชุดเครื่อ งแต่ง กายปูองกั นที่เ หมาะสม ซึ่ง ปกติแล้ ว การประเมิ น
ลักษณะนี้ ต้องขอรับการสนับสนุนกลับไปยังเขตภายใน
๒-๑๒ ที่หลบภัยส่วนรวม (Collective Protection)
ก. การปูองกันอันตรายจาก คชรน. โดยการใช้เฉพาะเครื่องแต่งกายปูองกันเพียงอย่าง
เดียว อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องจากความด้อยประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายปูองกัน และยังทา
ให้ฝุายข้าศึกปรับเปลี่ยนสภาพการรบไปเป็นฝุายได้เปรียบ ระบบที่หลบภัยส่วนรวมเป็นวิธีการทาให้
เกิดสมดุลระหว่างความจาเป็นในการปูองกันกับความต้องการรักษาจังหวะการยุทธ์ วัตถุประสงค์ใน
การใช้ที่หลบภัยส่วนรวมคือการทาให้การปฏิบัติการดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่ง ผลกระทบ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นผลจากการใช้เครื่องแต่งกายปูองกันที่นานเกินไป ที่หลบภัยส่วนรวม
สามารถปูองกันสาร คชรน. ที่แพร่ไปในอากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังอาจปูองกันการเปื้อน
พิษที่ผิวพื้นได้ดีหากได้รับการออกแบบและจัดวาง อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผบ.หน่วย ควร
ตระหนักในเรื่องต่อไปนี้
(๑) เนื่องจากขีดความสามารถในการตรวจหาสารชีวะมีข้อจากัด ฉะนั้นการประเมิน
การเปื้อนพิษสารชีวะที่ติดตัวกาลังพลอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เมื่อกาลังพลเข้าไปอยู่ใน
ที่หลบภัยส่วนรวมแล้ว อาจทาให้เกิด การติดโรคแพร่ระบาด ซึ่งในกรณีนี้ที่หลบภัยส่วนรวมจะเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรคเป็นอย่างดี
(๒) ในกรณีที่พบว่ามีอันตรายจากรังสี ให้เสริมโครงสร้างของที่หลบภัยส่วนรวมด้วย
วัสดุที่มีความหนาแน่นสูง
(๓) เครื่องกรองอากาศของที่หลบภัยส่วนรวม ไม่สามารถใช้กับสารที่มีความเข้มข้นไอ
สูง ซึ่ ง มีผลทาให้ข าดออกซิ เจน และเครื่ อ งกรองอากาศอาจไม่ส ามารถใช้กั บ วัต ถุอุ ต สาหกรรม
อันตรายบางชนิดได้

- ๒๔ ข. โดยปกติ การใช้ที่หลบภัยส่วนรวม มีหลักการดังต่อไปนี้
(๑) การหลีกเลี่ยงอันตราย เป็นหลักการพื้นฐานที่สาคัญ ถ้าทาได้การเคลื่อนย้ายออก
จากพื้นที่เสี่ยงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด การใช้ที่หลบภัยส่วนรวมอาจใช้เป็นทางเลือกสารอง
(๒) การจัดลาดับความสาคัญ มีกาลังพลหลายส่วนที่ต้องการใช้ที่หลบภัยส่วนรวม ผู้
วางแผนยุทธการ ต้องจัดลาดับกาลังพลเพื่อเข้าไปใช้ที่หลบภัยส่วนรวม
(๓) การรักษาความปลอดภัย บริเวณที่จัดให้เป็น ที่หลบภัยส่วนรวมควรเป็นสถานที่ที่
ได้รับการปูองกัน จากอาวุธยิงเล็งตรงและเล็งจาลอง รวมทั้งจากการบุกรุกของประชาชน โดยปกติ
แล้วกาลังพลที่อาศัยอยู่ในที่หลบภัยส่วนรวมไม่มีความสามารถในการปูองกันตนเองได้ ดังนั้น จึงต้อง
รักษาความปลอดภัยที่หลบภัยส่วนรวมอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะ การโจมตีทางอากาศและการโจมตี
ด้วยกระสุนปืนใหญ่ อาจมีผลทาให้แผ่นเมมเบรนผนังของที่หลบภัยส่วนรวมฉีกขาดและชารุดเสียหาย
จึงควรพิจารณาการปูองกันภัยทางอากาศและการรักษาความปลอดภัยบริเวณทีห่ ลบภัย
(๔) การเข้า /ออกที่ หลบภัย กาลั ง พลที่จ ะเข้ าไปพัก ผ่อนในที่ หลบภัย ต้องผ่านการ
ทาลายล้างพิษ หรือ ผ่านพื้นที่ควบคุมการเปื้อนพิษ (Contamination Control Area -CCA) ซึ่ง
จะต้องถอดเครื่องแต่งกายปูองกันรวมทั้งยุทธภัณฑ์ประจากายไว้ในบริเวณจัดเก็บ อย่างเข้มงวด
สาหรับที่หลบภัยส่วนรวมที่ใช้เป็นสถานพยาบาลต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ปุวยต้องผ่าน
พื้นที่ควบคุมการเปื้อนพิษอย่างเข้มงวด
(๕) กาลังพลดูแลการใช้งานที่หลบภัยส่วนรวม ในการใช้งานที่หลบภัยส่วนรวมจะมี
กาลัง พลเข้ามาเกี่ยวข้อง ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นกาลัง พลที่ต้องเข้าไปอาศัยและออกจากที่หลบภัย
ส่วนรวม ส่วนที่ ๒ เป็นกาลังพลที่มีหน้าที่ปรนนิบัติบารุงและกากับการใช้งานที่หลบภัย กาลังพลทั้ง
๒ ส่วน มีโอกาสที่จะเปื้อนพิษได้โดยไม่ตั้งใจ ในกรณีที่มีกาลังพลผ่านเข้า -ออกเป็นจานวนมาก ต้อง
จัดให้มีเจ้าหน้ากากับการผ่านเข้า-ออก นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ชุดนี้ยัง มีหน้าที่ปรนนิบัติบารุงระบบ
ปูอนอากาศเข้าสู่ที่หลบภัยส่วนรวม เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ จั ดหาเครื่องแต่งกายชุดใหม่ ทาลาย
ล้างพิษและตรวจหาการเปื้อนพิษตามร่างกายของกาลังพลที่ผ่านเข้าไปในที่หลบภัยส่วนรวม
(๖) การเปื้อนพิษ การใช้ที่หลบภัยส่วนรวมต่อเนื่องยาวนานอาจนาไปสู่การเปื้อนพิษ
จึงจาเป็นต้องเฝูาตรวจหาการเปื้อนพิษอย่างต่อเนื่องให้ทั่วทั้ง ภายในที่หลบภัยส่วนรวม ต้องจัดทา
แผนการหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษหรือออกไปสู่พื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๗) การทาลายล้างพิษและการใช้ที่หลบภัย การทาลายล้างพิษและการใช้ที่หลบภัย
ส่วนรวมเป็นสิ่งที่เสริมซึ่งกันและกัน ในหลายกรณี การปฏิบัติการทางยุทธวิธีอาจเลือกใช้การทาลาย
ล้างพิษหรือไม่ก็เลือกใช้ที่หลบภัยส่วนรวม เพื่อทาให้กาลังพลสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องใน
สภาพแวดล้อมที่เปื้อนพิษ แผนการใช้ที่หลบภัยส่วนรวมต้องเกื้อกูลต่อแผนการทาลายล้างพิษและ
ในทางกลับกันแผนการทาลายล้างพิษก็ต้องเกื้อกูลต่อแผนการใช้ที่หลบภัยส่วนรวม

- ๒๕ ค. ประเภทของที่หลบภัยส่วนรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบที่หลบภัย คชรน.
ส่ ว นรวมทุ ก ชนิ ด คื อ การท าให้ ก าลั ง พลที่ เ ข้ า พั ก อาศั ย โดยยั ง รั ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ใน
สภาพแวดล้อม คชรน. จึงกาหนดคุณลักษณะของที่หลบภัยส่วนรวม แต่ละประเภทดังนี้
(๑) ประเภทตั้ง อยู่กับที่ ที่หลบภัยส่ว นรวมประเภทนี้มักเป็ นส่วนหนึ่ง ของอาคาร
สถานที่ ถาวร มีสภาพมั่นคงแข็งแรง หรือกึ่งมั่นคง หรือไม่แข็งแรงแต่สร้างขึ้นมาพิเศษ หรือมีการ
ดัดแปลงอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยส่วนรวม
(๒) ประเภทเคลื่อนที่ ระบบที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวมลักษณะนี้ มักจะเป็นแท่นที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ อาจเป็นทั้งประเภทที่ให้บริการเข้า -ออก
ที่หลบภัยเมื่อเผชิญกับอันตรายจาก คชรน. ในขณะที่เคลื่อนที่และประเภทที่ไ ม่สามารถให้บริการ
ในขณะเคลื่อ นที่ สะพานเดิน เรื อเป็น ตัว อย่ างที่ ดีส าหรับ ที่ห ลบภัย ส่วนรวมประเภทเคลื่ อนที่
เนื่องจากภายในมีการทางานของหลายภาคส่วน ซึ่ง สามารถปูองกัน อย่างแน่นหนาไม่ให้อากาศ
ภายนอกไหลเข้าไปได้ และใช้ระบบกรองอากาศที่หมุนเวียนอากาศอยู่ภายใน
(๓) ประเภทเคลื่อนย้ายได้ เป็นระบบที่หลบภัยที่ตั้งอยู่ เดี่ยว ๆ สามารถเคลื่อนย้าย
ไปใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการได้ โดยปกติที่หลบภัยประเภทนี้มักไม่มั่นคงแข็งแรงนัก แต่สามารถนาเข้า
ไปประกอบติดตั้งในอาคารหรือสถานที่ปิดได้ ที่หลบภัยส่วนรวมประเภทนี้สามารถนาไปตั้ งบนเรือที่
ไม่มีสะพานเดินเรือที่ไม่สามารถปูองกัน คชรน. ได้
(๔) ประเภทผสม ระบบที่หลบภัยส่วนรวมประเภทผสมเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ
ติดตั้งภายในยานรบหรืออากาศยานโดยมีระบบกรองอากาศหรือระบบเปุาอากาศเสริมขึ้น มาเพื่อ
ปูอนอากาศให้แก่กาลังพล ระบบนี้ออกแบบเพื่อปูองกันระบบทางเดินหายใจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะกับ
กาลังพลที่ต้องปฏิบัติงานที่ต้องใช้กาลังมากกว่าปกติ
๒-๑๓ การป้องกันยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ (Equipment and Materiel Protection)
ก. นอกจากมาตรการปูองกันทั่วไปดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว เครื่องยิงและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
ควรออกแบบมาให้เหมาะกับพลประจาเมื่อต้องสวมยุทธภัณฑ์ปูองกันตนในระดับการปูองกันสูงสุดให้
สามารถใช้ยุทโธปกรณ์นั้นหลังจากการเปื้อนพิษได้ โดยที่ไม่จาเป็นต้องทาลายล้างพิษยุทโธปกรณ์
ข. ความสามารถต้านทานผลกระทบจากอาวุธ คชรน. ของยุทโธปกรณ์ อาจพัฒนาให้ดีขึ้น
โดยใช้เทคนิคและวิธีการและหลักปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) การเปื้อนพิษ คชรน. การเปื้อนพิษและการแทรกซึมเกาะติดที่ผิวของยุทโธปกรณ์
สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดลงได้ ด้วยการเก็บยุทโธปกรณ์ไว้ในอาคาร ใช้วัสดุที่ทนต่อสารเคมีหรือใช้
วัสดุที่เหมาะสมปิดคลุม ปิดประตู หน้าต่างและช่องระบายอากาศให้มิดชิด
(๒) ห้วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา (EMP) และผลจากรังสีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว
(TREE) การทะลุทะลวงของ EMP เข้าไปในยุทโธปกรณ์และผลกระทบจาก TREE สามารถลดลงให้
เหลือน้อยที่สุดได้ด้วยการเก็บยุทโธปกรณ์ไว้ในภาชนะจัดเก็บพร้อมปิดผนึกให้เรียบร้อย เก็บสายไฟ
ให้เหลือสั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้ ยุทโธปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ให้ปิดสวิตช์ ถอดสายไฟและสายสัญญาณ

- ๒๖ ๒-๑๔ การจัดการกับอันตราย (Hazard Management)
ก. การจัดการกับอันตรายหมายถึงมาตรการที่ใช้ขจัดผลกระทบจากเหตุการณ์ คชรน.
ต่อการปฏิ บัติ การ โดยอาศัยหลัก การการเตือ นอั นตรายล่ว งหน้า การควบคุม อันตรายด้ วยการ
หลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ การควบคุมการแพร่กระจาย และการควบคุมการได้รับสารอันตรายรวมทั้ง
การทาลายล้างพิษ เมื่อกาลังพลหรือยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะหรือสถานจัดเก็บสิ่งอุปกรณ์เผชิญกับ
อัน ตรายอาจต้ อ งสวมใส่ ยุ ท ธภัณ ฑ์ ปู อ งกั น ตนเป็ น เวลานาน ดั ง นั้ น ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ปู อ งกั น ตนที่ ด้ อ ย
ประสิทธิภาพควรจะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น หลักการสาคัญ ในการเผชิญ กับ ภัยคุกคามคือการ
หลีกเลี่ยงอันตรายและมีความเสี่ยงที่ จะเปื้อนพิษ หากจาเป็นต้องทาลายล้างพิษ ให้รีบดาเนินการ
ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออานวย การจัดการกับอันตรายต้องผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธการ และต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ
ข. ประเภทของการเปื้อนพิษ การเปื้อนพิษคือการปนเปื้อนสาร คชรน. โดยการเกาะติด
การดูดซับ การดูดกลืน ต่อสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ กาลังพล หรือวัสดุต่าง ๆ การปฏิบัติภารกิจในบริเวณ
ที่มีการเปื้อนพิษ จะไปกระตุ้นอนุภาคหรือของเหลวซึ่งจะทาให้เกิดผลอันตรายตามมาจากลม และน้า
ที่ไหลบ่า และของเสียที่เกิดการทาลายล้างพิษอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อีก ประเภทของการเปื้อนพิษ
ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
(๑) การเปื้อนพิษทีพ่ ื้นผิว เป็นการเปื้อนพิษสารอันตรายที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง
ในบริเวณพื้นผิว
(๒) การเปื้ อนพิษในอากาศ อากาศเกิด การเปื้อนพิษ ได้ ในลั กษณะที่เป็ น ไอ หรื อ
ของเหลว หรือฝุุนแอโรซอล
(๓) การเปื้อนพิษในน้า น้าทีเ่ ปื้อนพิษจากสารอันตรายในรูปของเหลวหรือของแข็ง
๒-๑๕ การดาเนินการป้องกันอันตรายก่อนล่วงหน้า (Pre-Hazard Precaution)
การเตรียมปูองกันอันตรายก่อนล่วงหน้าจะช่วยลดโอกาสที่จะเป็นเปูาหมายการโจมตีด้วย
อาวุธ คชรน. และหากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. จะช่วยให้ลดผลกระทบจากสาร คชรน.
ให้เหลือน้อยที่สุด มาตรการดังกล่าวต้องพิจารณาและเตรียมการไว้ตั้งแต่การจัดทาแผนยุทธการ และ
หากทราบแน่ชัดในเรื่องภัยคุก คาม ควรนามาตรการมาใช้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ การเตรียมการ
ระวังปูองกันอันตรายล่วงหน้า มีดังนี้
ก. การใช้ที่กาบัง ที่หลบภัยที่มั่นคงแข็ง แรง อาคาร เรือโดยเฉพาะบริเวณสะพาน
เดินเรือ เป็นที่กาบังที่ดีที่สุดในการปูองกันอันตรายทุกประเภท หากส่วนกาบังเหนือศีรษะหรือหลังคา
ทาด้วยวัสดุที่ปูองกันการซึมผ่านจะให้การปูองกันที่ดีที่สุด แต่ถ้าไม่มี สามารถใช้ผ้าใบกันน้า แผ่น
ผ้าใบปูพื้นก็อาจช่วยลดการเปื้อนพิษได้
ข. การพราง การซ่อนพราง การกระจายกาลัง และการลวง การนาวิธีการพราง
การซ่อนพราง การกระจายกาลัง และการลวงมาใช้อย่างรัดกุม จะช่วยลดการถูกตรวจพบและการ
ตกเป็นเปูาหมายการโจมตีได้มาก

- ๒๗ ค. การพรมน้าเรือก่อนล่วงหน้า การใช้ระบบฝอยน้าคลุมเรือ (wash down) จะทา
ให้เรือเปียกไว้ก่อน เป็นวิธีการปูองกันการเปื้อนพิษสาร คชรน. ซึ่งเป็นการลดการเปื้อนพิษที่ตกค้าง
ง. ระบบแรงดั น อากาศภายในสูง ภายในล าเรื อและยานรบยุ คปั จ จุบั น มีร ะบบ
แรงดัน อากาศภายในสูงกว่าภายนอก จึง สามารถปูองกันการเล็ดลอดของอนุภาคฝุุนละออง หยด
เหลว และไอผ่านเข้าไปภายในได้
จ. ความซ้ าซ้ อ น ผลกระทบที่ เ กิ ด จากอั น ตรายด้ า น คชรน. ต่ อ หน่ ว ยก าลั ง รบ
สามารถลดให้เหลือน้อยที่สุดได้ หากมีการวางแผนเพื่อลดความซ้าซ้อน หลักการนี้สามารถนาไปใช้
กับหน่วยทุกระดับ
ฉ. การหลีกเลี่ยง หากเป็นไปได้ ควรกาหนดที่ตั้งหน่วยที่ล่อแหลมให้อยู่พ้นระยะยิง
ของระบบส่งยุทธปัจจัยด้าน คชรน. ของฝุายข้าศึก
๒-๑๖ การควบคุมอันตราย (Hazard Control)
ก. การหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสี่ยงต่อการเปื้อนพิษถือว่าเป็นหลักพื้นฐานในการ
ปูองกัน คชรน. แต่หากเกิดอันตรายขึ้นจาเป็นต้องใช้ มาตรการควบคุมอันตรายที่มีประสิทธิภาพ
หากไม่สามารถควบคุมอันตรายเนื่องจากความจาเป็นทางการยุทธ์ อาจมีโอกาสทาให้ส่วนกาลังรบมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
ข. การหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ มาตรการการหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ มีดังนี้
(๑) การติดตั้งปูายเตือนภัย บริเวณแหล่งจัดเก็บสิ่ง อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ พื้นดินซึ่ง
ทราบแน่ชัดแล้วว่ามีการเปื้อนพิษ ต้องติดตั้งปูายเตือนภัยเพื่อให้กาลังพลหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ
(๒) การควบคุมการเคลื่อนย้าย มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายนามาใช้เพื่อปูองกัน
ไม่ให้หน่วยกาลังรบเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่เปื้อนพิษ
(๓) การวางแผนเส้นทาง การวางแผนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง จะช่วยลดอันตราย
ที่เกิดจากการแพร่กระจายการเปื้อนพิษ
(๔) การย้า ยที่ตั้ง ใหม่ หน่วยกาลัง รบที่ตั้ ง อยู่ใ นพื้นที่ ที่มีอัน ตรายจาก คชรน. หาก
เป็นไปได้ให้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ที่พ้นจากพื้นที่อันตราย
ค. การควบคุมการแพร่กระจาย วิธีการควบคุมการแพร่กระจายการเปื้อนพิษ มีดังนี้
(๑) การจากัดการแพร่กระจายการเปื้อนพิษ การจากัดการแพร่กระจายการเปื้อนพิษ
จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายโดยรอบ การเข้า-ออกพื้นที่อันตรายหลังจากเกิดเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. แผนการเคลื่อนย้ายต้องถ่วงดุลระหว่างความเร่งด่วนในการปฏิบัติภารกิจกับ
โอกาสที่ จ ะได้ รั บ อั น ตราย ทั้ ง นี้ต้ อ งได้ รั บ ค าแนะน าจากฝุ า ยอานวยการด้ า นยุ ท ธการและฝุ า ย
อานวยการด้าน คชรน. เมื่อพิสูจน์ทราบได้ว่ามีอันตรายจากสารชีวะ มาตรการการเคลื่อนย้ายกาลัง
ทหาร จาเป็นต้องคานึงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย
(๒) การสกัดกั้นอันตราย ต้องใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อสกัดกั้ นอันตรายจาก คชรน.
ทางกายภาพไม่ให้แพร่กระจายไปสู่พื้นที่ ไม่เปื้อนพิษ และมีท่าทีเป็นความเสี่ยงที่จะไปสู่หน่วยกาลัง

- ๒๘ รบซึ่ ง ไม่ ไ ด้เ ตรีย มการปู อ งกั น ไว้ การสกั ด กั้น ทางกายภาพอาจหมายรวมถึ ง การควบคุม การ
แพร่กระจายอันตรายจาก คชรน. ที่เกิ ดจากการรั่วไหลของกระสุน กลไกแบบแสวงเครื่อง หรือจาก
แหล่งอุตสาหกรรม มาตรการดังกล่าวอาจเป็นมาตรการถาวร มาตรการชั่วคราว หรือเป็นมาตรการ
เฉพาะก็ได้
(๓) การจัดการกากของเสีย วัสดุที่เปื้อนพิษหรือวัสดุติดเชื้อ รวมทั้ง ของเหลวที่เกิด
จากการทาลายล้างพิษจาเป็นต้องกักเก็บพร้อมกับติดตั้ง ปูายเตือนภัย รอการกาจัดอย่างเหมาะสม
ต่อไป
ง. การจัดการกับการได้รับสารอันตราย ต้องได้รับการฝึกในหัวข้อต่อไปนี้
(๑) การควบคุมการได้รับสารอันตราย กาลังพลแต่ละคนต้องรักษาระดับการได้รับ
สารอันตรายให้ต่าที่สุดอย่างสมเหตุสมผล (As Low As Reasonably Achievable – ALARA) โดย
เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงซึ่งผนวกอยู่ในคาสั่งยุทธการ
(๒) การจัดการข้อมูลอันตรายด้าน คชรน. บันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์
คชรน. ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้จะนามาใช้ในการจัดทาแผนยุทธการ เพื่อปูองกันไม่ให้
กาลังฝุายเราเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ภายหลังยุติความ
ขัดแย้ง สาหรับรายละเอียดการได้รับสารอันตรายของกาลังพลแต่ละคนต้องบันทึกอยู่ในประวัติการ
รักษาของแพทย์ ทั้งนี้เพื่อประเมินผลการรักษา ให้การรักษา รวมทั้งการเฝูาติดตามผลกระทบใน
ระยะยาว ในทานองเดียวกัน ยุทโธปกรณ์รวมถึงยานพาหนะต้องทาการบันทึกประวัติการปรนนิบัติ
บารุงและลงหมายเหตุไว้ด้วย
(๓) การหมุนเวียนหน่วย จาเป็นต้องพิจารณาและวางแผนการใช้หน่วยให้หมุนเวียน
เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันตราย เพื่ อลด ความเสี่ยงอันตราย ระยะเวลาที่ ใช้ยุทธภัณฑ์ปูองกัน
การได้รับอันตรายสะสม เนื่องมาจากการแต่งกายปูองกันในระดับสูงสุดทาให้ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจลดลง และต้องการรักษาระดับการได้รับ สาร คชรน. ของกาลัง พลทั่วทั้งกองทัพให้มี
น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
๒-๑๗ การทาลายล้างพิษ (Decontamination)
หากการเตือนภัยและมาตรการควบคุมอันตรายขาดประสิทธิภาพ หรือ ไม่อาจหลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับสาร คชรน. ได้ จาเป็นต้องทาลายล้างพิษ การทาลายล้างพิษเป็นกระบวนการที่ทาให้
กาลังพล ยุทโธปกรณ์ และพื้นที่ปลอดภัย จากการเปื้อนพิษด้วยวิธี การดูดกลืน ทาลาย ทาให้เป็น
กลาง ทาให้หมดอันตราย หรือกาจัดสาร คชรน.
ก. หลักการทาลายล้างพิษมีดังต่อไปนี้
(๑) ทาลายล้างพิษให้เร็วที่สุดเท่าที่กระทาได้
(๒) ทาลายล้างพิษเฉพาะเท่าที่จาเป็นหรือตามความจาเป็นทางด้านการยุทธ์
(๓) ให้ดาเนินการ ณ บริเวณที่ใกล้กับแหล่งเปื้อนพิษเท่าที่กระทาได้
(๔) จัดลาดับความเร่งด่วน

- ๒๙ ข. การทาลายล้างพิษอาจเป็นการกระทาเชิงรับหรือเชิงรุกก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน
ของสถานการณ์ทางด้านยุทธการและ/หรือสถานการณ์ทางด้านยุทธวิธี ประเภทของการทาลาย
ล้างพิษ มีดังนี้
(๑) การทาลายล้ างพิษเชิง รับ หรือ “การทาลายล้างพิษที่อาศัย ธรรมชาติ ” หรือ
“การทาลายล้างพิษที่อาศัยลมฟูาอากาศ” เป็นการทาลายล้างพิษโดยอาศัยกระบวนการสลายตัว
ตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่ากระบวนการนี้จะต้องใช้เวลานาน แต่ เป็นวิธีการที่ใช้แรงคนและทรัพยากร
น้อยที่สุด วิธีการทาลายล้างพิษลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่กั บสภาพลมฟูาอากาศ
สิ่ง อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ที่ทิ้งไว้ให้ธรรมชาติ ทาลายล้างพิษแบบเชิง รับต้องคัดแยกออกไปและ
ติดตั้งปูายเตือนภัยไว้ด้วย
(๒) การทาลายล้างพิษเชิงรุก เป็นการทาลายล้างพิษที่อาศัยกระบวนการหรือกลไก
ทางด้านเคมี ชีวะ เพื่อขจัดหรือทาให้วัตถุเคมี ชีวะ และรังสี มีสภาพเป็นกลาง การใช้การทาลายล้าง
พิษเชิงรุกเมื่อการเปื้อนพิษส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อขีดความสามารถในการยุทธ์ของกองกาลัง
ร่ ว ม การท าลายล้ า งพิ ษ เชิ ง รุ ก มี ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ การท าลายล้ า งพิ ษ เร่ ง ด่ ว น (Immediate
decontamination) การทาลายล้างพิษบางส่วน (operational decontamination) และการ
ทาลายล้างพิษอย่างประณีต (thorough decontamination)
ค. การทาลายล้างพิษขั้นสมบูรณ์ เป็นการทาลายล้างพิษยุทโธปกรณ์และ/หรือกาลัง
พลที่ถอนตัวจากการปฏิบัติการชั่วคราวหรือถาวร เพื่อ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ในการขนย้าย
การปรนนิบัติบารุง การนาไปใช้ หรือ การนาไปกาจัด การทาลายล้างพิษขั้นสมบูรณ์จะดาเนินการ
ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อได้รับอนุมัติให้ขนย้าย
๒-๑๘ มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์และการป้องกันโรคล่วงหน้า
(Medical Countermeasure and Pre-Treatment)
ก. มาตรการตอบโต้ ท างการแพทย์ แ ละการปู อ งกั น โรคล่ ว งหน้ า ท าให้ ค วามไวรั บ
(susceptibility) อันตรายจาก คชรน. ของกาลังพลลดน้อยลง
ข. ผบ.หน่วย และฝุายอานวยการ ต้องตกลงใจตามข้อเสนอแนะของฝุายการแพทย์ในการ
ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เช่น การให้ยาปูองกันโรค หรือการฉีดยาปูองกัน
(การฉีดวัคซีน การให้ยารักษาโรค) รวมถึงการปูองกันโรคล่วงหน้า (Pre-Treatment) มาตรการตอบ
โต้ ท างการแพทย์ แ ละการปู อ งกั น โรคล่ ว งหน้ า ต้ อ งเป็ น ไปตามค าแนะน าด้ า นสาธารณสุ ข
ระดับประเทศ
ค. มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์เพื่อบรรเทาผลอันตรายจาก คชรน. ประกอบด้วย
(๑) ในระหว่างการปฏิบัติการต้องบังคับใช้มาตรการสุขศาสตร์ทหารในสนาม (field
hygiene) อย่างเคร่งครัด
(๒) ใช้การรักษาโรค/การปูองกันโรคล่วงหน้าก่อนที่เกิดการโจมตี เมื่อประเมิน ถึ ง
โอกาสที่จะมีการใช้สารใดสารหนึ่ง

- ๓๐ (๓) หลั ง จากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ให้ ท าการคั ด กรองอาการจากการได้ รั บอั น ตรายเพื่ อ
พิจารณาถึงความจาเป็นในการใช้มาตรการทางการแพทย์
(๔) หลังจากการให้วัคซีนแล้ว ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ในการให้ยาปฏิชีวนะ
ควบคู่ไปด้วยหรือไม่
(๕) จากัดการเคลื่อนย้าย และเฝูาระวังการแพร่เชื้อไปสู่สาธารณชนทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งการกาจัดเชื้อโรคที่ติดต่อจากศพผู้เสียชีวิต
๒-๑๙ การสนับสนุนทางการแพทย์ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
(Medical Support in CBRN Environment)
ก. ความท้าทายที่ยากที่สุดประการหนึ่งของฝุายการแพทย์คือการกาหนดความต้องการที่
จะปกปูองกาลังรบได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งการจัดการผู้ปุวยจานวนมากภายใต้แวดล้อม คชรน. ด้วย
การประสานงานและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสาคัญ ต่อการสนับสนุนทางการแพทย์
และการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรอย่างเร่งด่วน
ข. การรับรู้สถานการณ์ (Situational Awareness- SA) และการบัง คับบัญ ชา ฝุาย
การแพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการรับรู้สถานการณ์และการบังคับบัญชา ดังนี้
(๑) ประเมินค่าข่าวกรองทางการแพทย์ และให้ข้อเสนอแนะแก่ ผบ.หน่วย และฝุาย
อานวยการ เกี่ยวกับลักษณะการเจ็บปุวยจาก คชรน. ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกาลังพลใน
ระหว่างการปฏิบัติการ
(๒) จัดทาประเมินความเสี่ยงด้านการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงใน
การปฏิบัติการในภาพรวม
(๓) สนับสนุนข้อมูลการเตือนภัยและการรายงาน จากเหตุการณ์ด้าน คชรน. ที่เกิดขึ้น
จริงรวมทั้งผลอันตรายเข้าสู่ระบบการควบคุมบังคับบัญชา เพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพหรือการไร้
สมรรถภาพของกาลังพลที่ส่งเข้าประจาการในพื้นที่
ค. การวางแผนปูองกันสุขภาพของส่วนกาลังรบ ฝุายการแพทย์ต้องประสานอย่างใกล้ชิด
กับฝุายข่าว ในด้านข่าวกรองทางการแพทย์ เพื่อประเมินถึง โอกาสเกิดเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกั บ
คชรน. และมั่ นใจว่าเตรียมมาตรการตอบโต้ทางการแพทย์และการ ปูองกัน โรคล่ว งหน้าได้อย่า ง
เหมาะสม
ง. การจัดการผู้ปุวยจานวนมาก การจัดการผู้ปุวยหมายถึง การรวบรวมขีดความสามารถ
ด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์กาลังรบ การส่งต่อการดูแลรักษาผู้ปุวยให้ดีที่ สุด และการฟื้นฟู
ผู้ปุวยให้สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้มากที่สุด หลังจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คชรน. อาจมี
ผู้ปุวยจานวนมากเกินกว่าขีดความสามารถของระบบให้การรักษาทางการแพทย์ ฝุายการแพทย์
จาเป็นต้องพัฒนาแผนจัดการกับกระแสผู้ปุวยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความต้องการรักษาพยาบาลที่
เพิ่มมากขึ้นด้วย แผนดังกล่าวต้องระบุถึงการจัดการ การส่งกลับผู้ปุวยจากเหตุการณ์ คชรน. การ

- ๓๑ หลีกเลี่ยงไม่ให้การเปื้อนพิษแพร่กระจายออกไป และการรักษาโรคติดเชื้อ การรักษาผู้ปุวยจานวน
มากจาเป็นต้องขยายความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ
จ. การส่งกลับสายแพทย์ การส่ง กลับผู้ปุวยสายแพทย์เป็นกระบวนที่มีการควบคุมใน
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หรือผู้เจ็บปุวยไปยังสถานพยาบาล โดยปกติแล้ว ผู้ปุวยหรือกาลัง พลที่
ทราบหรือสงสัยว่าเปื้อนพิษ คชรน. จะไม่ส่งกลับทางอากาศก่อนได้รับการทาลายล้างพิษ ในกรณี
พิเศษอาจส่งกลับสายแพทย์ก่อนได้รับการทาลายล้างพิษ ทั้งนี้เพื่อรักษาชีวิต อวัยวะแขนขา และ
ดวงตา หรื อเพื่ อด ารงสภาพขีด ความสามารถทางการยุท ธ์ ทั้ ง นี้ต้ อ งปู อ งกั น การเปื้ อ นพิ ษ ไม่ ใ ห้
แพร่กระจายในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
หมายเหตุ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในการส่งกลับทางอากาศสาหรับผู้ป่วยที่แพร่เชื้อและผู้ป่วย
เปื้อนพิษอาจต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.กองกาลังร่วมหรือผู้อานาจในระดับชาติ

ฉ. การปฏิบัติการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของการ
บริการทางการแพทย์คือการให้การรักษาพยาบาลผู้ปุวยอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันเวลา
มี ก ารวางแผนและจั ด การกั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ส ายแพทย์ กากของเสี ย การเปื้ อ นพิ ษ และสถาน
รักษาพยาบาลอย่า งครบถ้ว นสมบูรณ์ ซึ่ง จะเอื้อ ต่ อการสนั บสนุ นทางการแพทย์ เ พื่อให้การดูแ ล
รักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

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

บทที่ ๓
การปฏิบัติการป้องกัน ในห้วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการโจมตี
๓-๑ กล่าวเบื้องต้น (Background)
การปฏิบัติในการปูองกัน ในห้วงก่อน ระหว่างและภายหลังการโจมตี ด้วยอาวุธ คชรน.
ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปูองกันเมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุอุตสาหกรรมอันตรายไว้ด้วย
๓-๒ การปฏิบัติทั่วไปก่อนการโจมตี (Common Preattack Action)
มีข้อปฏิบัติในการปูองกัน ในห้วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการโจมตี ทั้ง นี้การปฏิบัติ
ของกําลังพลจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการโจมตีรวมถึงการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย
ก. การปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปสํ า หรั บ ห้ ว งก่ อ นการโจมตี ที่ ส ามารถเตรี ย มการได้ ก่ อ นจะเข้ า
ปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. ดังนี้
(๑) ประเมิ น ภั ย คุ ก คามด้ าน คชรน. พร้ อ มกั บ ความเสี่ ย ง ลั ก ษณะการโจมตี ที่เคย
เกิ ด ขึ้ น และความล่ อ แหลม ผบ.หน่ ว ย ต้ อ งติ ด ตามการประเมิ น ด้ า นการข่ า ว รวมทั้ ง รายงาน
สถานการณ์ (SITREPS) และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการแสวง
ข้อตกลงใจตามข่าวสารที่ได้รับเพื่อการใช้หรือไม่ใช้มาตรการปูองกัน คชรน. ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ
กระจ่างชัดของสถานการณ์การโจมตี ในการประเมินความล่อแหลมนั้น ควรพิจารณาถึง ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดเก็บ สถานที่ผลิต การขนส่ง รวมถึง การส่ง ทางท่อ ของวัตถุอุตสาหกรรม
อันตรายในพื้นที่ปฏิบัติการ
(๒) ปฏิบัติตามแผนประสานการปฏิบัติ สําหรับการปูองกัน คชรน. ผบ.หน่วย ควร
กํากับให้มีการปฏิบัติตามแผนการปูองกัน คชรน. ซึ่งเป็นแผนที่ได้ปรับให้เข้ากับการปฏิบัติของหน่วย
แล้ว การปฏิบัติตามแผนไม่จํากัดแต่เฉพาะการนําเครื่องตรวจหาที่มีอยู่แจกจ่ายไปใช้งานเท่านั้น แต่
รวมไปถึงการแจกจ่ายยุทธภัณฑ์ปูองกันตนและการฝึกด้วย สําหรับแผนการปูองกัน คชรน. อาจรวม
ไปถึงข้อกําหนดตามระเบียบปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบภายใต้สภาพแวดล้อม
คชรน. ด้วย
(๓) กําหนดที่ตั้งสถานีทําลายล้างพิษแล้วนําเสนอ ผบ.หน่วย ซึ่ง ผบ.หน่วย จะตกลง
ใจเลือกที่ตั้งสถานีทําลายล้างพิษโดยอาศัยปัจจัย ภารกิจ ข้าศึก ภูมิประเทศและสภาพอากาศ กํา ลัง
ฝุายเรารวมทั้งการสนับสนุน มีเวลาเพียงพอและประชาชนในพื้นที่ (METT-TC) ใกล้แหล่งน้ํา มีการ
คมนาคมที่ดีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถส่งกําลังบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) กําหนดและบังคับใช้ระดับลักษณะแต่งกายปูองกันตามภารกิจ (ลภ.) เป็นไปตาม
สถานการณ์ ผบ.หน่ ว ย ควรกํ า หนดและสั่ง ใช้ ระดั บ ลภ. ที่เ หมาะสม และปรั บเปลี่ย นไปตาม
สถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม

- ๓๓ (๕)

วางเครื่องตรวจหาเข้าประจําจุดและเปิดใช้งาน สําหรับหน่วยที่อยู่ในแผนการ
ปูองกัน คชรน. ควรจะนําเครื่องตรวจวัดสารเคมีที่มีในอัตรามาใช้งาน
(๖) กําหนดให้มีที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวมและเตรียมการใช้งาน ผบ.หน่วย ควร
กํากับและจัดให้มีที่หลบภัย คชรน. เพื่อใช้ เป็นส่วนควบคุมบังคับบัญชา เป็นที่พักผ่อน และเป็นที่
ผ่อนคลายสําหรับปูองกันอันตรายจากอาวุธ คชรน. อาจพิจารณาเลือกใช้อาคารที่เหมาะสมให้เป็นที่
หลบภัย คชรน. ส่วนรวม
(๗) เฝูาสังเกตสิ่งบอกเหตุถึงการโจมตี กําลังพลทุกนายต้องตื่นตัวเมื่อมีสัญญาณการ
โจมตี สิ่งบอกเหตุการณ์โจมตีที่ใช้ในกระบวนการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว ได้ใช้ข้อมูลที่ไ ด้
จากการลาดตระเวน คชรน. ซึ่งข้อมูลจากการลาดตระเวน คชรน. ช่วยยืนยันหรือปฏิเสธถึงหนทาง
การปฏิบัติของข้าศึกที่อาจเป็นไปได้
(๘) ผบ.หน่วย ต้องกําชับกําลังพลให้รู้จักการปูองกันอันตราย โดยให้ผิวหนังสัมผัสกับ
อันตรายให้น้อยที่สุด (อาทิ ปล่อยปลายแขนเสื้อลง และกลัดกระดุมคอเสื้อ) แม้ว่ามีข้อห่วงใยกับการ
สูดดมสารอันตรายผ่านเข้าทางเดินหายใจ แต่สารเคมีหลายชนิดสามารถซึมผ่านเข้าทางผิวหนัง หรือ
ผ่านเข้าทางบาดแผล รอยแตกทีผ่ ิวหนัง หรือตามรอยถลอกได้
(๙) ปิดคลุมยุทโธปกรณ์ที่สําคัญต่อภารกิจ ผบ.หน่วย ควรสั่งการให้หน่วยทําการปิด
คลุมยุทโธปกรณ์ที่สําคัญต่อการปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยลดความจําเป็นในการทําลายล้างพิษและลด
โอกาสการเปื้อนพิษต่อกําลังพลเมื่อนํายุทโธปกรณ์มาใช้งาน
(๑๐) ใช้วิธี รักษาสุขศาสตร์ทหารอย่างต่ อเนื่อ ง ผบ.หน่ วย ต้ องให้กําลัง พลฝึก จนเป็น
นิสัยสําหรับรักษาสุขศาสตร์ทหารไว้ตลอดเวลา
(๑๑) จัดเตรี ยมสถานที่แรกรับผู้ ปุว ย (Provide Primary Care) ผบ.หน่ วย ควรมี
แผนเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน สําหรับการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้กําลัง พลที่บาดเจ็บ รวมไปถึง
แผนการส่งกลับสายแพทย์ไว้ด้วย
(๑๒) ติดตามการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศเป็นปัจจัยสําคัญต่อการปล่อย
กระจายแอโรซอลของสารเคมี/ชีวะ (ทั้งที่เป็นการกระทําโดยเปิดเผยและในทางลับ) หากคาดว่ามี
การปล่อยกระจายสารเคมี/ชีวะ (เช่น มีสิ่งบอกเหตุ) ผบ.หน่วย อาจกํากับให้ตรวจหาและเฝูาระวัง
หรือปฏิบัติในการปูองกัน คชรน. ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์
(๑๓) บูรณาการระบบการเตือนภัยและการรายงานที่มีอยู่เข้าด้วยกัน
(ก) ระบบการเตือนภัยและการตรวจหา
 การเตือนภัย/เครื่องตรวจหาสาร คชรน. เป็นวิธีปูองกันที่มีประสิทธิภาพ
และมีความสําคัญ หากไม่มี การเตือนภัย/เครื่องตรวจหาแล้ว หน่วยจะไม่สามารถแจ้ง เตือนและ
ตรวจหาการเปื้อนพิษได้เลย เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูงยิ่งต้องใช้การเตือนภัย/เครื่องตรวจหา
และหน่วยต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน (การสวมหน้ากากปูองกัน การใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน)

- ๓๔  การเตือนภัยอาวุธชีวะ สัญญาณแรกที่บ่งชี้ ถึง โจมตีด้วยอาวุธชีวะคือมี
กําลังพลล้มปุวยพร้อมกันเป็นจํานวนมาก
(ข) สัญญาณเตือนภัย สัญญาณเตือนภัยการโจมตีแบบง่ายและสะดวกที่สุด คือ
การใช้เสียงสัญญาณและทัศนสัญญาณ กําลังพลต้องแจ้งเตือนผู้อื่นด้วยสัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่ ง
อย่างใดหรือใช้ทั้งสองรูปแบบ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อเกิดการโจมตีหรือเมื่อตรวจพบอันตราย
สัญญาณเตือนภัยต้องชัดเจนไม่สับสนด้วยสัญ ญาณหรือเสียงอย่างอื่นในสนามรบ ผู้ที่ได้ยินหรือเห็น
สัญญาณเตือนภัยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันตนเองแล้ว ส่งสัญญาณต่อ ๆ ไป อย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้ข่าวสารกระจายไปทั่วพื้นที่ และอาจกระจายข่าวสารการโจมตีผ่านช่องทางการ
สื่อสารอย่างอื่นด้วย
 สัญญาณคําพูด คําพูดเป็นวิธีการสื่อสารอันดับแรกที่จะเตือ นภัยเกี่ยวกับ
การโจมตีหรืออันตราย คชรน. การเตือนภัยด้วยคําพูดสําหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ คือคํา
ว่า “แก๊ส” โดยผู้ส่งสัญญาณเตือนภัยต้องสวมหน้ากากตนเองก่อน แล้วตะโกนคําว่า “แก๊ส!” ให้
ดังที่สุดเท่าที่จะทําได้ เมื่อทุกคนที่ได้ยินเสียงต้องรีบสวมหน้ากากทันทีแล้วส่งสัญญาณซ้ําต่อ ๆ กันไป
สัญ ญาณคํ า พู ด ที่ ใ ช้ เ ตื อ นภั ย เมื่ อเกิ ด การตกของฝุุ น กั ม มั น ตรั ง สี สํ า หรั บ หน่ ว ยในพื้ น ที่ คื อ คํ า ว่ า
“ฟอลเอาท์” ในกรณีที่ตรวจพบการตกของฝุุนกัมมันตรังสีเป็นครั้งแรก ซึ่งมักจะเป็นการเฝูาตรวจ
โดยให้เครื่องมือวัดรังสี ซึ่งอาจเป็นการเฝูาตรวจ ณ ที่บังคับการของหน่วย (Command Post – CP)
เมื่อเครื่องตรวจวัดรังสีบันทึกค่าอัตรารังสีได้จนถึงค่า ๑ เซนติเกรย์ต่อชั่วโมง (cGyph) หรือสูงกว่า
ค่านี้ (หรืออาจกําหนดให้ส่งสัญญาณเตือนที่ค่าอื่น) เครื่องมือจะส่งสัญญาณแจ้งเตือน
 เสียงสัญญาณ เสียงสัญญาณที่กําหนดขึ้นจะช่วยเสริมการเตือนภัยจาก
สัญญาณคําพูดและกระตุ้นเตือนถึงอันตรายจาก คชรน. ทีเ่ ข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้น เสียงสัญญาณอาจจะ
เป็นการส่งเสียงรัว เช่นการรัวเกราะ หรือการกระทําอย่างอื่นเพื่อให้เกิดเสียงดัง การเตือนภัยอาจจะ
ใช้วิธีบีบแตรยานพาหนะถี่ ๆ หรือเปิดสัญญาณไซเรนในกรณีที่สัญญาณคําพูดหรือสัญญาณรัวเกราะ
อาจถูกกลบด้วยสัญญาณอย่างอื่นในสนามรบ
 ทัศนสัญญาณ ใช้ศีรษะและแขน เป็นสัญญาณมาตรฐานสําหรับการแจ้ง
เตือนอันตราย คชรน. มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ สวมหน้ากากแล้วยื่นแขนออกไปข้างลําตัวให้ขนาน
กับพื้น กําหมัดหงายขึ้น ทําท่าชกเข้าที่ศีรษะอย่างเร็ว จากนั้นยื่นแขนกลับไปขนานกับพื้นอีกครั้งหนึ่ง
กระทําซ้ํา ๆ จนมีผู้สังเกตเห็น
 สัญ ญาณที่ อ าศั ยการมองเห็ น /การได้ ยิ น เมื่ อ เครื่ อ งสัญ ญาณแจ้ ง ภั ย
สารเคมีอัตโนมัติตรวจพบสารอันตราย ชุดส่งสัญญาณเริ่มทํางานด้วยการทําให้มองเห็นหรือมีการส่ง
เสียง ผู้ที่สังเกตเห็นหรือได้ยินเสียงต้องรีบสวมหน้ากากทันที แล้วรีบส่งสัญญาณต่อ ๆ ไป เจ้าหน้าที่
สื่อสารต้องรีบสวมหน้ากากแล้วส่งข่าวสารต่อไปให้ทั่วทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารของหน่วย กําลังพล
อื่น ๆ อาจจะช่วยกระจายข่าวสารซ้ําด้วยเสียงสัญญาณหรือทัศนสัญญาณด้วย

- ๓๕ (๑๔) ใช้สัญญาณเตือนภัยที่เตรียมไว้ในยามปกติ

(ก) สัญญาณเตือนภัยที่เป็นมาตรฐาน ผบ.หน่วย ใช้รูปแบบสัญญาณเตือนภัยที่
เป็นมาตรฐานสําหรับการเตรียมการปูองกันการโจมตีที่ตั้งหน่วยปกติ ใช้สําหรับเตือนภัยในขณะการ
โจมตีอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติภายหลังการโจมตีได้ยุติลงแล้วและแจ้งเตือนให้กลับเข้าประจํา หน้าที่
เตรียมพร้อมในสภาวะสงคราม ตารางที่ ๓ – ๑ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐานที่เตรียมไว้ในยามปกติ
ตารางที่ ๓ – ๒ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน สําหรับกองกําลังในพื้นที่ปฏิบัติการใช้กับการโจมตีด้วย
คชรน.
ตารางที่ ๓ – ๑ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐานที่เตรียมไว้ในยามปกติ
การเตือนภัยหรือ
สัญญาณ
สถานการณ์
การโจมตี
เปิดสัญญาณไซเรนด้วย
เสียงดัง ๆ ค่อย ๆ หรือ
เครื่องมืออย่างอื่น ประมาณ
๓ – ๕ นาที
การเตือนภัย
บีบแตร หรือเปุานกหวีด
หรือเครื่องมืออย่างอื่น ด้วย
เสียงรัว ประมาณ
๓ – ๕ นาที
การเตือนภัย
เปิดสัญญาณไซเรนด้วย
ฉุกเฉินในยามปกติ เสียงดังคงที่ หรือบีบแตร
ยาว หรือเปุานกหวีดยาว
หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน
ประมาณ ๓ – ๕ นาที

ปลอดภัย

ประกาศโดยหน่วยงานใน
พื้นที่

ความหมาย
ใกล้เกิดการโจมตี
หรือการโจมตีกําลัง
ดําเนินอยู่ หรือฝุุน
กัมมันตรังสีใกล้จะ
มาถึง

รายการต้องปฏิบัติ
 รีบหลบเข้าที่หลบภัยทันที หรือ
ปฏิบัติอย่างอื่นที่เหมาะสม

 คอยฟังคําแนะนําเพิ่มเติม

สถานการณ์สงบ แต่  เปิดวิทยุ โทรทัศน์หมุนไปฟัง
ภัยคุกคามยังคงอยู่
สถานีท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการ
อาจมีอันตราย หรือ
เคเบิ้ล เพื่อรับฟังข่าวสารใน
ยืนยันว่ามีอันตราย
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ฟังประกาศทีแ่ จ้งเตือน
ของสาธารณชน
สาธารณชนสําหรับคําแนะนํา
เพิ่มเติม
 เตรียมอพยพเข้าที่หลบภัยทันที
หรือทําการปูองกันอย่างอื่นที่
เหมาะสม
สถานการณ์ฉุกเฉิน กลับเข้าสู่การปฏิบัติตามปกติ หรือ
ยุติ
อาจริเริ่มงานฟื้นฟูถ้าเป็นไปได้

(ข) การติดต่อสื่อ สารที่รวดเร็ว ทําให้การเตือนภัยเป็ นการสื่อเจตนารมณ์ ของ
ผบ. หน่วย ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อกําชับกําลังพลและหน่วยให้ปฏิบัติตามแผนและปฏิบัติการปูองกัน
ตามสถานการณ์ที่พัฒนาไปตามห้วงเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือแจ้งเตือนให้กําลังพลทุกนายให้เข้า
ที่ กํ า บั ง สั ญ ญาณที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การเริ่ ม ปฏิ บั ติ ต ามแผนนั้ น อาจจะเป็ น สั ญ ญาณเฉพาะในพื้ น ที่

- ๓๖ ปฏิบัติการหนึ่งหรือในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ส่วนการปฏิบัติอย่างอื่น เช่น การกําหนดระดับ ลภ. หรือการ
หลบเข้าที่กําบังหรือที่หลบภัย อาจนําสัญญาณเตือนภัยมาประยุกต์ใช้ทั่วทั้ง พื้นที่หรือที่ตั้งหน่วยใน
ยามปกติด้ว ยก็ได้ ถึ งแม้ว่าสัญ ญาณเตือนภัยออกแบบเพื่อ ใช้เตื อนภัยจากการโจมตี ทางอากาศ
รวมทั้งขีปนาวุธ ปืนใหญ่ และการโจมตีทางภาคพื้นดิน แต่สามารถนํามาประยุกต์ใช้เตือนภัยเมื่อมี
การโจมตีด้วยอาวุธเคมี/ชีวะได้ด้วย
(ค) สถานการณ์เตือนภัย
 ในยามสงคราม ผบ.หน่ ว ย จะแจ้ ง สถานการณ์ เ ตื อ นภั ย เมื่ อ เริ่ ม การ
ปฏิบัติการปูองกันเชิงรับ เว้นแต่เป็นความจําเป็นของท้องถิ่นและยุทธบริเวณบังคับ โดยทั่วไปแล้ว
ที่ตั้งหน่วยในยามปกติจะใช้สัญญาณเตือนภัยและสถานการณ์เตือนภัย ดังปรากฏในตารางที่ ๓ – ๒
ซึ่ ง สถานการณ์ เ ตื อ นภั ย ผนวกกั บ คํ า แนะนํ า การปฏิ บั ติ ต ามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น วิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพสําหรับการกําหนดวิธีการตั้งรับเมื่อมีภัยคุกคามทางด้าน คชรน. ผบ.หน่วย สามารถ
สั่งใช้ระดับปูองกัน ลภ. ตั้งแต่ระดับ ลภ.๐ จนถึงระดับ ลภ.๔ หรือมีวิธีการอื่น เช่น ให้สวมหน้ากาก
เพียงอย่างเดียวก็ได้สําหรับการปูองกันในระดับต่ําสุด ซึ่งเป็นไปตามภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน
ตารางที่ ๓ - ๒ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน สาหรับกองกาลังในพื้นที่ปฏิบัติการ
ใช้กับการโจมตีด้วย คชรน. (ข้อเสนอแนะ)
สถานการณ์
เมื่อ
เหตุการณ์
การปฏิบัติ
เตือนภัย
ได้ยิน: เตือนภัย “เขียว” การโจมตียังไม่เกิดขึ้น
 ใช้ระดับ ลภ.๐ หรือตามสั่งการ ๑,๓
 ปฏิบัติเป็นปกติในสถานการณ์
เขียว
เห็น: ธงสีเขียว
สงคราม
(Green)
 กลับไปปฏิบัติภารกิจต่อ
 ปฏิบัติการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
ได้ยิน: เตือนภัย “เหลือง” การโจมตีอาจเกิดขึ้นได้  ใช้ระดับ ลภ.๒ หรือตามสั่งการ ๑
เหลือง
ภายในไม่เกิน ๓๐ นาที  ปูองกัน และปิดคลุม สป.
(Yellow)
เห็น: ธงสีเหลือง
 เข้าที่หลบภัย หรือหาที่หลบภัยที่มีสิ่ง
ปกคลุมศีรษะ ๒
ได้ยิน: เตือนภัย “แดง”
มีการโจมตีทางอากาศ
 เข้าที่กําบังทันที ๒
หรือไซเรนด้วย
หรือด้วยขีปนาวุธและยัง  ใช้ระดับ ลภ.๔ หรือตามสั่งการ ๑
ระดับเสียงดัง ๆ ค่อย ๆ
ดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง  รายงานการโจมตีที่สังเกตเห็น
เห็น: ธงสีแดง
แดง
(Red)
ได้ยิน: โจมตีภาคพื้นดิน
การโจมตีทางภาคพื้นดิน  เข้าที่กําบังทันที ๒,๓
หรือเสียงแตร
ยังดําเนินอยู่อย่าง
 ใช้ระดับ ลภ.๔ หรือตามคําแนะนํา ๑
(ประจําสถานีรบ)
ต่อเนื่อง
 ปูองกันตนเองและรักษาที่มั่น
 รายงานเหตุการณ์

- ๓๗ ตารางที่ ๓ - ๒ สัญญาณเตือนภัยมาตรฐาน สาหรับกองกาลังในพื้นที่ปฏิบัติการ
ใช้กับการโจมตีด้วย คชรน. (ข้อเสนอแนะ) (ต่อ)
สถานการณ์
เมื่อ
เหตุการณ์
การปฏิบัติ
เตือนภัย
ได้ยิน: เตือนภัย “ดํา”
การโจมตีได้ยุติลง
 ใช้ระดับ ลภ.๔ หรือตามสั่งการ ๑,๓
หรือไซเรน
สงสัยว่าจะมีการเปื้อน
 ปฐมพยาบาลตนเอง/เพื่อนคู่หู
ดํา
(ระดับเสียงดังคงที่)
พิษ คชรน. และ/หรือ
 ยังคงอยู่ในที่ที่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ
(Black)
อาจยังมีวัตถุระเบิดที่ใช้
หรือในที่หลบภัย จนกว่าจะมีคําสั่ง
เห็น: ธงสีดํา
งานได้
เปลี่ยนแปลง
๑.
สวมเครื่องแบบสนามและเสื้อเกราะ (ถ้าได้รับแจก) เมื่ออยู่ในที่โล่ง หรือเมื่อสั่ง
๒.
ผบ.หน่วย อาจสั่งให้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง หรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
๓.
สถานการณ์เตือนภัยนี้ บังคับใช้ทั่วทั้งเขตที่ตั้งปกติ หรือในเขตพื้นที่การรบ

 สัญญาณเตือนภัยที่ใช้ อาจใช้ร่วมกับวิธีปฏิบัติของประเทศพันธมิตรหรือ
ในท้องถิ่นและในเขตยุทธบริเวณ ระบบการเตือนภัยในฐานทัพและที่ตั้งหน่วยปกติต้องใช้ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพทั่วทั้งพื้นที่ สัญญาณเตือนภัยที่ใช้การมองเห็น (ทัศนสัญญาณ) มักใช้ในพื้นที่ ที่เป็น
ศูนย์กลางของปฏิบัติงานและใช้ในพื้นที่ทั่วไป (ได้แก่ เต็นท์ที่พัก ที่ทําการไปรษณีย์ ส้วม โรงอาหาร
ที่นันทนาการ ฯลฯ) กําลังพลที่เข้าประจําการใหม่ หรือกําลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ต้องได้รับ
การชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อปูองกันตนเอง
 ผบ.หน่ ว ย มีอํ า นาจเต็ ม ที่ใ นการกํา หนดสั ญ ญาณเตื อนภั ย กล่า วคื อ
สามารถสั่งเปลี่ยนรหัสสีและสัญญาณเสียงที่ ใช้เตือนภัยให้เหมาะกับเขตยุทธบริเวณ อีกทั้ง เพื่อให้
เหมาะกับอาวุธบางชนิดหรือกับภัยคุกคามเฉพาะ อย่างไรก็ตามสัญญาณเตือนภัยที่เป็นมาตรฐานควร
นําไปใช้อย่างทั่วถึงเท่าที่ทําได้ เพื่อไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยที่นํามาใช้ใหม่ ผบ.หน่วย มี
หน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิด ความสับสนในการใช้สัญญาณเตือนภัย ที่บังคับใช้กับหน่วยที่บรรจุมอบ
หน่วยขึ้นสมทบ และกําลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากําลังพล
ทั้งหมดจะปฏิบัติการปูองกันได้อย่างถูกต้องเพื่อสนองตอบต่อการเตือนภัยพื้นฐาน
(๑๕) การประเมินเวลาที่ใช้ในการเตือนภัย ผบ.หน่วย ต้องวิเคราะห์กระบวนการ
เตือนภัยเมื่อเกิดการโจมตีเพื่อหาข้อจํากัดและข้อด้อยประสิทธิภาพสําหรับเวลาที่ใช้ในการเตือนภัย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภัยคุกคามและความสามารถของระบบกระจายข่าวสารภายในที่ตั้งหน่วยและในเขต
ยุทธบริเวณ ซึ่งต้องกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมกัน (real–time)
การวิเคราะห์ความสามารถของระบบการเตือนภัยสําหรับแต่ละภัยคุกคามหลัก (ได้แก่ การโจมตีด้วย
ขีปนาวุธ โจมตีทางอากาศและการโจมทางภาคพื้นดิน) ใช้หลักการวิเคราะห์เพื่อดูพัฒนาการของ
ลําดับเหตุการณ์ตามห้วงเวลา แล้วจําแนกว่าเหตุการณ์ใดที่ต้องใช้การเตือนภัยหลักและเหตุการณ์ใด
ที่จะใช้การเตือนภัยรอง โดยเริ่มจากการตรวจพบอันตรายเรื่อยไปจนถึง การแจ้ง เตือนลงไปจนถึง
หน่วยระดับต่ําสุด เหตุการณ์ตามห้วงเวลาช่วยให้มีการพัฒนาระบบการบังคับบัญชา และพัฒนาการ

- ๓๘ ฝึ ก ตามสถานการณ์ จํ า ลองที่ ไ ด้ จั ด เตรี ย มไว้ ทํ า ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ โต้ ต อบกั บ
สถานการณ์การโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ที่ตั้งหน่วย (ค่ายทหาร) อาจจะได้รับข่าวสารเพียง
เล็กน้อย (ใช้เวลาหลายนาที) หรืออาจจะไม่ได้รับการเตือนภัยเลยเมื่อถูกโจมตีด้วย ขีปนาวุธหรือปืน
ใหญ่ แต่ถ้าเป็นการโจมตีด้วยเครื่องบิน จรวดร่อน (Cruise Missile) ยานบินไร้คนขับ ยัง มีเวลานาน
พอที่จะเตือนภัย (นานนับสิบนาที) และสามารถปฏิบัติตามแผนที่ได้กําหนดไว้ได้ หากไม่ต้องคํานึงถึง
เวลาที่ใช้ในการเตือนภัย ผบ.หน่วย และ ฝอ. ยังต้องวิเคราะห์และหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
โจมตีให้เร็ว ที่สุดเท่าที่จ ะทําได้ เพื่อ ประเมินผลกระทบต่อการปฏิบัติการ และต้องตกลงใจเลือ ก
หนทางปฏิบัติภายในห้วงเวลาที่มีอยู่
(๑๖) ตรวจสอบสถานภาพยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ปูองกัน คชรน. หน่วยต้อง
ประเมินขีดความสามารถในการส่งกําลังบํารุงในแต่ละหนทางปฏิบัติ พร้อมทั้งกําหนดความต้องการ
ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่จําเป็นในแต่ละหนทางปฏิบัติ
(๑๗) เตรียมการสําหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หน่วยอาจจะต้องเตรียมการรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่คาดคิด อาจรวมถึง การเตรียมข้อเสนอแนะสําหรับสถานการณ์
เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอํานาจทําลายสูง
ข. การปฏิบัติการในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตี (กล่าวเฉพาะ คชรน. ที่หลบภัย
ส่วนรวม และวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย) จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
๓-๓ การป้องกันอาวุธเคมี (Chemical Protection)
การปฏิบัติการปูองกันในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตี ซึ่งต้องปฏิบัติให้สําเร็จเมื่อ
เกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธเคมี การปูองกันอันตรายจากอาวุธเคมีควรจะเริ่ม ดําเนินการก่อนเกิด
การโจมตี ผบ.หน่วย ต้องวางแผนปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมี โดยเตรียมการจัดทํา รปจ. ที่เป็น
เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีเป็นการเฉพาะ
ก. กล่าวเบื้องต้น
(๑) สารเคมีทางทหารที่สําคัญ แบ่งประเภทออกเป็น สารประสาท สารพุพอง สาร
โลหิต สารทําให้ไร้สมรรถภาพ และสารสําลัก โดยสารเหล่านี้อาจใช้สัง หาร หรือทําให้เกิดการ
บาดเจ็บได้อย่างรุนแรง หรือทําให้ไร้สมรรถภาพ กับกําลังพลที่ไม่ได้ทําการปูองกัน สารเคมีอาจแบ่ง
ประเภทตามสถานะทางด้านกายภาพ เช่น ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ หรือแบ่งประเภทตามผลการ
ออกฤทธิ์ต่อร่างกายรวมทั้งการนําไปใช้งานเป็นประเภท “สารคงทน” และ “สารไม่คงทน” ซึ่งใช้
อธิบายระยะเวลาที่สารเคมีนั้นตกค้างอยู่ในพื้นที่
(๒) สารเคมีอ าจอยู่ในสถานะที่ เป็น ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพ
ลมฟูาอากาศ ขณะเดียวกั น สารเคมีที่ทํ าให้เกิ ดการบาดเจ็ บ อาจมีไ ด้หลายสถานะ ตัวอย่ างเช่ น
สารเคมีที่รั่วไหลแพร่กระจายออกมามีอันตรายในลักษณะที่เป็นของเหลวจากการขนส่ง แล้วสารเคมี
นั้นอาจมีอันตรายในลักษณะที่เป็นไอด้วย หากสารเคมีนั้นมีคุณสมบัติที่ระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย

- ๓๙ หรือไอสารเคมีคายออกมาในลักษณะที่เป็นก๊าซจากบริเวณผิวพื้นวัสดุที่เป็นรูพรุนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
อาจกล่าวได้ว่า การนําสารเคมีไปใช้มักจะคํานึงถึงเฉพาะผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่านั้น
(๓) กําลังพลอาจได้รับสารที่ใช้ในสงครามเคมี (Chemical Warfare – CW) ผ่าน
ทางระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และนัยน์ตา อาการบาดเจ็บจากอันตรายของสารเคมี อาจเกิดขึ้น
ได้ภายในไม่กี่วินาที นาที หรือชั่วโมง ตัวอย่างเช่น สารประสาทออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว และเกิด
การบาดเจ็บ ภายในไม่กี่นาที แต่สารพุพองอาจใช้เวลานานเป็นชั่วโมงจึงจะแสดงอาการบาดเจ็บ
การบริโภคเครื่องดื่มและอาหารที่เปื้อนพิษสารเคมีก็ มีอันตรายด้วยเช่นกัน วิธี หนึ่ง ที่สารเคมีเข้า
ร่างกายได้ คือการแทรกซึมผ่านรอยฉีกขาดของเครื่องแต่งกายปูองกัน (เช่น รอยฉีกขาดจากกระสุน)
และ/หรือจากการสัมผัสกับพื้นผิวที่เปื้อนพิษ ในระหว่างการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อ ผ่านไปยังพื้นที่
ควบคุมการเปื้อนพิษ (Contamination Control Area – CCA)
(๔) กําลังพลมีโอกาสที่สัมผัสกับสารเคมี หยดเหลวที่ซึมซับอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ แล้ว
อาจเกิดการบาดเจ็บได้อย่างรุนแรง หรืออีกลักษณะหนึ่ง สารเคมีเกาะติดอยู่กับพื้นผิวที่ขรุขระ เช่น
คอนกรีตในตอนเย็น หรืออุณหภูมิต่ํามีท่าทีที่ไ ม่มีอันตราย แต่ เมื่อถึง เวลากลางวันอุณหภูมิสูง ขึ้ น
สารเคมี นั้น จะระเหยกลายเป็นไอออกมา จนเป็ นที่สัง เกตว่ ากําลัง พลได้ รับอันตรายจากสารเคมี
นอกจากนั้น ยังมี สถานการณ์ อื่น อี ก เช่ น หยดของสารเคมี กระเด็น ติ ดกับเครื่องแต่ง กายปู องกั น
ในขณะที่ มีอากาศหนาวเย็น เมื่ อบุคคลนั้ นเข้าไปในที่ห ลบภัย ส่ว นรวมที่ มีอากาศอบอุ่น ไอของ
สารเคมีที่ติดมากับเครื่องแต่งกายปูองกันก็จะระเหยออกมา ทําให้กําลังพลนั้นเกิดอาการหรือแสดง
อาการว่าได้รับอันตรายจากสารเคมี
(๕) สารเคมีที่เป็นของเหลวและของแข็ง อาจยังคงมีอันตรายได้นานเป็นชั่วโมง เป็น
วัน หรือเป็นเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมี สภาพลมฟูาอากาศ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ
ข. การปฏิบัติก่อนการโจมตี
(๑) ประเมินภัยคุกคามจากอาวุธเคมี ประเมินความเสี่ยงรวมถึงลักษณะการโจมตี
(๒) ใช้แผนการประสานการปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมี
(๓) เตรียมการสําหรับการปฐมพยาบาลให้กําลังพลภายในหน่วย
(๔) กําหนดและใช้ระดับ ลภ. ที่เหมาะสม
(๕) พยายามทําให้ผิวหนังมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีน้อยที่สุด
(๖) รักษาสุขศาสตร์ทหารและการสุขาภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่อง
(๗) นําเครื่องตรวจวัดสารเคมีเข้าวางประจําจุดและเปิดการใช้งาน
(๘) กําหนดจุดและติดตั้งที่หลบภัยส่วนรวมพร้อมเตรียมการใช้งาน
(๙) เฝูาสังเกตสิ่งบอกเหตุ ที่คาดว่ า เป็นการโจมตี (เช่น กลุ่ มก๊ าซของสารเคมี กลิ่ น
แปลกๆ หรือพบเห็นสารเคมีถูกปล่อยกระจายออกมา)
(๑๐) ปิดคลุมยุทโธปกรณ์สําคัญไม่ได้รับการปูองกัน

- ๔๐ ค. การปฏิบัติในระหว่างการโจมตี
(๑) ส่ง สั ญ ญาณเตือ นภั ยการโจมตี
มาตรการตรวจหาสารเคมีและการเตือนภัย มี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับใช้เป็นมาตรการปูองกันเมื่อถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี สัญญาณเตือนภัย
เป็นการแจ้งเตือนให้กําลังพลทุกนายทราบเพื่อให้เข้าที่กําบังหรือปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน
(๒) เข้าที่กําบัง การเข้าที่กําบังจะช่ว ยให้กําลังพลปลอดภัยจากแรงระเบิด รวมไปถึง
กระสุนปืนใหญ่แตกอากาศ ความร้อน และจากฝุุน ละอองที่เปื้อนพิษ เมื่อเข้าที่กําบังเรียบร้อยแล้ว
ให้รีบสวมหน้ากากปูองกัน และหากเป็นไปได้ให้สวมเครื่องแต่งกายปูองกันด้วย
(๓) การใช้การปูองกันระดับ ลภ.๔ กําลังพลทุกนายต้องอยู่ในการปูองกัน ระดับ ลภ.๔
(สวมยุทธภัณฑ์ปูองกัน ตน) หากยังไม่ได้รับข่าวเพิ่มเติม ให้ คงอยู่ในการปูองกันระดับ ลภ.๔ ต่อไป
จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้ลดระดับ ลภ. การใช้เครื่องแต่งกายปูองกันสามารถใช้ร่วมกับเสื้อผ้าปูองกัน
อย่างอื่นได้ เช่น เสื้อกันฝน ชุดนักบิน หรือชุดสําหรับ หลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษและปูองกันหยดเหลว
(Suit, Contamination Avoidance, and Liquid Protective - SCALP)
ง. การปฏิบัติภายหลังการโจมตี
(๑) เริ่มปฏิบัติการฟื้นฟูหลังจากถูกโจมตี ถ้าข้าศึกโจมตีด้วยกระสุนเคมีแตกอากาศ
ยอมให้กําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในที่โล่งแจ้งหลบเข้าที่กําบัง จนกว่าละอองหยดสารเคมีจะหยุดตก
การตกของละอองหยดสารเคมีอาจกินเวลานานถึง ๖๐ นาที ระยะเวลาการตกของละอองหยดเหลว
จะขึ้นอยู่กับสภาพลมฟูาอากาศและความสูง ของการระเบิด การเลื่อนเวลาการปฏิบัติในที่โล่งแจ้ง
เนื่องการตกของละอองหยดเหลว อาจทําให้ข้อมูลที่ได้จากการลาดตระเวนมีความคลาดเคลื่อน ซึ่ง
อาจส่งผลให้กําลังพลและยุทโธปกรณ์เปื้อนพิษโดยไม่จําเป็น
(๒) หลีกเลี่ยงพื้นที่/พื้นผิวเปื้อนพิษ กําลังพลทุกนายควรสัมผัสกับพื้นผิวเปื้อนพิษให้
น้อยที่สุด จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่าพื้นผิวนั้นไม่มีอันตรายอีกต่อไป
(๓) รับและส่งรายงานการสังเกตการณ์หรือหลักฐานการโจมตี โดยจัดทําเพิ่มเติมกับ
ข้อ มูล ที่ ไ ด้ จากการลาดตระเวนและผ่ านการประเมิ นค่ า แล้ ว อาทิ ข้อ มู ลเกี่ ยวกับ ประเภทความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผลอันตรายที่เกิดขึ้น รวมทั้งสารเคมีที่ฝุายข้าศึกนํามาใช้
(๔) สํ า รวจ ควบคุ ม และบรรเทาผลอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ (ภั ย คุ ก คาม และการ
ประเมินผลอันตราย) การบริการทางการแพทย์เป็นการรักษาพยาบาลกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บตาม
วิธีการทางการแพทย์ที่กําหนดไว้
(๕) ผบ.หน่วย ควรปรับระดับ ลภ. ให้เหมาะสมกับอันตรายที่ตรวจพบ
(๖) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอันตราย ฝุายการแพทย์ควรกรอกข้อมูลในบันทึก
ประวัติการรักษากําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างครบถ้วนและชัดเจน
(๗) เก็ บตั วอย่าง เฝูาตรวจ และทํ าการวิเคราะห์อัน ตรายที่ ตกค้าง เมื่อ สถานการณ์
เอื้ออํานวย ให้ตรวจหาอันตรายที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องเท่าที่ยังตรวจพบอันตราย

- ๔๑ (๘)

วางแผนการทําลายล้างพิ ษและทําลายล้างพิษ รวมไปถึงการจํากัดขอบเขตการ
เปื้อนพิษ โดยมีการวางแผนและการดําเนินการตามแผนเพื่อลดผลกระทบต่อการดําเนินกลยุทธ์จาก
การเปื้อนพิษ
(๙) ดําเนินกรรมวิ ธี ถอดหน้ากาก เมื่อ ผบ.หน่วย สั่งลดระดับ ลภ. ให้สอดคล้องกั บ
สถานการณ์ภัยคุกคามเมื่อพบสัญญาณบ่งชี้ถึงความปลอดภัย (all clear) หลังจากนั้น กําลังพลที่
ปฏิบัติการรบด้วยวิธีตั้งรับ ควรซ่อมแซมและเบิกยุทโธปกรณ์ปูองกันสะสมให้เต็มอัตรา เพื่อให้พร้อม
สําหรับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นครั้งใหม่ กําลังพลทุกนายควรจัดเตรียมยุทธภัณฑ์ปูองกันตนให้พร้อม
รับการเตือนภัยการโจมตีครั้งต่อไป สําหรับกรรมวิธีถอดหน้ากากปูองกัน มีหลักการดังนี้
(ก) คัดเลือกกําลัง พลสําหรับการถอดหน้า กาก เป็นขั้นตอนเพื่อช่วย ผบ.หน่วย
ตกลงใจในการสั่งถอดหน้ากาก กระบวนการนี้จะกระทําก็ต่อเมื่อมีเครื่องตรวจหาสารเคมีอย่างจํากัด
โดยผู้อาวุโส (หรือผู้มียศสูง) ในที่นั้น คัดเลือกกําลังพลมา ๑ หรือ ๒ นาย ให้ถอดหน้ากากในห้วง
ระยะเวลาสั้น ๆ ขณะเดี ยวกั น กํ าลั ง พลที่ เ หลือ เฝู า สัง เกตอาการที่ เ กิ ดขึ้ น จากการได้ รั บ สารเคมี
ห้ามใช้วิธีการนี้ เมื่อเครื่องตรวจมีสัญ ญาณบ่ง ชี้ว่ายัง ตรวจพบสารเคมีอยู่เรื่อยๆ ในพื้นที่หรือใน
บริเวณนั้น พึงระลึกว่ากระบวนการถอดหน้ากากมีวัตถุประสงค์ เพื่อทําให้กําลังพลปลอดภัย แม้ว่า
วิธีการนี้ดําเนินการสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่ได้รับสารเคมีในระดับต่ํา
(ข) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารถอดหน้ า กาก โดยใช้ เ ครื่ อ งตรวจสารเคมี อ นุ ก รม
M256 ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที อย่างไรก็ตาม เครื่องตรวจสารเคมีอนุกรม M256 ไม่สามารถใช้
ตรวจสารเคมีได้ครบทุกชนิด ดังนั้น อาจพิจารณาใช้กรรมวิธีถอดหน้ากากเสมือนว่าไม่มีเครื่องตรวจ
สารเคมีอนุกรม M256 หลังจากที่ได้ตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสารเคมีอนุกรม M256 แล้ว รวมทั้ง
ได้ ต รวจหาการเปื้ อ นพิ ษ หยดเหลวด้ ว ยกระดาษตรวจ M8/M9 หากพบว่ า ผลการตรวจเป็ น ลบ
(สัญญาณปลอดภัย) สามารถเริ่มกรรมวิธีถอดหน้ากากได้ และหากเป็นไปได้ควรเลือกกระทําในที่ร่ม
หรือใต้ร่มเงา เพราะแสงแดดที่สว่างจ้าจะทําให้ม่านตาหรี่เล็กลง อาจเกิดการเข้าใจผิดคิดว่ากําลังพล
ที่ถอดหน้ากากได้รับสารประสาท สําหรับกรรมวิธี ถอดหน้ากาก ให้กําลังพลที่ถูกคัดเลือกมาถอด
หน้ากากออก ๕ นาที แล้วสวมหน้ากากและกระชับหน้ากากให้แนบสนิ ทพร้อมทั้งไล่อากาศออก
จากนั้นเฝูาดูอาการประมาณ ๑๐ นาที หากไม่ปรากฏอาการใดๆ ผบ.หน่วย พิจารณาสั่งสัญญาณ
ปลอดภัยเพื่อเตรียมการถอดหน้ากาก ให้เฝูาสังเกตอาการของกําลัง พลที่ทดลองถอดหน้ากากต่อไป
สักระยะหนึ่งเนื่องจากอาการอาจแสดงออกช้า หากจําเป็นให้เตรียมการเข้าปฐมพยาบาลได้ทันที
(ค) กรรมวิธีถอดหน้ากาก เมื่อไม่มี เครื่องตรวจสารเคมีอนุกรม M256 ใช้เวลา
ประมาณ ๓๕ นาที โดยเข้าไปในที่ร่ม ใช้กระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 เพื่อตรวจหาสารเคมี
ประเภทหยดเหลวที่อาจเปื้อนพิษในบริเวณนั้น หลังจากการโจมตีผ่านไปนานพอสมควรแล้ว ผู้ที่มี
อาวุโสในที่นั้น เลือกกําลังพลมา ๑ ถึง ๒ นาย โดยให้หายใจเข้าลึกๆ กลั้นหายใจไว้ แล้วแง้มหน้ากาก
ออกประมาณ ๑๕ วินาที เบิกตาให้กว้าง ไล่อากาศออก กระชับหน้ากากให้แนบสนิท เหมือนเดิม

- ๔๒ เฝูาสังเกตอาการประมาณ ๑๐ นาที หากไม่ปรากฏอาการใดๆ ให้กําลังพลที่ถูกคัดเลือกมา แง้ม
หน้ากากแล้วหายใจเข้าประมาณ ๒ – ๓ ครั้ง (ตายังเบิกกว้างอยู่) ไล่อากาศออก กระชับหน้ากากให้
แนบสนิท เฝูาสังเกตอาการอีกประมาณ ๑๐ นาที ถ้าไม่ปรากฏอาการใดๆ ขึ้นอีก ให้กําลังพลที่ถูก
คัดเลือกมาถอดหน้ากากออกประมาณ ๕ นาที แล้วสวมหน้ากากให้กระชับแนบสนิทดังเดิม ถ้าไม่
แสดงอาการใดๆ ภายหลังที่ได้สวมหน้ากากกลับเข้าไปใหม่แล้ว ๑๐ นาที ผบ.หน่วย พิจารณาส่ง
สัญญาณปลอดภัย จัดให้มีการเฝูาสังเกตอาการของกําลังพลที่ถูกคัดเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาการ
อาจแสดงออกช้า
(ง) ทั้ ง สองกรณี ถ้ า กํ า ลั ง พลแสดงอาการว่ า ได้ รั บ อั น ตราย ต้ อ งมั่ น ใจว่ า ได้
เตรียมการและพร้อมให้การปฐมพยาบาลทันที ถ้าบริเวณนั้นยังคงมีสารเคมีตกค้างอยู่ ผู้ที่มีอาวุโสใน
ที่นั้น มี ๒ หนทางเลือกปฏิบัติ คือ
 ถ้าเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่แห่งใหม่ได้ แล้วให้ทําการตรวจสอบซ้ํา
 ถ้าสถานการณ์ บัง คับไม่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ทํา การตรวจสอบซ้ํ า
หลังจากผ่านไปแล้ว ๑ ชั่วโมง
หมายเหตุ : ผบ. หน่วย ต้องตระหนักว่า สารเคมีบางชนิด (เช่น สารพุพอง) อาจจะไม่แสดงอาการใดๆ หลังจากการ
สัมผัสไปแล้วนานหลายชั่วโมง

(จ) การแปลผลข้ อ มู ล จากเครื่ อ งตรวจหา ด้ ว ยขี ด ความสามารถของเครื่ อ ง
ตรวจหา ทําให้ ผบ.หน่วย ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ นั้นมีความปลอดภัยในการถอดหน้ากาก หาก
เครื่องมือหรือเครื่องตรวจหาแสดงผลการตรวจเป็นลบ วิธีนี้จําเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ว่ายังคง
มีสารเคมีอันตรายตกค้างอยูห่ รือไม่ เพราะไอของสารเคมีในระดับต่ําๆ สามารถสะสมจนเกิดอันตราย
ต่อร่างกายได้ อาจเป็นสาเหตุทําให้ตาบอดหรืออาจเกิดอันตรายร้ายแรงภายในไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง
การวิเคราะห์นี้สําคัญ มากแม้ว่าจะได้ดําเนินกรรมวิธีถอดหน้ากากไปแล้ว เจ้าหน้าที่ คชรน. ของ
หน่วยควรใช้คําสั่งทางเทคนิค (TO) รวมทั้งคู่มือยุทโธปกรณ์ต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ สิ่งสําคัญ
คือการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างภารกิจกับความอยู่รอดของหน่วย และต้องเข้าใจ
ว่าสารเคมีแต่ละชนิดมีอัตราการสลายตัวแตกต่างกัน เมื่อเกาะติดอยู่บนพื้นผิวที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น
ระยะเวลาที่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสารเคมีเปื้อนพิษที่ยุทโธปกรณ์อาจจะยาวนานกว่าการเปื้อนพิษที่
พื้นดินและ/หรือที่ผิวคอนกรีต
(๑๐) การเปลี่ ย นเครื่ อ งกรองอากาศ เป็ น การปฏิ บั ติ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ การ
ออกแบบ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ รวมทั้งสารเคมีที่นํามาใช้ ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยน
เครื่องกรองอากาศในภาวะปกติ ในภาวะเข้าใกล้สงคราม และในภาวะสงคราม
(ก) การเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศในภาวะปกติ เมื่อถึงเกณฑ์ที่จะต้ องเปลี่ยน
เครื่องกรองอากาศ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัย ผบ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ คชรน. ของหน่วยต้อง

- ๔๓ ตรวจสอบห้วงกําหนดเวลาที่จําเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยุทโธปกรณ์ที่มีเครื่องกรองอากาศ
ตามตารางการปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์นั้น เกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ มีดังนี้
 ความเสียหายทางกายภาพ
 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ํา/มีน้ําเข้า
 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน
 กองบัญชาการหน่วยเหนือสั่งให้เปลี่ยน
 อยู่ ใ นรายการยกเลิ ก การใช้ ง าน ซึ่ ง เป็ น ไปตามคู่ มื อ การส่ ง กํ า ลั ง
(supply bulletins – SBs) ตามคําสั่งทางเทคนิค ฯลฯ ตามคําแนะนําในเอกสารที่แจกจ่าย หรือมี
การยกเลิกเครื่องกรองเฉพาะบางเลขงาน (Lot Number) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเครื่องกรองอันใดที่
ไม่ได้อุดตันหรือมีการเสียหาย ก็ควรพิจารณานํามาใช้ในภาวะปกติ
(ข) การเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศในสภาวะเข้าใกล้สงคราม ผบ.หน่วย เป็นผู้
กําหนดห้วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องกรองอากาศที่เตรียมไว้เผชิญสถานการณ์ ซึ่งคําแนะนํานี้จะ
ปรากฏอยู่ใน รปจ. หรือคําสั่งของหน่วย ปัจจัยที่ใช้พิจารณาการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ คือ ที่ตั้ง
หน่วย ความพร้อมรบ/ความพร้อมในการเข้าประจําการ การเปลี่ ยนเครื่องกรองอากาศครั้งล่าสุด
ภัยคุกคาม เวลาที่เอื้ออํานวย และระดับสะสม ตัวอย่างเช่น ผบ.หน่วยที่เข้าประจําการในแนวหน้า
พิจารณาถึงขีดความสามารถด้านอาวุธเคมีของข้าศึก และสั่ง ให้เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศตามที่
หน่วยเตรียมไว้เผชิญสถานการณ์ (ผ่าน รปจ.) ส่วนหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตภายใน ผบ.หน่วยเป็นผู้
ตกลงใจตามเกณฑ์การเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เมื่อหน่วยอยู่ในสถานะ
เตรียมพร้อมที่จะเข้าประจําการในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามจาก คชรน. ก่อนการเปลี่ยนเครื่องกรอง
อากาศ มีข้อพิจารณาดังนี้
 ภารกิจ อะไรคือภารกิจของหน่วย
 ข้าศึก การประเมินภัยคุกคามด้าน คชรน. ขณะปัจจุบันคืออะไร
หน่วยจะถูกโจมตีเมื่อเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการเลยหรือไม่
 สภาพภูมิ ประเทศและสภาพภูมิ อากาศ จะเปลี่ย นเครื่องกรอง
อากาศที่ไหน ในที่ตั้งหรือขณะเคลื่อนย้ายกําลัง หรือเมื่อไรจะเข้าสู่สมรภูมิ
 มีเวลาเอื้ออํานวย จะเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศเมื่อไรและมีเวลา
เพียงพอหรือไม่
 กําลังฝุายเราและการสนับสนุนมีความพร้อม มีเจ้าหน้าที่ที่ชํานาญ
พอที่จะสนับสนุนหรือไม่
(ค) การเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศในภาวะสงคราม การตกลงใจที่จะเปลี่ยน
เครื่องกรองอากาศ มีข้อพิจารณา คือ ปริมาณสารเคมีที่เครื่องกรองอากาศดูดซับไว้ และระยะเวลาที่

- ๔๔ เครื่องกรองสัมผัสกับอากาศ ด้วยหลักการ ๒ ประการนี้ จะช่วยให้เครื่องกรองอากาศสามารถปูองกัน
สารเคมีได้ สําหรับสารเคมีเกือบทุกชนิดเครื่องกรองอากาศจะใช้กลไกการกรองและดูดซับ ถ้าเป็น
สารไซยาโนเจนคลอไรด์ (Cyanogen Chloride - CK) เครื่อ งกรองอากาศจะใช้ กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีจะทําให้เครื่องกรองอากาศด้อยประสิทธิภาพลงเมื่อสัมผัสกับสาร CK นานเกินไป
เช่นเดียวกัน ขีดความสามารถในการดูดซับจะด้อยประสิทธิภาพลงเมื่อเครื่องกรองสัมผัสกับอากาศ
เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนและมีความชื้นสูง ด้วยปัจจัย ดังกล่าว จึงนํามาเป็น
เกณฑ์พิจารณาในการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ
หมายเหตุ : เมื่อมีการยืนยันว่าในพื้นที่ปฏิบัติการไม่มีการโจมตีด้วยอาวุธเคมี และไม่มีภัยคุกคามจากสารโลหิต CK
ให้เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศปีละ ๑ ครั้ง ถ้ามีการยืนยันว่าในพื้นที่ปฏิบัติการไม่มีการโจมตีด้วยอาวุธ
เคมี แต่ยัง มี ส ารโลหิต CK เป็ นภัยคุ กคามอยู่ การเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศควรปฏิ บัติตาม
คาแนะนา ในตารางที่ ๓-๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศตามสภาพอากาศ
ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง

เกณฑ์ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศในภาวะสงคราม
 ความเสียหายทางกายภาพ
 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ํา/มีน้ําเข้า
 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน
 กองบัญชาการหน่วยเหนือสั่งให้เปลี่ยน
 สําหรับหน่วยที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศทุก ๓๐ วัน
ตารางที่ ๓ – ๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ ตามสภาพอากาศ
ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง

เครื่องกรอง
อากาศ

หนาว
ความชื้นสูง

C-2/M13A2

๕๒

M10A1
M18 Gas

๕๒
๕๒

M12A1 Gas

๕๒

การจัดประเภทภูมิอากาศ (สัปดาห์)
อบอุ่น
ร้อน
ร้อน
ความชื้น
ระบบ
แห้ง
ความชื้นสูง
ปานกลาง
๕๒
๓๙
๑๐
หน้ากากปูองกัน อนุกรม
M40/M42/M43/MC2AP/MF11/FM12/C50/K10
๕๒
๕๒
๑๓
หน้ากากปูองกัน M24/M25
๓๙
๒๖
๔
ส่วนประกอบของเครื่องกรองแก๊ส
และฝุุนละอองของรถถัง M13
๓๙
๒๖
๔
เครื่องกรองอากาศที่ติดตั้งถาวรกับ
อาคาร สถานที่

- ๔๕ ตารางที่ ๓ – ๓ ตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ ตามสภาพอากาศ
ในภาวะสงครามและมีภัยคุกคามจากสารโลหิตในระดับสูง (ต่อ)

เครื่องกรอง
อากาศ

หนาว
ความชื้นสูง

M48
Gas/Particulate
MCPE
Gas/Particulate
M10 Gas
C-22 R1 Gas

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

การจัดประเภทภูมิอากาศ (สัปดาห์)
อบอุ่น
ร้อน
ร้อน
ความชื้น
ระบบ
แห้ง
ความชื้นสูง
ปานกลาง
๕๒
๓๙
๑๐
ระบบปรับความดันสูงภายในรถถัง
M1A1
๓๙
๒๖
๔
ระบบกรองอากาศของที่หลบภัย
ส่วนรวมขนาดย่อย ๆ
๓๙
๒๖
๔
ที่หลบภัยถาวร
๕๒
๕๒
๑๓
ชุดกรองแก๊สและฝุุนละอองสําหรับ
ที่หลบภัยถาวร
คําจํากัดความของสภาพภูมิอากาศ

การจัดประเภท
หนาว ความชื้นสูง

อุณหภูมิเฉลี่ย (ฟาห์เรนไฮท์ [F])
น้อยกว่า ๑๕ องศา (-๙.๕ C)

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%)
น้อยกว่า ๙๐

อบอุ่น ความชื้นปานกลาง
น้อยกว่า ๗๐
น้อยกว่า ๘๐ องศา (๒๖.๗ C)
ร้อน แห้ง
น้อยกว่า ๒๗
น้อยกว่า ๙๘ องศา (๓๖.๗ C)
ร้อน ความชื้นสูง
น้อยกว่า ๗๖
น้อยกว่า ๙๖ องศา (๓๕.๖ C)
หมายเหตุ ห้วงการเปลี่ยนเครื่องกรองตามสภาพอากาศที่ปรากฏในตารางนี้ บังคับใช้กับหน่วยของ ทบ.สหรัฐฯ
สาหรับหน่วยใน ทบ. ไทย ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือทางเทคนิคของยุทโธปกรณ์นั้น ๆ

๓-๔ การป้องกันอาวุธชีวะ (Biological Protection)
การปฏิบัติการปูองกันในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตีด้วยอาวุธชีวะ ซึ่งต้องปฏิบัติ
ให้บรรลุผลสําเร็จ การปูองกันอาวุธชีวะควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนการโจมตีจริง สารชีวะสามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร การเตรียมการปูองกันที่
สําคัญ เริ่มจากการรักษาสุข ศาสตร์ทหารของแต่ละคนตามกระบวนการฝึกการปูองกัน คชรน. ซึ่ง
กําลังพลแต่ละคนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง
ก. สารชีวะ สามารถจําแนกได้ ๓ ประเภท คือลักษณะทางชีวภาพ ผลอันตรายจากการ
ใช้งาน และอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อนําไปใช้งานสารชีวะจะมีประสิทธิผลมากที่สุด ไม่ว่าจะ
นําไปใช้ในลักษณะของเชื้อโรคหรือในรูปของท็อกซิน
 เชื้อโรค คือเชื้อจุลินทรีย์ (ลักษณะ ๖ ประการที่จัดจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต คือ แบ่ง
เซลล์เ พิ่ ม จํ า นวนได้ สร้ า งตั ว เองขึ้น ใหม่ ไวต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม ปรั บตั ว ให้ เ ข้า กั บสิ่ ง แวดล้อ ม มี ก าร
เจริญเติบโต และมีการใช้พลังงาน) เชื้อโรคต้องการอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมไม่ต้องการ

- ๔๖ แสงแดด และอาศัยความอ่อนแอของโฮสต์ (host) ที่เชื้อโรคเข้าไปอยู่อาศัย สารชีวะต้องเอาชนะ
ระบบการปูองกันตามธรรมชาติของโฮสต์ (ระยะแฝงตัว) จึงจะทําให้เกิดการเจ็บปุวย ห้วงระยะ
เวลาฟักตัว อาจกินเวลาหลายชั่ว โมงไปจนถึ ง หลายวัน เชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดได้ไ ม่ว่าจะมี
ลักษณะเปียกหรือแห้ง หรืออาจไปกับสัตว์พาหะ (เช่น ยุง) ยิ่งไปกว่านั้น เชื้อโรคบางชนิดแพร่ระบาด
ได้ง่ายโดยสามารถแพร่จากคนไปสู่คน ดังนั้น กําลังพลต้องไม่เข้าไปในพื้นที่ที่เพิ่งผ่านการโจมตีด้วย
อาวุธชีวะ ซึ่งอาจทําให้เกิดการเจ็บปุวยได้ และตามมาด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปในวงกว้าง
แล้วจะกลายเป็นโรคระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วขึ้น
 ท็อกซิน เป็นสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกจุลินทรีย์
ปัจจุบันนี้ท็อกซินบางชนิดสามารถสังเคราะห์เลียนแบบขึ้นมาได้ เมื่อนําไปใช้งาน อาจใช้ในลักษณะ
ที่เป็น ของเหลวหรือ ของแข็ง ก็ได้ โดยปกติแล้วท็อกซินจะไม่ทําให้เกิดการเจ็บปุวยทันที อาการ
เจ็บปุวยอาจจะเริ่มขึ้นนานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหลังจากได้รับท็อกซิน อันตรายที่เกิดขึ้นแตกต่าง
จากเชื้อโรค เพราะท็อกซินไม่มีการแพร่จากคนไปสู่คน
(๑) ห้วงระยะเวลาที่ปรากฏอาการ จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเชื้อโรคแต่ละ
ชนิด รวมทั้ง สภาพแวดล้อมและลักษณะอันตรายที่ตกค้าง รวมถึงแสงแดด (รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต)
ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และความชันอุณหภูมิ ล้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญ ต่อระยะฟักตัวของเชื้อ
โรค ดังได้กล่าวมาแล้ว สารชีวะสามารถแพร่ระบาดได้ในลักษณะที่เป็นแอโรซอล ละอองหยดเหลว
และฝุุนผงแห้ง
(๒) สาเหตุที่ทําให้เกิดการเจ็บปุวยจากสารชีวะ คือการหายใจเอาอนุภาคที่เปื้อน
พิษแอโรซอลของสารชีวะเข้าไปในร่างกาย นอกจากนั้น อาจเกิดจากสารชีวะซึมผ่านเข้า สู่ร่างกาย
ทางผิวหนัง (เช่น สารไมโคท็อกซิน ) สภาพอากาศเป็นปัจจัยสําคัญ ในการพิจารณาใช้อาวุธชีว ะ
โดยทั่วไป ในบริเวณที่มีแสงแดด (รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต) เชื้อโรคจะถูกกําจัดและถูกทําลายไป เชื้อโรค
บางชนิดที่อยู่ในรูปของอนุภาค (อยู่ในรูปของสปอร์ ) อาจเกิดการแพร่กระจายในลักษณะที่เป็น
แอโรซอล เมื่อตกลงสู่พื้นก็จะฝังตัวอยู่ในดินกลายเป็นสารอันตรายตกค้าง เมื่อสปอร์นั้นแตกออกจะ
ทําให้เชื้อโรคที่อยู่ภายในฟุูงกระจายออกมา เช่น เชื้อโรคแอนแทร็กซ์ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อกําลังพล
ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เปื้อนพิษ
(๓) มาตรการปูองกัน สวมใส่เครื่องแต่งกายปูอ งกัน (เช่ น การสวมหน้ากากให้
แนบสนิท) รักษาสุขศาสตร์ทหารที่ดี มีสุขาภิบาลที่เหมาะสม ฉีดวัคซีนปูองกันโรคที่ให้ภูมิคุ้มกัน
จนถึง ปัจจุบัน เครื่องแต่งกายปูองกันสามารถให้การปูองกันสารชีวะได้ แต่เนื่องจากว่าสารชีวะ
เกิดผลช้า กําลังพลอาจไม่ทราบว่าได้ถูกโจมตีแล้ว
ข. การปฏิบัติก่อนเกิดการโจมตี การเตรียมการก่อนการโจมตีด้วยอาวุธชีวะต้องปฏิบัติให้
เสร็ จ ล่ ว งหน้า แต่ เ นิ่ น ๆ คื อ การรั กษาสุ ข ศาสตร์ ท หารของกํ า ลั ง พลและการฝึ ก ฝนอย่ า งจริ ง จั ง

- ๔๗ ผบ.หน่วย สามารถลดจํานวนผู้บาดเจ็บจากการใช้อาวุธชีวะลงได้ กําลังพลทุกนายและผู้นําหน่วยทุก
ระดับต้องยึดหลักการพื้นฐานในการรักษาสุขศาสตร์ทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ คชรน.
(๑) ฉีดวัคซีนปูองกันโรคที่ให้ภูมิคุ้มกันจนถึงปัจจุบัน การฉีดวัคซี นคุ้มกันช่วยลด
โอกาสที่เกิดการเจ็บปุวยจากสารชีวะ การฉีดวัคซีนที่เหมาะสมจะช่วยปูองกันการเกิดโรคหลายชนิด
ที่เกิดจากสารชีวะ โดยปกติ กําลังพลทุกนายจะได้รับวัคซีนพื้นฐานเป็นประจําอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่
ฝุายแพทย์มีหน้าที่บันทึกและลงรายการฉีดวัคซีนของกําลังพลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ถ้าหน่วยถูกส่งไป
ประจําการในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะบางชนิดพบได้ทั่วไป (โรคประจําถิ่น) การเตรียมความพร้อมสําหรับ
การปูองกัน อาจต้องให้กําลังพลได้ รับวัคซีนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไ ด้รับประจํา การฉี ดวัคซีน
ปูองกันโรคลักษณะนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว และต้องนําเสนอให้
ผบ. หน่วย พิจารณาสั่งการ
(๒) การรักษาสุขศาสตร์ทหาร การปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สามารถ
ทําได้ด้วยการหมั่น ฝึก สุขศาสตร์ ทหารที่ดีจ นเป็นนิสัย วิธีปูองกั น สารชีวะได้ดีที่สุดคื อการรักษา
สุขศาสตร์ทหารเป็นบุคคล นั่นคือการรักษาความสะอาดของร่างกายเท่าที่จะทําได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึง
เฉพาะการล้างหน้าและการล้างมือเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการทําความสะอาดให้ทั่วทั้งร่างกาย โดย
เฉพาะที่เท้าและบริเวณผิวหนังที่เปิดเผย ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หรือในกรณีที่ใช้ มือ
เปล่าหยิบจับอาหารและเครื่องดื่มเข้าปาก หรือก่อนการสูบบุหรี่ การโกนหนวดอาจไม่ใช่เรื่องสําคัญ
มากนักเมื่ ออยู่ในสนาม แต่จะช่วยให้สวมหน้ากากได้แนบกระชับ ได้ดียิ่ง ขึ้น มีความสําคัญ ทั้ง นี้
เนื่องจากทางเข้าสู่ร่างกายที่สําคัญของสารชีวะคือ ระบบทางเดินหายใจหรือทางผิวหนัง รวมทั้งรอย
ข่วน รอยถลอกและการเกิดบาดแผล ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่ออยู่ในสนามรบ เชื้อโรคไม่ว่า
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่จงใจนํามาใช้เป็นอาวุธชีวะ สามารถเข้า สู่ร่างกายได้ผ่านทางรอยแตก
ของผิวหนังหรือทางบาดแผล และอาจก่อให้เกิดเป็นโรคติดเชื้อได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการ
รักษา กําลังพลต้องทําความสะอาดรอยถลอกที่ผิวหนัง หรือบริเวณบาดแผลด้ วยน้ํากับสบู่ตาม
กระบวนการปฐมพยาบาล
(๓) การสุขาภิบาลพื้น ที่โดยรอบ วิธี ก ารอื่นที่ สามารถยับยั้ งการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคได้ คือการรักษาพื้นที่โดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ โดยการฝังภาชนะบรรจุอาหารและเศษ
อาหารที่เหลือ รวมทั้งการกําหนดพื้นที่ การสร้างและการใช้ห้องน้ําสนามอย่างเหมาะสม ห้องส้วม
ควรจัดเตรียมน้ําและสบู่ไว้สําหรับล้างมือ ห้องส้วมต้องทําความสะอาดทุกวัน ก่อนที่ละทิ้งพื้นที่นั้น
ไปให้ทําการฝังกลบให้เรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งเครื่องหมายแสดงไว้ด้วย เพื่อปูองกันการเข้ามาขุดคุ้ย
ในพื้นที่นั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ การควบคุมจํานวนแมลงและหนูเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับการปูองกัน การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสุข ศาสตร์ทหารในสนามสามารถ
ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับเวชกรรมปูองกัน

- ๔๘ (๔)

สมรรถนะทางกาย การรักษาสมรรถนะทางกายที่ดีจําเป็นต้องให้ร่างกาย
ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารครบถ้วน และมี สุขภาพที่แข็งแรง กําลังพลควร
ออกกําลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอตามที่สถานการณ์เอื้ออํานวย กําลังพลต้องได้รับอาหาร
อย่ า งเหมาะสม ถ้ า กํ า ลั ง พลยั ง มี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง ร่ า งกายก็ ส ามารถต่ อ สู้ กั บ เชื้ อ โรคได้ ถ้ า
สมรรถนะร่างกายดี ก็สามารถลดภาวะเครียดจากความร้อน (heat stress) เมื่อต้องสวมใส่เครื่อง
แต่งกายลั กษณะปูองกันตามภารกิจ (MOPP) เป็นเวลานาน ในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง
จําเป็นอย่างยิ่งที่กําลังพลควรได้เรียนรู้วิธีการงีบหลับในห้วงสั้นๆ ภายใต้การแต่งกายปูองกันในการ
ปูองกันระดับ ลภ.๔ และต้องเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารแต่น้อย แต่ระหว่างมื้อถี่ขึ้น
(๕) การกํ าจั ดและขับไล่แมลง เป็นการปูองกัน แมลงและหมั ด ซึ่ งถือ ว่าเป็นสั ตว์
พาหะของสารชีวะ
(๖) การฝึ ก การปู อ งกั น คชรน. จั ดให้ มี ก ารฝึ ก ของหน่ ว ยทุ ก ระดั บ ที่ ผ นวกเอา
สถานการณ์ คชรน. เข้าไว้ด้วย ทั้งการฝึกเป็นรายบุคคลและการฝึกเป็นส่วนรวม กําลังพลควรได้รับ
การเรียนรู้ ฝึกหัด และฝึกฝนในกิจเฉพาะที่ต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ คชรน. เป็นรายบุคคล
ผบ.หน่วย มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดการฝึกกิจเฉพาะและการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง
ด้วยวิธีนี้จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่กําลังพล
ค. การปฏิบัติระหว่างการโจมตี ถ้ากําลังฝุายเราถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะ อาจจะไม่มีการ
เตือนภัยหรืออาจมีการแจ้งเตือนน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประมาณการในการจัดเตรียมสนามรบด้าน
การข่าว ถ้ามีสัญญาณบ่งชี้ที่แสดงถึงโอกาสที่หน่วยจะถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะ หน่วยควรให้กําลังพล
ใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ โดยอัตโนมัตเิ พื่อปกปูองตนเองจากการเปื้อนพิษ
(๑) สิ่งบอกเหตุ ถึงการโจมตีด้วยอาวุธ ชีวะ สารชีวะอาจถูก ปล่อยกระจายในลักษณะ
เป็นแอโรซอล ละอองหยดเหลว หรือ เป็นฝุุนผงแห้ง การโจมตีด้วยอาวุธชีวะอาจแค่เฉียดหรือเป็น
การโจมตีโดยตรง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพลมฟูาอากาศในขณะนั้น เกือบทุกกรณีกําลังพลไม่สามารถ
รับรู้ได้เลยว่าถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะ อาการจะเริ่มปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไปหลายนาทีไปจนถึงหลาย
วันนับตั้งแต่เกิดการโจมตี สิ่งบอกเหตุถึงการโจมตีมีดังนี้
 เกิดการเจ็บปุวยแบบน่าสงสัย (หลายคนล้มปุวยโดยไม่ทราบสาเหตุ)
 สัตว์พาหะ เช่น แมงหรือแมลงที่ไม่เคยพบมาก่อนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก
 สัตว์ปุาหรือสัตว์เลี้ยงตายเป็นจํานวนมาก หรือมีการตายที่ผิดปกติ
 ผู้คนจํานวนมากล้มปุวยโดยมีอาการคล้ายไข้หวัด เป็นไข้ เจ็บคอ ผื่นคันตาม
ผิวหนัง กระวนกระวายใจ ปอดบวม ท้องร่วง เป็นบิด เกิดอาการตกเลือด หรือเป็นดีซ่าน
 กระสุนปืนใหญ่ตก มีแรงระเบิดน้อยกว่าปกติ
 ลูกระเบิดทิ้งจากเครื่องบิน มีเสียงไม่ดัง (เสียงดังปฺอบ) แทนที่จะระเบิดออก
 มีหมอกควันที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินหรือจากเครื่องพ่นละออง

- ๔๙  พบลูกระเบิดขนาดจิ๋วที่ยังไม่ระเบิดในพื้นที่
(๒) การปฏิบัติในทันที การใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ช่วยปูองกันสารชีวะ
ได้ อย่างไรก็ตาม สารชีวะอาจผ่านเข้าไปได้ตามช่องเปิดต่าง ๆ เช่น บริเวณรังดุม ซิป รอยตะเข็บ
หรือสายรัดบริเวณข้อเท้าข้อมือ และลําคอที่ปิดไม่สนิทหรือไม่แน่น หรืออาจเล็ดรอดผ่านรูพรุนบน
เนื้อผ้า การปูองกันสารท็อกซินบางชนิดใช้วิธีปฏิบัติเหมือนกับการปูองกันสารเคมี เนื่องจากว่าไม่มี
การเตือนภัยแบบทันทีและไม่มีเตือนภัยทั่วทั้งพื้นที่ เมื่อนําเครื่องตรวจวัดสารชีวะมาใช้ อาจแสดงผล
เป็นสารที่ระบุไม่ได้ (unknown agent) หากเป็นลักษณะนี้ให้ถือว่าเป็นสัญญาณการโจมตีด้วยสาร
ชีวะ และให้ปฏิบัติเหมือนกับการปูองกัน เมื่อถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี ในกรณีที่มีที่หลบภัย คชรน.
ส่วนรวม กําลังพลต้องเข้าไปหลบในที่หลบภัย คชรน. ซึ่ง มีระบบกรองอากาศที่ มีประสิทธิภาพ
อาคารสถานที่อาจสามารถดัดแปลงเป็นที่หลบภัยชั่วคราวได้ โดยทําการอุดรอยแตกร้าวให้เรียบร้อย
และนําเอาระบบกรองอากาศและระบบกลไกระบายอากาศมาติดตั้งเพิ่มเติม
ง. การปฏิบัติหลังการโจมตี เมื่อการโจมตีด้วยอาวุธชีวะยุติลง ต้องดําเนินการส่งรายงาน
คชรน. รวมถึงเริ่มปฏิบัติงานฟื้นฟูหลังถูกโจมตีและการปฏิบัติอย่างอื่น เช่น การเก็บตัวอย่าง การ
คัดแยกผู้บาดเจ็บตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้น และทําการปฐมพยาบาลตามอาการที่เกิดขึ้น หาก
จดจํ าถึง ลักษณะอาการที่เ กิดขึ้ นได้ อย่า งเร็ วและทราบถึ ง วิธี การปฐมพยาบาลก็จะช่วยจํากั ดผล
อันตรายไม่ให้มีอาการรุนแรงมากจนเกินไป นอกจากนั้นกําลังพลต้องทําลายล้างพิษทันทีหลังจากถูก
โจมตีโดยใช้ชุดทําลายล้างพิษหรือใช้น้ําร่วมกับสบู่
หมายเหตุ : การป้องกั นโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี เป็นสิ่ง จ าเป็น ส าหรับการป้องกันโรคแอนแทร็กซ์ ศึกษา
รายละเอียดได้จาก FM 8-284 “Treatment of Biological Warfare Agent Casualties”
(๑)

หากกําลัง พลได้รับสารชีวะแล้ ว จําเป็ นต้องคัดแยกผู้ที่แสดงอาการเป็นโรคไว้
ต่างหาก การคัดแยกผู้ปุวยจะช่วยปูองกันไม่ให้โรคระบาดไปยังผู้อื่นหากโรคนั้นเป็นโรคติดต่อ การ
รักษาผู้ปุวยจากสารชีวะ ต้องอาศัยความช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นกรณีเร่งด่วน ยิ่ง ไปกว่านั้น
อาจมีลักษณะอาการเจ็บปุวยที่มีอาการคล้ายกับว่าได้รับสารท็อกซิน หรือสารเคมีร่วมด้วย เช่น
 เวียนศีรษะ จิตใจสับสน มองเห็นภาพซ้อนหรือภาพพร่ามัว
 รู้สึกชาตามผิวหนัง มึนงง เป็นอัมพาต หรือเกิดการชัก
 มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง หรือเป็นแผลพุพอง
 ไอ
 มีไข้ ปวดตามกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า และกลืนได้อย่างลําบาก
 คลื่นไส้ อาเจียน และ/หรือท้องเสีย
 เลือดออกตามทวาร ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด เสมหะหรือน้ําลายปนเลือด
 หมดสติ (อาการเกิดขึ้นหลังจากได้รับสารท็อกซินในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง)

- ๕๐ (๒)

ขั้นตอนถอดหน้ากาก ยกเว้นในกรณีที่หน่วยได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยเหนือให้
สวมหน้ากากเตรียมรับสถานการณ์ที่จะมีการโจมตีด้วยอาวุธชีวะ นอกนั้นแล้วหน่วยแทบจะไม่รู้ตัว
เลยว่าได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวะแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหน่วยได้รับข่าวสารการเตือนภัยที่สําคัญ
เกี่ยวกั บการมาถึงของกลุ่ม หมอกสารชีวะ มีขั้นตอนการปฏิบัติห ลายขั้นตอนได้ถูกนํามาใช้ อาทิ
เครื่องตรวจวัดสารชีวะที่เฝูาตรวจเป็นจุดได้แสดงผลบ่ง ชี้ (เฝูาตรวจอากาศที่ไหลผ่าน) โดยให้กลุ่ม
แก๊สแอโรซอลไหลผ่านเครื่องตรวจ อีกตัวอย่า งหนึ่ง หน่วยมีเครื่องตรวจหาสารชีวะ เช่นเครื่อง
วิเคราะห์แบบมือถือ (Hand-Held Assey) เพื่อตรวจหาสารชีวะ เมื่อเครื่องตรวจแสดงผลตรวจบ่งชี้
เป็นสารชีวะ ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ จะรายงานไปยังศูนย์ คชรน. จากนั้น ผบ. หน่วย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ฝุายข่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ คชรน. และฝุายแพทย์ ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ประกอบกับข้อมูลจากฝุายอื่น (ได้แก่ การข่าวอากาศในห้วงเวลานั้น ภัยคุกคาม ฯลฯ) โดยอาศัย
ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ ผบ.หน่วย ตกลงใจการลดระดับการปูองกัน
(๓) การเปลี่ ย นเครื่ อ งกรองอากาศ เมื่ อ ต้ อ งกํ า หนดเกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นเครื่ อ งกรอง
อากาศ มีปัจ จัยหลายอย่า งที่ ต้ องพิจ ารณา เกณฑ์การเปลี่ยนเครื่อ งกรองอากาศจะยึดถื อตาม
คําแนะนําในการปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 เกิดความเสียหายทางกายภาพ
 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ําหรือน้ําเข้า
 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน
 กองบัญชาการหน่วยเหนือสั่งให้เปลี่ยน
๓-๕ การป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Protection)
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการปฏิบัติการปูองกันในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังการโจมตีซึ่งต้อง
ปฏิบัติให้เป็นผลสําเร็จเมื่อเกิดการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ กําลังพลต้องเตรียมการปูองกันเชิงรับ
สําหรับปูองกันตนเอง การใช้ภูมิประเทศและที่หลบภัย ปูองกันอันตราย นอกจากนั้น การโจมตีด้วย
อาวุธนิวเคลียร์สามารถก่อให้เกิดผลกระทบจากห้วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาด้วย
 สภาพภูมิประเทศมีผลต่ออาวุธนิวเคลียร์ กําลังพลสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิด
การบาดเจ็บลงไปได้อย่างมากด้วยการหมั่นฝึกปฏิบัติ กําลังพลสามารถเรียนรู้ และจดจําถึงสถานที่
ปูองกันลักษณะใดที่จะให้การปูองกันที่ดีที่สุดเมื่อมีการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
 เนิ นเขาและภู เ ขา เนิ นเขาและภู เ ขาที่ ชั น และลาดเอี ย งไปอีก ด้ านหนึ่ง จะช่ ว ย
ปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ได้บ้าง ความร้อนและแสงจากลูกไฟที่เกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
รัง สีนิวเคลียร์เริ่มแรกจะถูกเนินเขาและภูเขาดูดซับไว้ ส่วนที่ ไ ม่ถูกดูดซับก็จะหักเหข้ามศีรษะไป
เนื่องจากมาจากความลาดเอียงนั่นเอง
 หุบเหวและสิ่งขีดขวาง สามารถใช้ประโยชน์จาก ทางน้ําไหล หุบเหว คูน้ํา หลุม
บ่อตามธรรมชาติ ต้นไม้ล้ม สามารถลดอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ได้ อย่างไรก็ตามการคาดคะเน

- ๕๑ ถึงตําบลที่เกิดการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่แท้จริงนั้นอาจทําไม่ได้ วิธีปูองกันที่ดีที่สุดคือยังคงอยู่ใน
ที่ต่ําระดับพื้น ดินแล้ว หาวัสดุอื่น ๆ มากํ าบัง ศีร ษะ ในรู ปที่ ๓ - ๑ แสดงถึ ง ที่กําบั ง ที่ใช้ ปูองกั น
อันตรายจากแรงระเบิดและรังสีความร้อน
 ฉากกําบัง เมื่อมีโอกาสสูงที่จะเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ สามารถใช้ควันลดทอน
ผลอันตรายจากรังสีความร้อนที่เกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ได้


กําแพงให้การปูองกันที่พอใช้

คูน้ําให้การปูองกันทีด่ ี

ท่อระบายให้การปูองกันที่ดีเยี่ยม

รูปที่ ๓ - ๑ ที่กาบังที่ใช้ป้องกันอันตรายจากแรงระเบิดและรังสีความร้อน

ก. การปฏิบัติก่อนการโจมตี การปฏิบัติก่อนการโจมตี มีความสําคัญมากเพราะจะเพิ่ม
ความสามารถในการอยู่รอดของหน่วยและความอยู่รอดของกําลังพลได้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนการปฏิบัติ
เริ่มจากการเลือกที่หลบภัยที่เหมาะสม เสริมความมั่น คงให้กับที่หลบภัย และปูองกันยุทโธปกรณ์
สําคัญ ซึ่งการใช้ยุทธภัณฑ์เหล่านี้ทําให้มีโอกาสอยู่รอดได้มากยิ่ง ขึ้น เมื่อสถานการณ์ทางยุทธวิธี
เอื้ออํานวย หน่วยต้องเตรียมสถานที่ หลบภัยโดยเริ่มจากการเสริมการปูองกันที่ตั้งยิงหลุมบุคคลไป
จนถึงเสริมความแข็งแรงให้กับสถานที่หลบภัย การปฏิบัติเช่นนี้ประกอบกับการวางแผนที่ดีจะช่วย
ลดผลอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ได้ สิ่งที่จะต้องตระหนักคือการปูองกันอันตรายจากรังสีแกมมา
และอนุภาคนิวตรอน การปูองกันอันตรายจากรังสีแกมมาต้องใช้วัสดุกั้นรังสีเป็นโลหะหนา มีความ
หนาแน่นสูง เช่น ตะกั่ว เหล็ก หรืออิฐ ส่วนการกั้นอนุภาคนิวตรอนนั้น ให้ใช้วัสดุที่มีไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบ เช่น น้ํา พาราฟฟิน (paraffin) หรือน้ํามันหล่อลื่น เป็นต้น
(๑) ที่ตั้งยิง (หลุมบุคคล)
(ก) เป็นหลุมจะให้การปูองกันดีขึ้น เนื่องจากพื้นดินเป็นวัสดุกั้นรังสีที่ดี หาก
สร้างที่ตั้งยิงให้ดีแล้วจะสามารถปูองกันรังสีนิวเคลียร์เริ่ม แรกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด และยัง
สามารถลดอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์ตกค้าง (การตกของฝุุนกัมมันตรังสี) ได้ เป็นอย่างดีด้วย หากมี
เวลามากพอกําลังพลควรเสริมที่ตั้งยิงให้มีความแข็งแรงเพื่อ ต้านทานต่อแรงระเบิด การบุผนังหรือมี
วัสดุดูดซับภายในที่ตั้งยิง ก็ยิ่งช่วยเสริมให้อยู่รอดได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังลดช่องว่างปากหลุมให้
แคบลงด้วย ช่องว่างปากหลุมยิ่งแคบจะช่วยลดรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกและรังสีนิวเคลียร์ตกค้างผ่าน
เข้าไปได้น้อย อย่างไรก็ตาม ผิวของโลหะหลายชนิดเป็นตัวสะท้อนรังสีความร้อนได้ดี ดังนั้น ควรใช้

- ๕๒ ผิวโลหะมาเป็นสิ่งกําบังเพื่อปูองกันอันตรายจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นผลจากรังสีความร้อนที่เกิดจาก
การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
(ข) ที่ตั้งยิงที่มีปากหลุมแคบกว่าย่อมให้ผลการปูองกันที่ดีกว่า รังสีแกมมาที่ก้น
หลุมบุคคลเป็นรังสีที่ผ่านเข้ามาทางปากหลุม ดังนั้นหลุมบุคคลเดี่ ยวสามารถลดรังสีแกมมาลงไปได้
มากกว่าหลุมบุคคลคู่ ๒ ถึง ๔ เท่า
(ค) หลุมบุคคลยิ่งลึก ก็จะปูองกันรังสีได้ดีกว่าหลุมบุคคลตื้น มีผลเหมือนกับการ
วางวัสดุกั้นรังสี ที่หนามาก ๆ หรือใช้ดินมากั้นระหว่างพลยิง ที่อ ยู่ภายในกับการระเบิดของอาวุ ธ
นิวเคลียร์ ดังนั้น การปูองกัน รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกที่จะผ่านเข้าไปในหลุมบุคคลคู่ อัตรารังสีลดลง
ครึ่งหนึ่งทุก ๆ ความลึก ๑๖ นิ้ว
(ง) รังสีความร้อนสามารถแผ่ไปถึงกําลังพลที่อยู่ในหลุมบุคคลได้เป็นเส้นตรงตาม
แนวสายตา (Line of Sight – LOS) หรือสะท้อนมาจากผนังด้านข้าง ให้ใช้วัสดุสีดําหรือวัสดุที่ผิว
ขรุขระมาปิดทับผิวหน้าวัสดุที่อาจสะท้อนรังสีความร้อนมายังกําลั งพลที่อยู่ในหลุมบุคคล เช่น ใช้ผ้า
ขนสัตว์หรือผ้าที่หยาบและหนามาปิดผิวหน้าวัสดุที่อาจสะท้อนรังสีความร้อน พึงระลึก ว่า รังสีความ
ร้อนอาจทําให้วัสดุที่นํามาปิดเกิดการลุกไหม้ ไ ด้ ฉะนั้นต้องไม่ไ ปสัมผัส กับวัสดุที่ใช้ปิดนั้นโดยตรง
และอย่านําเอาพลาสติกหรือยางมาใช้ปิด เพราะอาจหลอมละลายและอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ การ
สร้างที่กําบังอย่างง่ายด้วยการใช้แผ่นโลหะธรรมดามาเป็นฉากกั้นจะช่วยลดรังสีความร้อนลงไปได้ถึง
๕๐ เปอร์เซ็นต์ การที่นําฉากมากั้นเช่นนี้ก็ไม่อาจปิดกั้นได้ทั้ง หมด ต้องเว้นช่องสําหรับมองผ่าน
ออกไปด้วย ดังนั้นจึงต้องหาทางปูองกันช่อ งสังเกตการณ์หรือต้องทําตัวให้ต่ําไว้ การทําตัวให้ต่ํา
นอกจากจะช่วยลดอันตรายจากรังสีความร้อนแล้วยังสามารถลดอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์ได้ด้วย
(๒) สิ่งกําบังเหนือศีรษะแบบแสวงเครื่อง
(ก) สิ่งกําบังเหนือศีรษะ อาจสร้างจากมูลดินหรือวัสดุอย่างอื่น สามารถลดรัง สี
ความร้อนและรังสีนิวเคลียร์เริ่ม แรกรวมถึงรัง สีนิวเคลียร์ตกค้างได้ สิ่งกําบัง เหนือศีรษะยัง ช่วย
ปูองกันสิ่งของพังทลายที่ร่วงลงมา อีกทั้งช่วยปูองกันซากปรักหักพังตกใส่ เช่น ปูองกันหินหล่นใส่
(ข) สิ่งกําบังเหนือศีรษะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะต้านทานแรงระเบิดได้ อาจ
วางท่อนไม้ทับแท่งโลหะที่มีร่องบากรูปตัว U แล้วนําเอาถุงทรายหรือถุงบรรจุดินวางทับข้างบน หรือ
อาจจะใช้ลังกระสุนเปล่าบรรจุดินก็สามารถใช้เป็นสิ่งกําบังเหนือศีรษะได้ดีเหมือนกัน ในรูปที่ ๓ – ๒
แสดงตั ว อย่ า งสิ่ ง กํ า บั ง เหนื อ ศี ร ษะแบบแสวงเครื่ อ ง การสร้ า งสิ่ ง กํ า บั ง เหนื อ ศี ร ษะที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ ต้องคํานึงถึง
 เลือกใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูง
 วัสดุยิ่งหนายิ่งดี
 มีที่ค้ํามั่นคงแข็งแรง
 ควรปิดปากหลุมให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้

- ๕๓ (ค) อาจใช้ยานพาหนะเป็น สิ่งกําบังเหนือศีรษะ วิธีง่ายและรวดเร็วที่สุดคือการ
ขับยานพาหนะคร่อ มปากหลุมบุค คล ถ้ าเป็น ยานเกราะขนาดใหญ่จะกําบัง ได้ ดีกว่ ายานยนต์ล้ อ
อย่างไรก็ตาม ยานพาหนะไม่สามารถปิดปากหลุมได้สนิท ทําให้ รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกยังสามารถเล็ด
รอดเข้าไปได้ผ่านเข้าทางผนังดินด้านข้างหรือช่องเปิด (ระหว่างดอกยาง ล้อ และยาง) ถ้ามีเวลาให้
เอาถุงทรายอุดช่องเหล่านี้ พึงระลึกว่า ยานพาหนะไม่ใช่สิ่งกําบังอนุภาคนิวตรอนที่ดี และถูกคลื่น
ระเบิดทําให้ยานกระเด็นไปไกลหรือพังลงมาทับหลุมบุคคลได้

ใช้ท่อนไม้และเศษไม้
ทําโครงสิ่งกําบังเหนือศีรษะ

ใช้แท่งโลหะมีร่องบากรูปตัว
U ทําสิ่งกําบังเหนือศีรษะ

ปิดคลุมหลุมบุคคลด้วย
พลาสติกหรือเสื้อกันฝน

รูปที่ ๓ - ๒ แสดงตัวอย่างสิ่งกาบังเหนือศีรษะแบบแสวงเครื่อง
(๓)

กําบังหลุมบุคคลด้วยมูลดิน
(ก) หลุมบุคคลหรือบัง เกอร์ที่สร้างมาอย่างดี สามารถปูองกันผลอันตรายทุก
ประเภทจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ไ ด้ เป็นอย่างดี แต่ก็ยังต้องคํานึง ถึง ผลอันตรายจากรัง สี
นิวเคลียร์ เนื่องจากรังสีนิวเคลียร์มีอํานาจทะลุทะลวงสูง และภายหลัง การระเบิด รัง สีนิวเคลียร์
สามารถกระเจิง (scatter) ออกไปได้ทุกทิศทุกทาง
(ข) นําเอามูลดินมากําบังระหว่างกําลังพลกับการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ มูล
ดินยิ่งหนายิ่งจะช่วยกั้นรังสีได้ดียิ่งขึ้น จากการคํานวณทางทฤษฎีพบว่า มูลดินหนา ๔ นิ้ว สามารถ
กั้นรังสีที่แผ่มาเป็นเส้นตรงตามแนวสายตาลดลงได้ ๘ เท่า สําหรับค่าความสัมพันธ์ระหว่างความหนา
ของมูลดินที่เพิ่มขึ้นกับรังสีที่ลดลง ศึกษารายละเอียดได้ จากตารางที่ ๓ – ๔ แสดงค่าความหนาของ
มูลดินที่เพิ่มขึ้นกับค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ลดลง รังสีที่ผ่านเข้ามาถึงหลุมบุคคลได้นั้นเป็นรังสีที่กระเจิง
มาจากสิ่งอื่น ๆ ความหนาของมูลดินเพิ่มขึ้นทุกๆ ๖ นิ้ว จะทําให้รังสีที่กระเจิงมาจากที่อื่นลดลงไป
ครึ่งหนึ่งเมื่อความหนามูลดินมากกว่า ๔ นิ้ว
(ค) สิ่งกําบังเป็นดินสําหรับที่หลบภัยใต้ดินเรียบเสมอพื้นดิน จะให้การปูองกันที่
ดีกว่าสิ่งกําบังเป็นดินที่สร้างขึ้นมาเหนือพื้นดินแม้จะมีความหนาของดินเท่ากัน
(ง) สําหรับที่ตั้ง ยิง ที่เป็นหลุมบุคคล ถ้าวางกระสอบทรายไว้ ๒ ชั้นจะให้การ
ปูองกันที่ดีกว่าชั้นเดียว ข้อมูลความหนาของกระสอบที่บรรจุด้วยทรายหรือดินเหนียวอัดแน่น จะช่วย
ลดรั ง สีลงเหลื อ ครึ่ งหนึ่ ง เป็ น ไปตามตารางที่ ๓ – ๕ แสดงการกั้ น รั ง สี ที่ วั ดได้ ใ นที่ โ ล่ ง ๒,๔๐๐
เซนติเกรย์ กับการใช้กระสอบทรายหรือดินเหนียว

- ๕๔ ตารางที่ ๓ – ๔ แสดงค่าความหนาของมูลดินที่เพิ่มขึ้นกับค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ลดลง

ไม่มีการกั้น

ปริมาณรังสีที่วัดได้
(เซนติเกรย์)
๒,๔๐๐

หลุมบุคคลเปิด (มูลดินกําบังหนา ๔ นิ้ว )

๘

๓๐๐

หลุมบุคคลเปิด (มูลดินกําบังหนา ๖ นิ้ว)

๑๒

๒๐๐

หลุมบุคคลเปิด (มูลดินกําบังหนา ๑๒ นิ้ว)

๒๔

๑๐๐

หลุมบุคคลเปิด (มูลดินกําบังหนา ๑๘ นิ้ว)

๔๘

๕๐

หลุมบุคคลเปิด (มูลดินกําบังหนา ๒๔ นิ้ว)

๙๖

๒๕

กาลังพลใน

ปัจจัยการกั้นรังสี

พื้นที่เปิดโล่ง

(จ) ทรายหรือดิ นเหนียวอัดแน่น จะให้การปูองกันรัง สีไ ด้ดีกว่ามูลดินธรรมดา
เนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่า กระสอบแต่ละชั้นบรรจุด้วยทรายหรือดินเหนียวอัดแน่น ให้การ
ปูองกันรังสีได้ดีกว่ากระสอบที่บรรจุดินธรรมดาได้ถึง ๖๖ เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีความหนาเท่ากัน ใน
ตารางที่ ๓ – ๕ แสดงให้เห็นว่ากระสอบที่บรรจุทรายหรือดินเหนียว ๓ ชั้น จะให้ปูองกันรังสีได้ถึง
๖๔ เท่า โดยทั่วไปแล้ว กระสอบทรายที่หนักย่อมให้การปูองกันรังสีได้ดีกว่ากระสอบทรายที่เบา
(ฉ) รังสีนิวตรอนหรืออนุภาคนิวตรอนสามารถหยุดยั้งได้โดยใช้น้ําชะลอหรือจับ
นิวตรอนไว้ แต่เนื่องจากกระบวนการนี้อาจมีรังสีแกมมาเล็ดรอดออกไปได้ อีก จึงจําเป็นต้องใช้ที่กั้น
รังสีที่มีความหนาแน่นสูงร่วมด้วย เขื่อนดินหรือคอนกรีตสามารถกั้นรัง สีทั้ง สองอย่างได้ ตัวอย่าง
เช่น คอนกรีตหนา ๑๒ นิ้ว และเขื่อนดินหนา ๒๔ นิ้ว สามารถปูองกันรังสีนิวตรอนได้ ๑๐ เท่า ใน
ทุก ๆ ชั้นของกระสอบทรายเปียกหนา ๔ นิ้ว จะได้ค่าปัจจัยการกั้นนิวตรอนเท่ากับ ๒ (จํานวน
นิวตรอนลดลงไปครึ่งหนึ่ง) วัสดุกั้นนิวตรอนแสวงเครื่อง อาจใช้ เป็นถังบรรจุด้วยน้ํา น้ํามันเชื้อเพลิง
หรือน้ํามันเครื่อง พึงระลึกว่ารังสีกระเจิงมาได้จากทุกทิศทุกทาง ฉะนั้นการกั้นรังสีจึงต้องทําการกั้น
ในทุกทิศทุกทาง
ตารางที่ ๓ – ๕ แสดงการกั้นรังสีที่วัดได้ในที่โล่ง ๒,๔๐๐ เซนติเกรย์
กับการใช้กระสอบทรายหรือดินเหนียว
บุคคลใน
พื้นที่เปิดโล่ง
หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต

ค่าปัจจัย
การกั้นรังสี
ไม่มีการกั้น

รังสีสุทธิที่ได้รับ
(เซนติเกรย์)
๒,๔๐๐

๘

๓๐๐

หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต, กระสอบทราย ๑ ชั้น (๔ นิ้ว)

๑๖

๑๕๐

หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต, กระสอบทราย ๒ ชั้น (๘ นิ้ว)

๓๒

๗๕

หลุมบุคคลเปิด, ลึก ๔ ฟุต, กระสอบทราย ๓ ชั้น (๑๒ นิ้ว)

๖๔

๓๘

- ๕๕ (ช) กั้นกระสอบทรายไม่ให้สัมผัสกับรัง สีความร้อน เนื่องจากกระสอบทราย
อาจจะลุกไหม้ทําให้ทรายรั่วออกมาแล้วจะถูกพัดหรือ ปลิวไปเมื่อถูกแรงระเบิด ดังนั้นจึงควรกลบ
กระสอบทรายด้วยชั้น ดิน บาง ๆ และ/หรือ ปูด้วยแผ่นหญ้า การกลบกระสอบทรายยังช่วยในการ
ซ่อนพรางและถือว่าเป็นการปูองกันที่สําคัญ
(๔) อาคารสิ่งปลูกสร้าง
(ก) รูปแบบของอาคารบางอย่างใช้เป็นที่หลบภัยจากอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์
ได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้เวลาและความพยายามไม่มากนักในการดัดแปลงเพื่อนํามาใช้ เป็นที่หลบภัย
อาคารที่เลือกใช้ควรมีโครงสร้างแข็งแรงปูองกันแรงระเบิดได้ดี อาคารแข็งแรงที่ดีที่สุดคืออาคารที่มี
โครงสร้างทําด้วยเหล็กขนาดใหญ่พร้อมด้วยคอนกรีตเสริมแรง สําหรับอาคารที่ไม่เหมาะสําหรับเป็น
ที่หลบภัยนิวเคลียร์คือโกดังโรงงานที่มีเพียงหลังคาอย่างเดียว ซึ่งมักเป็นอาคารที่มีโครงสร้างเบาและ
มีคานยาว แม้แต่บ้านบางหลังที่สร้างมาอย่างดีก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าโกดังโรงงาน บังเกอร์เก็บ
กระสุนสามารถใช้ปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ได้ดีเช่นกัน และมักจะกว้างเพียงพอสําหรับยานพาหนะและ
ยุทโธปกรณ์ด้วย ในรูปที่ ๓ – ๓ แสดงถึงลักษณะรูปแบบอาคารที่ใช้ปูองกันนิวเคลียร์ได้ดี
(ข) สิ่งปลูกสร้างในชนบทและในเขตเมืองของยุโรปจํานวนมากสามารถให้การ
ปูองกันนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี อาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปห้วงยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒
สามารถปูองกันแรงระเบิดและรัง สีไ ด้ ตัวอย่าง เช่น โรงนา โบสถ์ และอาคารที่ทําการรัฐบาล
ท้องถิ่น โดยที่อาคารเหล่านี้มักมีลักษณะดังต่อไปนี้
 อาคารยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผนังเป็นอิฐหนา ห้องโถงกว้างพื้น
เรียบและมีคานรับน้ําหนักเพดาน (ระยะห่างเสากว้าง) กระเบื้องมุงหลังคาหนัก มีผนังเป็นคอนกรีต
เสริมแรง และเกือบทุกอาคารมีห้องใต้ดิน
 ห้องใต้ดินถูกสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตและหิน มีทางออกสู่ภายนอกและ
ทางออกฉุกเฉินได้โดยผ่านขึ้นทางชั้นบนเท่านั้น
 ก่อผนังหนา
 มีกระจกประกอบอาคารน้อย หน้าต่างในยุโรปส่วนมากมีการปูองกัน
ด้วยบานไม้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งช่วยปูองกันแรงระเบิดและรังสีความร้อนได้ในระดับหนึ่ง

ลักษณะอาคารโครงสร้างเหล็กประกอบคอนกรีตเสริมแรง

ลักษณะอาคารก่ออิฐเสริมแรง

รูปที่ ๓ - ๓ ลักษณะรูปแบบอาคารที่ใช้ปอ้ งกันนิวเคลียร์ได้ดี

- ๕๖ (ค) การกํา บั ง อาคารที่ ดี ที่ สุด กลุ่ ม อาคารที่ อ ยู่ ด้า นนอกเรีย งชิ ดกั น ใช้กํ า บั ง
อาคารที่อยู่วงในได้ อาคารที่ถูกกําบังจะได้รับแรงบีบอัดและเสียหายน้อยกว่าอาคารที่ได้รับแรง
ระเบิดโดยไม่มีการกําบัง อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาจากซากปรักหักพัง เศษอิฐ และอาจเกิดเพลิง
ไหม้ในบริเวณใจกลางเมือง ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจเลือกอาคารเพื่อใช้เป็นที่หลบภัย ควรเลือก
อาคารที่อยู่ในแถวที่ ๒ หรือที่ ๓ ถัดจากขอบนอกเมืองเข้ามา เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคสิ่งกีดขวางใน
การเคลื่อนที่ภายหลังการโจมตี
(ง) กําลังพลควรลงไปอยูใ่ นระดับต่ํากว่าระดับพื้นดิน เช่น ห้องใต้ดิน เพราะจะ
ปูองกันแรงระเบิดและรังสีที่ แผ่เป็นเส้นตรงตามแนวสายตา (LOS) ได้ดีกว่าอยู่บนระดับพื้นดิน
เพื่อให้การปูองกันรัง สีที่ดียิ่งขึ้น อาจใช้ดิ นหรือกระสอบทรายวางทับพื้นชั้ นบน แต่ต้ องคํานึง ถึ ง
ความสามารถในการรองรับน้ําหนักของพื้นชั้นบนด้วย ทางเลือกหนึ่ง ที่ให้การปูองกันได้ดีกว่า คือนํา
กระสอบทรายมากําบังเหนือศีรษะภายในห้องใต้ดิน (นํากระสอบทรายมาวางบนโต๊ะที่แข็งแรง) ปิด
ช่องหน้าต่างด้วยกระสอบทรายสําหรับอาคารที่อยู่เหนือพื้นดินและเสริมการปู องกันรัง สีโดยนํ า
กระสอบทรายมาบังผนังโดยรอบ การปฏิบัติดังนี้ กําลังพลที่อยู่ในห้องใต้ดินจะได้รับรังสีลดลง ๑๐
เท่า เมื่อเทียบกับระดับเหนือพื้นดิน
(จ) ตําแหน่งในอาคาร สามารถให้การปูองกันที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ต้องมีเวลาและ
มีการเตรียมการที่เหมาะสม ในชั้นที่อยู่เหนือพื้นดิน บริเวณตรงกลางอาคารจะให้ผลการปูองกันทั้ง
จากรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกและจากรังสีนิวเคลียร์ตกค้างดีที่สุด ที่ระดับใต้พื้นดิน บริเวณตรงมุมของ
อาคารจะให้ผลการปูองกันที่ดีที่สุด อีกกรณีหนึ่ง กําลังพลที่นอนลงกับพื้นจะได้รับปริมาณรังสีน้อย
กว่ากําลังพลที่ยืนประมาณครึ่งหนึ่ง ฉะนั้น ต้องหาที่กําบังที่อยู่ใต้ดินและนอนลงตรงมุมห้อง ถ้าไม่มี
ห้องใต้ดิน ให้นอนลงตรงกลางห้องใต้โต๊ะที่แข็งแรงโดยวางกระสอบทรายไว้บนโต๊ะทําเป็นที่กําบัง
อาจใช้ทางเลือกอื่น ๆ เช่น นอนในเตาผิง ใต้บันได หรือในห้องน้ํา ซึ่งตําแหน่งที่ใกล้กับระบบท่อ
ประปาจะช่วยเสริมความแข็งแรงของอาคาร ในรูปที่ ๓ – ๔ แสดงถึงลักษณะที่หลบภัยภายในอาคาร
และมีห้องใต้ดิน

รูปที่ ๓ - ๔ ลักษณะทีห่ ลบภัยภายในอาคารและมีห้องใต้ดิน

- ๕๗ (๕)

เต็นท์หรือกระโจมผ้าใบ เต็นท์ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่หลบภัยนิวเคลียร์ อย่างไรก็
ตาม เต็นท์ยังอาจใช้เป็นที่ปูองกันอันตรายจากรังสีตกค้างได้ (เช่น การตกของฝุุนกัมมันตรังสี)
(๖) ยานเกราะ ยานเกราะเป็นที่หลบภั ยนิว เคลี ยร์ที่ดี โดยปกติ แล้ว รถถังจะเป็น
ยานพาหนะที่มีการปูองกันที่ดีอยู่แล้วในทุกสถานการณ์ แม้จะเป็นยานเกราะเบาก็ ยังให้ผลการ
ปูองกันที่ดีได้เหมือนกัน ยานเกราะดังกล่าว หมายรวมไปถึง ยานรบทหารราบ (Infantry Fighting
Vehicles – IFV) ปืนใหญ่อัตตาจร (Self - Propelled Artillery) และยุทโธปกรณ์หนักสายทหาร
ช่าง ถ้ามีเวลาพอ อาจพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถในการปูองกันให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติดังนี้
(ก) เมื่ออยู่ในยานเกราะ พยายามทําตัวให้ต่ําเข้าไว้ พลประจํารถที่ประจําการ
อยู่ในปูอมปืน ผู้บังคับรถ พลยิง พลบรรจุกระสุน ต้องมุดลงไปที่พื้นรถ เนื่องจากบริเวณพื้นรถจะ
ได้รับรังสีลดลงประมาณ ๔ เท่า
(ข) ปิด ฝาครอบและช่ องทางเข้า ไว้เ สมอ เป็ น ที่แ น่ ชัด แล้ว ว่ า ฝาครอบและ
ช่องทางเข้าที่เปิดอยู่นั้น จะทําให้พลประจํารถได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยไม่จําเป็น ซึ่งฝา
ครอบที่เปิดอยู่จะทําให้ฝุนกัมมันตรังสี รวมทั้งรังสีแกมมาที่กระเจิงมาจากที่อื่นเล็ดรอดเข้าไปภายใน
รถได้ ปิดช่องเปิดอื่น ๆ ด้วย เช่น รังเพลิงปืนใหญ่รถถัง
(ค) เพื่อปูองกันการบาดเจ็บขณะอยู่ในยานเกราะ คลื่นแรงระเบิดอาจพัดพล
ประจํารถกระเด็นไปได้อย่างรุนแรงภายในรถ ฉะนั้นให้สวมหมวกและคาดสายรัดคางไว้ เพื่อปูองกัน
ศีรษะไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
(ง) ยึดตรึงยุทโธปกรณ์ที่หลวมคลอนในตัวรถให้แน่น อํานาจแรงระเบิดอาจทํา
ให้ยุทโธปกรณ์ที่หลวมคลอน (เช่น เครื่องมือประจํารถ อาวุธ และหมวก) กระเด็นไปถูกกับพล
ประจํารถจนอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(จ) นําตัวรถเข้าที่กําบัง (โผล่เฉพาะปูอมปืน) หรือขับรถลงในคู หรือในสนาม
เพลาะ หรือตัดถนนลงข้างทาง ทั้งนี้เพื่อลดผลจากการรังสี ที่แผ่เป็นเส้นตรงตามแนวสายตา และ
อาจปูองกันแรงระเบิดด้วย การที่ทําให้รถโผล่เฉพาะปูอมปืน หรือลงไปในคูโดยที่ตัวรถโผล่มาเพียง
ครึ่งคันทําให้ได้รับรังสีแกมมาลดลงไปได้ ๒ เท่า ในรูปที่ ๓ - ๕ แสดงถึงการปูองกันยานเกราะ
(ฉ) ใช้กระสอบทรายกั้นรังสี นํากระสอบทรายเพียงชั้นเดียววางทับบนปูอมปืน
รถถัง หรือทับลงบนตัวรถเกราะ จะช่วยปูองกันรัง สีแกมมาที่เข้ามาทางด้านศีรษะ กระสอบทราย
แต่ละชั้นสามารถช่วยลดรังสีแกมมาลงได้ ๒ เท่า นอกจากนั้นกระสอบทรายที่เปียกสามารถช่วยลด
อนุภาคนิวตรอนลงได้ และช่วยลดโอกาสที่กระสอบทรายจะถูกเผาไหม้จากรังสีความร้อนด้วย
(๗) ยานยนต์ล้อ
(ก) ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานยนต์ล้อเป็นที่หลบภัยนิวเคลียร์ โดยปกติยานยนต์ล้อ
ปูองกันหรือเกือบจะปูองกันอันตรายจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เลย อีกทั้ง ยานยนต์ล้อ
มีความล่อแหลมที่จะพลิกคว่ํา ทําให้พลขับและผู้โดยสารมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายมากขึ้น

- ๕๘ -

รูปที่ ๓-๕ การป้องกันยานเกราะ
(ข) ยึดตรึงยุทโธปกรณ์ที่หลอมคลอนทั้งหมดให้แน่น
(ค) วางแผนและเตรียมการสําหรับการจัดให้มีที่หลบภัยในสนามให้พร้อมและอยู่
ใกล้พอสําหรับกําลังพลที่มีภารกิจต้องปฏิบัติบนยานยนต์ สามารถเข้าไปหลบอาศัยได้ทันท่วงที การ
จอดยานพาหนะภายในหรือ ใต้ ที่ห ลบภั ย สามารถปู องกัน นิ วเคลี ยร์ ไ ด้ ดียิ่ ง ขึ้ น ที่ หลบภั ยสํ าหรั บ
ยานพาหนะอาจเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือ มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ได้แก่ บัง เกอร์เก็บกระสุน ทางลอด
อุโมงค์ และถ้ํา
(๘) อากาศยานที่ปฏิบัติการภาคพื้น
(ก) ช่องจอดเครื่องบิน ต้านแรงระเบิด ที่มหาศาลจากอาวุธนิว เคลียร์ไ ด้ เพีย ง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามโรงเก็บเครื่องบินหรือช่องจอดเครื่องบินสามารถปูองกันความเสียหายจากลม
ที่พัดแรงได้ นอกจากนั้นยังช่วยปูองกันความเสียหายอย่างอื่นได้อีก เช่น ปูองกันไม่ให้เศษหิน ทราย
เครื่องบินลําอื่น หรือเศษซากเครื่องบิน กระเด็นมากระแทกกับเครื่องบินใน ช่องจอด สําหรับใน
สถานการณ์ทางยุทธวิธี อาจจําเป็นต้องเสริมกําแพงเพื่อปูองกันแรงระเบิดจากอาวุธธรรมดาและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าทําได้ให้ใช้วิธีทําหลังคาช่องจอดเครื่องบิน ปิดประตูและหน้าต่าง
เพื่อปูองกันความเสียหายจากคลื่นกระแทก
(ข) การยึ ดโยงเครื่ อ งบิน ช่ วยไม่ ใ ห้เ ครื่ องบิ น เหวี่ ย งไปมาจนอาจเกิด ความ
เสียหาย โดยปกติการยึดโยงเครื่องบินกับหมุดต้องไม่ตึงมากเกินไป ช่องหน้าต่างของเครื่องบินทํา
ด้วยกระจกที่เรียกว่า plexiglass อาจแตกเสียหายได้ ที่แรงดันระเบิดต่ําสุด (ประมาณ ๑.๕ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว) ให้ใช้เทปปิดรอบขอบหน้าต่างและคาดตรงกลางไว้ด้วย เพื่อช่วยลดการแตกร้าวของ
กระจกหน้าต่างเครื่องบิน
(๙) สิ่ง อุ ปกรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ เมื่อ มี เวลาเตือ นภัย นานพอ ผบ.หน่ว ย ต้อ งกํ ากั บ ให้
เจ้าหน้าที่ ปิดการใช้งานและปูองกัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ และคอมพิวเตอร์ ห้วงคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Pulse – EMP) เป็นห้วงคลื่นสั้น ๆ (ความถี่สูง) มีพลังงานสูง
(คล้ายกับฟูาแลบ) ซึ่งเกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ สามารถชักนําให้เกิดกระแสไฟฟูาไหล

- ๕๙ ในตัวนําไฟฟูา ซึ่งอาจไปรบกวนหรือทําให้มีกระแสไฟฟูาเกินในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการ
ปูองกันหรือมีการปูองกันไม่ถูกต้องจะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชํารุดเสียหาย
ข. การปฏิบัติในระหว่างการโจมตี สิ่งบอกเหตุที่แสดงถึง การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์
ได้แก่ เกิดแสงสว่างจ้า เกิดการระเบิดอย่างรุน แรง มีลมพั ดแรง เกิด เมฆรูปร่างคล้ายดอกเห็ ด
สัญญาณเหล่านี้แสดงถึงการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ โดยปกติแล้ว หากเป็นการโจมตีของข้าศึกจะ
ไม่ได้รับการแจ้งเตือน ดังนั้น การปฏิบัติในขั้นต้นสําหรับการปูองกันต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือ
อาศัยสัญชาตญาณ
(๑) การโจมตีโดยไม่มีการแจ้งเตือนสามารถสังเกตได้ทันที ตามลําดับดังนี้ มีแสงสว่าง
จ้ามาก ความร้อนและรังสีนิวเคลียร์เริ่มแรกจะมาพร้อมกับแสง แรงระเบิดเกิดขึ้นตามมาภายในไม่กี่
วินาที การปูองกันตนเองต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ เมื่อ ทราบชัดว่าเป็นการระเบิดของ
อาวุธนิวเคลียร์ กําลังพลในที่โล่งต้องปฏิบัติ ดังนี้
 ทิ้งตัวนอนคว่ําหน้ากับพื้นทันที ให้หันเท้าไปยังทิศทางของการระเบิด วิธีนี้
ช่วยปูองกันอันตรายจากรังสีความร้อนและแรงระเบิดที่จะเกิดกับศีรษะ ใบหน้า และลําคอ อาจใช้สิ่ง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติช่วยกําบัง เช่น ท่อนซุง ก้อนหินขนาดใหญ่ และบ่อน้ํา
 หลับตา
 ปูองกันผิวหนังที่เปลือยเปล่าจากรังสีความร้อน โดยการซุกมือและแขนไว้ใต้
หรือใกล้ลําตัวและสวมหมวกสนามไว้ด้วย
 ก้มหน้ากับพื้นต่อไป รอจนกว่าแรงระเบิดได้ผ่านพ้นไปและซากปรักหักพังหยุด
ตก
(๒) กําลังพลควรอยู่ในความสงบ ตรวจหาร่องรอยการบาดเจ็บ สํารวจความเสียหาย
ของอาวุธยุทโธปกรณ์ และเตรียมปฏิบัติภารกิจต่อไป กําลังพลที่อยู่ในที่ตั้งยิง (หลุมบุคคล) สามารถ
เตรียมการปูองกันไว้ล่วงหน้าโดยนําเอามูลดินมากั้นกําบังรังสี กําลังพลอาจคุดคู้อยู่ในที่ตั้งยิง (หลุม
บุคคล) ตามรูปที่ ๓ – ๖ แสดงคําแนะนําในการจัดระเบียบร่างกายในหลุมบุคคล ท่าที่ดีที่สุดคือ
นอนคุดคู้เอาหลังลงและกอดเข่าไว้แนบกับอก การนอนท่านี้แขนและขาจะช่วยลดรังสีที่จะไปถึง
ศีรษะและลําตัวให้เหลือน้อยลง กําลังพลที่อยู่ในหลุมบุคคลหรืออยู่ในที่กําบังอาจหาวิธีปูองกันศีรษะ
ลักษณะอื่น (ถ้าทําได้) จากการพังทลายของหลังคาหรือสิ่งกําบังเหนือศีรษะ ให้ย้ายสิ่งอุปกรณ์ เช่น
หีบห่อยุทโธปกรณ์หรือวิทยุที่เป็นอุปสรรคไม่ให้กําลังพลสามารถหลบลงไปที่ก้นหลุม โดยให้ย้ายไป
เก็บไว้ในหลุมข้างเคียง หรือนําสิ่งอุปกรณ์นั้นมากําบังมือและใบหน้า

- ๖๐ พอใช้

ดี

ดีที่สุด

รูปที่ ๓ - ๖ คาแนะนาในการจัดระเบียบร่างกายในหลุมบุคคล
กําลังพลที่อยู่ ในที่หลบภัยควรหาวิธีปูองกัน อันตรายไว้ด้วย เนื่องจากแรงระเบิด
สามารถผ่านเข้าไปในที่ หลบภัยได้ด้วยแรงมหาศาล และซากปรักหักพังที่ปลิวมาอาจทําให้เกิดการ
บาดเจ็บได้ การปฏิบัติในการปูองกัน อันตรายให้นอนก้มหน้าลงกับพื้น ในที่หลบภัย โดยหลีกเลี่ยง
ตรงบริเวณช่องประตูหรือช่องหน้าต่างซึ่งเป็นช่องที่อากาศไหลผ่านเข้ามา การทิ้งตัวลงนอนใกล้กับ
ผนัง จะปลอดภัยมากกว่าการยืนอยู่ห่างจากผนัง บริเวณช่องทางเข้าที่หลบภัย ถ้าสร้างให้มีความ
สลับซับซ้อนจะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดแรงอัดสะสม และช่วยปูองกันเศษฝุุนและซากปรักหักพังผ่านเข้า
ไปในที่หลบภัย ตามรูปที่ ๓ – ๗ แสดงการปูองกันคลื่นระเบิดไม่ให้เข้าไปในที่หลบภัย

ทางเข้า

(๓)

ประตูกักอากาศ

รูปที่ ๓ - ๗ การป้องกันแรงระเบิดไม่ให้เข้าไปในที่หลบภัย
ค. การปฏิบัติภายหลังการโจมตี เมื่อการโจมตียุติลงยังต้องปฏิบัติการปูองกันต่อไป การ
ปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพต้องเริ่มทันทีหลังการโจมตีสิ้นสุดลง
(๑) กําลั งพลต้ องตรวจดูก ารเปื้อ นพิ ษกั มมั นตรัง สี และหลัง จากนั้ นให้ดําเนิน การลด
อันตรายลงด้วยการใช้เทคนิคการทําลายล้างพิษขั้นพื้นฐาน คือใช้แปรงปัด เช็ดถู และฉีดน้ํา เพื่อ
ขจัดสิ่งปนเปื้อนกัมมันตรังสีออกจากพื้นผิวที่เปื้อนพิษ
(๒) เพื่อให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด กําลังพลต้องหาสิ่งกําบังที่ตั้ง หน่วยและที่หลบภัย ผู้ที่มี
หน้าที่ตรวจวัดรังสีให้เฝูาตรวจวัดรังสีอย่างต่อเนื่อง การใช้ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนสามารถลดการเปื้อน
พิษที่อาจเล็ดลอดผ่านเข้าสู่ปอด และผิวหนังที่อาจเกิดแผลไหม้จากอนุภาคบีต้าและอนุภาคอัลฟา
(๓) การปฏิ บัติ หลั ง การโจมตี ผบ. หน่ ว ย ต้ อ งประเมิ น ความเสี ย หายที่ เ กิ ดขึ้ น และ
ทําการฟื้นฟูอํานาจกําลังรบให้กลับคืนมา

- ๖๑ (๔)

ผบ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ คชรน. ต้องตรวจสอบตารางเวลาการเปลี่ยนเครื่องกรอง
อากาศของยุทโธปกรณ์ปูองกัน คชรน. ตามคําแนะนําในการปรนนิบัติบํารุงหรือเมื่อมีเหตุการณ์ ดังนี้
 เกิดความเสียหายทางกายภาพ
 เครื่องกรองอากาศเปียกน้ําหรือน้ําเข้า
 สังเกตว่าหายใจได้ยากลําบาก แสดงว่าเครื่องกรองเริ่มอุดตัน
 กองบัญชาการหน่วยเหนือสั่งให้เปลี่ยน
 อยู่ในรายการยกเลิกการใช้งาน ตามคําแนะนําในเอกสารที่แจกจ่าย
ง. การบาดเจ็ บ จากอาวุ ธ นิ วเคลีย ร์ มี ส าเหตุ จากแรงระเบิ ด รั ง สีค วามร้ อ น และรั ง สี
นิวเคลียร์ การรักษาผู้บาดเจ็บจากอาวุธนิวเคลียร์มีวิธีการเช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
จากอาวุธ ทั่วไป ยกเว้นในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บจากรัง สีนิวเคลียร์ การบาดเจ็บจากแรงระเบิด มี
ลักษณะบาดแผลเหมือนกับการบาดเจ็บ จากการสู้รบ แผลไหม้จากรังสีความร้อนมีวิธีการรักษา
เช่นเดียวกับแผลไฟไหม้จากเหตุอื่น แต่ไม่มีวิธีการปฐมพยาบาลสําหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากรังสี ต้อง
ดําเนินการส่งกลับไปยังสถานพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อม
๓-๖ การใช้ที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวม (Collective Protection Operations)
ที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวม (Collective Protection – COLPRO) ไม่ได้นํามาใช้แทนทั้ง
เครื่องแต่งกายปูองกัน รวมไปถึงยุทธวิธี เทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติ (TTP) ว่าด้วยลักษณะการ
แต่งกายปูองกันตามภารกิจ เช่น หน้ากากปูองกันที่มีระบบกรองอากาศช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแต่งกายปูองกัน เมื่ออยู่ในที่หลบภัยที่มีระบบแรงดันภายในสูงสามารถ
ลดระดับ ลภ. ลงได้ เพื่อให้การใช้ที่หลบภัย คชรน. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผบ.หน่วย
และกําลังพลควรทําความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติการปูองกันอันตรายในห้วงก่อน ระหว่าง และ
ภายหลังการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.
ก. การปฏิบัติก่อนการโจมตี มีการปฏิบัติหลายประการที่ทําให้การใช้ที่หลบภัย คชรน.
ง่ายขึ้น
(๑) ผบ. หน่วย ควรจะ
 กํ า หนดระดั บ ลภ.ที่ เ หมาะสมเมื่ อ อยู่ ใ นที่ ห ลบภั ย /ระบบปู อ งกั น คชรน.
ส่วนรวม
 วางแผนการใช้ที่หลบภัยส่วนรวม
 มั่นใจว่ากําลังพลที่รับผิดชอบ ได้รับการชี้แจงถึงสถานการณ์ด้านภัยคุกคาม
(๒) กําลังพล ควรจะ
 อยู่ในระดับ ลภ. ที่เหมาะสม
 ตรวจสอบระบบการปูองกัน ยังคงทํางานได้เป็นปกติ

- ๖๒  ทราบขั้นตอนการปฏิบัติในการผ่านเข้า – ออกที่หลบภัยส่วนรวม
 ดําเนินการปูองกันตนเองให้เป็นผลสําเร็จ
(๓) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่หลบภัยส่วนรวม ควรจะ
 ตรวจสอบและปรนนิบัติบํารุงระบบกรองอากาศของที่หลบภัยส่วนรวม
 ตรวจสอบและปรนนิบัติบํารุงระบบการติดต่อสื่อสาร
 ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการผ่านเข้า – ออก ที่หลบภัยส่วนรวม
ข. การปฏิบัติระหว่างการโจมตี
(๑) ควรงดหรือลดการผ่านเข้า – ออก ที่หลบภัยส่วนรวมให้น้อยครั้งที่สุด
(๒) ผู้มีหน้าที่ดูแลที่หลบภัยส่วนรวม ควรจะ
 สวมหน้ากากปูองกัน และกระตุ้นเตือนผู้ใช้ที่หลบภัยส่วนรวม
 ช่วยปิด – เปิดประตูกักอากาศ (Air Lock Door)
 ปูองกันกําลังพลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่หลบภัยส่วนรวม
 ทดสอบการเปือ้ นพิษเป็นระยะๆ เนื่องจากการเข้าที่หลบภัยกลับมาจากพื้นที่
เปื้อนพิษเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จําเป็น ถ้ายังไม่สามารถดําเนินการทําลายล้างพิษกําลังพลได้ การเฝูา
ตรวจภายในที่หลบภัยอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สําคัญและอาจต้องใช้การปูองกันในระดับ ลภ.๔
 มั่นใจว่ าได้ ป ฏิบัติ ตามระเบียบปฏิ บัติ ว่ าด้ วยการผ่า นเข้า –ออก ที่ หลบภั ย
ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด
 เฝูาตรวจภายในที่หลบภัยเป็นระยะ ๆ โดยใช้เครื่องตรวจหา/เครื่องเฝูาตรวจ
สารเคมีอย่างต่อเนื่อง
 งดการถอดหน้ากากปูอ งกัน หากตรวจพบสารเคมี ในระดับที่เ ป็นอัน ตราย
กําลังพลควรใช้การปูองกันด้วยระดับ ลภ. ที่เหมาะสม แล้วพิจารณาว่าจะอยู่ที่หลบภัยเดิมหรือจะ
ย้ายไปยังทีแ่ ห่งใหม่
 ประเมินความเสี่ยงก่อนการถอดหน้ากากปูองกัน เมื่อเครื่องตรวจแสดงผลการ
ตรวจพบในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
 ในระหว่างการโจมตี ยังมีขั้นตอนการปฏิบัติเฉพาะอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของที่หลบภัยส่วนรวม
ค. การปฏิบัติหลังการโจมตี
(๑) อันตรายจากการเปื้อนพิษที่เป็นไอหรือเป็นของเหลว อาจยังคงมีอยู่ในระยะหนึ่ง
ภายหลังการโจมตีสิ้นสุดลง กําลังพลต้องปฏิบัติ ดังนี้
 ต้องมั่นใจว่า สป. เปื้อนพิษ ไม่ได้นํามาเก็บไว้ในที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวม
 หากจําเป็น ให้ร้องขอรับการสนับสนุนการทําลายล้างพิษ

- ๖๓  เบิก สป. เพิ่มเติมให้เต็มอัตรา เช่น เครื่องแต่งกายปูองกัน หน้ากากปูองกัน
และเครื่องกรองอากาศสําหรับใช้กับที่หลบภัยส่วนรวม ชุดทําลายล้างพิษส่วนบุคคล
 ปฏิ บัติ ต ามระเบี ยบปฏิบั ติ การผ่า นเข้ า – ออก ที่ ห ลบภั ย ส่ ว นรวม โดยรอ
จนกว่ าเครื่ องตรวจแสดงผลการตรวจ ไม่พ บไอของสารเคมี ภ ายนอกที่ หลบภั ย หลัง ผ่า นไปแล้ ว
๑ ชั่วโมง
 จัดตั้งสถานีทําลายล้างพิษกําลังพล
 ปฏิบัติเหมือนกับการปฏิบัติก่อนการโจมตี แต่ให้เฝูาตรวจหาสารเคมีภายในที่
หลบภัยส่วนรวม เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องตรวจหา/เครื่องเฝูาตรวจสารเคมี
(๒) หลังจากการโจมตีผ่านไปแล้ว เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่หลบภัย ต้องดําเนินการ ดังนี้
 เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย ให้ส่ง สัญ ญาณปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในที่หลบภัย
ส่วนรวมทราบโดยทั่วกัน
 หากจําเป็น ให้ทําการปรนนิบัติบํารุงระบบกรองอากาศของที่หลบภัยส่วนรวม
 ช่วยเหลือกําลังพลในการปฏิบัติผ่านเข้า – ออก ที่หลบภัยส่วนรวม
 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบที่หลบภัยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
๓-๗ การป้องกันวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Material Protection)
กําลังทหารมีการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย
(Toxic Industrial Material – TIM) อยู่เสมอ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมี
อุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial Chemical – TIC) หรือสารชีวะอุตสาหกรรมอันตราย
(Toxic Industrial Biological – TIB) รวมไปถึงสารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย (Toxic Industrial
Radiological – TIR) สารเคมีทางอุตสาหกรรมมากมายหลายชนิดล้วนแต่สร้างผลกระทบสําคัญต่อ
การปฏิบัติการทางทหาร การแพร่กระจายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายในเวลากลางคืน (สภาพ
อากาศในเวลากลางคืนทําให้กลุ่มไอของสารเคมีมีความเข้มข้นสูง) ลอยใกล้ระดับผิวพื้นออกไปได้ไกล
จากจุดที่เกิดการแพร่กระจาย นอกจากนั้น วัตถุอุตสาหกรรมอันตรายยังมีอันตรายอย่างอื่น อีก เช่น
มีฤทธิ์กัดกร่อน ทําอันตรายต่อนัยน์ตา ผิวหนัง ระบบทางเดิน หายใจ รวมไปถึง ยุทโธปกรณ์ วัตถุ
อุตสาหกรรมอันตรายหลายชนิดเป็นวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือเป็นวัตถุที่ทําปฏิกิริยากับอากาศหรือ
กับน้ําได้อย่างรุนแรง วัตถุอุตสาหกรรมอันตรายสามารถทําให้เกิดผลอันตรายต่อสุขภาพได้ทั้ง ใน
ระยะสั้ นและในระยะยาว อาจเริ่ มจากผลอัน ตรายชั่วคราวในห้ว งเวลาสั้น ๆ แล้ วกลายเป็ นผล
อันตรายที่ทําให้เกิดการพิการได้ในระยะยาว และอาจเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว หลักการปูองกัน
ทางทหาร การตรวจหา และมาตรการตอบโต้ทางการแพทย์ ไม่ไ ด้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ
สําหรับใช้เผชิญอันตรายกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย บ่อยครั้ง ที่ไ ม่มียาแก้พิษวัตถุอุตสาหกรรม
อันตรายเป็นการเฉพาะ

- ๖๔ การปูองกันตนเองเป็นปัจจัยสําคัญ สําหรับใช้เผชิญกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายที่ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด เมื่อกําลังพลมั่นใจถึงขีดความสามารถในการปูองกันตนเอง ก็สามารถช่วยชีวิต
ผู้อื่น ได้ รวมทั้ง ลดการแพร่ กระจายการเปื้อนพิษ และสามารถปูองกัน ทรัพย์สิน ได้ ประการต่อมา
หน่วยต้องกั้นพื้นที่และไม่อนุญาตให้ใครผ่านเข้า-ออก เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการปูองกันตนเอง กําลังพลต้องตระหนักว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายอาจ
เป็นการก่ออาชญากรรม จึง จําเป็นต้องรักษาวัตถุพยานเพื่อช่วยในการสอบสวนและสืบหาบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ
ก. การปฏิบัติก่อนการโจมตี
(๑) แผนการปฏิบัติทั่วไป ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการใดๆ ชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุต้อง
พัฒ นาความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ ผลอัน ตรายของวัต ถุอุ ต สาหกรรมอัน ตรายในพื้ นที่ ต้ องสนใจ
นอกจากนั้น ข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมได้สามารถช่วยในการวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมิน
ความเสี่ยงในระหว่างขั้นตอนการจัดทําแผนการปฏิบัติ (มีการดําเนินการอย่างประณีตหรือฉุก เฉิน)
และต้องพิจารณาถึงปัจจัยสําคัญ ดังต่อไปนี้
 ทําบัญชีจําแนกโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสารเคมี คลังขนถ่ายและระบบ
การส่งทางท่อ
 ทํา บั ญ ชี จํ า แนกวั ต ถุ อุ ต สาหกรรมอั น ตรายที่ มี ก ารผลิ ต มี ก ารใช้ หรื อ อยู่ ใ น
กระบวนการผลิตเป็นประจําในพื้นที่นั้น
 ประเมินผลกระทบจากวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายที่อาจแพร่กระจายออกมาโดย
เจตนาหรือเป็นอุบัติเหตุ
 ประเมินเหตุการณ์การแพร่กระจายของวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายที่เคยเกิดขึ้น
จริงว่าเหตุการณ์ใดเป็นการกระทําโดยจงใจ
 ระบุทั้งขั้นตอนการปฏิบัติในการจัด การสถานการณ์อันตรายของท้องถิ่นและ
หน่วยงานพลเรือนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสําหรับเผชิญเหตุฉุกเฉิน
 ระบุ ห น่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดระบบปู า ย (Label)
เครื่องหมายสัญลักษณ์และแผ่นประกาศ (Placard)
 ประเมิน ถึง ความจําเป็นที่ต้องจัดหาเครื่องตรวจเฉพาะหรือเครื่องตรวจที่ผ่าน
การปรับปรุงสมรรถนะแล้ว
 ประเมิน ถึง ความจําเป็นที่ต้องจัดหาเครื่องแต่ง กายปูองกันชนิดพิเศษ เช่นชุด
ปู อ งกั น สารเคมี ช นิ ด อากาศผ่ า นไม่ ไ ด้ พ ร้ อ มกั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจชนิ ด ถั ง อากาศอั ด (Self –
Contained Breathing Apparatus – SCBA) หรือชุดปูองกันไม่ให้สารเคมีซึมผ่าน
(๒) แผนการอพยพ เมื่อ เวลาและภารกิจ เอื้ ออํา นวย การเคลื่อนย้ายออกจากพื้น ที่
เกิดเหตุเป็นวิธีที่ดีที่สุด หากการเคลื่อนย้ายมีความเสี่ยงมากกว่าการอยู่ในที่ตั้ง ต้องวางแผนปูองกัน

- ๖๕ สําหรับการอยู่ในที่ตั้ง การปูองกัน เมื่ออยู่ในที่ตั้งที่มีไอของวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายไวไฟ หรือมี
อันตรายคงทน หรืออยู่ในอาคารทีไ่ ม่สามารถปิดได้อย่างสนิทไม่ใช่ทางเลือกที่ดี
(๓) การประเมิ นความเสี่ ยง มาตรการที่ ใช้ ในการประเมิน ความเสี่ย ง ประกอบด้ว ย
ข้อมูลสําคัญที่เชื่อถือได้ การประเมินความเสี่ยง และการดําเนินการปูองกัน คชรน.
(ก) ในแต่ละสถานการณ์มีปัญหาและวิธีการพิจารณาเป็นการเฉพาะ ในระหว่าง
การวางแผนต้องจําแนกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต คลังเก็บ
รักษา การแจกจ่าย รวมถึงการขนส่ง อย่างน้อยที่สุดต้องให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และ
ความเสี่ยง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด ความเป็นพิษ การกัดกร่อน และ/หรือความคงทนใน
สถานะก๊าซ แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจได้จากเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของหน่วย นักวิ ทยาศาสตร์ในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง พลเรือนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมี -ชีวะ รวมไปถึง จาก
รายงานด้านความปลอดภัย และฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Material Safety
Data Sheet – MSDS) นอกจากนั้นอาจได้จากรหัสเครื่องหมายสากลที่ติดไว้กับภาชนะบรรจุ และ
เจ้าหน้าที่พลเรือนประจําท้องถิ่นที่รับผิดชอบในด้านกระบวนการปฏิบัติและสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
(ข) การวิเคราะห์ความล่อแหลม ช่วยในการจัดทําประมาณการเกี่ยวกับภัยคุกคาม
และเป็น จุดเริ่มต้ นสํา หรับ การบรรเทาผลกระทบจากความเสีย หายหรื อการทํา ลายโรงงานวัต ถุ
อุตสาหกรรมอันตราย ฝุายการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เวชกรรมปูองกัน มีส่วนสนับสนุน ในการระบุ
อันตราย/ภัยคุกคามของวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย รวมทั้ง การกําหนดมาตรการตอบโต้ในพื้นที่
ปฏิบัติการ โดยมีฝุายอํานวยการด้าน คชรน. และฝุายอํานวยการด้านกิจการพลเรือนคอยให้การ
สนับสนุน
(ค) มาตรการปูองกันที่ใช้ในทางทหารและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ในการทําลายล้างพิษ
ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย วิธีการจัดการ การปูองกัน และ
ข้อมูลข่าวสารสําหรับจัดการกับอันตรายที่เหมาะสมนั้น ควรแสวงหาคําแนะนําจากส่วนควบคุม
บังคับบัญชา ผบ.หน่วย ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พลเรือนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและมีทรัพยากรพร้อมใช้งาน
(ง) ในบางโรงงาน โกดัง ภาชนะบรรจุ เพื่อเก็บรักษาและภาชนะบรรจุเพื่อการ
ขนส่ง มักมีสลากและเครื่องหมายระบุอันตรายอยู่ด้วย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากล โดยเป็น เครื่องหมาย
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนระบุถึงชนิดและประเภทอันตรายของสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย
(จ) ในกรณีที่ต้องเข้าผจญเพลิง หรือต้องเข้าไปในพื้นที่ปิดเพื่อทําความสะอาด
หลั ง จากสารเคมี อุต สาหกรรมอัน ตรายแพร่ก ระจายออกมา จํา เป็ นต้ อ งใช้ ห น้ า กากปู องกั น ที่ มี
เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอากาศอัด (SCBA) เพราะหากใช้หน้ากากปูองกันส่วนบุคคล (หน้ากาก
ปูองกัน เคมี -ชีว ะ) จะไม่ มีอ ากาศเพี ยงพอสําหรับ ใช้ ห ายใจหรือ ไม่ สามารถใช้ปูอ งกั นในพื้น ที่ที่ มี

- ๖๖ อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน หากที่เกิดเหตุเป็นสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย เช่น แอมโมเนีย และ
ในที่นั้น ไม่มีอ อกซิเจนเพีย งพอจํ าเป็นต้ องเครื่องช่ว ยหายใจชนิ ดถัง อากาศอั ด สํา หรับหน้ากาก
ปูองกันเคมี-ชีวะที่ใช้ในทางทหารนั้นจะใช้ได้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ในการปูองกันอันตรายจาก
สารเคมี อุ ต สาหกรรมอั น ตรายที่ แ พร่ ก ระจายออกมาให้ รี บ ออกจากมาจากพื้ น ที่ นั้ น โดยเร็ ว
นอกจากนั้น เครื่องแต่งกายปูองกันสารเคมี (Chemical Protective - CP) ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้
ปูองกัน สารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย ขณะเผชิญ เหตุในกรณีที่มีสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย
แพร่กระจายออกมาเป็นจํานวนมาก ควรอพยพออกจากพื้นที่นั้นทันที ความเสี่ยงสูงสุดในกรณีที่มี
สารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายแพร่กระจายออกมาเป็นจํานวนมาก คือกําลังพลไม่สามารถออกมาจาก
พื้นที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีและหมดสติไปในที่สุด สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายเหล่านี้
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก คาแนะนาฉบับพกติดตัวว่าด้วยอันตรายจากสารเคมี (Pocket Guide to
Chemical Hazards) และ/หรือ คาแนะนาอันตรายจากสารเคมี (Guide to Chemical Hazards)
ของสถาบันแห่งชาติเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน (National Institute of
Occupational Safety and Health – NIOSH) คู่มือแนะนาการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน (Emergency
Response Guidebook) กระทรวงขนส่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้แปลและ
เผยแพร่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนั้นก็มี FM 8-500 “Hazardous Materials Injuries: A
Handbook for Prehospital Care”
(ฉ) เมื่ อ ต้ อ งวางแผนปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ที่ มี ส ารเคมี อุ ต สาหกรรมอั น ตราย
ผบ.หน่วย และ ผบ.หน่วยรอง ต้องพิจารณาร่วมกันถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
กระบวนการเตรียมสนามรบด้านการข่าว อันตรายเหล่านี้อาจเกิดจากความจงใจแพร่กระจายออกมา
หรือโดยอุบัติเหตุจากแหล่งอุตสาหกรรม หรืออาจเกิดการแพร่กระจายออกมาจากคลัง เก็บรักษา
หรือจากการขนส่ง ซึ่งในกรณีนี้ต้องมุ่งพิจารณาถึงผลอันตรายเฉียบพลัน ที่เกิดจากการสูดดมไอของ
สารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ร่างกาย
ข. การปฏิบัติในระหว่างการโจมตี
(๑) สารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย (TIC) หรือ สารชีวะอุตสาหกรรมอันตราย (TIB)
 แจ้งเตือนหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และหน่วยรอง
 เฝูาตรวจโดยใช้เครื่องเฝูาตรวจที่มีอ ยู่ ให้มั่ นใจว่า ได้มีการรายงานผลการ
ตรวจ
 ใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ แล้วรีบเคลื่อนย้ายไปยัง พื้นที่ปลอดภัย
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
 กําหนดเขตรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่
 เคลื่ อ นย้ า ยผู้ บ าดเจ็ บ ออกจากพื้ น ที่ ถ้ า จํ า เป็ น ต้ อ งทํ า ลายล้ า งพิ ษ ให้ กั บ
ผู้บาดเจ็บ ให้นําผู้บาดเจ็บไปไว้ในพื้นที่ปราศจากการเปื้อนพิษ แล้วเริ่มทําลายล้างพิษกําลังพล

- ๖๗  ค้นหาพยานเพื่อซักถาม
 กําหนดเขตพื้นที่อันตรายใต้ลม
(๒) สารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย (TIR)
 ดําเนินการการปูองกัน
 ประเมินความเสียหายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 ค้นหาตําแหน่งของสารรังสีอุตสาหกรรมอันตราย
 เริ่มเฝูาตรวจรังสีอย่างต่อเนื่อง และรายงานการมาถึงของฝุุนกัมมันตรังสี
 รายงานผลการตรวจวั ดอัตรารังสีที่เพิ่มขึ้น ลดลง จุดสูง สุด และรายงานเมื่อ
การหยุดตกของฝุุนกัมมันตรังสี
 รับรายงาน คชรน.๒ จากหน่วยเหนือ แล้วจัดทําการพยากรณ์การตกของฝุุน
กัมมันตรังสีอย่างง่าย แล้วรายงานให้ ผบ.หน่วย ทราบ
ค. การปฏิบัติหลังการโจมตี
 ควบคุมสถานการณ์
 ดําเนินการปูองกันตนเอง
 ปูองกันเหตุวุ่นวายจากการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก
 ช่วยชีวิต ปูองกัน และให้การรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 ทําลายล้างพิษให้กับผู้เปื้อนพิษ และปูองกันการแพร่กระจายการเปื้อนพิษ
 ดําเนินการค้นหาแหล่งกําเนิดอันตราย
 เก็บรักษาพยาน หรือวัตถุพยานตาม รปจ.
 ปฏิบัติตาม รปจ. ว่าด้วยการเผชิญเหตุฉุกเฉินและตามแผนยุทธการ
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานพลเรือนหากจําเป็น
----------------------------------

บทที่ ๔
การปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
๔-๑ ขอบเขต (Scope)
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมีผลกระทบต่อ การปูองกัน คชรน. ดังนั้นจึง ต้องมีการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่มีลักษณะจาเพาะย่อมมีอิทธิพลต่อการตกลงใจใน
การใช้อาวุธ คชรน. ในทานองเดียวกัน สภาพภูมิประเทศที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดอันตรายจาก คชรน.
แตกต่างกัน นอกจากนั้น รูปแบบการปฏิบัติการส่งผลโดยตรงต่อการปูองกัน คชรน.

ตอนที่ ๑
อุตุนิยมวิทยาทีม่ ีผลต่อการใช้สาร คชรน.
(Meteorological Effects on Employment of CBRN Substances)
๔-๒ กล่าวเบื้องต้น (Background)
ก. ในการปูองกัน คชรน. จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งที่เป็นจริงหรือ ข้อมูลจาก
การพยากรณ์ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะนาไปใช้ในการพยากรณ์พื้นที่อันตรายใต้ลม
ข. รายงานข่าวอากาศสาหรับ คชรน. โดยปกติ ข้อมูลได้จากฝุายอุตุนิยมวิทยาในหน่วย
ดาเนินกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีและระดับยุทธการ หรือจากฝุายข่าว
๔-๓ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อสารเคมี (Effects of Weather on Chemical substance)
ก. ลมและกระแสอากาศ เมื่อสารเคมีไม่คงทนถูกแพร่กระจายออกมาแล้วก่อตัวเป็นกลุ่ม
ไอเคมี จะถูกลมพัดพาไปในทิศทางใต้ลมจากจุด แพร่ กระจาย กระแสอากาศได้พัดพากลุ่มไอเคมี
กลับไปกลับมา หรืออาจพัดขึ้นพัดลง การพัดอาจกระจายออกทางด้านข้างหรือขึ้น ลงตามแนวดิ่ง
ความเข้มข้นของไอสารเคมีจึงไม่คงที่
ข. ความคงตัวของสภาพอากาศมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมและระยะทางการเคลื่อนที่
ในทิศทางใต้ลมของกลุ่มไอสารเคมีหรือแอโรซอล (ตารางที่ ๔ – ๑ สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อไอ
ของสารเคมี) สภาพความคงตัวของอากาศ (stable) หมายถึง มวลอากาศถูกต้านไม่ให้เคลื่อนที่ขึ้นไป
ตามแนวดิ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่ามวลอากาศถูกกดทับด้วยบรรยากาศรอบข้าง กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมติ ามความสูง (lapse rate) ของมวลอากาศโดยรอบเปลี่ยนแปลงน้อย
กว่าการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติกของมวลอากาศแห้ง (dry adiabatic lapse rate: การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลดลง ๑ องศาเซลเซียส ทุก ๆ ความสูง ๑๐๐ เมตร) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ลักษณะนี้ อาจเรียกว่า “สภาวะผกผัน ตามสูง ” (Inversion) ในกรณีที่เป็นสภาวะอากาศไม่คงตัว
(unstable) คืออัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศโดยรอบเปลี่ยนแปลง
มากกว่า การเปลี่ ยนอุณ หภู มิแ บบอะเดี ยเบติ กของมวลอากาศแห้ง กลุ่ม ไอที่อุ่ นกว่า บรรยากาศ

- ๖๙ โดยรอบจะลอยขึ้ น เรี ย กว่ า “สภาวะตกต่ าตามสู ง ” (Lapse) ส าหรั บ สภาวะที่ มี อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศเท่า กับการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติกของ
มวลอากาศแห้ง เรียกว่า “สภาวะคงที่สูง” (Neutral) เป็นสภาวะที่อยู่ระหว่างสภาวะอากาศแบบคง
ตัวและไม่คงตัว ปกติแล้ว สภาวะคงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะผกผันตามสูงเป็นสภาวะที่เหมาะ
สาหรับการใช้อาวุธเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สาหรับสภาวะที่เหมาะสมรองลงมาคือสภาวะคงที่
ตามสูง แต่หากเป็นสภาวะไม่คงตัวไม่เหมาะสาหรับการใช้อาวุธเคมีให้เกิดประสิทธิภาพ ผลกระทบ
โดยรวมจากสภาวะความคงตัวของบรรยากาศ การแบ่ง ชั้นบรรยากาศ สภาพบรรยากาศแบบผสม
และห้ ว งเวลากลางวั น กลางคื น ล้ ว นแต่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแพร่ ก ระจายแอโรซอล โดยเฉพาะใน
บรรยากาศระดับต่าใกล้พื้นผิวโลก การแบ่งชั้นบรรยากาศในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่าง
กัน ความร้อนจากพื้นดินในเวลากลางวันทาให้เกิดสภาวะลมพัดแปรปรวนและหมุนวน ส่งผลให้เมฆ
สาร คชรน. กระจายตัวไปในแนวดิ่งและแนวระนาบได้ไกลขึ้น การกระจายตัวในแนวดิ่ง ขึ้นสูงได้ถึง
ระยะ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ เมตร จากตาแหน่ ง ที่เ กิด การแพร่กระจาย ในทางตรงกัน ข้า ม เวลา
กลางคืนพื้นดินเย็นเร็วกว่าบรรยากาศ จะไม่เกิดกระแสลมพัดหมุนวน เมฆสาร คชรน. ไม่กระจายตัว
ไปในแนวดิ่งและแนวระนาบมากนัก กลุ่มเมฆจึงมีความเข้มข้นสูงและมีขนาดเล็กลง ในสภาวะผกผัน
ตามสูง กลุ่มเมฆอาจขยายตัวไปในแนวดิ่งเป็นระยะไม่เกิน ๑๐๐ ถึง ๒๐๐ เมตรเหนือพื้นดิน สาหรับ
ในห้วงเวลารุ่งเช้าและช่วงพลบค่า พื้นดินยังไม่ค่อยได้รับความร้อนมากนัก จึงเกิดสภาวะบรรยากาศ
แบบผสมขึ้นในระดับ ความสูง ประมาณ ๘๐๐ ถึง ๑,๒๐๐ เมตร ซึ่ง เป็น สภาวะคงที่ตามสูง อาจ
เกิดขึ้นได้ในห้วงเวลากลางวันหรือกลางคืนที่มีอากาศมืดครึ้ม ฝนตก มีหิมะ และลมแรง สภาวะความ
คงตัวของบรรยากาศไม่มีผลต่อการสลายตัวของสาร คชรน. แต่ความเข้มข้นของเมฆสาร คชรน.
อาจลดลงบ้าง ในรูปที่ ๔ – ๑ เปรียบเทียบลักษณะสภาวะอากาศแบบคงตัวและไม่คงตัว
ตารางที่ ๔ – ๑ สภาวะความคงตัวของอากาศที่ส่งผลกระทบต่อไอสารอันตราย
สภาวะคงตัว/สภาวะผกผันตามสูง
ชั้นอากาศอบอุ่นลอยเหนือชั้น
อากาศเย็น (อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศ
โดยรอบ เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการ
เปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติก
ของมวลอากาศแห้ง)
พบได้ในคืนท้องฟูาโปร่งจนถึง
หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้น ๑ ชม. เมื่อ
ไม่มีหรือมีเมฆเล็กน้อย ทั้งในวันทีม่ ี
เมฆเต็มท้องฟูาและพื้นดินเป็น
น้าแข็ง หรือมีหิมะปกคลุม ไอที่
เกิดขึ้นมักลอยเรี่ยไปตามพื้นดิน

สภาวะคงที่ตามสูง
อุณหภูมิของชั้นอากาศไม่แตกต่าง
กัน (อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงของมวล
อากาศโดยรอบ เปลี่ยนแปลงกับ
การเปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดีย
เบติกของมวลอากาศแห้ง)
พบได้ทั่วไปในวันที่มีเมฆปกคลุม
เต็มท้องฟูา

สภาวะไม่คงตัว
ชั้นอากาศเย็นลอยเหนือชั้นอากาศ
อบอุ่น (อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงของมวลอากาศ
โดยรอบ เปลี่ยนแปลงมากกว่าการ
เปลี่ยนอุณหภูมิแบบอะเดียเบติก
ของมวลอากาศแห้ง)
พบได้ทั่วไปในวันที่ท้องฟูาแจ่มใส
มีแดดจัด ความเร็วลมน้อยกว่า ๑๕
กม./ชม. ไอจะลอยขึ้นด้วยอากาศที่
อบอุ่น ลักษณะอากาศเช่นนี้ใน
ภูมิภาคแถบทะเลทรายที่มีอากาศ
ร้อน อาจกินเวลานานหลายเดือน

- ๗๐ อากาศหนาวเย็น

อากาศหนาวเย็น

อากาศเย็น

อากาศอบอุ่น – ชั้นทีเ่ กิดสภาวะผกผันตามสูง

อากาศอบอุ่น

อากาศเย็น

http://understoryweather.com/understory-captures-evidence-of-temperature-inversion-in-kansas-city/

รูปที่ ๔ – ๑ เปรียบเทียบลักษณะสภาวะอากาศแบบไม่คงตัวและคงตัว
ค. ความชื้น เป็นการวัดปริมาณไอน้าในอากาศ สภาวะที่มีความชื้นสูงผนวกกับมีอุณหภูมิ
สูง ทาให้การใช้สาร คชรน. บางชนิดเกิดผลอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลหลายประการ
ประการแรก การขับ เหงื่ อของร่างกายท าให้ ดูดซับ สาร คชรน. และแพร่ก ระจายไปตามผิ วหนั ง
ประการที่สอง สารพุพองจะทาอันตรายได้อย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับผิวหนังที่ชุ่มชื้นมากกว่าผิวหนังที่
แห้ง ประการที่สาม ความชื้นทาให้การเปื้อนพิษแพร่กระจายออกไปได้ดียิ่งขึ้น
ง. หยาดน้ าฟู า
ท าให้ เ กิ ด อั น ตราย ๒ ลั ก ษณะ คื อ ท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การ
แพร่กระจายจากการเปื้อนพิษบริเวณพื้นถนนและพื้นผิวอื่น ๆ ให้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง และ
เกิดอันตรายมากขึ้นจากการสัมผัสกับพื้นผิวที่เปื้อนพิษเนื่องจากหยดเหลวไม่ซึมลงในพื้นผิวที่เปียก
ชื้นจากน้าฝน เช่น สารมัสตาร์ดเมื่อหยดลงบนพื้นผิวที่เปียก คราบมันบาง ๆ จะแผ่ขยายบนพื้นผิว
ทาให้สามารถตรวจพบได้ง่าย หิมะที่ตกลงมาจะปิดคลุมหยดเหลวของสาร คชรน. ไว้ เมื่อมีอุณหภูมิ
ต่าทาให้การระเหยกลายเป็นไอได้ช้า ทาให้มคี วามเข้มข้นของไอสารต่ามาก ต่อมาหิมะเริ่มละลายทา
ให้เกิดอันตรายขึ้นมาอีก นอกจากนั้น หยดเหลวของสาร คชรน. ที่ตกลงบนหิมะจะไหลซึมลงไปได้ ถึง
๒๐ เซนติเมตร (๘ นิ้ว) และสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เมื่อหิมะเริ่มละลาย
จ. อุณหภูมิสูง ทาให้สารเคมีระเหยกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว และสารเคมีมักไม่คงทน
ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง
ฉ. อุณหภูมิต่า ในขณะที่มีอุณหภูมิต่าอาจทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะและ
หลากหลาย พฤติกรรมของสารเคมีในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมี
แตกต่างจากสภาพปกติ โดยที่สารเคมีอาจมีความคงทนมากขึ้น ดังกรณีต่อไปนี้
(๑) สารประสาท แม้ว่ามีการเปื้อนพิษในระดับที่ต่ามาก แต่สามารถคงทนอยู่นาน
หลายชั่วโมงหรือหลายวันในสภาพอากาศหนาว ในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัด สารประสาท มีสภาพ
เป็นของเหลวและสามารถซึมผ่านเสื้อผ้ากันหนาวธรรมดาได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของสารเคมีพบว่า
อุณหภูมิไม่มีผลต่อการดูดซับผ่านลงดินหรือเข้าไปในเนื้อคอนกรีต ส่วนหิมะสามารถดูดซับสารเคมี
ภายในไม่กี่นาที จนเหลือความเข้มข้นน้อยกว่า ๒ เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถแพร่อันตรายออกไปได้

- ๗๑ (๒) สารสาลักและสารโลหิต ในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัด สารสาลัก (สารทาลาย
ปอด) และสารโลหิต ยังคงมีอันตรายอย่างมากและเป็นสารไม่คงทน (อยู่ในสถานะเป็นไอ)
(๓) สารพุ พ อง สารซั ลเฟอร์ มั สตาร์ ด ที่ มี ความบริ สุ ทธิ์ สู ง (ความเข้ ม ข้น มากกว่ า
๙๙%) มีจุดหลอมเหลวที่ ๑๘ C นั่นคือ ที่อุณหภูมิต่ากว่า ๑๘ C ซัลเฟอร์มัสตาร์ดมีสถานะเป็น
ของแข็ ง จึ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะสั ม ผั ส กั บ สารซั ล เฟอร์ มั ส ตาร์ ด น้ อ ยลง ส าหรั บ สารลิ วิ ไ ซต์ มี จุ ด
หลอมเหลวที่ -๑๘ C ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดหลอมเหลวของสารพุพองที่ จะมีความเสี่ยงที่อุณหภูมิต่า
ฉะนั้นสารพุพองที่อาจนามาใช้ มัก เป็นสารผสม (สารลิวิไ ซต์ผสมกับมัสตาร์ด) เพราะต้องการให้
สารเคมียังคงสถานะเป็นของเหลวแม้จะมีอุณหภูมิลดต่าลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาอันตราย
ช. ผลกระทบต่อการตรวจหา การตรวจพิสูจน์ทราบและการเฝูาตรวจ
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแตกต่างกันในสภาพที่มีอุณหภูมหิ นาวจัด สารเคมียังคงระเหย
เป็นไอได้ แต่อาจมีระดับความเข้มข้นของไอต่ากว่าขีดความสามารถของเครื่องตรวจหา ดังนั้นจึงต้อง
มีอุปกรณ์รักษาสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม (เช่น อุปกรณ์ให้ความร้อนสาหรับหลอดตรวจ)
(ก) เครื่องตรวจสารเคมี M256A1 ในสภาพอากาศหนาวจัดที่มีอุณหภูมิ -๕ F
(ประมาณ –๒๑ C) หรือต่ากว่านี้ เครื่องตรวจสารเคมี M256A1 จะให้ผลการตรวจไม่ถูกต้อง
เนื่องจากสารละลายที่บรรจุอยู่ในแคปซูลแข็งตัว และไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้อีกแม้ว่าจะให้
ความร้อนเพื่อละลายให้เป็นของเหลวแล้วก็ตาม นอกจากนั้น เป็นการยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย
ที่จะให้ความร้อนบริเวณช่องทาปฏิกิริ ยาเคมี จึง มีวิธีเดี ยวที่ทาได้คือ พยายามรักษาอุณหภูมิของ
เครื่องตรวจสารเคมีให้สูงกว่าจุดเยือกแข็ง แต่ไม่ควรนาเครื่องตรวจสารเคมีไปวางใกล้กับแหล่งกาเนิด
ความร้อนโดยตรง เช่น ระบบทาความร้อนของยานพาหนะ วิธีที่ควรปฏิบัติคือการนาเอาเครื่องตรวจ
สารเคมี ไ ปไว้ในที่ อบอุ่น ของร่า งกาย โดยอาจน าเครื่อ งตรวจสารเคมีซุ กไว้ใต้ ชุดเสื้ อผ้ากั นหนาว
สาหรับการตรวจหาสารเคมีด้วยกระดาษตรวจ M8 หรือ M9 ให้นาเอาสารที่สงสัยวางบนกระดาษ
ตรวจ M8 หรือ M9 แล้วใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด (ภาชนะหรือกล่องบรรจุเครื่อ งตรวจสารเคมี
M256A1) แล้วให้ความร้อนเพื่ออบอุ่นทั้งกระดาษตรวจและสารเคมี ที่ต้องสงสัยเพื่อให้สามารถทา
การตรวจได้ หรือนาเอาสารเคมีตัวอย่างไปไว้ในหีบกระสุนเปล่า แล้วให้ความร้อนภายนอกหีบเพื่อให้
สารเคมีระเหยกลายเป็นไอ สาหรับแหล่งความร้อนภายนอกอาจเป็นกองไฟเล็ก ๆ หรือท่อระบบทา
ความร้อนก็ได้
(ข) เครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนาม (Chemical Agent Monitor: CAM)
และเครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนามรุ่นเสริมสมรรถนะ (Improved Chemical Agent Monitor:
ICAM) ในสภาพที่มีอุณหภูมิลดต่าลง สารเคมีบางชนิด เช่น สารพุพอง จะกลายเป็นสารคงทนมาก
ยิ่งขึ้น หรือถูกแช่แข็งไว้ทาให้มปี ริมาณไอสารเคมีต่ากว่าขีดความสามารถของเครื่องตรวจ และสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นทาให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- ๗๒ (ค) กระดาษตรวจสารเคมี M8 และ M9 กระดาษตรวจสารเคมีไม่ได้มีข้อจากัด
สาหรับการใช้งานในสภาพอากาศที่หนาวเย็น แต่กระดาษตรวจสารเคมีสามารถใช้ตรวจได้เฉพาะกับ
สารเคมีหยดเหลวเท่านั้น เมื่อสารเคมีแข็งตัวหรือถูกแช่แข็ง สามารถตรวจได้ด้วยการเก็บตัวอย่าง
สารเคมีโดยใช้แท่งไม้ หรือที่ตักแล้วขูดสารเคมี ลงบนกระดาษตรวจ M8 หรือ M9 จากนั้นนา
สารตัวอย่างพร้อมกระดาษตรวจไปวางบนพื้นผิวที่ร้อน เช่น บนฝากระโปรงรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์
กาลังทางานอยู่ หรือเครื่องกาเนิดไฟฟูา หรือใช้เตาอุ่นถ้วยรองกระติกน้า เพื่อให้สารตัวอย่างละลาย
จนสามารถทาการตรวจได้ เนื่องจากวิธีการนี้จะทาให้สารเคมีระเหยเป็นไอออกมา ดังนั้นจึงไม่ควร
ปฏิบัติภายในรถยนต์ที่เปิดเครื่องทาความร้อนหรือภายในเต็นท์
ซ. มาตรการปูองกันเป็นบุคคล
(๑) อุ ณ หภู มิ แ ละสภาพอากาศเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด ภาวะเครี ย ดจาก
ความร้อน เมื่อมีการใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน และมักเกิดขึ้นในห้วงที่มีการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.
ผบ.หน่วย ควรคานึงผลกระทบต่อขีดความสามารถของกาลังพลจากการใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน
เช่นภาวะร่างกายสูญเสียน้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจากการใช้ระดับ ลภ.
ในสภาพอากาศที่ร้อนในกรณีที่มีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องยาวนาน
(๒) เมื่อมี การใช้เครื่องแต่งกายปูอ งกันร่ วมกั บเครื่ องแต่ง กายกันหนาว ยิ่ง จะเพิ่ ม
ความเสี่ยงจากการสูญเสียอันเนื่องมาจากความร้อน และทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้อยลง
ผบ.หน่วย จาเป็นต้องใช้การประเมินความเสี่ยงเพื่อ กาหนดความจาเป็น ต่อการปูองกัน คชรน. ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และต้องตระหนักว่าพืชพรรณจาพวกหญ้าสามารถกระจายการเปื้อนพิษออกไป
ได้ดีกว่าหิมะ อีกทั้งสารเคมีสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งให้กลายเป็นไอได้ภายในที่หลบภัยอัน
อบอุ่น ดังนั้นภายในเต็นท์หรือในยานพาหนะอาจเกิดอันตรายขึ้นมาได้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หิมะเริ่ม
ละลายอาจทาให้การเปื้อนพิษแผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าขอบเขตการเปื้อนพิษเดิม
(๓) หน้ากากปูองกัน ต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณาสาหรับการปฏิบัติในห้วงก่อน ระหว่าง
และภายหลังเหตุการณ์ด้าน คชรน. ในสภาพอากาศหนาวหรือมีอุณหภูมลิ ดต่าลง
 ควรใช้เลนส์ของหน้ากากแบบลดทอนแสง (neutral) หรือเลนส์สีเทา เพื่อ
ปูองกันภาวะตาบอดอันเนื่องมาจากแสงสะท้อนจากหิมะ และการเกิดไอน้าเกาะที่เลนส์
 หากไม่มีเลนส์ลดทอนแสงหรือเลนส์สีเทา ให้ใช้กระดาษเทปกาวปิดทับเลนส์
หน้ากากโดยเว้นช่องเล็กๆ ไว้เพื่อให้สามารถมองทะลุผ่านออกไปได้
 เติมน้าใส่กระติกเพียง ๓/๔ เพื่อปูองกันไม่ให้กระติกน้าแตกเมื่อน้ากลายเป็น
น้าแข็ง
 เปุาน้าที่ค้างในท่อดื่มน้าของหน้ากากปูองกันออกให้หมด เพื่อปูองกันการ
เกิดน้าแข็ง

- ๗๓  ในขณะสวมหน้ากากปูองกัน ให้ หายใจออกอย่างช้าๆ และสม่าเสมอ เพื่อ
ปูองกันการเกิดน้าแข็งเกาะที่เลนส์หน้ากากปูองกัน
 สะพายหรือผูกรัดย่ามหน้ากากในท่าที่ทาให้การเคลื่อนที่ได้สะดวกที่สุด
 หลังจากถอดหน้ากากออกแล้ว ให้ใช้ผ้าเช็ดความชื้นภายในหน้ากากออกให้
หมด เพื่อปูองกันการเกิดน้าแข็ง
(๔) เครื่องแต่งกายปูองกัน เครื่องแต่งกายปูองกันสารเคมีที่แจกจ่ายให้กับกาลังพล
ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว การสวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกัน สามารถสวมใส่ทับ
ไว้ภายนอกหรือภายในเครื่องแต่งกายกันหนาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกาหนดของ ผบ.หน่วย เครื่องแต่ง
กายกันหนาวสามารถปูองกันสารเคมีที่มีอันตรายได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องแต่ง
กายปูองกันสารเคมีจะใช้แบบกันน้าหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของ ผบ.หน่วย
(๕) รองเท้าปูองกันสารเคมี (Overboot) ไม่เหมาะกับการใช้สวมทับรองเท้า ที่ใช้ใน
ภาวะอากาศหนาว และไม่สามารถใช้ร่วมกับ รองเท้าสกีหิมะ แต่ถุงเท้าปูองกัน คชรน. สามารถใช้
ร่วมกับรองเท้าสกีหิมะได้
(๖) ถุงมือปูองกันสารเคมี ขั้นตอนการสวมถุงมือปูองกันคือการสวมถุงมือฝูายสาหรับ
ซับเหงื่อ ก่อ นสวมทับด้ วยถุง มือยาง ในสภาพอากาศหนาวควรเลือกใช้ถุง มื อที่ สวมไว้ภายในให้
เหมาะสมเพื่อปูองกันอากาศนาว ในขณะเดียวกันต้องไม่บีบรัดแน่นเกินไป จนการไหลเวียนของโลหิต
ไม่สะดวก
(๗) การใช้ที่หลบภัยส่วนรวม ในสภาพอากาศหนาว การดูดซับไอสารเคมีทางอ้อมมัก
เป็น ปัญหาสาหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้า-ออกที่หลบภัยส่วนรวม ดัง นั้นภายในที่หลบภัย
ส่วนรวม ต้องมีขีดความสามารถในการตรวจหาอันตรายได้เอง หากมีการตรวจพบอันตราย กาลังพล
ทั้งหมดในที่หลบภัยส่วนรวมต้องรีบสวมหน้ากากทันที เจ้าหน้าที่ประจาที่หลบภัยต้องตรวจหากาลัง
พลที่เปื้อนพิษ และให้ออกจากที่หลบภัยเพื่อไปทาลายล้างพิษทันที เมือ่ ตรวจไม่พบการเปื้อนพิษแล้ว
ให้กลับเข้ามาในที่หลบภัยโดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการเข้า-ออกที่หลบภัยอีกครั้งหนึ่ง สาหรับที่หลบ
ภัยที่ใช้เป็นที่บังคับการหรือเป็นระบบที่หลบภัยที่ไม่สามารถอพยพกาลังพลได้โดยง่าย ต้องเข้มงวด
ในการเฝูาตรวจกาลังพลทุกคนที่จะเข้าไปในที่หลบภัย และอาจจาเป็นต้องดาเนินการทาลายล้างพิษ
ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปในที่หลบภัย
ฌ. ผลกระทบต่อการจัดการอันตราย
(๑) การทาลายล้างพิษยุทโธปกรณ์ การใช้น้าทาลายล้างพิษอาจมีข้อจากัดเนื่องจาก
จุด เยื อ กแข็ งของน้ า อาจเลือ กใช้ ส ารท าลายล้ า งพิ ษ ที่เ ป็ น ส่ ว นผสมสารฟอกขาวแห้ ง (Super
Tropical Bleach: STB) ซึ่งวิธีนี้สามารถดาเนินการได้หลายลักษณะ เช่น ตักส่วนผสมแห้งโรยทับ
หรือตักใส่กระสอบทรายแล้วโรยกลบบริเวณที่เปื้อนพิษ หลังจากทาลายล้างพิษด้วยวิธี การดังกล่าว
แล้ว ให้ขจัดส่วนผสมแห้งที่ใช้ ในการทาลายล้างพิษโดยการปัดกวาดหรือใช้ดิน/หิมะที่ไม่เปื้อนพิษ

- ๗๔ กลบทับ เนื่องจากสาร STB มีฤทธิ์กัดกร่อน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทาลายล้างพิษควรสวมใส่เครื่องแต่งกาย
ปูองกันด้วย สาหรับสารทาลายล้างพิษที่ใช้ในลักษณะดูดซับในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดจะนามาใช้
ได้อย่างจากัด เพราะการดูดซับใช้ได้เฉพาะกับของเหลวเท่านั้น ไม่สามารถดูดซับสารเคมีที่กลายเป็น
ของแข็งได้
(๒) การทาลายล้างพิษกาลังพล จะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายปูองกัน
หรือขั้นตอนการทาลายล้างพิษกาลังพลนานขึ้น ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่มีเครื่องแต่ง กายกัน
หนาวเพิ่มขึ้นมา อีกทั้งจาเป็นต้องมีการทาลายล้างพิษรองเท้าสวมทับภายนอกด้วย
ญ. ผลกระทบต่อมาตรการการตอบโต้ทางการแพทย์ ในสภาพอากาศหนาวมีผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบเข็มฉีดยาอัตโนมัติ สาหรับแก้พิษสารประสาท (Antidote Treatment, Nerve
Agent Autoinjector (ATNAA) System) เมื่ออุณหภูมิลดต่าลงถึงจุดเยือกแข็ง ให้นาเอา ATNAA
จากย่ามหน้ากากปูองกันไปเก็บไว้ในกระเป๋าแนบติดกับลาตัว เพื่อพยายามให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิของร่างกาย เพราะการฉีดของเหลวเย็นจัดเข้ากล้ามเนื้อจะทาให้กล้ามเนื้อชักกระตุกอย่าง
รุนแรงหรืออาจเกิดอาการช็อคหมดสติ ถ้า ATNAA จับตัวเป็นน้าแข็ง ไม่สามารถนาไปใช้ได้จนกว่า
น้ายาละลายกลายเป็นของเหลว สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม คือพยายามเก็บรักษา ATNAA ไม่ให้จับตัว
เป็นน้าแข็งในระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา และในขั้นตอนการส่งกาลังบารุง เมื่อจาเป็นต้องใช้
ATNAA ต้องมั่นใจว่าเข็มได้แทงทะลุเสื้อผ้ากันหนาวเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้อ
ฑ. ผลกระทบจากสภาพอากาศต่ อ การใช้ อ าวุ ธ เคมี การใช้ อ าวุ ธ เคมี มั ก เลื อ กใช้ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตารางที่ ๔ – ๒ และตารางที่ ๔ – ๓ แสดงถึง สภาพลมฟูาอากาศที่
เหมาะแก่การโจมตีด้วยอาวุธเคมีสาหรับสารไม่คงทนและสารคงทน ข้อพิจารณาในการใช้อาวุธเคมี
มักคานึงประเภทของสารเคมีและวิธีการปล่อยกระจาย
ตารางที่ ๔ - ๒ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธเคมี (สาหรับสารไม่คงทน)
ปัจจัย
ความเร็วลม (กม./ชม.)

สภาพทีเ่ หมาะสม
<๕

ความคงตัวของอากาศ
สภาวะอากาศคงตัว
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส )
> ๒๑
หยาดน้าฟูา
ไม่มี
ภูมิประเทศ
พื้นทีร่ าบหรือ
ทะเลเปิด
พืชพรรณ *

สภาพพอใช้
๕ – ๑๓

สภาพไม่เหมาะสม
ระเบิดทิ้งจากอากาศยาน > ๑๙
ปืนใหญ่ > ๑๓
สภาวะอากาศไม่คงตัว
<๔
ฝนตกหนัก
ยอดเนินเขา ยอดภูเขาสูง

สภาวะคงที่ตามสูง
๔ – ๒๑
ฝนตกเล็กน้อย
สูง ๆ ต่า ๆ เพียง
เล็กน้อย หรือพื้นที่
แบบลูกคลื่น
ปุาหนาแน่นปานกลาง มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ หรือปุาทึบ

ทุ่งหญ้าปุาโปร่งหรือ
พื้นที่โล่ง
* เมฆอาจก่อตัวได้เหนือบริเวณยอดไม้ในปุา
หมายเหตุ : แสงแดดตามเขตภูมิภาคของโลกส่งผลกระทบต่อความคงตัวของอากาศ

- ๗๕ ตารางที่ ๔ - ๓ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะแก่การใช้อาวุธเคมี (สาหรับสารคงทน)
ปัจจัย
สภาพทีเ่ หมาะสม
สภาพพอใช้
การใช้สารเคมีเหลว เพื่อให้เกิดการเปื้อนพิษจากหยดเหลว
ความเร็วลม
- ลมอ่อน สาหรับสารเคมี
ทีค่ วามดันไอสูง
- ลมแรง สาหรับสารเคมีที่
ลมพัดปานกลาง
ความดันไอต่า
- ไม่มีกระแสลมแปรปรวน
หรือมีเพียงเล็กน้อย
ความคงตัวของอากาศ
สภาวะอากาศคงตัว
สภาวะคงที่ตามสูง
อุณหภูมิ (องศา
อุณหภูมิผิวพื้นสูงกว่าจุด
อุณหภูมิผิวพื้นเท่ากับจุด
เซลเซียส)
เยือกแข็งของสารเคมี
เยือกแข็งของสารเคมี หรือ
๑ – ๒๐
ระหว่าง ๒๑ – ๒๙
ความชื้น
สูง
ปานกลาง
หยาดน้าฟูา
ไม่มี
ฝนตกเล็กน้อย
ภูมิประเทศ (ดิน)
ระหว่างร่วนซุยและดิน
ร่วนซุย
ดาน/แข็ง
พืชพรรณ
ทุ่งหญ้าปุาโปร่ง หรือพื้นที่
ปุาหนาแน่นปานกลาง
โล่ง

สภาพไม่เหมาะสม
- ลมแรง ยกเว้นสารเคมีที่
ความดันไอต่า
- กระแสลมแปรปรวน
มาก
สภาวะอากาศไม่คงตัว
อุณหภูมิผิวพื้นต่ากว่าจุด
เยือกแข็งของสารเคมี หรือ
มากกว่า ๓๐
ต่า
ฝนตกหนัก
ดินดาน/แข็ง
- ไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น
- ปุารกทึบ

๔-๓ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่ออาวุธชีวะ (Effects of Weather on Biological Agent)
ก. เมื่อสารชีวะถูกปล่อยแพร่กระจายไปในอากาศ ผลที่เกิดขึ้นจากสารชีวะมักจะขึ้นอยู่
กับสภาพลมฟูาอากาศในบริเวณนั้น ในสภาพที่มีกระแสลมพัดอ่อน ๆ หรือ มีกระแสลมแปรปรวน
เป็นสภาวะที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของสารชีวะให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง การแผ่ขยาย
ของเมฆสารชีวะจะมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ สภาวะความแปรปรวนของอากาศ สภาพลมฟูา
อากาศในท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อ กระบวนการเคลื่อนที่และแพร่กระจายของเมฆสารชีวะ ในสภาวะ
อากาศแปรปรวนจะขึ้นอยู่กับความสูงต่าของภูมิประเทศ อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วลม เป็นต้น
สภาพการกระจายตัวและความเข้มข้น ของกลุ่มเมฆสารชีวะในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นการตรวจหาสารชีวะจึงต้องมีระบบการตรวจหาและระบบการเตือนภัยสารชีวะที่ได้รับ
ออกแบบมาเพื่อให้รู้จักรูปแบบการแพร่ของสารชีวะที่คาดว่าจะเป็นไปได้
ข. ผลกระทบจากอุณหภูมิต่อสารชีวะ มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีการใช้อาวุธชีวะในพื้นที่ที่มี
อากาศหนาว และการใช้สารชีวะในสภาพอากาศหนาวเย็น มีประสิทธิผลที่ดี (มีข้อยกเว้นน้อยมาก)
สัตว์พาหะ (แมลงที่ติดเชื้อ) มักไม่มีชีวิตรอดในสภาพอากาศหนาวจัด จึงเป็นการยากที่จะใช้สารชีวะ
ในลักษณะที่เป็นแอโรซอล แต่หากเป็นท็อกซินจะใช้ได้ผลดีกว่า เมื่ออุณหภูมิต่าลงแบคทีเรียและ
ไวรัส บางชนิดสามารถปรับตัวเองให้อยูร่ อดได้ด้วยการสร้างสปอร์มาห่อหุ้มตัวเอง เมื่ออากาศอุ่นขึ้น
แบคทีเรียหรือไวรัสจะกลับมาทาอันตรายต่อกาลังพลได้อีก สภาวะผกผันตามสูงที่เกิดขึ้นได้ในบริเวณ

- ๗๖ ที่หนาวเย็น ยังผลให้กลุ่มเมฆแอโรซอลของสารชีวะเกาะกลุ่มกันอยู่ได้นานและค่อย ๆ เคลื่อนที่ไป
อย่างช้า ๆ ทาให้ภัยคุกคามจากสารชีวะจึงคงตัวอยูไ่ ด้เป็นเวลายาวนาน
ค. มาตรการปูองกันเป็นบุคคล กาลังพลที่อยู่บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมีโอกาสได้รับ
สารชีวะได้โดยง่าย เนื่องจากเชื้อโรคสามารถแพร่ ไปได้อย่างรวดเร็วในบริเวณที่ มีผู้คนเบียดเสียดกัน
อยู่ในที่อบอุ่น และการบริโภคอาหาร น้าดื่ม และการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดการปฏิบัติตาม
สุขศาสตร์ทหารที่ดี ฝุายข้าศึกจึงมักชอบโจมตีแหล่ง อาหารและน้าดื่ม เนื่องจากมีความยากลาบาก
ต่อการส่งกาลังบารุง อาหารและน้าดื่มจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น
ง. ผลกระทบจากสภาพลมฟูาอากาศต่อการใช้สารชีวะ ในตารางที่ ๔ - ๔ สภาพลมฟูา
อากาศที่มีโอกาสเหมาะต่อการใช้สารชีวะ แสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารชีวะ ซึ่งมีข้อยกเว้นและ
ตัวแปรหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยสภาพอากาศ ฝุายการข่าวและเจ้าหน้าที่ คชรน. ควร
ร่วมกันประเมินถึงขีดความสามารถในการใช้ สารชีวะของฝุายข้าศึก และศึกษาถึงคุณสมบัติจาเพาะ
ของสารชีวะที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศด้วย
ตารางที่ ๔ - ๔ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีโอกาสเหมาะต่อการใช้สารชีวะ
ปัจจัยสภาพอากาศ
ความเร็วลมที่ระดับความ
สูง ต่ากว่า ๑๖ เมตร
ความคงตัวของอากาศ
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ความชื้น (เปอร์เซ็นต์)
หยาดน้าฟูา

สภาพทีเ่ หมาะสม
๑๕ – ๓๒ กม./ชม.

สภาพพอใช้
๙ – ๑๕ กม./ชม.

สภาวะอากาศคงตัว
๑ – ๒๐
มากกว่า ๖๐
ไม่มี – ฝนเบาบาง

สภาวะคงที่ตามสูง
๒๑ – ๒๙
๔๐ – ๖๐
ฝนตกเล็กน้อย

สภาพไม่เหมาะสม
ลมพัดต่ากว่า ๙ กม./ชม. หรือ
พัดแรงกว่า ๓๒ กม./ชม.
สภาวะอากาศไม่คงตัว
มากกว่า ๓๐
น้อยกว่า ๔๐
ฝนปานกลางถึงตกหนัก

๔-๔ สภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่ออันตรายจากรังสีและนิวเคลียร์
(Effects of Weather on Radiological and Nuclear Hazard)
ก. ผลอั น ตรายจากอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ สภาพลมฟู า อากาศในฤดู ห นาวมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผล
อันตรายที่เกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งประกอบด้วยแรงระเบิด รังสีความร้อน และรังสีนิวเคลียร์
(๑) ผลอันตรายจากแรงระเบิด ในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็ง รัศมีการ
ทาลายล้า งเปูา หมายที่เ ป็น สิ่ง ปลู กสร้า งอาจกิ นบริเ วณกว้ างได้ ถึง ๒๐ เปอร์เ ซ็น ต์ ด้ว ยสภาพ
ภูมิประเทศแบบทุ่งราบน้าแข็ง (tundra) เป็นภูมิประเทศที่ไม่สม่าเสมอและเต็มไปด้วยร่องน้าแข็ง
ช่วยกระจายและลดแรงระเบิด ผลอันตรายจากแรงระเบิดเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเคลื่อนที่ เพราะ
จะทาให้น้าแข็งที่ปกคลุมเกิดการแตกและละลายกลายเป็นน้า พร้อมทั้งอาจเกิดหิมะถล่มในบริเวณ
พื้นที่ภูเขา จึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ ดัง กล่าว ปรากฏการณ์ หิมะถล่มอาจกิน พื้นที่เป็น
บริเวณกว้างได้ถึง ๓๐ กม. และอาจทาให้เกิดน้าท่วมใหญ่ในบริเวณที่เป็นหุบเขา

- ๗๗ (๒) ผลอันตรายจากรังสีความร้อน น้าแข็งและหิมะมีความสามารถในการสะท้อนแสง
ได้เป็นอย่างดี จึงควรขยายพื้นที่ระยะปลอดภัยต่าสุด (Minimum Safe Distance – MSD) ขึ้นไปอีก
๕๐ เปอร์เซ็นต์ สาหรับกาลังพลที่ไ ม่ได้รับการแจ้ง เตือน แสงสว่างจ้าที่เกิดจากระเบิดของอาวุธ
นิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนมีผลทาให้มีกาลังพลจานวนมากเกิดตาพร่ามัว อากาศ
ที่หนาวเย็นช่วยลดผลอันตรายจากรังสีความร้อนลงได้ หิมะและน้าแข็งที่ปกคลุมช่วยลดโอกาสการ
ลุกไหม้ของวัสดุติดไฟ อย่างไรก็ตาม รัง สีความร้อนที่เกิดขึ้น อาจทาให้หญ้าแห้ง ในบริเวณทุ่ง ราบ
น้าแข็งลุกไหม้ และควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีโอกาสเกิดหิมะถล่ม ซึ่งอาจกว้างถึง ๓๐ กม. อันเป็นผล
มารังสีความร้อนที่ทาให้อากาศอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว
(๓) ผลอัน ตรายจากรัง สีนิ วเคลียร์ เนื่ องจากถนนหนทางที่ ใช้สัญ จรถู กจากั ดด้ว ย
สภาพอากาศที่หนาวเย็น ถนนที่เปื้อนพิษรังสีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่และการส่งกาลัง บารุง
พื้นที่บางแห่ง อาจมีกระแสลมแรง ซึ่ง อาจสร้างปัญ หาต่อการพยากรณ์การเปื้อนพิษรัง สีและการ
เคลื่อนที่ข้ามพื้นที่เปื้อนพิษรังสีด้วย
ข. ผลกระทบต่อการตรวจหา การตรวจพิสูจน์ทราบและการเฝูาตรวจ
(๑) ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีกระแสลมแรง ทาให้ขอบเขตพื้น ที่ อันตรายใต้ลมขยาย
กว้างขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการเฝูาตรวจและสารวจรังสี การสารวจรังสีทางอากาศเป็นวิธีที่ดีที่สุด
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความสูงในการปฏิบัติการบินสารวจรังสี
(๒) ในพื้นที่หรือจุดทีม่ ีการเปื้อนพิษรังสีสะสมสูง (hot spot) อาจเป็นบริเวณที่มีหิมะ
ตกหนักหรือกองหิมะ บริเวณนี้ต้องเพิ่มความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างการสารวจรังสี
(๓) เครื่องมือวัดรังสีแบบ RADIAC (ใช้สาหรับตรวจหา สารวจ และเฝูาตรวจอันตราย
จากรังสี) ควรเปิดอบอุ่นเครื่องเตรียมใช้งาน (warm up) ให้นานเพียงพอจนเครื่องพร้อมใช้งานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ค. มาตรการปูองกันเป็นบุคคล
(๑) บริเวณที่มีอุณหภูมิลดต่าลง การปฏิบัติการทางภาคพื้นดินมีความล่อแหลมมาก
จากผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ เพราะมีความยุ่งยากในการเตรียมหลุมบุคคล
หรือ ที่มั่ นสาหรั บ ใช้เป็ นที่ หลบภัย ใต้ ดิน จึง ควรใช้ ข้อ ได้ เปรี ยบจากสภาพภูมิป ระเทศที่มี อยู่ ตาม
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สร้างที่หลบภัยและที่มั่นจากหิมะและน้าแข็ง แม้ว่าหิมะและ
น้าแข็งจะมีประสิทธิภาพในการปูองกันอันตรายจากรังสีไม่ดีเท่ากับดิน แต่สามารถใช้ปูองกันอันตราย
จากรังสีได้ในระดับหนึ่ง หิมะทับถมกันอย่างหลวม ๆ หนา ๖๐ ซม. และหิมะที่อัดแน่นหนา ๓๐ ซม.
สามารถลดระดับรังสีลงได้ครึ่งหนึ่ง
(๒) เครื่องแต่งกายเสื้อผ้ากันหนาว (เสื้อผ้าชั้นนอกสีขาว) มีข้อได้เปรียบเนื่ องจากมี
คุณสมบัติในการดูดซับต่า ดังนั้นจึงช่วยลดอันตรายจากรังสีความร้อนลงไปได้

- ๗๘ ง. ผลกระทบต่อการจัดการอันตราย การทาลายล้างพิษ ฝุุนกัมมันตรังสีบนยานพาหนะ
กระท าได้โ ดยการใช้ ไม้ กวาดหรือ กิ่ง ไม้ ปั ดออก พึ ง ตระหนัก ว่า การปั ด ฝุุ นกั มมั น ตรั ง สี ออกจาก
ยุทโธปกรณ์นั้นไม่ใช่วิธีการทาให้หมดความเป็นพิษ เพียงแต่เป็นการย้ายการเปื้อนพิษไปยังบริเวณอื่น

ตอนที่ ๒
ผลกระทบจากสภาพพื้นที่ต่อ คชรน.
(Ground Effects on CBRN)
๔-๕ ผลกระทบจากสภาพพื้นที่ (Ground Effect)
ก. พืชพรรณ สารเคมีห ยดเหลวที่เกาะติดตามใบไม้ อาจถูกปู ายออกไปจากการสัมผั ส
แม้ว่าบริเวณยอดไม้จะช่วยกั้นไม่ให้หยดเหลวจานวนมากหล่นลงถึงพื้น แต่อาจยังมีหยดเหลวจานวน
หนึ่งสามารถเล็ดรอดผ่านไปได้ ในบริเวณผืนปุาเป็นสภาพแวดล้อมที่มีลมพัดอ่อนและอุณหภูมิต่า
กว่าพื้นที่โล่ง มีผลทาให้ความเข้มข้นของไอสารเคมีลดน้อยลง แต่ระยะเวลาที่ก่ออันตรายยาวนานขึ้น
ข. ลักษณะพื้นผิว พื้นผิวเกือบทุกประเภทมักมีรูพรุน ยิ่งพื้นผิวมีรูพรุนมากก็จะยิ่งดูดซับ
สารคงทนได้ง่ายขึ้น ทาให้มีอันตรายจากไอระเหยในระดับต่าได้นานขึ้น แต่มีอันตรายจากการสัมผัส
ลดลง
ค. พื้นผิวประดิษฐ์ (Artificial Surface) ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะอาจเกิดการเปื้อนพิษ
จากสารเคมีหยดเหลวตกใส่หรืออาจเกิดจากการสัมผัสกับพื้นผิวที่เปื้อนพิษ ลักษณะอันตรายขึ้นอยู่
กับลักษณะของพื้นผิว ดังนี้
(๑) พื้นผิวที่เป็นรูพรุน/ซึมผ่านได้ เนื่องจากสารเคมีสามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวของ
วัตถุที่เป็นรูพรุนหรือพื้นผิวที่แทรกซึมผ่านไปได้ เช่น วัสดุประเภทยาง สีหรือพลาสติก ซึ่ง มักไม่มี
อันตรายจากการสัมผัส แต่จะมีอันตรายจากไอที่ระเหยออกมา นอกจากนั้นสารเคมียังอาจแทรกซึม
อยู่ตามร่องตะปูเกลียว ร่องหมุด ข้อต่อ แผ่นปูายแสดงข้อมูล รวมถึงสลักยึด โดยที่ยังคงมีอันตราย
แฝงอยู่ตราบเท่าที่ยุทโธปกรณ์นั้นยังไม่ได้ถูกถอดแยกชิ้นส่วนออกมา
(๒) พื้นผิวที่แทรกซึมผ่านไม่ได้ สารเคมีที่เกาะติดกับ พื้นผิวที่แทรกซึมผ่านไม่ได้ เช่น
กระจกบังลม สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งจากการสัมผัสและในลักษณะที่เป็นไอ
ง. ผลกระทบจากสภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศมีผลกระทบต่อลั กษณะการ
กระจายตัวของสาร คชรน. ในรูปที่ ๔ – ๒ แสดงถึงลักษณะของสภาพภูมิประเทศที่มีผลกระทบต่อ
การไหลของลม

- ๗๙ -

รูปที่ ๔ – ๒ ลักษณะของสภาพภูมิประเทศที่มีผลกระทบต่อการไหลของลม
๔-๖ ทะเลทราย (Desert)
ก. การปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลทรายมีปัญ หาด้าน คชรน. ที่แตกต่างกันหลายประการ
บริเวณพื้นที่ทะเลทรายมี อุณหภูมิในห้วงเวลากลางวันระหว่าง ๓๐ – ๕๒ C และมักเป็น สภาวะ
อากาศไม่คงตัวหรือความชันของอุณหภูมิเป็นแบบตกต่าตามสูง จึงไม่เหมาะต่อการโจมตีด้วยอาวุธ
คชรน. แต่หากเป็นเวลากลางคืน พื้นดินจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว และมีสภาวะอากาศคงตัวหรือความ
ชันของอุณหภูมิเป็นแบบผกผันตามสูง ดังนั้น การวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลทราย ควรคานึงถึง
โอกาสที่จะถูกโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. ในเวลากลางคืนหรือในห้วงรุ่งเช้า นอกจากนั้น ควรทาความ
เข้าใจถึงสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ปูองกัน
คชรน. ในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาได้
ข. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี
(๑) อาวุธเคมีอาจใช้โจมตีเฉพาะแห่งหรือโจมตีตรงต่อเปูาหมาย รูปแบบการโจมตี ใน
ลักษณะนี้มักนามาใช้ในกรณีที่มีอุณหภูมิสูง เพราะสารเคมีสามารถระเหยกลายเป็นไอได้รวดเร็ว เช่น
ในกรณีที่ความชันของอุณหภูมิเป็นแบบคงที่ตามสูง อุณหภูมิประมาณ ๓๒ C มีลมพัดอ่อน ๆ จะ
ทาให้สารซารินระเหยกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว
(๒) ดินในทะเลทรายมีรูพรุนมาก อาจมีการโจมตีสนับสนุนโดยใช้สารเคมีหยดเหลวที่
ไม่หนืดมากนักในห้วงเวลาก่อนรุ่งเช้า พื้นดินจะดูดซับสารเคมีเอาไว้ เมื่อถึงเวลากลางวัน พื้นดินร้อน
ขึน้ สารเคมีเริ่มระเหยกลายเป็นไอทาให้เกิดอันตรายจากไอสารเคมี
(๓) การโจมตีด้วยสารไม่คงทน มัก ไม่เกิดขึ้นในห้ว งเวลากลางวัน เนื่องจากสภาพ
อากาศทาให้สารเคมีกระจายหายไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ในห้วงเวลากลางคืนเป็น สภาพแวดล้อมที่
เหมาะแก่การโจมตีด้วยอาวุธเคมี เนื่องจากกลุ่มไอของสารเคมีจะลอยเรี่ย ๆ ไปกับพื้นดิน และไหลไป
รวมกันในบริเวณที่ต่า เช่น ในหลุมบุคคล
(๔) ในการวางแผนปูองกัน ควรให้ความสาคัญกับการปฏิบัติการในเวลากลางคืน ซึ่ง
ช่วยลดความเครียดจากความร้อนที่เกิดจากการใช้ระดับ ลภ. ควรให้ความใส่ใจกับกาลังพลที่กาลัง
นอนหลั บ พั ก ผ่ อ นโดยอาจก าหนดให้ ส วมหน้ า กากปู อ งกั น ไว้ ด้ ว ย และก าชั บ ก าลั ง พลให้ ห มั่ น
ตรวจสอบรอยรั่วของหน้ากากปูองกันอย่างสม่าเสมอ การโจมตีมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมากกว่า

- ๘๐ ในเวลากลางวัน ควรกาหนดให้ใช้ระบบเพื่อนคู่หูหรือกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ เฝูาตรวจการปฏิบัติของ
กาลังพล รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม รจป. ของหน่วย
ค. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ การใช้สารชีวะในลักษณะดั้งเดิมที่เป็นแอโรซอล
ของเชื้อที่มีชีวิตมักใช้ไม่ได้ผลในพื้นที่แถบทะเลทรายซึ่งมีอุณหภูมิสูง ยกเว้นสารชีวะจะสร้างสปอร์
มาห่อหุ้มตัวมันเอง อันเป็นผลมาจากความชื้นต่าและมีรัง สีอุลตร้าไวโอเล็ตที่ มาพร้อมกับแสงแดด
สาหรับกาลังพลที่เคลื่อนที่ข้ามพื้นที่หรือเข้ายึดครองพื้นที่แถบทะเลทรายในระยะยาว มีโอกาสน้อยที่
จะเผชิญอันตรายจากสารชีวะที่ยังมีชีวิตยกเว้นสารชีวะในรูปของสปอร์ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศ
ในเวลากลางคืนนั้นเหมาะที่สุดต่อการลักลอบปล่อยกระจายแอโรซอลสารชีวะ สาหรับท็อกซินไม่ได้
รับผลกระทบจากสภาพอากาศแบบทะเลทราย และสามารถใช้ได้ในลักษะเดียวกับการใช้อาวุธเคมี
ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ โดยทั่วไปแล้ว การวางแผนการปูองกันอาวุธ
นิว เคลี ย ร์ ส าหรั บ การปฏิ บั ติก ารในสภาพภู มิ ป ระเทศแถบทะเลทราย ก็ ใ ช้ ลั ก ษณะการปู อ งกั น
นิวเคลียร์เช่นเดียวกันกับในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ แต่ในทะเลทรายมักไม่มีต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ
และไม่มีสิ่งปลูกสร้างถาวร เช่น ปุาไม้และอาคารสถานที่ จึงจาเป็นต้องพิจารณาการก่อสร้างที่มั่น
ให้แข็งแรง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างมักประสบกับความยุ่งยากพอสมควร เพราะทรายไม่มั่นคงนัก
แต่ทรายสามารถนามาใช้ทากระสอบทรายซึ่งให้การปูองกันรังสีได้ดี และด้วยกระแสลมที่พัดแรงอาจ
ทาให้พื้นที่เปื้อนพิษรังสีแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง
๔-๗ พื้นที่ป่า (Jungle)
ก. ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นปุาและมีสภาพอากาศร้อนชื้น การรักษาความพร้อมในการ
ปูองกัน คชรน. อย่างได้ผลนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่กาลังพลต้องมีวินัยและรักษามาตรฐานการปฏิบัติ
ของตนเองอย่างเคร่งครัด ด้วยสภาพอากาศในบริเวณผืนปุามีอุณหภูมิสูงตลอดเวลา ฝนตกชุก และ
มีความชื้นสูง แทบจะไม่มีลมพัดหรือมีลมพัดอ่อนมาก ยอดไม้ที่หนาทึบช่วยปิดกั้นแสงแดดไม่ให้ส่อง
ถึงพื้น ผบ.หน่วย ต้องคาดการณ์และวางแผนการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ประสิทธิภาพของหน่วย
ลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องคานึงถึงความสูญเสีย อันเนื่องจากความร้อนไว้ด้วย ผบ.หน่วย อาจ
กาหนดมาตรการปูองกันพิเศษเพิ่มเติม เพื่อรักษาสภาพยุทธภัณฑ์ปูองกัน คชรน. ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างยาวนาน เหตุจาเป็นที่ต้องกาหนดมาตรการปูองกันพิเศษเพิ่มเติม นั้น เนื่องจากในพื้นที่ปุามี
โอกาสทีย่ ุทโธปกรณ์จะเกิดเชื้อรา ชารุด และเกิดสนิมได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ข. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี การใช้สารเคมีในสภาพแวดล้อมที่เป็นปุาอาจ
สร้างปัญหายุ่งยากให้กาลังฝุายเรา กระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดบรรจุสารเคมีประเภทคงทนที่ทิ้งมา
จากเครื่องบิน อาจตกทะลุผ่านยอดไม้ลงมาก่อนที่จะระเบิดแล้วปล่อยสารเคมีแพร่กระจายออกมา
สารเคมีเหล่านี้คงเป็นอันตรายตามพื้นปุาได้อย่างยาวนาน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทาให้เกิดอันตรายใน
ลักษณะที่เป็นไอจากสารเคมีหยดเหลว ไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจะลอยคละคุ้งอยู่ในผืนปุาได้นาน เพราะ
ไม่ค่อยมีลมพัดพาเอาไอของสารเคมีออกไป ด้วยเหตุที่ไม่ค่อยมีลมพัดจึงทาให้พื้นที่อันตรายใต้ลมไม่

- ๘๑ ขยายออกไปจากตาแหน่งที่เกิดการโจมตี มากนัก เมื่อมีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในสภาพแวดล้อมที่
เป็นปุา จาเป็นต้องใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน แต่ด้วยสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงผนวกกับความ
อดทนของร่างกายมีอย่างจากัดจากความร้อนเมื่อต้องทนอยู่ในระดับ ลภ. จึงทาให้การปฏิบัติภารกิจ
ด้อยประสิทธิภาพลงไป
ค. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ สภาพแวดล้อมที่เป็นปุาเป็นบริเวณที่เหมาะสม
ที่สุดสาหรั บการใช้ อาวุธ ชีวะ เนื่องจากมีอุณหภู มิที่อบอุ่น พอเหมาะ มีความชื้นสูง และไม่ค่อยมี
แสงแดด ล้วนมีส่วนช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคมีชีวิตอยู่รอดและทวีจานวนขึ้นได้ ด้วยกระแสลมที่พัด
อ่อนประกอบกับความหนาแน่นของผืนปุาทาให้พื้นที่อันตรายใต้ลมมีจากัด การปฏิบัติที่สาคัญอย่าง
ยิ่งเมื่อต้องอยู่ในปุา คือการรักษาสุขศาสตร์ทหารอย่างเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมสัตว์
พาหะและสัตว์จาพวกฟันแทะ หนู) รวมไปถึงการใช้ยาทาผิวหนังหรือเสื้อผ้า สาหรับปูองกันแมลง
และการใช้มุ้งเคลือบสารกัน แมลง การปฏิบัติตามวิธีดัง กล่าวมีส่วนช่วยควบคุมโรคที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและการโจมตีด้วยอาวุธชีวะ กาลังพลควรสวมหน้ากากปูองกันและปล่อยแขนเสื้อลงเพื่อ
ปูองกันผิวหนังไม่ให้มีโอกาสสัมผัสกับสารชีวะ
ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ พืชพรรณที่หนาทึบมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อย
ต่อผลอันตรายเริ่มแรกที่เกิดจากระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ ยกเว้นในกรณีที่มี ยอดไม้หนาทึบจะช่วย
ปูองกันรังสีความร้อนได้ บ้าง แรงระเบิดที่เกิดขึ้น ทาให้ต้นไม้ล้ม ราบลงเป็นบริเวณกว้างและมีผล
อันตรายจากขีปนาวุธ การตกของฝุุนกัมมันตรังสีที่ค้างอยู่บนยอดไม้หนาทึบทาให้มีผลอันตรายจาก
รังสีนิวเคลียร์ตกค้างลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีฝนตกลงมาจะชะเอาฝุุนกัมมันตรังสีจากยอดไม้ลงสู่
พื้นดิน และน้าฝนจะพัดเอาฝุุนกัมมันตรังสีไหลไปรวมกันในแอ่งน้าทาให้เกิดจุดที่มีการเปื้อนพิษรังสี
สะสมสูง (hotspot)
๔-๘ พื้นที่ภูเขา (Mountain)
ก. สภาพภู มิ ป ระเทศและสภาพภู มิ อ ากาศบริ เ วณพื้ น ที่ ภู เ ขาบี บ บั ง คั บ ให้ ต้ อ งเตรี ย ม
ความพร้อมในการปูองกัน คชรน. ไว้ในระดับสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ขรุขระจึงกลายเป็น
ข้อจากัดในการวางกองกาลังขนาดใหญ่ในพื้นที่ หน่วยข้างเคียงอาจไม่สามารถให้การสนับสนุนได้
อย่ า งเต็ ม ที่ อี ก ทั้ ง การสนั บ สนุ น ทางการส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง อาจลดลงและประสบปั ญ หาด้ า นความ
คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ ดังนั้นการรบในบริเวณพื้นที่ภูเขาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่กาลัง ฝุายเราทุก
หน่วยต้องมีขีดความสามารถในการปูองกันตนเองด้าน คชรน. ได้อย่างเพียงพอ
ข. ข้ อ พิ จ ารณาในการปู อ งกั น อาวุ ธ เคมี การรบในบริ เ วณพื้ น ที่ ภู เ ขา (Mountain
Warfare) หากมี ก ารใช้ ก ระสุ น เคมี มั ก เป็ น การโจมตี ท างอากาศ ก าลั ง พลต้ อ งตื่ น ตั ว เพื่ อ รั บ
สถานการณ์การโจมตีทางอากาศอยู่เสมอ เมื่อถูกโจมตีให้รีบ ปฏิบัติการปูองกันตนเองทันที การ
ปูองกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในบริเวณพื้นที่ภูเขามีหลักการเช่นเดียวกันกับการถูกโจมตีด้วยอาวุธ
เคมีในพื้นที่ราบ อย่างไรก็ตาม ผลจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ภูเขามีความ

- ๘๒ แตกต่างจากพื้นราบ มีผลต่อทิศทางการไหลของกลุ่มเมฆในทิศทางใต้ลม เช่น ในหุบเขาติดกันอาจมี
ลมพั ดไปในทิ ศทางที่ แ ตกต่ างกั น ดั งนั้ น การโจมตี ด้ว ยอาวุ ธเคมีใ นบริ เ วณหุ บเขาหนึ่ ง อาจไม่ มี
ผลกระทบต่อหน่วยทหารที่อยู่ในหุบเขาติดกัน
ค. ข้อพิ จารณาในการปู องกัน อาวุธ ชีว ะ การปู องกัน อาวุธ ชีว ะในบริเ วณพื้นที่ ภูเขาไม่
แตกต่างจากหลักการปูองกันอาวุธชีวะในบริเวณพื้นราบ
ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ การเล็งเปูาหมายสาหรั บอาวุธนิวเคลียร์ใน
บริเวณพื้นที่ภูเขานั้นง่ายกว่าบริเวณพื้นราบ เนื่องจากขาดแคลนถนน ทางรถไฟและการเคลื่อนที่ได้
อย่างเชื่องช้าซึ่งเป็นปัญหาต่อการเคลื่อนย้ายกาลังพล นอกจากนั้นยังประสบปัญหายุ่งยากในการ
เตรียมที่ตั้งยิง (หลุมบุคคล) หรือสิ่งปลูกสร้างสาหรับใช้เป็นที่หลบภัยในบริเวณที่เต็มไปด้วยหินและ
พื้นที่เป็นน้าแข็ง ที่หลบภัยแบบแสวงเครื่องที่สร้างจากหิมะ น้าแข็งหรือก้อนหิน อาจนามาใช้เพื่อการ
ปูองกันได้บ้าง เนื่องจากกระแสลมในบริเวณภูเขาเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ทาให้บริเวณพื้นที่
เปื้อนพิษมักไม่แน่นอน จุดที่มีการเปื้อนรังสีสะสมสูงอาจอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิดไปได้ไกล ใน
ขณะเดียวกันบริเวณที่มีการเปื้อนรังสีน้อยที่สุดอาจอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของการระเบิด ก็ได้ ด้วย
ขีดจากัดในการเคลื่อนที่จึงเป็นอุปสรรคต่อการสารวจรังสีทางภาคพื้นดิน สาหรับการสารวจรังสีทาง
อากาศก็ยุ่งยากในการรักษาระดับความสูงในการบินสารวจ มีผลทาให้การอ่านค่ารังสีคลาดเคลื่อนไป
จากค่าที่แท้จริง ที่หลบภัยตามธรรมชาติ เช่น ถ้า หุบเขาลึก และบริเวณหน้าผา สามารถใช้ปูองกัน
อันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์และจากการเปื้อนพิษรังสีได้บ้าง ยอดเขาที่เป็นที่โล่งอาจทาให้มีจานวน
ผู้บาดเจ็บจากรังสีความร้อนเพิ่มมากขึ้น การสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อกันหนาวในบริเวณภูเขาจะ
ช่วยลดการบาดเจ็บจากรังสีความร้อนได้ เมื่อหน่วยต้องปฏิบัติภารกิจในสภาวะสงครามนิวเคลียร์ใน
บริเวณพื้นที่ภูเขาให้ระมัดระวังการเลือกที่ตั้งหน่วยจากการถล่มของก้อนหินหรือดินโคลนลงมาทับ
๔-๙ พื้นที่บริเวณชายฝั่ง (Littoral Environment)
ก. ในระหว่างการปฏิบัติ ภารกิ จบริ เวณแผ่นน้าจรดแผ่นดิ น มีข้ อพิจ ารณาสาหรั บการ
ปูองกัน คชรน. หลายประการ เช่น การเกิดลมบกลมทะเลที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันในภูมิภาคเขตร้อน
และภูมิภาคเขตอบอุ่น (ประมาณ ๓๐ – ๖๐ องศา เหนือ/ใต้จากเส้นศูนย์สูตร) รวมทั้งในบริเวณ
ชายฝั่งของทุกเกาะและพื้นที่คาบสมุทร ลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นดินเย็นลงและร้อนขึ้นได้
เร็วกว่าพื้นน้า ผบ.หน่วย ต้องคานึงโอกาสที่อาจมีการโจมตีด้วยสารเคมี-ชีวะ ในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ไว้ด้วย
ข. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี สารพุพอง (โดยเฉพาะสารมัสตาร์ด) อาจก่อผล
อั น ตรายที่ ท าให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได้ ถ้ า ก าลั ง พลสั ม ผั ส กั บ สารเคมี ใ นสภาพที่ มี เ กลื อ หรื อ ในน้ า
โดยปกติแล้ว สารพุพองสามารถละลายน้าได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพน้าที่เป็นกรดหรือด่างอาจ
ช่วยเร่งให้สารพุพองละลายน้าได้เร็วขึ้น ยิ่ง ไปกว่านั้น การปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งทะเลในภูมิภาค

- ๘๓ เขตร้อน (มีอุณหภูมิและความชื้นสูง) ยิ่งจะทาให้เกิดผลอันตรายเกิดการบาดเจ็บจากสารเคมีได้มาก
ยิ่งขึ้น
ค. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธชีวะ ในระหว่างปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การใช้สารชีวะ หากมีการปล่อยกระจายสารชีวะในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเล จะทาให้มีอันตรายครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ การเฝูาระวังโดยเฝูาตรวจหาสารชีวะเป็นวิธี การ
บ่งชี้ถึงภัยคุกคามจากสารชีวะ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งที่มีสภาพอากาศรุนแรง
(ร้อนจัดหรือหนาวจัด) การใช้สารชีวะในลักษณะเป็นแอโรซอลสามารถก่อให้เกิดการเจ็บปุวยได้
ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธนิวเคลียร์ แรงระเบิดจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
สามารถสร้างความเสียหายได้ เป็น อย่างมาก สาหรับการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกรวมถึงในระหว่าง
ลอยลาเข้าใกล้ชายฝั่ง ยิ่งไปกว่านั้น เรืออาจจมลงเนื่องจากการเกิดกระแสคลื่นที่ทะลักอันเป็นผลมา
จากการโจมตี พื้นน้ามักเป็นตัวสะท้อนที่ดี นั่นคือ พื้นน้าสามารถสะท้อนคลื่นความร้อนได้และทาให้
มีอันตรายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น อาจมีการเปื้อนพิษรังสีและเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการปฏิ บัติ
การส่งกาลังบารุงขึ้นฝั่ง

ตอนที่ ๓
สภาพแวดล้อมในเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ คชรน.
(Urban Environment Effects on CBRN)
๔-๑๐ สภาพแวดล้อมในเมือง (Urban Environment)
ก. การวางแผนปูองกัน คชรน. ในเมือง ผบ.หน่วย ต้องเร่งทาความคุ้ยเคยกับสภาพพื้นที่
ในเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. พื้นที่ในเมืองมักเกี่ยวข้อง
กับวัตถุอุตสาหกรรมอันตรายเป็นจานวนมาก และมีสภาพภูมิอากาศจาเพาะ (ในเมืองเป็นพื้นที่สะสม
ความร้อน และกลายเป็น เกาะแห่งความร้อน) ซึ่ง มีผลต่อทิศทางการไหลของอากาศในการพัดพา
อันตรายไปยังพื้นที่ใต้ลม นอกจากนั้นในเขตเมืองมีผู้คนเป็นจานวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสงคราม
ข. ลักษณะการกระจายตัวรวมไปถึง พฤติกรรมของสารอันตรายภายใต้สภาพแวดล้อม
ในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ความผันแปรของอุณหภูมิและการเปลี่ยนทิศทางการไหลของ
กระแสอากาศซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ อาจทาให้การพยากรณ์พื้นที่อันตรายใต้ลม
ได้ผลที่คลาดเคลื่อน และทาให้เกิดมีแหล่งอันตรายสะสมสูงในพื้นที่อับลมอันเป็นผลมาจากตัวอาคาร
บังทิศทางการไหลของลม การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอมีทิศทางไม่แน่นอน และอาจพัดกระจัดกระจาย
ไปมาเนื่องมาจากการพ่นอากาศร้อนออกจากระบบเครื่องปรับอากาศ อย่างไรก็ตาม อาคารในเมือง
สามารถใช้หลีกเลี่ยงอันตรายจากละอองหยดเหลวได้เป็นอย่างดี
ค. สิ่งสาคัญต้องเข้าใจถึงรูปแบบการกระจายตัว และการเคลื่อนที่รวมทั้งพัฒนาการของ
กลุ่มไอสารอันตรายในบริเวณที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง ควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการไหล

- ๘๔ ของกระแสลมและสภาพลมฟูาอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของสาร คชรน. ในเมือง ซึ่ง
จะนาไปใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มี การแพร่ กระจายของสาร คชรน. การไหลของมวล
อากาศรอบ ๆ อาคารและสิ่งปลูกสร้างมีรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลาย ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
รูปร่างของอาคาร ความสูง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
ง. ข้อพิจารณาในการปูองกันอาวุธเคมี สิ่ง ปลูกสร้างในเมืองสามารถปูองกันการโจมตี
ด้วยการพ่น ละอองได้ เ ป็นอย่างดี แต่ก ารแสวงหาที่กาบัง ลักษณะนี้ อาจสร้ างปั ญ หาอื่น ขึ้นมาได้
โดยปกติแล้ว ไอสารเคมีมักจะไหลไปรวมกันในพื้นที่ต่า เช่น บริเวณห้องใต้ดินของอาคาร อุโมงค์
ระบายน้ า หรื อ อุ โ มงค์ ร ถไฟฟู า ใต้ ดิ น ก าลั ง พลจึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะเข้ า ไปหลบภั ย ในพื้ น ที่ ต่ า
เนื่องจากไอสารเคมียังตกค้างอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นได้เป็นเวลานาน เมื่อเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมี
กระบวนการตรวจหาสารเคมี เ ป็นสิ่ง สาคั ญ หากจะเข้ าไปครอบครองเพื่ อใช้ พื้นที่ หรือ เป็น เพีย ง
เส้นทางผ่า นบริ เวณนั้ น ต้อ งตรวจสอบพื้นที่ นั้น โดยละเอียด โดยทั่วไปแล้ว ความเข้ มข้นของไอ
สารเคมีจะลดลงเมื่อมีระดับสูงขึ้นเหนือพื้นดิน ดังนั้นจึงควรเลือกไปอาศัยในอาคารสูงชั้นบน ๆ
จ. ข้อ พิ จารณาในการปูอ งกัน อาวุธ ชี วะ อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในเมื อ งสามารถใช้
ปูองกันการโจมตีด้วยการพ่นละอองได้ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างอาจทาให้สารชีวะสามารถคงตัวอยู่ในพื้นที่ได้เป็นเวลานาน และหากมีการโจมตีด้วย
ท็อกซินภายใต้สภาพแวดล้อมในเมืองทาให้เกิดประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกาลังพลควรปฏิบัติ
ตามมาตรการปูองกันเช่นเดียวกับการโจมตีด้วยอาวุธเคมี เมื่อ เปรียบเทียบระหว่างอาวุธชีวะกับ
อาวุธเคมีแล้ว สารชีวะจะทาให้เกิดผลอันตรายได้รุนแรงกว่าสารเคมีมาก และมีผลอันตรายมากขึ้น
ไปอีกเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด การปฏิบัติการในทางลับเป็นวิธีที่ใช้อย่างได้ผลสาหรับพื้นที่ในเมือง โดยมัก
พุ่งเปูาไปยังระบบส่งน้าและระบบส่งอาหารของเมือง ดังนั้น การรักษาสุข ศาสตร์ทหารจึง เป็นสิ่ง
ส าคั ญ ในบริ เ วณพื้ น ที่ เ ขตเมื อ งมี โ อกาสสู ง ที่ เ กิ ด โรคระบาดจากการแพร่ เ ชื้ อ จากคนไปสู่ ค น
ผบ.หน่วย ต้องกาหนดและบังคับให้รักษาความสะอาดและใช้มาตรการรักษาสุข ศาสตร์ทหารอย่าง
เคร่ง ครัด และอาจรวมไปถึงการฉีดวัคซีน ด้วย ผบ.หน่วย ต้องมั่นใจว่ากาลังพลของตนได้ ดื่มน้าที่
สะอาดปลอดภัย และต้องไม่คิดว่าน้าประปาสาธารณะปลอดภัยจนกว่าจะได้ทดสอบอย่างแน่ชัดแล้ว
ฉ. ข้ อ พิ จ ารณาในการปู อ งกั น อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ หากไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มการปู อ งกั น เพิ่ ม เติ ม
อาคารที่ไ ม่ใช่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาจไม่สามารถต้านทานแรงระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ไ ด้
เมื่อเลือกอาคารที่เหมาะสมได้แล้ว ควรเลือกใช้บริเวณชั้น ที่ติดกับพื้นดินหรือชั้นใต้ดิน ของอาคารที่
สร้างขึ้นด้วยเหล็กกล้าหรือคอนกรีตเสริมแรง ซึ่ง สามารถปูองกันผลอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ไ ด้
ทั้งหมดยกเว้นจากแรงอัดมหาศาล กาลังพลควรหลีกเลี่ยงในบริเวณที่เป็นหน้าต่าง เพราะอาจได้รับ
บาดเจ็บจากเศษซากปรักหักพังหรือกระจกปลิวมาใส่ กาลังพลอาจมีอันตรายเป็น แผลไหม้ได้อย่าง
รุนแรงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของการระเบิด โดยไม่มีการกั้นรังสี (อันตรายจากอนุภาคบีต้า)
บริเวณอุโมงค์ระบายน้าและอุโมงค์รถไฟฟูาใต้ดินที่มีเกือบทุกเมือง สามารถให้การปูองกันที่ดีกว่า

- ๘๕ อาคารที่อยู่เหนือพื้นดิน และไม่ควรเลือกใช้อาคารที่สร้างขึ้นจากไม้หรือวัสดุที่ติดไฟสาหรับใช้เป็นที่
หลบภัย ทุกอาคารสามารถปูองกันอันตรายจากการเปื้อนพิษรังสีได้ ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการเคลื่อนที่
ลัดเลาะผ่านไปตามช่องว่างระหว่างอาคาร ท่อระบายน้า หรืออุโมงค์ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณา
ด้วยว่าเส้นทางเหล่านี้อาจพังและยุบตัวลงมาได้เนื่องมาจากแรงระเบิด
๔-๑๑ สภาพลมที่พัดผิดปกติ (Apparent Wind Anomalies)
หัวข้อต่อไปนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายตัวและการเคลื่อนที่ของกลุ่ม
ไอสาร/อันตรายจาก คชรน. ซึ่งสะสมในบริเวณที่เต็มไปด้วยสิ่ง ปลูกสร้าง โดยอาศัย ความรู้ความ
เข้ า ใจถึ ง วิ ถี ก ารเคลื่ อ นที่ ข องกระแสลมและสภาพลมฟู า อากาศอื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
แพร่กระจายของกลุ่มไอในสภาพแวดล้อมสิ่ง ปลูกสร้าง ช่วยให้กาลัง พลคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
ลักษณะนี้เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การแพร่กระจายของสาร คชรน. ที่คาดไม่ถึงได้อย่างเหมาะสม
หลักการนี้เป็นหลักการทั่วไป อาจไม่สามารถนาไปใช้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์
ก. การวัดทิศทางและความเร็วลมที่ระดับผิวพื้นมีความแตกต่างจากความเร็วและทิศทาง
ลมในระดับเบื้องบนซึ่งพัดแรงกว่า เนื่องจากการไหลของลมมีความสลับซับซ้อนรอบ ๆ สิ่งปลูกสร้าง
ดังนั้น การเลือกพื้นที่สาหรับการอพยพจึงควรคานึงถึงการเคลื่อนที่ของกลุ่มไอที่ได้รับอิทธิพลจากลม
ที่ระดับผิวพื้น รวมทั้งลมในระดับเบื้องบนด้วย รูปที่ ๔ – ๓ แสดงถึงสภาพลมที่พัดผิดปกติบริเวณ
โดยรอบสิ่งปลูกสร้าง
ทิศทางลมเบื้องบน

อาคาร

อาคาร

ทิศทางลมทีร่ ะดับผิวพื้นพัดสวนทางกับลมเบื้องบน

รูปที่ ๔-๓ สภาพลมที่พัดผิดปกติบริเวณโดยรอบสิ่งปลูกสร้าง
ข. การวัดทิศทางลมในพื้นที่โดยรอบและใกล้กับสิ่งปลูกสร้าง จะไม่นาไปใช้ในการประเมิน
การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอขนาดใหญ่เนื่องจากความแปรปรวนของทิศทางลม ดังนั้นการวัดลมในกรณีนี้
มักจะทาการวัดในบริเวณเหนือสิ่งปลูกสร้างหรือไม่มีตัวอาคาร ต้นไม้ และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ซึ่งอาจ
ส่ง ผลกระทบต่อการไหลของลม การวัดทิศทางลมในพื้นที่โดยรอบและใกล้กับสิ่ง ปลูกสร้างมักใช้
สาหรับการประมาณการเกี่ยวกับการไหลของกลุ่มไอระหว่างตัวอาคาร ๑ ถึง ๒ หลังเท่านั้น
๔-๑๒ กับดักไอสารอันตรายในกระแสลมหมุนเกลียว (Agent Trapping in Vortices)
ก. กระแสลมที่พัดหมุนเกลียวในพื้นที่ช่องว่างระหว่างสิ่งปลูกสร้าง มีผลทาให้ไอสารเคมี
อันตรายสะสมจนมีความเข้มข้นสูงขึ้น และคงค้างอยู่ได้เป็นเวลานานก่อนที่จะค่อย ๆ จางหายไป

- ๘๖ ในรูปที่ ๔ – ๔ แสดงถึงไอสารอันตรายถูกกักอยู่ในกระแสลมหมุนเกลียว หากตัวอาคารมีขนาดใหญ่
และมีพื้นผิวถนนที่แคบ กลุ่มไอสารอันตรายจะถูกกักไว้ในช่องว่างระหว่างอาคารได้นานยิ่งขึ้น
ทิศทางลมเบื้องบน
กลุ่มไอ
อาคาร

อาคาร
จุดที่เกิดการแพร่กระจาย

รูปที่ ๔-๔ ไอสารอันตรายถูกกักอยู่ในกระแสลมหมุนเกลียว
ข. แม้ว่ากระแสเบื้องบนจะพัดแรง แต่ลมระดับผิวพื้นพัดหมุนเกลียวรอบสิ่งปลูกสร้าง ทา
ให้ความเข้ มข้ น ของไอสารอันตรายในระดับสู ง คงค้ างอยู่ไ ด้น าน การไหลวนของมวลอากาศใน
ช่องว่างระหว่างอาคารอาจเกิดขึ้น ได้ ๒ ถึง ๓ รอบ เป็น กับดักกลุ่มไอสารอันตรายไว้ในช่องว่าง
ระหว่างอาคาร เมื่อกระแสเบื้องบนไหลเข้าปะทะด้านหน้าอาคารมีผลทาให้ความเร็วลมในถนนพัด
ช้าลง หากความเร็วลมพัดแรงขึ้น ไอของสารอันตรายก็เจือจางลง ซึ่งจะเกิดกรณีเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ลม
ไหลไปตามร่องถนน
ค. แบบจาลองการกระจายตัวของกลุ่มไอสารอันตรายในอดีตที่ใช้ความเร็วลมเบื้ องบน
เป็นปัจจัยในการคานวณ ทาให้ การพยากรณ์ระยะเวลาที่กลุ่มไอในพื้นที่จะเจือจางลงถึง ระดับที่
ปลอดภัยน้อยกว่าความจริงมาก การพยากรณ์เวลาที่กลุ่มไอจะเจือจางลงไปถึงระดับที่ปลอดภัยเป็น
เรื่องที่ยาก เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ ช่องว่างระหว่างอาคาร ความสูงของอาคาร ความ
สูง ของอาคารข้างเคียง ความกว้างและลักษณะรูปร่างของอาคาร มุมปะทะของลม รวมทั้งความ
เข้มข้นของแหล่งกาเนิดสารอันตราย รวมทั้งสภาพความคงตัวของอากาศด้วย
๔-๑๓ การดักจับสารอันตราย (Agent Entrapment)
ก. ซอกอาคารหรือเวิ้งของอาคารมักเป็นที่ดักจับและที่ขังกลุ่มไอสารอันตรายให้คงค้างอยู่
ได้นานหลังเกิดการแพร่กระจาย หลังจากที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มไอส่วนใหญ่ได้เจือจาง ไปแล้ว
แต่ก็ยังเหลือกลุ่มไอบางส่วนคงค้างเหลืออยู่ในบริเวณซอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการชะลอการไหล
ของกระแสลม ในรูปที่ ๔ – ๕ แสดงถึงการดักจับสารอันตราย
ข. ในบริเวณซอกอาคาร ทางเข้าอาคาร พื้นที่สาหรับขนของขึ้น -ลง เวิ้งใต้หลังคา และ
ช่องว่างระหว่างอาคาร ล้วนแต่ทาให้เกิดภาวะลมสงบหรือเกิดลมหมุนวน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมี
ไอสารอัน ตรายคงค้ างสะสมอยู่ร ะยะหนึ่งหลัง จากที่ กระแสลมเบื้ องบนได้พั ดพาเอากลุ่ม ไอสาร
อันตรายส่วนใหญ่ออกไปแล้ว และหากว่าไอนั้นหนักกว่าอากาศก็จะทาให้ไอไหลลงไปรวมกันในที่ต่า

- ๘๗ ทิศทางลมเบื้องบน
การดักจับสารอันตราย
กลุ่มไอ
จุดแพร่กระจาย
ที่ระดับผิวพื้น

อาคาร

อาคาร

รูปที่ ๔ – ๕ การดักจับสารอันตราย
ค. ซอกระหว่างอาคาร มักจะเป็นที่ผู้คนชอบไปรวมกันอยู่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ คชรน. ต้อง
ตระหนั ก ถึ งความเป็น ไปได้ ที่อ ากาศในบริเ วณนี้ เ กิด การเปื้อ นพิษ ตกค้า งอยู่ไ ด้ น านหลั ง เกิด การ
แพร่กระจายของสารอันตราย และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ถึงเวลาที่ชัดเจนที่อากาศบริเวณนั้น จะ
กลับมาอยู่ในระดับ ปลอดภัย เนื่องจากมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การออกแบบและ
ขนาดพื้นที่ของซอกอาคาร
๔-๑๔ ผลจากการไหลไปตามแนวถนน (On-axis Channelling Effects)
ก. สาหรับลมที่พัดไปตามแนวถนน กลุ่มไอสารอันตรายจะถูกกักไว้ เฉพาะในแนวถนน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มไอสามารถเคลื่อนที่ ออกไปทางด้านข้างของถนนได้ ซึ่งกลุ่มไอสารอันตรายอาจ
เคลื่อนที่ผ่านอาคารไปได้หลายหลังโดยยังคงมีทิศทางไปตามแนวถนน ในรูป ๔ – ๖ แสดงถึงการ
ไหลของลมไปตามแนวถนน
ทิศทางลมเบื้องบน

จุดแพร่
กระจาย

กลุ่มไอ

รูปที่ ๔ – ๖ การไหลของลมไปตามแนวถนน
ข. กลุ่มอาคารอาจทาหน้าที่คล้ายกับเป็นช่องทางผ่าน และบีบให้กลุ่มไอสารอันตราย
เคลื่อนที่ไปตามแนวถนน ตัวอาคารทาให้ลมเคลื่อนได้ช้าลงเนื่องมาจากปรากฏการณ์ของการลาก
(drag effect) ถ้าลมเบื้องบนยังคงพัดขนานไปตามแนวถนน จะไม่เกิดอันตรายตามแนวดิ่งของตัว
อาคาร และกลุ่มไอสารอันตรายอาจถูกดักจับไว้เฉพาะบริเวณระดับชั้นล่าง ๆ ของตัวอาคารเท่านั้น

- ๘๘ ค. ในบางครั้ง จานวนอาคาร ๒ – ๓ หลัง อาจทาให้เกิดช่องทางการไหลของกระแสลม
มีผลทาให้มีลมพัดแรงขึ้น ในกรณีเช่นนี้ กลุ่มไอสารอันตรายในแนวถนนจะถูกพัดออกไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยลมที่พัดแรงร่วมกับการเกิดกระแสลมพัดปั่นปุวน
ง. นอกจากนั้ น ผลจากการไหลไปตามแนวถนน ปกติก ลุ่มไอสารอัน ตรายจะลอยขึ้ น
ออกไปทางแนวถนนด้านข้างตั้งฉากกับแนวถนนเดิม ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดกระแสลมหมุนวนใน
บริเวณสี่แยกข้างเคียงที่ ล้อมรอบด้ว ยหมู่อ าคาร ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม ไอสารอันตรายอาจลอยขึ้นไป
ทางด้านข้างออกไปไกลหลายช่วงอาคารในลักษณะตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนของกระแสลมเบื้อง
บน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ คชรน. ต้องไม่คิดว่าด้านข้างถนนเป็นพื้นที่ปลอดภัย
๔-๑๕ ผลจากการไหลออกจากแนวถนน (Off-axis Channelling Effects)
ก. กลุ่มไอสารอันตรายอาจไหลไปตามแนวถนนในบริเวณที่ใกล้กับจุดที่ แพร่กระจายเบน
ออกไปจากกระแสลมเบื้องบน เมื่อกลุ่มไอสารอันตรายลอยเหนือหมู่อาคารจึงจะเคลื่อนที่ไปตามแนว
กระแสลมเบื้องบน แต่แนวการเคลื่อนที่หลักของกลุ่มไอจะเยื้องออกไปจากจุดแพร่กระจาย ในรูปที่
๔ – ๗ แสดงถึงการไหลออกจากแนวถนน
ทิศทางลมเบื้องบน

จุดแพร่กระจาย

แนวการ
เคลื่อนที่จริง
ของไอ

แนวการ
เคลื่อนที่ของ
ไอหากไม่มี
อาคาร

รูปที่ ๔ – ๗ การไหลออกจากแนวถนน
ข. เนื่องจากหมู่อาคารทาให้เกิดการไหลของกลุ่มไอสารอันตรายตามแนวถนนเรี่ยไปใน
ระดับพื้นผิว กลุ่มไอที่เคลื่อนที่ไปในระดับต่ากว่ายอดอาคาร สามารถเคลื่อนที่ไปได้หลายช่วงตึกใน
ทิศทางที่เฉียงกับแนวการเคลื่อนที่ของกระแสลมเบื้องบน เมื่อกลุ่มไอลอยขึ้นเหนืออาคาร กลุ่มไอก็
จะเคลื่อนที่ไปตามแนวทางการเคลื่อนที่ของกระแสลมเบื้องบน
ค. เจ้าหน้าที่ คชรน. ควรตระหนักว่า เป็นการประมาณการที่ผิดพลาดหากคิดว่าพื้นที่ใต้
ลมจากจุดแพร่ กระจายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพเมื่อลมไม่ได้ พัดขนานไปตามแนวช่อง
ถนน เนื่องจากการไหลของกลุ่มไอที่เรี่ยในระดับผิวถนนมักเป็นกลุ่มไอขนาดเล็ก หากเป็นเหตุการณ์ที่
มีการแพร่กระจายของกลุ่มไอขนาดใหญ่แล้ว จะเป็นการไหลขนานกับช่องถนนระยะหนึ่ง แล้วเบน

- ๘๙ ออกจากแนวแพร่กระจายและไหลไปตามแนวทางการเคลื่อนที่ของลมเบื้องบน ด้วยเหตุนี้ จึง ไม่
สามารถใช้ข้อมูลที่ได้ รับจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาสาหรับใช้ในการปฏิบัติการบริเวณที่มี
เหตุการณ์แพร่กระจายของสาร คชรน. นอกจากนั้น การกระจายออกด้านข้างของกลุ่มไอในระยะ
อันตรายใต้ลมที่ไกลขึ้น มีความสาคัญกว่ารูปแบบของการกระจายตัว เนื่องจากการเคลื่อนตัวของ
กลุ่มไอในระดับพื้นถนนสามารถเคลื่อนที่ไปในแนวขวางกับทิศทางลมได้
๔-๑๖ การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน (Eddy Transport of Agent)
ก. แอโรซอลและกลุ่มไอสามารถเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับกระแสลมเบื้องบนได้ใน
ระยะทางสั้น ๆ และเคลื่อนที่หมุนวนในบริ เวณด้านข้างและเหนือยอดอาคาร แม้ว่าจุดแพร่กระจาย
ของกลุ่มไอจะอยู่ในทิศทางใต้ลม เจ้าหน้าที่ คชรน. ต้องระมัดระวังบริเวณใกล้ ๆ กับอาคารที่ตั้งอยู่
เหนือลมของตาแหน่งที่มีการแพร่กระจายสาร คชรน. ในรูปที่ ๔ – ๘ แสดงถึงการเคลื่อนที่ของกลุ่ม
ไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน
ทิศทางลมเบื้องบน

อาคาร

กลุ่มไอ
จุดแพร่กระจาย
ระดับ
ผิวพื้น

รูปที่ ๔ – ๘ การเคลื่อนที่ของกลุ่มไอสารอันตรายในลักษณะหมุนวน
ข. แม้ว่ากระแสลมเบื้องบนจะพัด ด้วยความเร็วคงที่ แต่ก็อาจเกิดกระแสลมพัดหมุนวน
หรือหมุนเป็นเกลียวในบริเวณที่ใกล้กับผนัง และบริเวณยอดอาคาร ซึ่ง พัดพากลุ่มไอไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับกระแสลมเบื้องบน ยิ่งหากผสมด้วยกระแสลมปั่นปุวนในบริเวณใต้ลมของตัวอาคาร
ก็ยิ่งทาให้มีลมพัดพาเอากลุ่มไอสารอันตรายจากจุดแพร่กระจายที่ระดับผิวพื้น พัดหมุนวนเป็นเกลียว
ขึ้นไปสู่บริเวณยอดอาคาร
ค. ถึ ง แม้ ว่ า ลั ก ษณะของกระแสลมที่ ห มุ น วนบริ เ วณยอดหลั ง คาของอาคารจะไม่ ใ ช่
ลักษณะที่คงตัว แต่ก็ทาให้เกิดระลอกของกลุ่มไอสารอันตรายสามารถเคลื่อนที่สวนกระแสลมเบื้อง
บนได้ เจ้าหน้าที่ คชรน. ควรตระหนักว่าบริเวณเหนือลมอาจไม่ใช่ที่พื้นที่ที่ปลอดภัยเสมอไป แม้ว่ายัง
มีกระแสลมเบื้องบนพัดอยู่อย่างสม่าเสมอ

- ๙๐ ๔-๑๗ สภาพลมแปรปรวนขนาดใหญ่ (Large - Scale Wind Variability)
ก. ในบางครั้งกระแสลมเบื้องบนอาจพัดกลับไปกลับมา ดังนั้น บริเวณพื้นที่เหนือลมที่เคย
เป็ น ที่ป ลอดภั ย แต่แ ล้ วก็ ก ลับ กลายเป็ น พื้น ที่ อัน ตรายใต้ ล มจากจุ ด ที่มี ก ารแพร่ ก ระจาย ดัง นั้ น
เจ้าหน้าที่ คชรน. ต้องหมั่นตรวจสอบทิศทางลมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กาลังพลมั่นใจว่าอยู่ในบริเวณ
ที่ปลอดภัย ในรูปที่ ๔ – ๙ แสดงถึงกระแสลมเบื้องบนพัดแปรปรวน
ทิศทางลมเบื้องบน

ทิศทางลมเบื้องบน

อาคาร

อาคาร

เวลาเริ่มต้น

ในเวลาต่อมา

รูปที่ ๔ – ๙ กระแสลมเบื้องบนพัดแปรปรวน
ข. กระแสลมเบื้องบนอาจพัดไปในทิศทางตรงกันข้ามนานหลายนาทีหรื ออาจนานเป็น
ชั่วโมงก็ได้ การที่ลมพัดเปลี่ยนทิศทางอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระดับใหญ่
เช่น การเกิดลมภูเขาและลมหุบเขา การเกิดลมบกลมทะเล และการเปลี่ยนแปลงสภาพความคงตัว
ของอากาศเนื่องมาจากผิวโลกร้อนขึ้นหรือเย็นลง
ค. สาหรับการรักษาพื้นที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ คชรน. ต้องหมั่นตรวจสอบทิศทางลมเบื้อง
บนอย่างต่อเนื่อง และออกคาเตือนเป็นระยะ ๆ เมื่อกระแสลมพัดเปลี่ยนทิศทาง เช่นในห้วงดวง
อาทิตย์ขึ้น ห้วงดวงอาทิตย์ตก และในห้วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยปกติแล้ว กระแสลมเบื้อง
บนสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามตาแหน่งและระดับความสูง ดังนั้นการพยากรณ์พื้ นที่อันตรายใต้ลม
ที่ใช้ข้อมูลกระแสลมเบื้องบนอาจทาให้ผลการพยากรณ์ไม่ถูกต้อง เช่น กลุ่มไอสารอันตรายที่ลอยไปสู่
ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้น กระแสลมเบื้องบนอาจพัดสวนทางกับทิศทางลมในระดับผิวพื้น
๔-๑๘ สภาพลมแปรปรวนขนาดย่อย (Small - Scale Wind Variability)
ก. ลมที่พัดเฉพาะในท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นไอสารอันตรายมี
การกระจายตั ว ในลั กษณะสลั บจากด้ า นหนึ่ ง ไปอีก ด้า นของอาคารในห้ ว งไม่ กี่วิ น าที เหตุ การณ์
ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทั่วไปเนื่องจากสภาพการแปรปรวนของกระแสลม เจ้าหน้าที่ คชรน. ต้องไม่คิดว่า
อีกด้านหนึ่งของอาคารจะปลอดภัยจากไอสารอันตราย เพราะไอสารอันตรายสามารถเคลื่อนที่ไปอีก
ด้านหนึ่งของอาคารได้ ในรูปที่ ๔ – ๑๐ แสดงถึงกระแสลมแปรปรวนขนาดย่อย

- ๙๑ ทิศทางลมในท้องถิ่น

จุด
แพร่กระจาย
เวลาเริ่มต้น

ทิศทางลมในท้องถิ่น

๒ – ๓ วินาทีต่อมา

รูปที่ ๔ – ๑๐ กระแสลมแปรปรวนขนาดย่อย
ข. กระแสลมในท้ อ งถิ่ น พั ด ไม่ ค งที่ จะเปลี่ ย นทิ ศ ทางและความเร็ ว ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
โดยทั่ วไปแล้ว ลมมั กจะพั ดไปในทิศ ทางใดทิ ศทางหนึ่ ง แต่ ก็ส ามารถพัด เปลี่ย นทิ ศทางได้ อย่ า ง
ทันทีทันใด ลมในท้องถิ่นที่พัดอ่อน ๆ อาจพัดกลับไปกลับได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มไอสารอันตรายที่
สามารถมองเห็นได้และทราบการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ของกลุ่มไอ ดัง นั้นกาลังพลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้าน คชรน. ควรเคลื่อนย้ายไปอยู่ในทิศทางเหนือลม ในสภาวะที่มีลม
อ่อนหรือในวันที่มีแสงแดดอบอุ่น กาลังพลควรได้รับการแจ้งเตือนถึงลักษณะกระแสลมแปรปรวนที่
อาจเกิดขึ้นทันทีทันใด ซึ่งทาให้กลุ่มไอสารอันตรายเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
๔-๑๙ การเกาะติดของสารอันตราย (Agent Deposition)
ก. หลังจากกลุ่มไอสารอันตรายได้เคลื่อนผ่านพื้นที่แพร่กระจายไปแล้ว บริเวณพื้นผิวและ
ตั ว อาคารยั ง คงเปื้ อ นพิ ษ อยู่ เนื่ อ งจากสารอั น ตรายอาจเกาะติ ด ที่ พื้ น ผิ ว ดั ง นั้ น ก าลั ง พลควร
ระมัดระวังในการสัมผัสพื้น ผิวในบริเวณจุดที่มีการแพร่ กระจายสารอันตราย จนกว่าจะได้รับการ
ทาลายล้างพิษขั้นสมบูรณ์
ข. ด้วยคุณสมบัติของสารอันตราย รวมทั้งสภาพลมฟูาอากาศและสภาพของพื้นผิว อาจ
ทาให้ไอและแอโรซอลของสารอัน ตรายบางส่ว นเกาะติดกับ ตัวอาคารหรือบริ เวณพื้น ผิ ว ซึ่ง อาจ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นบริเวณที่กลุ่มไอสารอันตรายเคลื่อนที่ผ่านควรปฏิบัติเสมือนว่าเป็น
พื้นที่เปื้อนพิษ นอกจากนั้น กลุ่มไอหรือแอโรซอลที่เกาะติดไปกับกระแสลมกระโชก อาจจาเป็นต้อง
ใช้หน้ากากปูองกันและ/หรือเครื่องช่วยหายใจเมื่ออยู่ในพื้นที่อันตรายใต้ลม
๔-๒๐ ผลที่เกิดขึ้นในอาคาร (Indoor Effect)
ก. เมื่ออยู่ในอาคารที่ปิดประตูและหน้าต่างสนิท ในขณะที่กลุ่มไอสารอันตรายกาลัง ไหล
ผ่าน ถือว่ามีความปลอดภัย หลัง จากที่กลุ่มไอผ่านพ้น ไปแล้ว การออกมาอยู่ภายนอกอาคารอาจ
ปลอดภัยมากกว่า ในกรณีที่มีการแพร่กระจายไอสารอันตรายอยู่ภายนอกอาคาร เมื่อเริ่มแรกความ
เข้มข้นไอสารอันตรายภายนอกจะสูง กว่าภายในอาคาร เมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของไอสาร

- ๙๒ อันตรายภายในอาคารจะสูงกว่าภายนอก อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับระบบการระบายอากาศภายใน
อาคารด้วย
ข. ก าลั ง พลควรตระหนั ก ว่ า พื้ น ที่ ป ลอดภั ย อาจเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นจากภายในเป็ น
ภายนอกอาคารได้ ในระหว่า งที่เ กิด เหตุ การณ์ด้ าน คชรน. ความเข้ม ข้นของไอสารอันตรายทั้ ง
ภายนอกและภายในอาคารจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะการระบายอากาศของแต่ละอาคาร
ขณะนี้ยังไม่มีคาแนะนาที่เหมาะสมสาหรับระบุระยะเวลาที่ควรอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร

ตอนที่ ๔
สภาพลมฟ้าอากาศในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อ คชรน.
๔-๒๑ สภาพภูมิประเทศ
ก. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียระหว่างละติจูด
๕ ๓๗ เหนือ กับ ๒๐ ๒๗ เหนือ และระหว่างลองจิจูด ๙๗ ๒๒ตะวันออก กับ ๑๐๕ ๓๗
ตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ ก
ลักษณะภูมิประเทศและลมฟูาอากาศส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน อาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย การแบ่ง
ภาคของประเทศไทยในทางอุตุนิยมวิทยาได้แบ่งตามลักษณะภูมิอากาศ ดังนี้ ในรูปที่ ๔ – ๑๑ แสดง
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

รูปที่ ๔ – ๑๑ ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
(๑) ภาคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา มีภูเขาติดกันเป็นพืดในแนวเหนือใต สลับกับหุบเขาทั้งแคบและกว้างมากมาย ทิวเขาที่สาคัญไดแก ทิวเขาแดนลาว ซึ่งอยู่ทางตอน

- ๙๓ เหนือ กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ทางตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรี
บางส่วน ตอนกลางของภาคมีทิวเขาผี ปันน้า ด้านตะวันออกมีทิวเขาหลวงพระบาง และมีทิวเขา
เพชรบูรณบางส่วนเป็น แนวกั้นระหว่างภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดเขาที่สูง ที่สุดใน
ประเทศไทยคือดอยอินทนนทสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ ๒,๕๖๕ เมตร
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและลาดต่าไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศตะวันตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็ นเป็นแนวกั้น
ระหว่างภาคนี้กับภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนทางใต้มีทิวเขาสันกาแพงกั้นระหว่างภาคนี้กับภาค
ตะวันออก และทิวเขาพนมดงรักกั้นระหว่างภาคนี้กับประเทศกัมพูชา ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดง
พญาเย็นมีความสูงประมาณ ๘๐๐ ถึง ๑,๓๐๐ เมตร และทิวเขาพนมดงรักมีความสูงประมาณ ๔๐๐
เมตร เป็นแนวกั้นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้บริเวณด้านหลังเขาคือภาคตะวันตกของภาคมีฝน
น้อยกว่าทางตะวันออก
(๓) ภาคกลาง ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุม ระดับพื้นที่ลาดลงมาทางใต้ตามลาดับ
จนถึงอ่าวไทย ในภาคนี้มีภูเขาบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขาที่ไมสูงมาก เว้นแต่ทางด้านตะวันตกใกล้
ชายแดนประเทศเมียนมาร์มีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือเป็น
แนวกั้นพรมแดนกับประเทศเมียนมาร์ และมีความสูงเกินกว่า ๑,๖๐๐ เมตร ทางตะวันออกมีทิวเขา
ดงพญาเย็นเป็นแนวแบ่งเขตภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๔) ภาคตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและที่ราบ ทางตะวันออกเฉียง
ใต้ของภาคมีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศกัมพูชา ถัดเข้ามามีทิวเขาจันทบุรี ทาง
เหนือมีทิวเขาสันกาแพงและพนมดงรักวางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นแนวแบ่งเขตภาคนี้กับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกและทางใต้เป็นฝั่ง ทะเลติดกับอ่าวไทย มีเกาะใหญ่น้อย
มากมาย
(๕) ภาคใต้ เป็นคาบสมุทรขนาบด้วยทะเลสองด้าน ด้านตะวันตกคือทะเลอันดามัน
ด้านตะวันออกคืออ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ ทางตอนบนของภาคมีเทือกเขาตะนาวศรี
ซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือและภาคกลางเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศ
เมียนมาร์ ทางตอนล่างมีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราชวางตัวในแนวเหนือ -ใต้แบ่ง
ภาคนี้ ออกเป็น ๒ ส่วน คือที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง
และที่ราบด้านตะวันตกขนานกับชายฝั่งทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นบริเวณแคบกว่า
ด้า นตะวั นออก ทางด้า นทิ ศใต้ข องภาคมี เทื อกเขาสั นกาลาคี รีเ ป็น แนวกั้ นพรมแดนกั บประเทศ
มาเลเซีย
๔-๒๒ ลมมรสุมกับภูมิอากาศ
ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิ พลของมรสุม ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

- ๙๔ (๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วง
เปลี่ยนซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่
ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตย์อยู่เกือบ
ตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทาให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้ าว
ทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้ง อาจมีมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทาให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับ
มวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรือ
อาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ พายุฝนฟูาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
พายุฤดูร้อน ลักษณะอากาศในฤดูร้อนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวัน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
 อากาศร้อน อุณหภูมิระหว่าง ๓๕ C – ๓๙ C
 อากาศร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ ๔๐C ขึ้นไป
(๒) ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เมื่อมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุ ม
ประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่าพาดผ่านประเทศไทยทาให้มีฝนชุกทั่วไป ร่องความกดอากาศ
ต่านี้ปกติจะพาดผ่านภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม แล้วจึง เลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลาดับจนถึง ช่วง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ฝนในประเทศไทยลดลง
ระยะหนึ่งและเรียกว่าเป็นช่วงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้น
รุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศต่าจะเลื่อนกลับลงมา
ทาง ใต้ พ าดผ่ า น บริ เวณปร ะเทศไ ทยอี ก ครั้ ง ท าให้ มี ฝ น ชุ ก ต่ อ เนื่ อ ง จน กร ะทั่ ง มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือน
ตุ ล าคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่ ม มี อ ากาศเย็ น และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดื อนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนัก
มากจนก่ อ ให้เ กิ ด อุท กภั ย โดยเฉพาะภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั นออกซึ่ง จะมีป ริ ม าณฝนมากกว่า ภาคใต้ ฝั่ ง
ตะวันตก อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่ากาหนดได้ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์
เกณฑ์การพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงของแต่ละวันตั้งแต่ ๐๗๐๐ ของวันหนึ่งถึง
๐๗๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ตามลักษณะของฝนที่ตกในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนย่านมรสุมมีดังนี้
 ฝนวัดจานวนไม่ได้ 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 ปริมาณฝนตั้งแต่ ๙๐.๑ มิลลิเมตรขึ้นไป
(๓) ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เมื่ อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน

- ๙๕ ราว ๑ – ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจเริ่ม
มีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลงไป
ซึ่งจะหมดฝนและเริ่มมีอากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะอากาศใน
ฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่าสุดของแต่ละวันโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
 อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ากว่า ๘.๐ C
 อากาศหนาว อุณหภูมิระหว่าง ๘.๐ C - ๑๕.๙ C
 อากาศเย็น อุณหภูมิระหว่าง ๑๕.๙ C - ๒๒.๙ C
๔-๒๓ อุณหภูมิ
ประเทศไทยตั้ ง อยู่ ใ นเขตร้ อ น สภาวะอากาศโดยทั่ ว ไปจึ ง ร้ อ นอบอ้ า วเกื อ บตลอดปี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ ๒๗.๐ C อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล พื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินบริเวณตั้งแต่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันมากระหว่างฤดูร้อนกับฤดู
หนาวและระหว่างกลางวันกับกลางคืน โดยในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิสูง สุดในตอนบ่ายปกติจะสูงถึง
เกือบ ๔๐ C หรือมากกว่านั้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็น
เดือ นที่ มีอากาศร้อ นจั ดที่ สุดในรอบปี ส าหรับอุ ณหภูมิสู ง สุ ดเคยวั ดได้ ๔๔.๕ C ที่ อ.เมือ ง จว.
อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๓ ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิต่าสุดในตอนเช้ามืดจะลดลงอยู่ใน
เกณฑ์หนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดใน
รอบปี ซึ่ ง ในช่ ว งดั ง กล่ า วอุ ณ หภู มิ อ าจลดลงต่ ากว่ า จุ ด เยื อ กแข็ ง ได้ ใ นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง อุณหภูมิต่าสุดเคยวัดได้ - ๑.๔
C ที่สถานีอากาศเกษตร จว.สกลนคร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗ สาหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ติดทะเลได้แก่
ภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ความผันแปรของอุณหภูมิในช่วงวันและฤดูกาลจะน้อยกว่า โดย
ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดเท่าพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
๔-๒๔ ปริมาณฝน
โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณฝน ๑,๒๐๐ – ๑,๖๐๐ มิลลิเมตรต่อปี
ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยทั่วประเทศมีค่าประมาณ ๑,๕๘๗.๗ มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่
ผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบน
ปกติจะแห้งแล้งและมีฝนน้อยในฤดูหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบ้างพร้อมทั้งมีพายุ
ฟูาคะนอง และเมื่อ เข้าสู่ฤ ดูฝนปริ มาณฝนจะเพิ่ม ขึ้นมากโดยจะมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือ น
สิงหาคมหรือกันยายน พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าทิวเขาหรือด้านรับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศและบริเวณภาคตะวันออก ส่วนพื้นที่ที่มี
ฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขาได้แก่พื้นที่บริเวณตอนกลางของภาคเหนือและภาคกลาง และ
บริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับภาคใต้มีฝนชุกเกือบตลอดปียกเว้นช่วงฤดู

- ๙๖ ร้อน พื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีปริมาณฝนมากกว่ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน ส่วนช่วงฤดูหนาว
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนมากกว่า
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน ส่วนพื้นที่ที่มีฝนน้อยได้แก่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบนด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
๔-๒๕ ความชื้นสัมพัทธ์
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนชื้นปกคลุมเกือบตลอดปี เว้น
แต่บริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงชัดเจนในช่วงฤดู
หนาวและฤดูร้อน โดยเฉพาะฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่าสุดในรอบปี ในบริ เวณ
ดัง กล่ า วมี ความชื้ น สั มพั ท ธ์ เ ฉลี่ ยตลอดปี ๗๓ – ๗๕ เปอร์ เ ซ็ น ต์ และจะลดลงเหลื อ ๖๔ – ๖๙
เปอร์เซ็นต์ในช่วงฤดูร้อน ส่วนบริเวณที่อยู่ติดฝั่งทะเลได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีความชื้น
สัมพัทธ์สูงกว่า โดยเฉพาะภาคใต้มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี ๗๙ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์
๔-๒๖ จานวนเมฆในท้องฟ้า
ในช่ว งฤดูห นาวต่อ เนื่ องถึง ต้ นฤดูร้ อน(พฤศจิ กายนถึง มีน าคม) ปกติป ระเทศไทยจะมี
ท้องฟูาโปร่งและมีเมฆปกคลุมน้อยกว่าช่วงอื่นๆ ของปี เมฆที่ปกคลุมในช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเมฆ
ชั้นสูง และมีเมฆก่อตัวในทางตั้งเช่นเมฆคิวมูลัสหรือเมฆคิวมูโลนิมบัสที่ก่อให้เกิดฝนฟูาคะนองได้บ้าง
โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปถึงพฤษภาคม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนส่วนใหญ่ท้องฟูาจะมีเมฆ
มาก หรือมีเมฆเต็มท้องฟูา เว้นแต่ในช่วงฝนทิ้งประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมอาจมี
โอกาสที่จะมีท้องฟูาโปร่งได้
๔-๒๗ พายุฟ้าคะนอง
ประเทศไทยตอนบนมี โ อกาสเกิ ด พายุ ฟู า คะนองมากในช่ว งเดื อ นเมษายนถึ ง ตุ ล าคม
โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดพายุฟูาคะนองได้มากเนื่องจากสภาพ
อากาศที่ร้อนอบอ้าว จึงมีการยกตัวขึ้นของมวลอากาศ และอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่
ลงมาในขณะที่มวลอากาศร้อนปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทย ทาให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศ
ร้อนและเย็น ซึ่งในกรณีที่มีพายุฟูาคะนองรุนแรงอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก มีลมกระโชกแรงและ
อาจมี ลู ก เห็ บ ตกก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายได้ ส่ ว นภาคใต้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ม ากในช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง
พฤศจิกายน
๔-๒๘ ลมผิวพื้น
ลมผิ ว พื้ น ที่ พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทยผั น แปรไปตามฤดู ก าลในฤดู ห นาวหรื อ ฤดู ม รสุ ม
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ลมที่ พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทยตอนบนส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลมฝุ า ยเหนื อ และลม
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมที่ พัดปกคลุม ส่วนใหญ่เป็ นลมตะวัน ออกเฉียงเหนือและลม
ตะวันออก ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลม

- ๙๗ ตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ สาหรับช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ลมแปรปรวน แต่พื้นที่ส่วนใหญ่
โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนมักมีลมฝุายใต้พัดปกคลุม
๔-๒๙ ผลกระทบจากสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศไทยต่ออาวุธเคมี
ก. อาวุธเคมี เป็น อาวุธที่มีอานาจทาลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction)
เป็นอาวุธเหมาะสาหรับการใช้เป็นอาวุธทางยุทธวิธี ใช้โจมตีกาลังที่อ่อนฝึกหรือขาดแคลนยุทธภัณฑ์
ปูองกัน หรือโจมตีกองกาลังที่ฝังตัวอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบ นอกจากนั้น อาวุธอาจนามาใช้เพื่อ
ทาให้พื้นที่เปื้อนพิษ และทาให้สูญเสียประสิทธิภาพในการรบหรือการปฏิบัติงาน ในรูปที่ ๔ – ๑๒
แสดงถึงสภาพความคงทนของสารเคมีที่ขึ้นอยู่กับสภาพลมฟูาอากาศ

รูปที่ ๔ – ๑๒ สภาพความคงทนของสารเคมีที่ขึ้นอยูก่ ับสภาพลมฟ้าอากาศ
ข. สภาพลมฟูาอากาศของประเทศไทยที่ส่ง ผลกระทบต่อการใช้อาวุธเคมี ด้วยประเทศ
ไทยมีสภาพแวดล้อมในแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๒๗ C มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ประมาณ ๗๙ – ๘๐ % จึงเหมาะสาหรับการใช้อาวุธเคมีได้อย่างประสิทธิภาพ
ค. สภาพอากาศหนาวในประเทศไทยซึ่งเคยมีอุณหภูมิต่าสุดประมาณ -๑C อาจได้รับ
ผลกระทบสารเคมีทางทหาร ดังนี้
(๑) สภาพอากาศหนาวในประเทศไทยส่งผลต่อสารพุพองเพียงชนิดเดียวคือ HD ใน
วันที่มีอากาศหนาวจัด ซึ่งสารนี้จะเป็นของแข็งทาให้อันตรายลดลง
(๒) สารโลหิต CG และ CK อาจเป็นของเหลวได้ในวันที่อากาศหนาวจัด อย่างไรก็ตาม
สารโลหิตทั้ง ๒ ชนิดนี้ยังเป็นสารไม่คงทนเนื่องจากมีอัตราการระเหยสูง
(๓) ส่วนสารเคมีอื่น ๆ ยังคงมีอันตรายเช่นเดิมแต่อาจอยู่ในพื้นที่สภาพอากาศหนาวได้
นานขึ้น
(๔) มาตรการปูองกันเป็นบุคคลสาหรับสภาพอากาศหนาวในประเทศไทยให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือปกติ โดยไม่ต้องสวมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม
(๕) การตรวจสารเคมีด้วย CAM ซึ่งเป็นการตรวจไอของสารเคมีอาจใช้ไม่ได้กับสาร
พุพองบางชนิดเนื่องจากอัตราการระเหยต่ามาก บางชนิดก็เป็นของแข็ง

- ๙๘ (๖) การตรวจสารเคมี ด้ วยกระดาษตรวจสารเคมี ซึ่ ง เป็น การตรวจสารเคมี ที่เ ป็ น
ของเหลวนั้น หากจะตรวจสารที่เป็นของแข็งให้นาสารนั้นไปเช็ดบนกระดาษแล้วนากระดาษไปวาง
บนพื้นที่ร้อนเพื่อให้สารนั้นละลาย
ง. สถานะ ลักษณะการทาอันตรายต่อร่างกาย การปูองกัน และวิธีการทาลายล้างพิษ
สาหรับสารเคมีทางทหาร ในตารางที่ ๔ – ๕ แสดงถึงตัวอย่างลักษณะอันตราย การปูองกัน และ
การทาลายล้างพิษสารเคมี

ตารางที่ ๔ – ๕ ตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการทาลายล้างพิษสารเคมี

สารโลหิต

สารเคมี;
สัญลักษณ์

กลิ่น

ฟอสจีน
CG

เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและ
พร้อมถูกทาให้เป็น
ของเหลว

กลิ่นคล้ายหญ้าที่ตัด
ใหม่หรือข้าวโพดตัดสด

ไดฟอสจีน
DP

เป็นของเหลวคล้าย
น้ามันหล่อลื่นไม่มีสี

กลิ่นคล้ายหญ้าที่ตัด
ใหม่หรือข้าวโพดตัดสด

ทาบุน
GA

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึงมีสีน้าตาล

มีกลิ่นจาง ๆ คล้าย
ผลไม้;
เมื่อบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่น

ทาอันตรายเร็วมาก

ทาให้หยุดหายใจและอาจ
ทาให้ตาย

ซาริน
GB

เป็นของเหลวไม่มีสี

เมื่อบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่น

ทาอันตรายเร็วมาก

ทาให้หยุดหายใจและอาจ
ทาให้ตาย

โซมาน
GD

เป็นของเหลว
เมื่อบริสุทธิ์ไม่มีสี

กลิ่นคล้ายผลไม้; หาก
ไม่บริสุทธิ์กลิ่นคล้าย
การบูร

ทาอันตรายเร็วมาก

ทาให้หยุดหายใจและอาจ
ทาให้ตาย

ไซโคลซาริน
GF

เป็นของเหลวไม่มีสี

เมื่อบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่น

ทาอันตรายเร็วมาก

ทาให้หยุดหายใจและอาจ
ทาให้ตาย

วีเอ๊กซ์
VX

เป็นของเหลว
เมือ่ บริสุทธิ์ไม่มีสี

เมื่อบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่น

ทาอันตรายเร็ว

ทาให้หยุดหายใจและอาจ
ทาให้ตายตาย

ทาอันตรายเร็วมาก

ขัดขวางการใช้ออกซิเจน
ของเนื้อเยื่อ อาการส่วน
ใหญ่เกิดกับระบบ
ประสาทส่วนกลาง และ
อาจตายในที่สุด

ไฮโดรเจนไซยาไนด์
AC

เป็นก๊าซหรือ
ของเหลวไม่มีสี

กลิ่นขมคล้ายอัลมอนด์;
คล้ายกลิ่นเม็ดลูกพีช

อัตราการทาปฏิกิริยา

การทาอันตรายต่อ
ร่างกาย

สถานะที่ ๒๐ ºC

ทาอันตรายทันที ถึง ๓
ชม. ขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้น
ทาอันตรายทันที ถึง ๓
ชม. ขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้น

การป้องกัน

ทาลายปอดและทาให้น้า
ท่วมปอด

หน้ากากป้องกัน

ทาลายปอดและทาให้น้า
ท่วมปอด

หน้ากากป้องกัน
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

วิธีการทาลายล้างพิษ
ไม่ต้องทาลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน
สนามรบ, ในพื้นที่ปดิ เป่า
อากาศเข้า
ไม่ต้องทาลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน
สนามรบ, ในพื้นที่ปดิ เป่า
อากาศเข้า

การนาไปใช้
ทาให้บาดเจ็บช้าหรือ
ทันที
ทาให้บาดเจ็บช้าหรือ
ทันที

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว

ในพื้นที่จากัดอาจใช้ไอน้ากับ
แอมโมเนีย หรือใช้น้าร้อนกับ
สบู่

ทาให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว

สารฟอกขาวเปียกหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บได้เร็ว
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่

ไม่ต้องทาลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน
สนามรบ

ทาให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว

- ๙๙ -

สารประสาท

สารสาลัก

ประเภท
สารเคมี

ตารางที่ ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการทาลายล้างพิษสารเคมี (ต่อ)

สารพุพอง

สารพุพอง

- ๑๐๐ -

ประเภท
สารเคมี

สารเคมี;
สัญลักษณ์

สถานะที่ ๒๐ ºC

กลิ่น

ไซยาโนเจน คลอไรด์
CK

เป็นก๊าซไม่มีสี

บางครั้งคล้ายกับสาร
AC, อาจไม่มีอะไรเป็น
สิ่งบอกเหตุ

อาร์ซีน
SA

เป็นก๊าซไม่มีสี

มีกลิ่นน่าราคาญ;
กลิ่นคล้ายกระเทียม

มัสตาร์ดกลั่น;
HD

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึงสีเหลือง
อ่อน

คล้ายกระเทียม

เป็นของเหลวสีคล้า

มีกลิ่นจาง ๆ, กลิ่นคาว
หรือคล้ายสบู่

ไนโตรเจนมัสตาร์ด
HN-2

เป็นของเหลวสีคล้า

ที่ความเข้มข้นต่ามีกลิ่น
คาวสบู่ แต่ที่ความ
เข้มข้นสูงมีกลิ่นคล้าย
ผลไม้

ไนโตรเจนมัสตาร์ด
HN-3

เป็นของเหลวสีคล้า

ถ้าบริสุทธิ์จะไม่มีกลิ่น

ฟอสจีน ออกไซม์
CX

เป็นของแข็งหรือ
ของเหลวไม่มีสี

มีกลิ่นฉุนรุนแรง

ไนโตรเจนมัสตาร์ด
HN-1

การทาอันตรายต่อ
ร่างกาย
หายใจไม่ออก เกิดการ
ระคายเคือง อาการส่วน
ทาอันตรายเร็วมาก
ใหญ่เกิดผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง และ
อาจตายในที่สุด
ทาอันตรายช้า อาจใช้
ทาให้ไตวายและระบบการ
เวลาประมาณ ๒ ชม. มาก ไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ที่สุด ๑๑ วัน
และอาจตายในที่สุด
เป็นแผลพุพอง ทาลาย
ทาอันตรายช้า นานนับ
เนื้อเยื่อ ทาอันตรายต่อ
ชม. ไปถึงหลายวัน
หลอดเลือด
เป็นแผลพุพองในระบบ
ทาอันตรายช้านาน ๑๒
ทางเดินหายใจ ทาลาย
ชม. หรือนานกว่านั้น
เนื้อเยื่อ และทาลาย
หลอดเลือด
คล้ายกับ HD อาจเกิด
เกิดผลอันตรายต่อผิวหนัง
อาการปอดและหลอดลม
ช้า ประมาณ ๑๒ ชม.
อักเสบได้หลังจาก
หรือนานกว่านั้น
๒๔ ชั่วโมง
เกิดอันตรายร้ายแรง
เช่นเดียวกับ HD, เกิด
คล้ายกับ HN-2
อันตรายเล็กน้อยได้เร็ว
กว่า
สร้างความระคายเคืองต่อ
เกิดอันตรายทันทีที่สัมผัส
เยื่อเมือกนัยน์ตาและ
โพรงจมูกได้อย่างรุนแรง
อัตราการทาปฏิกิริยา

การป้องกัน

วิธีการทาลายล้างพิษ

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

ไม่ต้องทาลายล้างพิษเมื่ออยู่ใน
สนามรบ

ทาให้บาดเจ็บ ได้
อย่างรวดเร็ว

ไม่ต้องทาลายล้างพิษ

ทาให้บาดเจ็บ ช้า

หน้ากากป้องกัน
หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

การนาไปใช้

สารฟอกขาว

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่

สารฟอกขาว

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

สารฟอกขาว

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

สารฟอกขาว

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ /
ขัดขวางการใช้พื้นที่

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

ใช้ชุดทาลายล้างผิวหนัง, ใช้น้า
ปริมาณมากชาระล้าง,
สารฟอกขาว

ปฏิเสธหรือขัดขวาง
การใช้พื้นที่

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

ตารางที่ ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการทาลายล้างพิษสารเคมี (ต่อ)
ประเภท
สารเคมี

สารเคมี;
สัญลักษณ์

สารทาให้ไร้สมรรถภาพ

อัตราการทาปฏิกิริยา

การทาอันตรายต่อ
ร่างกาย

การป้องกัน

วิธีการทาลายล้างพิษ

การนาไปใช้

เป็นของเหลวสี
น้าตาล; เมื่อ
บริสุทธิ์จะไม่มีสี

มีกลิ่นคล้ายเจอรา
เนียม,
เมื่อบริสุทธิ์จะไม่มีกลิ่น

เกิดผลอันตรายเร็ว

คล้ายกับ HD แต่เกิดผล
อันตรายได้เร็วกว่า

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

สารฟอกขาวหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ปาน
กลางหรือปฏิเสธ/
ขัดขวางการใช้พื้นที่

คล้ายกับ HD แต่เร็วกว่า
มาก

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

สารฟอกขาว หรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่

เกิดการระคายเคือง, ทา
ให้คลื่นไส้ อาเจียนเป็น
แผลพุพอง

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

สารฟอกขาวหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

สารฟอกขาวหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่

หน้ากากป้องกันและ
เครื่องแต่งกาย
ป้องกัน

สารฟอกขาวหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

ทาให้บาดเจ็บ ช้า
หรือปฏิเสธ/ขัดขวาง
การใช้พื้นที่

เกิดผลอันตรายรุนแรง
ทันที และเป็นแผลพุพอง
หลังจากสัมผัสประมาณ
๑๓ ชม.
มีผลอันตรายต่อนัยน์ตา
ทันที ส่วนผิวหนังจะเกิด
อันตรายหลังจาก๐.๕ ชม.
ถึง ๑ ชม.

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

เป็นของเหลวคล้าย
น้ามันเครื่องสีคล้า

คล้ายกระเทียม

ฟีนิลไดคลอโรอาร์ซีน
PD

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึง
มีสีน้าตาล

ไม่มีกลิ่น

เอทธิลไดคลอโรอาร์ซีน
ED

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึง
มีสีน้าตาล

คล้ายผลไม้

เกิดการระคายเคืองทันที
เป็นแผลพุพองแบบหน่วง
เวลา

เมทธิลไดคลอโรอาร์ซีน
MD

เป็นของเหลวไม่มีสี
ไปจนถึง
มีสีน้าตาล

คล้ายผลไม้

ทาอันตรายเร็ว

BZ

ไดฟีนิลคลอโรอาร์ซีน
DA

เป็นผลึกสีขาว

ไม่มีกลิ่น

ทาอันตรายช้า ประมาณ
๑ – ๔ ชม.

เป็นผงสีขาวไปจนถึง
น้าตาล

ไม่มีกลิ่น

ทาอันตรายเร็วมาก

ทาลายระบบทางเดิน
หายใจ, นัยน์ตา และทา
ให้เป็นแผลพุพอง อาจทา
ให้ตายได้
ระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ทา
อันตรายต่อปอดและ
นัยน์ตา
ทาให้ขาดสมาธิ เห็นภาพ
หลอน เห็นภาพไม่ชัด ตื่น
ตระหนก ใจเต้นเร็ว มีไข้
สูง
อาการคล้ายไข้หวัด ร่วม
ด้วยปวดศีรษะ คลื่นไส้
อาเจียน

หน้ากากป้องกัน

หน้ากากป้องกัน

ชาระล้างด้วยสบู่และล้างด้วย
น้า เขย่าหรือแปรงด้วยสาร
ฟอกขาวหรือสารละลาย
ผงซักฟอก
ไม่ต้องทาลายล้างพิษในสนาม
ในพื้นที่ปิดอาจใช้โซดาไฟหรือ
สารประกอบคลอรีน

ทาให้ไร้สมรรถภาพ
ชั่วคราว แสดง
อาการช้า
ในอดีตเคยเป็นสาร
ทะลวงหน้ากาก

- ๑๐๑ -

สารพุพอง

ลิวิไซต์
L

กลิ่น

สถานะที่ ๒๐ ºC

ตารางที่ ๔ – ๕ แสดงตัวอย่างลักษณะอันตราย การป้องกัน และการทาลายล้างพิษสารเคมี (ต่อ)

สารทาให้ไร้สมรรถภาพ

ประเภท
สารเคมี

สารเคมี;
สัญลักษณ์

กลิ่น

อัตราการทาปฏิกิริยา

การทาอันตรายต่อ
ร่างกาย
อาการคล้ายไข้หวัด ร่วม
ด้วยปวดศีรษะ คลื่นไส้
อาเจียน
อาการคล้ายไข้หวัด ร่วม
ด้วยปวดศีรษะ คลื่นไส้
อาเจียน

อะดัมไซต์
DM

เป็นผงสีเหลืองไป
จนถึงสีเขียว

ไม่มีกลิ่น

ไดฟีนิลไซยาโนอาร์ซีน
DC

เป็นผงสีขาวไปจนถึง
ชมพู

กลิ่นผสมระหว่าง
กระเทียมกับ
อัลมอนด์ขม

ทาอันตรายเร็วกว่า DM
หรือ DA

คลอโรอะซีโตฟีนอน
CN

ของแข็ง

คล้ายดอกแอปเปิล

ทาอันตรายทันที

ทาให้น้าตาไหล และ
ระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ

ทาอันตรายทันที

ทาให้นาตาไหล ระคาย
เคืองต่อนัยน์ตาและ
ระบบทางเดินหายใจ

แก๊สนาตา
CS

- ๑๐๒ -

สถานะที่ ๒๐ ºC

เป็นผงไม่มีสี

คล้ายพริกไทย

ทาอันตรายเร็วมาก

การป้องกัน
หน้ากากป้องกัน

หน้ากากป้องกัน

หน้ากากป้องกัน
หน้ากากและเครื่อง
แต่งกายป้องกัน

วิธีการทาลายล้างพิษ
ไม่จาเป็นต้องทาลายล้างพิษใน
สนาม ในพื้นที่ปิดอาจใช้น้ายา
ฟอกขาว
ไม่จาเป็นต้องทาลายล้างพิษใน
สนาม ในพื้นที่ปิดอาจใช้
สารละลายด่าง
ในที่โล่งให้อากาศไหลผ่าน ในที่
ปิดอาจใช้สารโซดาแอชหรือ
สารละลายโซดาไฟผสม
แอลกอฮอล์
น้า หรือสารละลายโซเดียมไบ
ซัลไฟต์ ๕% และใช้น้าโกรก

การนาไปใช้
ในอดีตเคยเป็นสาร
ทะลวงหน้ากาก
ในอดีตเคยเป็นสาร
ทะลวงหน้ากาก
ใช้ในการฝึกและเป็น
สารควบคุมฝูงชน
ใช้ในการฝึกและเป็น
สารควบคุมฝูงชน

บทที่ ๕
การวิเคราะห์ลักษณะแต่งกายป้องกันตามภารกิจ
๕-๑ กล่าวเบื้องต้น (Background)
ต่อไปนี้จะกล่าวถึงคาแนะนาในการตกลงใจเลือกใช้ระดับการปูองกันที่เหมาะสม สาหรับ
สภาพแวดล้อม คชรน. รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะแต่งกายปูองกันตามภารกิจ (ลภ.) และเลือกใช้
ระดับ ลภ.
๕-๒ หลักการวิเคราะห์ (Analysis)
ในห้วงก่อนการโจมตี เจ้าหน้าที่ฝุาย คชรน. ต้องพิจารณาปัจจัย METT-TC รวมทั้งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จัดทาข้อเสนอแนะที่จาเป็น สาหรับใช้ปูองกัน คชรน. เจ้าหน้าที่ ฝุายแพทย์จะให้
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติ การภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างได้อย่างปลอดภัย และสามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง ผบ.หน่วย และ ฝอ. ควรพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติรวมถึงหนทางการ
ปฏิบัติ (COA) ของแต่ละภารกิ จตามที่ไ ด้รับมอบ หลัง การโจมตี เจ้าหน้าที่ คชรน. ใช้ข้อมูล ที่
รวบรวมมา เพื่อพิสูจน์ทราบชนิดของสารที่ใช้ในการโจมตี และห้วงระยะเวลาที่อาจได้รับอันตราย
จากสาร คชรน. รวมทั้งการปูองกัน คชรน. ในระดับต่าสุด ผบ.หน่วย ต้องเข้าใจถึงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติเมื่อใช้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ แตกต่างจากการปฏิบัติเมื่อใช้เครื่องแต่งกาย
ปูองกันระดับ ลภ.๐ ดังนั้น ผบ. หน่วย ต้องทบทวนถึงขีดความสามารถของหน่วยกับ การปฏิบัติ
ภารกิจให้เป็นผลสาเร็จ และต้องแจ้งสถานการณ์ให้กาลังพลในหน่วยได้ทราบโดยทั่วกัน หากไม่ต้อง
คานึงเรื่องการส่งกาลังบารุงเพิ่มเติม หรือห้วงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จ ข้อเสนอแนะ
ประการแรกต้องตระหนักไว้ว่าภารกิจมีความสาคัญอย่างยิ่ง และต้องพยายามปฏิบัติตามตารางการ
ปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับกิจที่ต้องปฏิบัติและสภาพลมฟูาอากาศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
กาลังพลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่สภาพอากาศที่ไม่ส่งผลกระทบ (เย็นสบายหรืออบอุ่น) ไป
จนถึงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรง (ร้อนและแห้งแล้ง) การตกลงใจลดระดับ ลภ. จึง เป็นเรื่อง
ยาก เนื่องจากต้องพิจารณาผลกระทบต่อการตกลงใจในขั้นสุดท้ายหลายประการ ผบ.หน่วย ต้อง
ประเมินสถานการณ์ระหว่างความจาเป็นในการปูองกันกาลังรบกับภาพรวมของภารกิจ ด้วยปัจจัย
ต่าง ๆ และความสาคัญของภารกิจที่ ได้รับมอบ รวมไปถึงผลอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ต่อกาลังพลและ
ผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ผบ.หน่วย และ ฝอ. จาเป็นต้องคาดการณ์ถึงเหตุที่
จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เลือกดาเนินตามหนทางปฏิบัติทไี่ ด้กาหนดไว้ ผบ.หน่วย ต้องตกลงใจกาหนด
ระดับ ลภ. ที่เหมาะสมด้วยการประเมินปัจจัย METT-TC และผลกระทบจากระดับการปูองกัน ที่
สูงขึ้นอย่างมีดุลยภาพ (ความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมี/ชีวะลดลง แต่ความเครียดจากความร้อนเพิ่มขึ้น
เมื่อเพิ่มระดับการปูองกันมากขึ้น) ในตาราง ๕ – ๑ แสดงถึงการวิเคราะห์ ลภ.

- ๑๐๔ ตาราง ๕ – ๑ การวิเคราะห์ ลภ.
ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ ลภ.







ภารกิจ (Mission)
ข้าศึก (Enemy)
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ (Terrain and weather)
กาลังฝุายเรา และการสนับสนุนที่พอเพียง (Troops and Support Available)
เวลาที่มีอยู่ (Time Available)
ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ (Civil Consideration)
การวิเคราะห์ ลภ. ให้ข้อเสนอแนะต่อการกาหนดระดับ ลภ.

ก. ภารกิจ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ภารกิจง่ายขึ้น ควรตั้งคาถามดังต่อไปนี้
 ภารกิจคืออะไร
 การปูองกัน คชรน. เพิ่มเติม (เช่น ที่หลบภัย คชรน.ส่วนรวม) ที่มีอยู่ มีอะไรบ้าง
 มี สภาพความพร้ อ มด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อย่ า งไร
(ตัวอย่างเช่น มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ)
 ทาอย่างไรให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสาเร็จโดยเร็ว
 ในห้วงการปฏิบัติภารกิจคาดว่าจะเกิด ผลอย่างไร และหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ
สิ้นจะมีผลอะไรตามมา
 มีการสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงเพียงพอหรือไม่
ข. ข้าศึก (ภัยคุกคาม) คาถามต่อไปนี้ ช่วยให้การพิจารณาภัยคุกคามง่ายขึ้น
 มีโอกาสเกิดการโจมตีหรือไม่
 ใกล้จะเกิดการโจมตี หรืออยู่ในระหว่างการโจมตี
 หลังจากการโจมตียุติลง มีการเปื้อนพิษในพื้นที่ปฏิบัติการทันทีหรือไม่
 อะไรคือ เปูาหมายในการโจมตี สารอะไรที่เป็นภัยคุกคาม และเวลาที่ใช้ในการ
เตือนภัยนานเท่าไร
ค. สภาพภู มิป ระเทศและภูมิ อากาศ เพื่ อช่ วยให้ก ารวิเคราะห์ สภาพภู มิป ระเทศและ
ภูมิอากาศง่ายขึ้น อาจตั้งคาถามต่อไปนี้
 อุณหภูมิของอากาศโดยรอบเป็นเท่าไร ความชื้นในอากาศเป็นเท่าไร
 ดัชนีความเครียดจากความร้อนจากเครื่องวัด อุณหภูมิแบบเวท บัลบ์ โกลบ (WetBulb Globe Temperature : WBGT) สาหรับหน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นอย่างไร
 มีเมฆมาก มีแสงแดด มีลมพัดแรงหรือไม่

- ๑๐๕  ภูมิ ป ระเทศเต็ม ไปด้ ว ยทราย เป็น พื้ นที่ ภู เขา เป็ น พื้ น ที่ ชุ่ม น้ า หนอง คลอง บึ ง
หรือไม่
ง. กาลังฝุายเราและการสนับสนุน อย่างเพียงพอ ข้อพิจารณาต่อไปนี้ อาจมีผลกระทบ
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ อาทิ
 กาลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจมีจานวนเท่าไร
 ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนสาหรับกาลังพล มีอะไรบ้าง
 กาลังพลผ่านการฝึกอะไรมาบ้าง
จ. เวลาที่มีอยู่ สาหรับปัจจัยนี้ ข้อพิจารณาต่อไปนี้สามารถนามาใช้ได้
 การปฏิบัติภารกิจเป็นผลสาเร็จในห้วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
 ใช้เวลานานเท่าไร ถึงจะบรรลุในกิจที่ต้องปฏิบัติ
 กิจที่ต้องปฏิบัติ สามารถยืดเยื้อไปได้หรือไม่
ฉ. ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
 จานวนประชากรในพื้นที่ปฏิบัติการมีเท่าไร
 วิถีปฏิบัติ ทัศนคติ และอิทธิพลทางการเมืองที่อาจส่งกระทบต่อการปฏิบัติการมี
อะไรบ้าง
 ความจาเป็นพื้นฐาน ขีดความสามารถและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่เป็น
อย่างไร
 พื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธา เศรษฐกิจ สังคม
ความมีมนุษยธรรมของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ เป็นอย่างไร
ช. การวิ เคราะห์ ลภ. จะแปรเปลี่ ยนและแตกต่ างกัน ไป ในห้ วงก่อ น ระหว่ าง และ
ภายหลังการโจมตี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 การเตรียมการก่อนการโจมตี การวิเคราะห์ ลภ. มุ่งไปที่เจตนารมณ์ของข้าศึก และ
มีโอกาสเกิดการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.
 ในระหว่างการโจมตี การวิเคราะห์ ลภ. อาจเน้นไปที่ภารกิจ และผลกระทบต่อ
ภารกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มมาตรการปูองกัน คชรน.
 สถานการณ์ ภ ายหลั ง การโจมตี การวิ เ คราะห์ ลภ. เน้ น ไปที่ ก ารประเมิ น ผล
อันตรายที่ยังคงค้างอยู่อย่างต่อเนื่อง และระยะเวลาที่จาเป็นสาหรับการคงระดับการปูองกัน
๕-๓ คาแนะนาในการกาหนดระดับ ลภ. (Guidance)
ผบ.หน่วย จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภารกิจ สภาพแวดล้อม และภัยคุกคามด้าน คชรน. เพื่อ
กาหนดระดับ ลภ. ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หน่วยเผชิญอยู่

- ๑๐๖ ก. กองบัญ ชาการในระดับ ทน./พล./ฉก.ร่วม/กรม ร.ฉก./กรม ม.ฉก. ให้คาแนะน า
หน่วยรองเพื่อดาเนินการปูองกัน คชรน. รวมทั้งการใช้ระดับ ลภ. อย่างไรก็ตาม หน่วยรองมีความ
อ่อนตัว และริ เริ่ มปฏิบัติ ตามค าแนะนาให้ เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มได้ต ามความเหมาะสม หากไม่
สามารถปฏิบัติได้อาจทาให้หน่วยได้รับอันตรายร้ายแรงจากความร้อน การสูญเสียจากอาวุธยิงเล็ง
ตรง และการปฏิบัติภารกิจ ที่ล้มเหลว เมื่อ บก.หน่วยเหนือ กาหนดระดับ ลภ. แล้ว หน่วยรองไม่
สามารถจะลดระดับลงต่ากว่าที่ บก.หน่วยเหนือกาหนดได้ เว้นแต่เกิดกรณี ดังต่อไปนี้
 หน่วยอาจจะลดระดับ ลภ. ลงได้ชั่วคราว โดยมีระดับ ลภ. สอดคล้องกับความเสี่ยง
เพื่อดาเนินการทาลายล้างพิษ (เช่น การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายปูองกัน)
 กาลังพลที่อยู่ในสถานที่ปิดมิดชิด อาจจะลดระดับ ลภ. ลงได้ตามการพิจารณาของ
ผบ.หน่ ว ย ระดั บ ตอน/มว. หรื อ ตามการพิ จ ารณาของ ผบ.หน่ ว ยเหนื อ สถานที่ ปิ ด มิ ด ชิ ด ไม่
จาเป็นต้องปิดสนิทจนอากาศไหลผ่านเข้า-ออกไม่ได้ อาจเป็นเพียงแค่สถานที่ให้การปูองกันสารเคมี
หยดเหลวได้
ข. สาหรับกองกาลังทางบก อาจตกลงใจเพิ่มระดับ ลภ. หรือปรับเปลี่ยนลักษณะ ลภ.
ในหน่วยระดับยุทธวิธี (ระดับหมู่ และ มว.) หน่วยขนาดเล็ก (เช่น ระดับ มว.) มักปฏิบัติได้โดยอิสระ
ดั ง นั้ น การฝึ ก ฝนและประสบการณ์ ข อง ผบ.หน่ ว ย มี ส่ ว นส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน. ให้เป็น ผลสาเร็จ คาแนะนาที่แจกจ่ายไปยังหน่วยดาเนินกลยุทธขนาดเล็ก
ควรระบุระดั บ ลภ. ต่าสุดไว้ด้วย และหากจาเป็น อาจต้องระบุจานวนเปอร์เซ็นต์ข องกาลัง พลที่
จาเป็นต้องสวมหน้ากากปูองกันด้วย ในบางกรณีคาแนะนาที่จัดทาขึ้นในหน่วยระดับกองพันหรือ
หน่วยระดับเทียบเท่า สามารถส่งตรงไปยังหน่วยระดับ ชุด/ตอน/มว. โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
๕-๔ ระดับ ลภ. (Level)
เมื่อต้อ งเผชิ ญ ภัยคุ กคามด้าน คชรน. กระบวนการวิเคราะห์ ลภ. สามารถนามาช่ว ย
ยกระดับการปูองกัน (การควบคุมอันตราย) ได้ เป็นเครื่องมือสาหรับสนับสนุนการเลือกใช้ลักษณะ
การปูองกันที่ เหมาะสม รวมทั้งการประเมินขีดความสามารถของหน่วย/กาลังพล (ความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจที่ลดลง) การประเมินความต้องการส่งกาลังบารุงเพิ่มเติม (น้า, การส่งกาลัง สป.,
ยุทธภัณฑ์ปูองกั นตน) และการประเมิน ความคุ้มค่า/ดุ ลยภาพระหว่ างการได้รับ อันตรายกับขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติที่ลดลง (ได้แก่ การใช้การปูองกันระดับ ลภ.๔)
ก. ลภ. มาตรฐาน
(๑) ระดับ ลภ. ผบ.หน่วย ต้องมีความคุ้นเคยกับระดับ ลภ. การสร้างความคุ้นเคยกับ
ระดับ ลภ. และประสบประการณ์ จากการเรียนรู้จะช่วยให้สามารถตกลงใจได้อย่างรวดเร็ว ระดับ
ลภ. ที่เป็นมาตรฐานยอมให้ ผบ.หน่วย สามารถเพิ่มหรือลดระดับการปูองกันผ่านเทคนิครหัสคาพูด
(procedure word: PROWORD) เพื่อให้สั้นกระชับและเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป ผบ.หน่วย กาหนด
ลักษณะรูปแบบการปูองกันให้หน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ต้องสวมใส่ แล้วกากับให้หน่วยของตน

- ๑๐๗ ใช้ระดับ ลภ. ตามที่ได้กาหนดไว้ (ดูตารางที่ ๕ – ๒ ถึงตารางที่ ๕ – ๖) ผบ.หน่วย กากับและสั่งการ
โดยพิ จ ารณาจากภั ย คุ ก คาม รวมถึ ง จ านวนร้ อ ยละของก าลั ง พลที่ ต้ อ งสวมหน้ า กากปู อ งกั น
ตัวอย่างเช่น ในระดับ ลภ.๑ กาหนดให้กาลังพลร้อยละ ๕๐ ต้องสวมหน้ากากปูองกัน ระบบนี้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยที่ ผบ.หน่วยรอง สามารถปรับเปลี่ยนระดับ ลภ. ให้สอดคล้องกับ ความ
จาเป็นของภารกิจ ลักษณะรูปแบบการปูองกันที่เป็นมาตรฐาน กาหนดให้กาลังพลพกพายุทธภัณฑ์
ปูองกันตนติดตัว ได้แก่ ชุดทาลายล้างพิษส่วนบุคคล กระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 ชุดยาฉีด
อัตโนมัติเพื่อแก้พิษจากสารประสาท และหน้ากากปูองกัน
(๒) การเตรียมพร้อม ลภ. กาลังพลพกพาหน้ากากติดตัวโดยใช้สายโยงบ่า (loadcarrying equipment: LCE) หรือใช้สายสะพายย่ามหน้ากาก เครื่องแต่งกาย ลภ. ให้ทาปูาย
ประจาตัวของแต่ละคนไว้ และจัดเก็บไว้ในเขตหลังที่ไม่ไกลเกิน ไปกว่าที่ตั้งหน่วยสนับสนุนทางการ
ส่งกาลังบารุง (เช่น ในพื้นที่สนับสนุนของ พล.น้อย หรือของ กรมผสม) และพร้อมส่งไปยัง กาลังพล
ในเขตหน้าได้ทันทีที่จาเป็น การส่งยุทธภัณฑ์ปูองกันตนไปให้กาลังพลในเขตหน้าไม่ควรใช้เวลาเกิน
๒ ชั่วโมง หน่วยที่เตรียมพร้อม ลภ. นั้นแสดงว่ามีความล่อแหลมสูงมากที่จะถูกโจมตีด้วยสารคงทน
และจะอยู่ในระดับ ลภ.๐ โดยอัตโนมัติเมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เคยมีการใช้อาวุธ คชรน. หรือมี
ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. จริง เมื่อหน่วยอยู่ในสถานะเตรียมพร้อม ลภ. กาลังพลมี
เครื่องสนามอยู่แล้ว เช่น เสื้อกันฝน ซึ่งสามารถนามาใช้ในกรณีที่เกิดการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. แบบ
ฉับพลัน
(๓) ลภ.๐ (ดูตาราง ๕ – ๒) ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนที่ได้รับการแจกจ่ายไป กาลังพล
ต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กาลังพลต้องพกหน้ากากปูองกันติดตัว เครื่องแต่งกายที่
ใช้สวมทับภายนอกหรือ เครื่องแต่ง กายปูองกันต้องอยู่ใกล้ตัว และพร้อมนามาใช้ง านได้ทันที เมื่อ
เผชิ ญกั บสถานการณ์ที่ เห็น ว่า จาเป็น ต้องใช้ ยุ ทธภัณ ฑ์ปูอ งกั นตน ก าลัง พลต้องพกพายุ ทธภัณ ฑ์
ปูองกันไปด้วยตนเอง หรือหากจัดเก็บต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่สามารถหยิบฉวยได้ในเวลาไม่เกิน ๕
นาที เช่น อาจจัดเก็บไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน ในยานพาหนะ หรือในที่ตั้งยิง หน่วยต้องอยู่ในระดับ
ลภ.๐ เมื่อมีสถานการณ์ล่อแหลมต่อการถูกโจมตีด้วยสารคงทน เมื่อสถานการณ์พัฒนาไปสู่การแจ้ง
เตือนหรือ ได้ตรวจพบการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. ประเภทสารคงทน หรือมีภัยคุกคามจากการใช้
อาวุธ คชรน. หน่วยต้องเพิ่มเป็นระดับ ลภ.๑ โดยอัตโนมัติทันที การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๐ ในห้วง
เวลาที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เมื่อข้าศึกมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธเคมี – ชีวะ แต่ยังไม่มี
สัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีการนาไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้

- ๑๐๘ ตารางที่ ๕ – ๒ ระดับ ลภ.๐
พร้อมสวมใส่ได้ทันที
 ยุทธภัณฑ์ปูองกันตน
 เครือ่ งแบบสนาม
พร้อมนามาใช้งาน
 ยุทธภัณฑ์ปูองกันตนที่ได้รับแจกจ่ายและผ่านการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศของหน้ากากปูองกัน/ผ้าคลุมศีรษะ
การใช้งาน
 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ
 ก่อนเกิดการโจมตี
การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๐ ในห้วงเวลาที่กาลังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เมื่อข้าศึกมีขีดความสามารถในการ
ใช้อาวุธเคมี – ชีวะ แต่ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีการนาไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้

(๔) ระดับ ลภ.๑ (ดูตาราง ๕ – ๓) เมื่อมีคาสั่งให้อยู่ในระดับ ลภ.๑ กาลังพลต้องรีบ
สวมใส่เสื้อ-กางเกงปูองกันทันที ในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อน อนุญาตให้แบะหน้าอกเสื้อไว้ก่อน
เสื้อ-กางเกงปูอ งกัน สามารถสวมทับ ชุดชั้ น ในและยุ ทธภั ณฑ์ปูอ งกัน ตนอย่ างอื่ นได้ โดยตรง ซึ่ ง
ประกอบรวมกันเป็นเครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. (MOPP gear) (นอกจากนั้นยังประกอบด้วย
รองเท้าปูองกัน หน้ากากปูองกัน และถุงมื อปูองกัน ซึ่งเตรียมพร้อมใช้งานหรือพกพาติดตัวไปด้วย)
กระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 ติดไว้ที่เครื่องแต่งกายปูองกันสวมทับภายนอก (ให้พกชุดยาแก้พิษ
สารประสาทและชุดทาลายล้างพิษ ส่วนบุคคล และเก็บไว้ในที่ที่สามารถหยิบฉวยมาใช้ไ ด้ สะดวก)
ระดับ ลภ.๑ จะให้การปูองกันได้ดีสาหรับการปูองกัน ประเภทสารคงทน การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๑
เมื่อมีโอกาสถูก โจมตีด้วยอาวุธ เคมี-ชีวะ ในยุทธบริเวณ กาลังพลต้องถอดเลนส์สัมผัส (contact
lens) ออก แล้วสวมหน้ากากปูองกัน ที่มีเลนส์ครอบแว่นตาที่แก้ปัญหาเรื่องสายตาเรียบร้อยแล้ว
ผบ.หน่วย ต้องเฝูาตรวจการดื่มน้าของกาลังพล
ตารางที่ ๕ – ๓ ระดับ ลภ.๑
สวมใส่
 เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก
 เครือ่ งแบบสนาม
พกติดตัว
 รองเท้าปูองกัน
 หน้ากากปูองกัน
 ถุงมือปูองกัน
การใช้งาน
 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ
 ก่อนเกิดการโจมตี
โดยทั่วไป การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๑ เมื่อมีโอกาสเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวะในยุทธบริเวณ

- ๑๐๙ (๕) ระดับ ลภ.๒ (ดูตาราง ๕ – ๔) กาลังพลสวมใส่รองเท้าปูองกัน เสื้อ-กางเกง
ปูองกัน และผ้าคลุมศีรษะ ในขณะที่อยู่ใน ลภ.๑ เสื้อปูองกันอาจจะแบะอกเสื้อได้ แต่กางเกง
ปูองกันต้องรัดข้อเท้าให้มิดชิด หน้ากากปูองกันพร้อมใช้งานอยู่ในย่ามหน้ากาก และถุงมือปูองกัน
ต้องพกพาติดตัวไว้ การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๒ เมื่อมีโอกาสโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ ในยุทธบริเวณ
กาลังพลต้องพกกระดาษตรวจสารเคมี M8/M9 ไว้ด้วย ส่วนยาแก้พิษสารประสาท ชุดทาลายล้าง
พิษส่วนบุคล ต้องพกพาไปด้วยและสามารถหยิบฉวยได้ง่าย กาลังพลสวมหน้ากากปูองกันที่ใส่ เลนส์
ครอบแว่นตาที่แก้ปัญหาเรื่องสายตาเรียบร้อยแล้ว และพยายามดื่มน้าให้เพียงพอต่อร่างกาย
ตาราง ๕ – ๔ ระดับ ลภ.๒
สวมใส่
 เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก
 เครือ่ งแบบสนาม
 รองเท้าปูองกัน
พกติดตัว
 หน้ากากปูองกัน
 ถุงมือปูองกัน
การใช้งาน
 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ
 ก่อนเกิดการโจมตี
โดยทั่วไป การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๒ เมื่อมีท่าทีทจี่ ะถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวะในยุทธบริเวณ

(๖) ระดับ ลภ.๓ (ดูตาราง ๕ – ๕) กาลังพลสวมเสื้อ-กางเกงปูองกัน รองเท้า
ปูองกัน หน้ากากปูองกัน และผ้าคลุมศีรษะ ทั้ง นี้ สามารถปรับเปลี่ยนในลักษณะอ่อนตัวได้ โดย
อนุญาตให้ผ่อนคลายได้ในระดับ ลภ.๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพอากาศร้อน กาลัง พลสามารถ
แบะอกเสื้อได้ และม้วนพับผ้าคลุมศีรษะเพื่อระบายอากาศ แต่กางเกงปูองกันยังต้องปิดรัดข้อเท้าให้
แน่นเสมอ ถุงมือปูองกันพกติดตัวไว้ การใช้ระดับ ลภ.๓ เมื่อกาลังพลต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ไม่
มีสารเคมีที่ก่ออันตรายจากการสัมผัส
(๗) ระดับ ลภ.๔ (ดูตาราง ๕ – ๖) กาลังพลจะปิดผนึกตัวเองอย่างมิดชิดแน่นหนา
ภายใต้เครื่องแต่งกายปูองกัน ด้วยการปรับและกระชับสายรัดทุกเส้นเพื่อให้ เหลือช่องเปิดน้อยที่สุด
เท่าที่จะทาได้และต้องสวมถุงมือปูองกันด้วย การใช้ระดับ ลภ.๔ เมื่อต้องการปูองกันในระดับสูงสุด
หรือในกรณีที่มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี–ชีวะ ซึ่งยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์ทราบอันตรายได้ อย่างไรก็
ตาม สามารถปรับเปลี่ยนในลักษณะอ่อนตัวได้เพื่อให้กาลัง พลรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อพิสูจน์ ทราบถึง
อันตรายและใช้มาตรการประเมินความเสี่ยงแล้ว สามารถคลายเสื้อปูองกันออกได้

- ๑๑๐ ตาราง ๕ – ๕ ระดับ ลภ.๓
สวมใส่





เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก
หน้ากากปูองกันและผ้าคลุมศีรษะ
เครื่องแบบสนาม
รองเท้าปูองกัน
พกติดตัว
 ถุงมือปูองกัน
การใช้งาน
 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ
 หลังสิ้นสุดการโจมตี
โดยทั่วไป การเริ่มใช้ระดับ ลภ.๓ เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีที่ก่ออันตรายจากการสัมผัส หรือไม่มีไอ
ของสารเคมีที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง

ตาราง ๕ – ๖ ระดับ ลภ.๔
สวมใส่






เสื้อ-กางเกงปูองกันใช้สวมทับภายนอก
หน้ากากปูองกันและผ้าคลุมศีรษะ
เครื่องแบบสนาม
รองเท้าปูองกัน
ถุงมือปูองกัน
การใช้งาน

 มีภัยคุกคามจากอาวุธเคมี – ชีวะ
 ในระหว่างการโจมตี
 ในระหว่างและภายหลังสิ้นสุดการโจมตี
โดยทั่วไป การเริ่มใช้ระดับ ลภ. ๔ เมื่อต้องการปูองกันอันตรายจากอาวุธเคมี – ชีวะ ในระดับสูงสุด หรือ
เมื่อยังคงมีภัยคุกคามจากสารเคมี – ชีวะ แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบผลอันตรายที่แท้จริง

ข. ลภ. ลักษณะอื่น ทางเลือก ลภ. ลักษณะอื่น คือการใช้หน้ากากปูองกันเพียงอย่างเดียว
การสวมหน้ากากปูองกันร่วมกับการสวมเครื่องแบบแขนยาว (เป็นการปูองกันบริเวณผิวหนังได้อย่าง
จากัด) การสั่งใช้หน้ากากปูองกันเพียงอย่างเดียว อาจใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
 เมื่อมีการใช้สารควบคุมฝูงชน และไม่มีภัยคุกคามจากสารเคมี – ชีวะ
 ในพื้นที่อันตรายใต้ลมที่มีอันตรายจากไอของสารไม่คงทน
ข้อควรระวัง
การสั่งใช้เพียงหน้ากากป้องกัน ไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารพุพองหรือสารประสาท

- ๑๑๑ ค. การสวมหน้ากากปูองกันอัตโนมัติ เป็นการดาเนินการสวมหน้ากากปูองกัน โดยทันที
และอยู่ในระดับ ลภ.๔ เมื่อมีสิ่งบอกเหตุว่ากาลังเผชิญกับการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ ก่อนได้รับ
การยืนยันว่ามีการโจมตี กาลังพลควรสวมหน้ากากปูองกันเมื่อมีโอกาสสูงที่จะเกิดการโจมตีด้วยอาวุธ
เคมี – ชีวะ เมื่อมีการใช้สารเคมี ผบ.หน่วย ทุกระดับชั้นอาจกาหนดให้กาลังพลสวมหน้ากากปูองกัน
ได้ โ ดยอัต โนมั ติ โดยออกข้อ ก าหนดเพิ่ ม เติม ที่ ร ะบุ ถึง สิ่ ง บอกเหตุ ใ นลั ก ษณะที่เ ป็ น เกณฑ์ ใ ห้ สวม
หน้ากากได้โดยอัตโนมัติ เมื่อคาสั่งนี้แจกจ่ายออกไปหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกาลังพลสามารถ
สวมหน้ากากปูองกันและอยู่ในระดับ ลภ.๔ โดยอัตโนมัติ เกณฑ์การสวมหน้ากากโดยอัตโนมัติ ที่
ผบ. หน่วย กาหนดขึ้น ต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการตกลงใจ ได้แก่ การเตรียมสนามรบด้านการข่าว
ที่เกี่ยวข้องด้าน คชรน. และการประเมินความเสี่ยงและปัจจัย METT-TC ผบ.หน่วย รอง สามารถ
กาหนดเกณฑ์การสวมหน้ากากอัตโนมัติเพิ่มเติมอีกก็ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของ ผบ.หน่วย นั้น ๆ
สิ่งบอกเหตุที่แสดงว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ ได้แก่
 เครื่องแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ ส่งเสียง
 กระดาษตรวจสารเคมีหรือเครื่องตรวจสารเคมีพิษสนาม (CAM) ตรวจพบ
 มีกาลังพลแสดงอาการได้รับอันตรายจากสารเคมี
ง. การจาแนกกาลังพลขณะอยู่ในระดับ ลภ. สามารถทาได้หลายวิธี กาลัง พลควร
ปฏิบัติตามคู่มือหรือคาสั่งทางเทคนิค อย่างไรก็ตามอาจใช้วิธีดังนี้ คือ ใช้เทปกาวเพื่อระบุยศชื่อ และ
นามสกุล อาจระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ หมู่เลือดและการนับถือศาสนาด้วย เมื่อกาลังพลถอดเครื่อง
แต่งกายปูองกันออกแล้ว ให้ลอกเอาเทปที่มีข้อมูลดังกล่าวเลือกไปแปะไว้กับหมวกสนาม (ด้านหน้า
และด้านหลัง) เครื่องกรองอากาศของหน้ากาก ถุงใส่เสื้อผ้าปูองกัน หรือที่ย่ามหน้ากาก เมื่อกาลังพล
ต้องสวมเครื่องแต่งกายปูองกัน ก็เพียงแต่แกะเอาเทปมาแปะที่เครื่องแต่งกายปูองกัน ก็จะช่วยให้การ
จาแนกกาลังพลที่อยู่ในระดับ ลภ. ได้ง่ายขึ้น
จ. ความอ่อนตัวของระบบ ลภ.
(๑) ระบบ ลภ. เป็นระบบที่มีความอ่อนตัว ความอ่อนตัวเป็นกุญแจสาคัญที่ทาให้การ
ปูองกันได้ดีที่สุดและมีโอกาสเสี่ยงน้อยที่สุดโดยที่ยังสามารถปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลงได้ ความอ่อน
ตัวทาให้ ผบ.หน่วย สามารถปรับเปลี่ยนระดับ ลภ. ได้ตามความจาเป็นในแต่ละสถานการณ์ และ
ยังคงมีประสิทธิภาพในการรบ นอกจากนั้น ผบ.หน่วย สามารถกาหนดให้หน่วยของตนทั้งหมด หรือ
กาลังพลบางส่วนอยู่ในระดับ ลภ. ที่แตกต่างกัน (แยกระดับ ลภ.) หรือสามารถปรับเปลี่ยนภายใน
ระดั บ ลภ. ที่ ก าหนดให้ ตั ว อย่ า งเช่ น ในที่ ตั้ ง หน่ ว ยปกติ หรื อ ส่ ว นบั ง คั บ บั ญ ชา โดยแยกพื้ น ที่
ปฏิบัติการออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการลาดตระเวน คชรน. ภายหลังจากการโจมตี
ทาให้ ผบ.หน่วย สามารถกาหนดระดับ ลภ. ที่แตกต่างกัน (แยกระดับ ลภ.) ในพื้นที่ส่วนย่อย ๆ ได้
การแยกระดับ ลภ. เป็นแนวความคิดในการคงระดับการปูองกันสูงสุด (ลภ.๔) ไว้เฉพาะในพื้นที่เปื้อน

- ๑๑๒ พิษเท่านั้น และทาให้กาลังพลที่อยู่นอกพื้นที่เปื้อนพิษสามารถลดลงมาในระดับ ลภ.๒ ด้วยวิธีนี้จึง
เป็นการลดผลกระทบต่อกาลังพลและทาให้การปฏิบัติภารกิจเป็นผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
(ก) มี ค วามท้ า ท้ า ยหลายประการในการแยกระดั บ ลภ. ประการแรกคื อ
ข้อเท็จจริงที่ว่าทหารจานวนมากต้องออกจากที่ตั้งหน่วยออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นเป็นประจา
การแบ่งระดับ ลภ. ควรกระทาแบบเขตต่อเขต (zone-by zone) ในที่ตั้งหน่วยปกติหรือฐานปกติ
สามารถแบ่งพื้นที่ระดับการเปื้อนพิษออกเป็นได้หลายเขต (อย่าสับสนกับการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ)
(ข) แนวเขตมักใช้สภาพภูมิประเทศ (เช่น ถนน และแนวรั้ว) ช่วยจาแนกและ
จดจาแนวเขต
(ค) เมื่ อ มี ก ารน าระบบการแยกระดั บ ลภ. มาใช้ ก าลั ง พลที่ กาลั ง เคลื่ อ นที่
จาเป็นต้องทราบถึงสถานการณ์ในเขตพื้นที่ปัจจุบัน รวมทั้งสถานการณ์ของพื้นที่ที่ต้องเคลื่อนที่ผ่าน
และพื้นที่เปูาหมาย หากกาลังพลเคลื่อนที่จากพื้นที่สะอาดเข้าไปยังพื้นที่เปื้อนพิษ กาลังพลต้องสวม
ใส่แต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ณ จุดผ่านไปยังเขตพื้นที่เปื้อนพิษ
(ง) จุดผ่านเข้า-ออกเขตเปื้อนพิษ (ตัวอย่างเช่น บริเวณสี่แยกถนนของเขตพื้นที่
สะอาดและเขตพื้นที่เปื้อนพิษมาบรรจบกัน) จาเป็นต้องจัดให้มีหลักเขตแสดงเครื่องหมายหรือตั้งด่าน
ตรวจเมื่อมีการผ่านเข้า-ออก
(จ) กาลังพลต้องวางแผนเลือกเส้นทางการเคลื่อนที่เพื่ อให้สัมผัสกับพื้นที่เปื้อน
พิษให้น้อยที่สุด และต้องทราบถึงตาแหน่งทีต่ ้องปรับเปลี่ยนระดับ ลภ. ถ้าจาเป็น
(ฉ) หน่ ว ยอาจก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ขึ้ น มา เพื่ อ จั ด การกั บ การ
เคลื่อนที่ข้ามเขต เช่น กาลังพลอาจประสานกับ ทกย. (tactical operation center) ของหน่วยเพื่อ
หาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย
(๒) เมื่อได้รับคาสั่งให้กาลังพลคลายหรือแบะอกเสื้อปูองกัน เพื่อให้ระบายอากาศได้ดี
ขึ้นในระดับ ลภ.๑, ลภ.๒, ลภ.๓ หรือ ลภ.๔ กาลังพลอาจเปิดผ้าคลุมศีรษะหรือม้วนขึ้น ในขณะที่ยัง
สวมหน้ากากปูองกัน อยู่ ผบ.หน่วย สามารถตกลงใจปรับเปลี่ยนระดับ ลภ. ในลักษณะนี้ไ ด้ โดย
พิจารณาจาก ภัยคุกคาม อุณหภูมิ และกิจที่ต้องปฏิบัติ กาลังพลอาจต้องสวมเครื่องแต่งกายอย่าง
อื่นไว้ภายใน เช่น ชุดประจาอากาศยาน เสื้อผ้าปูองกันหยดเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ (suit,
contamination avoidance, liquid protective: SCALP) หรือชุดแต่ง กายกันฝน (wet –
weather gear)
(๓) กาลังพลต้องสวมถุงมือปูองกันตั้ง แต่ระดับ ลภ.๑ ถึง ลภ.๔ เมื่อต้องหยิบจับ
ยุทโธปกรณ์ที่ผ่านการทาลายล้างเปื้อนพิษมาแล้ว เพื่อปูองกันการสัมผัสกับสารเคมีที่ ซึมซับอยู่ที่ผิว
ของยุทโธปกรณ์นั้น
(๔) เมื่อมีอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์ตกค้าง (การตกของฝุุนกัมมันตรังสี) ผบ.หน่วย
อาจปรับเปลี่ยนระดับ ลภ. จากการประเมินสถานการณ์และอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติ ภารกิจ

- ๑๑๓ ทั้งนี้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ไม่สามารถปูองกันรังสีแกมมาและอนุภาคนิวตรอนได้ อย่างไร
ก็ตาม การสวมใส่เครื่ องแต่ งกายปูองกั นระดั บ ลภ. สามารถลดอัน ตรายจากแผลไหม้ที่เกิ ดจาก
อนุภาคบีต้า (beta burn) และการกลืนกินอนุภาคอัลฟาผ่านระบบทางเดินอาหารได้ ข้อกังวลที่
สาคัญ คือการลดปริมาณการเปื้อนพิษรังสีบริเวณผิวหนัง รวมทั้งปูองกันการกลืนอนุภาคกัมมันตรังสี
ผ่านระบบทางเดินอาหาร
ฉ. ผลกระทบจากการใช้ระดับ ลภ.
(๑) กาลังพลที่อยู่ในระดับ ลภ.๔ อาใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมดนานกว่าระดับ
ปกติประมาณ ๑.๕ เท่า
(๒) งานที่เกี่ยวข้องกับการวัดหรือต้องมีความละเอียดรอบคอบ (เช่น การพิมพ์ข่าว
หรือการเล็ง) จะปฏิบัติได้ช้ากว่าการปฏิบัติงานใช้กาลัง งานลักษณะนี้คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าปกติ
ประมาณ ๒.๕ เท่า (หรืออาจนานกว่านั้น ถ้ากาลังพลอยูใ่ นระดับ ลภ.๔ ยาวนานขึ้นหรือร้อนมากขึ้น)
(๓) กาลัง พลที่ไ ด้รับ การฝึ ก มาอย่างดี สามารถทนต่อสภาพความเครี ย ดเมื่อ อยู่ใ น
ระดับ ระดับ ลภ. ได้ดีกว่ากาลังพลที่ฝึกมาน้อย กาลัง พลที่ฝึก มาดีคือกาลัง พลที่มีสภาพร่างกาย
แข็งแรงและผ่านการฝึก ประกอบเข้าเครื่องแต่ง กายปูองกัน มาอย่างโชกโชน กาลั ง พลที่ มีสภาพ
ร่างกายแข็งแรงสามารถทนต่อความอ่อนล้าทางร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี และคุ้นเคยกับสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือความร้อนที่เกิดจากการใช้ระดับ ลภ. ได้เร็วกว่ากาลังพลที่มีสภาพร่างกายแข็งแรง
น้อยกว่า
(๔) หน่ วยที่ถู กส่ งไปประจาการในย่ านที่มี การใช้ส ารเคมี – ชี วะ ควรมีโ ปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และได้รับการฝึกเพื่อให้เคยชินกับสภาพอากาศร้อน ในการสร้าง
ความคุ้นเคยกับอากาศร้อน กาลังพลควรได้รับการฝึกกายบริหาร โดยในแต่ละวันค่อย ๆ เพิ่มเวลาให้
นานขึ้น (จาก ๒ เพิ่มเป็น ๔ ชั่วโมง) และเพิ่มความเข้มในการฝึก ในสภาพอากาศที่ร้อนมากกว่า
๗ วัน ไปถึง ๑๔ วัน ติดต่อกัน ในขั้นสุดท้าย ให้กาลัง พลอยู่ในระดับ ลภ. สาหรับการปฏิบัติงาน
ประจา และที่สาคัญต้องฝึกกาลังพลให้รักษาสุขศาสตร์ทหารและรักษาผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อ
ปูองกันผื่นจากความร้อน ซึ่งจะไปลดความสามารถของร่างกายในควบคุมอุณหภูมิ
----------------------------------

บทที่ ๖
การปฏิบัติการต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์
๖-๑ กล่าวเบื้องต้น (Background)
ด้วยสภาพสนามรบในยุคปัจจุบันและภัยคุกคามจากอาวุธ คชรน. เป็นสิ่งท้าท้ายที่สาคัญ
สาหรับ ผบ. หน่วย และหน่วยในบังคับบัญชา ด้วยปัญ หาที่ท้าทายดัง กล่าว ในบทนี้ จึง กล่าวถึ ง
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติของกาลัง พลเป็นรายบุคคลจนถึงการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน่ ว ย ในบทนี้ ยั ง ให้ มุ ม มองเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ที่ ล ดลง
เนื่องมาจากการใช้อาวุธ คชรน. ของฝุายข้าศึก อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะในการรักษาจังหวะการยุทธ
(OPTEMPO) ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. เปูาหมายหลักคือความพยายามหลีกเลี่ยงหรือทาให้
ได้รับผลกระทบจากการเปื้อนพิษให้ น้อยที่สุด และยังคงอยู่รอดหรือสามารถปฏิบัติภารกิจต่อไปได้
ด้วยสภาพแวดล้อม คชรน. ซึ่งมีผลกระทบต่อ ผบ.หน่วย และผบ.หน่วยรอง ในลักษณะที่แตกต่าง
กัน ผบ.หน่วย จาเป็นต้องบังคับบัญชาและควบคุมให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลสาเร็จ
และต้องพยายามฝึกฝนตนเองให้สามารถทราบถึงผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ตระหนักถึงอุปสรรคที่อาจ
ทาให้ไม่บรรลุถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ สาหรับ ผบ.หน่วยรอง จะมุ่ง เน้นที่ผลสาเร็จในการปฏิบัติของ
กาลังพลเป็นรายบุคคล และการปฏิบัติโดยส่วนรวม
๖-๒ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์
(Impact of a Chemical, Biological Radiological and Nuclear Environment)
เมื่อกาลังพลแต่ละคนต้องอยู่ในระดับ ลภ. ที่ปูองกันอย่างรัดกุม ย่อมทาให้เกิดความเครียด
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
คชรน. รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจาก คชรน. และผ่านการฝึกมาอย่างดี จะช่วยให้กาลังพลแต่ละคน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสาเร็จตามห้วงเวลาตามที่กาหนด
ก. ผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ ปัจจัยทางด้านร่างกายและจิตใจมีผลกระทบต่อทั้ง
การปฏิบัติการทางทหารทั่วไปและการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อม คชรน. สาหรับปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนความอดทนของกาลังพล (ดูในตาราง ๖ – ๑) ผบ.หน่วย และ ผบ.หน่วยรอง
ต้องเตรียมพร้ อมเพื่ อ รับสถานการณ์จากปัจจัยที่ ส่ง ผลกระทบต่อการปฏิบัติภ ารกิจ (ดูในตาราง
๖ – ๒) และ ผบ.หน่วย ต้องทราบถึงผลกระทบด้านจิตใจที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
(เช่น กาลังพลอาจกลายเป็นคนหดหู่/หลุกหลิกขึ้นมาได้) (ดูในตาราง ๖ – ๓)

- ๑๑๕ ตาราง ๖ – ๑ ปัจจัยที่ทาให้ความอดทนลดลง









เป็นโรค/การบาบัดโรค
กระหายน้า (ขาดน้า)
ความร้อน/ความหนาว
เครื่องแต่งกายปูองกัน
ความเหนื่อยล้า
ภาระงานหนัก
อดอาหาร (อาหารมีจากัด)
การอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ตาราง ๖ – ๒ สัญญาณทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายและจิตใจถดถอยลง









สภาพร่างกายถดถอยลง
ประหม่า, ตื่นกลัว
เกิดอาการสั่นกลัว
เหงื่อออกมาก
ใจเต้นแรง
ปากแห้ง
ปวดศีรษะ
เหนื่อยล้า
คลื่นไส้









สภาพจิตใจถดถอยลง
เกิดอาการหลงลืม
ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ความเชื่อมั่นลดลง
ท้อถอย, สิ้นหวัง
ขาดสมาธิ
ตื่นกลัวเมื่อเกิดเสียงดัง
เมินเฉย ไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ

ตาราง ๖ – ๓ พฤติกรรมที่หดหู่/หลุกหลิก





ชอบอยู่นิ่ง ๆ
เคลื่อนไหวแบบเรื่อย ๆ
ตอบสนองช้า
หลบหน้า






ชอบโต้เถียง
ชอบกระโดดโลดเต้น
พูดเร็ว
ตื่นตระหนก, ประหม่า

ข. ผลกระทบต่อ ผบ.หน่วย ภาวะความเป็นผู้นาที่สาคัญ อย่างหนึ่ง คือ ผบ.หน่วย ต้อง
ดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมือนกับการดูแลตนเอง ผบ.หน่วย อาจอยู่ในภาวะถดถอยได้
เช่นเดียวกับกาลังพลทั่วไป และหาก ผบ.หน่วย ละเลยไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยนั้นอาจเกิด
การสูญเสียได้ ผบ.หน่วย มีหน้าที่กากับดูแลมาตรการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น กาหนดวงรอบ
การปฏิบัติงาน/การพัก กาหนดตารางการแจกจ่ายน้า และจัดตารางปฏิบัติงานที่ต้องใช้กาลังโดย
หลีกเลี่ยงในห้วงเวลาที่มีอากาศร้อน (ดูในตาราง ๖ – ๔) ผบ.หน่วย ต้องแสดงความเป็นผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพ (ผู้นาที่มีความสามารถในปรับตัวได้น้อย จะเป็นผู้นาที่เกิดการสูญ เสียได้มากกว่า)

- ๑๑๖ ทั้งนี้ ผบ.หน่วย สามารถพัฒนาความเชื่อมั่นของตนเองได้ในห้วงการฝึกด้าน คชรน. ที่สภาพแวดล้อม
เต็มไปด้วยความตรึงเครียด
ตาราง ๖ – ๔ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ต่อ ผบ.หน่วย







ความสามารถในปรับตัวลดลง
ความสามารถในการบังคับบัญชาลดลง
นอนหลับได้น้อยลง
ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง
ประสิทธิภาพความเป็นผู้นาลดลง
ความคิดริเริ่มลดลง








รู้สึกเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น
ฉุนเฉียวง่ายขึ้นหรือหุนหันมากขึ้น
สูญเสียผู้นาเพิ่มขึ้น (หลังผ่าน ๖ ชม.)
บริหารแบบข้ามสายการบังคับบัญชา
ละเลยเรื่องสาคัญทั้งที่ระบุไว้ในคาสั่งยุทธการ
ระยะเวลาว่างเว้นผู้นานานขึ้น
(หลังจากสูญเสียผู้นาไป)

ค. ผลกระทบต่อกาลังพล ในฐานะ ผบ.หน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการใน
สภาพแวดล้อม คชรน. มีปัจจัยหลายประการที่ก่อให้เกิดความเครียด (ดูในตาราง ๖ – ๕) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถของกาลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะแวดล้อม คชรน. ตัวอย่างเช่น
กาลังพลไม่รู้สึกกระหายน้าแม้ว่าร่างกายต้องการน้า นั่นคือ กาลังพลเหล่านี้ไม่ได้รับการฝึกถูกบังคับ
ให้ดื่มน้า เป็นที่เข้าใจกันอย่างดีว่า เมื่อสวมใส่เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ จะทาให้หายใจได้
ยากลาบาก ซึ่งจะบั่นทอนความคิดที่สุขุมรอบคอบ กาลังพลอาจเริ่มปฏิบัติแบบรวบรัด เร่งรีบ อัน
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือปฏิบัติงานผิดพลาด พลประจารถที่แต่งกายปูองกันอย่างรัดกุมในระดับ
ลภ.๔ อาจเกิดอาการเมารถ กาลัง พลที่ แต่ง กายในระดั บ ลภ.๔ และต้อ งปฏิบัติหน้าที่ในที่สู ง
(ในอากาศยาน) อาจมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ลดลงอย่างมาก และอาจต้องพักเป็น
เวลานานถึง ๔ วัน สาหรับการปรับสภาพให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
ตาราง ๖ – ๕ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ต่อกาลังพล






ร่างกายขาดน้า
ความสามารถในการสื่อสารลดลง
การมองเห็นลดลง
ปฏิบัติงานผิดพลาดมากขึ้น
ขาดความสุขุมรอบคอบ







ความคิดไม่ปลอดโปร่ง
วิสัยทัศน์แคบลง
ความคล่องแคล่วลดลง
ความใส่ใจลดลง
เครียดจากการหายใจลาบาก

- ๑๑๗ ๖–๓ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี – ชีวะ – รังสีและนิวเคลียร์ต่อการปฏิบัติการ (Impact
of a Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Environment on
Operation)
เนื่องจากระบบส่ง อาวุธ คชรน. มีไ ด้หลายวิธี ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ
ปฏิบัติการทางทหารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การควบคุมบังคับบัญชา การเคลื่อนทัพ การยิง และการ
ติดต่อสื่อสาร
ก. การควบคุมบังคับบัญชา ด้วยสภาพความเหนื่อยล้าทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ
ส่งผลให้สภาวะผู้นาถดถอยลง
 สภาวะความเป็ น ผู้ น าในยามที่ ต้ อ งตกลงใจและตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้อยประสิทธิภาพลง
 การปฏิบัติง านที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบด้อยประสิทธิภาพลง เช่น การ
รายงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยา การประสานแผนการยิง รวมทั้งการออกคาสั่งยุทธการ
 หน่วยที่ทาหน้าที่รวบรวมด้านการข่าว เช่น ชุดลาดตระเวนหาข่าวมีประสิทธิภาพ
ลดลง ทาให้มีเวลาหาข่าวน้อยลง ส่งผลให้ได้รายละเอียดเพื่อเสนอต่อ ผบ.หน่วย น้อยลงไปด้วย
 การออกคาสั่งยุทธการอาจมีข้อความที่ขัด แย้งกัน และคาสั่ง นั้นอาจสั้นเกินไปจน
อาจลืมหรือขาดข้อความที่เป็นสาระสาคัญ
 ผบ.หน่วย จาเป็นต้องมีเวลาในการจัดทาคาสั่งต่าง ๆ มากขึ้น
 แผนของ ผบ.หน่วย สาหรับการควบคุมการยิง เล็งตรงและการยิงเล็งจาลองอาจไม่
เป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนด
 ผบ.หน่วยดาเนินกลยุทธ์ มีแนวโน้มที่มุ่งสนใจเฉพาะแต่ในหน่วยของตน จนละเลย
หน่วยข้างเคียง
ข. การดาเนินกลยุทธ์ การประสานสอดคล้องในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี อาจประสบ
ปัญหายุ่งยากมากขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. การควบคุมหน่วย รวมทั้ง การปฏิบัติตามห้วง
เวลาและความสามารถของหน่ ว ยที่ จ ะด าเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ ก ารทางยุ ท ธวิ ธี จ ะด้ อ ย
ประสิทธิภาพลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยอาจมีความเสี่ยงเพิ่ม ขึ้นเมื่อต้องปฏิบัติการภายใต้
สภาพแวดล้อม คชรน. ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (ดูในตาราง ๖ – ๖) มีได้หลายลักษณะ เช่น หน่วยอาจ
ปฏิบัติภารกิจผิดเปูาหมาย (เช่น หลงทาง) หรืออาจสูญเสียยานพาหนะเป็นจานวนมากจากการโจมตี
ของข้าศึก จึงทาให้การควบคุมหน่วยด้อยประสิทธิภาพลงไป กล่าวโดยรวม ความล่อแหลมของ
หน่วยมีมากขึ้นเมื่อต้องปฏิบัติการภายใต้เครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ ที่ยาวนาน
ค. การยิ ง การยิ ง เล็ ง ตรงและการยิ ง เล็ ง จ าลองมี ป ระสิ ท ธิผ ลด้ อ ยลงเมื่ อ อยู่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้ อ ม คชรน. การค้ นหาเปู า หมายและการกาหนดที่ หมายกระท าได้ ย ากล าบาก เช่ น
กาลังพลที่ทาหน้าที่ค้นหาเปูาหมายและเกาะติดเปูาหมายในระยะทางที่สั้นลง นอกจากนั้น ยานรบ

- ๑๑๘ ของกาลังภาคพื้นดินยิงได้อย่างจากัด และยานรบทหารราบมีแนวโน้มที่จะทาการรบในระยะประชิด
มีการใช้อาวุธเบาและอาวุธต่อสู้รถถังน้อยลง นอกจากนั้น ยังมีข้อพิจารณาอย่างอื่นอีก เช่น
 ในขณะที่หน่วยต้องอยู่ในสภาพการปูองกัน คชรน. ที่ยาวนาน การรบจะมีความ
สูญเสียมากขึ้น
 ระยะรบปะทะสาหรับอาวุธยิงเล็งตรงสั้นลง
 การรบปะทะมีโอกาสยิงกันเองสูงขึ้น
 การโจมตีมคี วามรุนแรงลดลง
 ความสามารถในการยิ ง เล็ ง จ าลอง เพื่ อ สนั บ สนุ น การยิ ง เล็ ง ตรงอาจจะด้ อ ย
ประสิทธิภาพลง
 เวลาสาหรับการเตรียมการและส่งการร้องขอการยิงสนับสนุน ด้วยการสื่อสารทาง
สายหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียเวลามากขึ้น และเสียเวลาในการเตรียมการยิงเล็งจาลองมาก
ขึ้นด้วย
ตาราง ๖ – ๖ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
การปฏิบัติ
หน่วยเลือกเส้นทางการเคลื่อนที่ที่สะดวกกว่า
หน่วยทีจ่ าเป็นต้องประกอบกาลังกันอย่างหนาแน่น
หน่วยลังเลที่จะรบด้วยวิธีรุก
หน่วยที่เข้าโจมตีใช้เวลานาน
หน่วยทีเ่ คลื่อนที่ได้อย่างล่าช้า
ประสิทธิภาพการยิงของหน่วยลดลง
หน่วยแสดงออกถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจลดลงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
ทาลายกาลังของข้าศึกได้น้อยลง ในการรบด้วยวิธีรุก
ชุดรวบรวมด้านการข่าว (ชุด ลว.) ยากที่จะเห็นและ
ได้ยินการปฏิบัติของข้าศึก
กาลังพล/พลประจายานพาหนะมีความอดทนลดลง
(เช่น พลประจารถถังทีอ่ ยู่ในระดับ ลภ.๔ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในสภาพอากาศร้อนนานเกิน ๓ ชม.)

ผลที่เกิดขึ้น
หน่วยเคลื่อนที่ล้าหน้าไปไกลกว่าที่ได้วางแผนไว้
หน่วยกระจายกาลังได้น้อยลง
หน่วยขาดความริเริ่ม
หน่วยสูญเสียมากขึ้น
หน่วยใช้เวลาปฏิบัติภารกิจให้เป็นผลสาเร็จนานขึ้น
อัตราการสูญเสียของหน่วยมากขึ้น
ประสิทธิภาพในการรบเป็นหน่วยลดลง
การได้เปรียบข้าศึกลดลง
การรวบรวมข่าวกรอง/การค้นหาเปูาหมายของหน่วย
ด้อยประสิทธิภาพลง
อานาจกาลังรบลดลง

ง. การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารด้อยประสิทธิภาพลงทั้ง ในลักษณะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและการสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร รวมถึงความด้อยประสิทธิภาพในเรื่องการได้ยินและ
การมองเห็นด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม คชรน. มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ๑๑๙  การฟังเสียงไม่ชัด นาไปสู่การขอให้ส่งข่าวซ้า ๆ
 กาลังพลใช้การส่งสัญญาณมือบ่อยขึ้น
 ความยาวของข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
 จานวนข่าวสารที่ส่งผ่านทางวิทยุสื่อสารเพิ่มขึ้น
 เวลาที่ใช้ส่งข่าวสารนานขึ้น ทาให้ล่อแหลมต่อการดักฟังด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Warfare [EW])
๖-๔ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ต่อการปฏิบัติการต่อเนื่อง
(Impact of a Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Environment
on Sustainment)
การปฏิบัติการรบต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม คชรน. มีความท้าทายที่สาคัญหลายประการ
กล่าวคือการปฏิบัติการจะช้าลง และความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งงานที่ซับซ้อนและงานที่ง่าย
จะถดถอยลงเนื่องจากการใช้เครื่องแต่งกายปูองกัน การปฏิบัติงานที่ด้อยประสิทธิภาพสังเกตได้ใน
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับการปฏิบัติการต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดตั้งและการปฏิบัติงานส่งกาลัง
บารุง การเคลื่อนที่ของขบวนสัมภาระ การปรนนิบัติบารุงและการบริการทางการแพทย์
ก. การเตรียมการ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คชรน. ทาให้ขาดการกระจายกาลัง
ออกไปและไม่ได้ซ่อนพรางยานพาหนะ ใช้เวลาจัดตั้งตาบลจ่าย สป. เช่น ตาบลจ่าย สป.๓ นานขึ้น
และไม่สามารถรักษามาตรการระดับความปลอดภัยได้อย่างใกล้ชิด ทาให้การส่งกาลัง สป.เพิ่มเติมได้
น้อยลง
ข. การเคลื่อนที่ของขบวนสัมภาระ กระบวนการขน สป. จะใช้เวลามากขึ้น ทาให้พลขับ
รู้สึกเหนื่อยล้าและลดความคล่องแคล่วทาให้กระบวนการส่งกาลังล่าช้า มีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงมาก
ขึ้นเนื่องจากระยะทางเพิ่มขึ้น (อาจเคลื่อนที่อ้อมผ่านพื้นที่เปื้อนพิษ) และเสียเวลาในการเคลื่อนที่เข้า
ที่ตั้งใหม่ในสนามรบ ส่งผลให้การเคลื่อนที่โดยรวมช้าลง
ค. การปรนนิบัติบารุง จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากระบบการติดต่อสื่อสารไม่
ดี แ ละการตรวจสอบการท างานของยุ ท โธปกรณ์ ผิ ด พลาดขณะที่ แ ต่ ง กายปู อ งกั น ระดั บ ลภ.๔
ตัวอย่าง เช่น ชุดซ่อมบารุงมักไม่ได้นาเอาเครื่องมือซ่อมบารุงที่เหมาะสมติดไปด้วยในขณะที่ต้องไป
บริการ ณ ที่ตั้งยุทโธปกรณ์ อาจใช้เวลาซ่อมบารุงนานกว่าปกติ รวมทั้งละเลยมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและการซ่อมบารุงอาจต้องรอไปก่อนจนกว่าจะได้ลดระดับ ลภ. ลง
ง. การบริก ารทางการแพทย์ อาจด้อ ยประสิท ธิภาพลงไปเนื่อ งมาจากกาลั ง พลฝุา ย
แพทย์ เ หนื่ อ ยล้ า และลดความคล่ อ งแคล่ ว ใช้ เ วลาในการด าเนิ น การนานขึ้ น เช่ น การจั ด ตั้ ง ที่
รักษาพยาบาล การดาเนินการคัดแยกผู้ปุวย การตรวจวัดสัญ ญาณชีพผู้ปุวย การตรวจวินิจฉัย
ล้วนแต่ต้องใช้เวลานานขึ้น นอกจากนั้น การผ่าตัดในขณะที่อยู่ในเครื่องแต่งกายระดับ ลภ.๔ ไม่

- ๑๒๐ สามารถทาได้ ดังนั้นที่หลบภัย คชรน. ส่วนรวมเป็นสิ่ง จาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับการให้บริการทาง
การแพทย์ (การผ่าตัด) ให้สามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
๖-๕ การดาเนินการตามมาตรการตอบโต้ (Executing Countermeasure)
ผบ.หน่วย ต้องทราบว่าการปฏิบัติการในทุกขั้นตอนภายใต้ สภาพแวดล้อม คชรน. มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ งานถดถอยลง ขีดความสามารถการปฏิบัติง านในแต่ละพื้นที่ด้อยลง
ต่างกัน หาก ผบ.หน่วย ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ผบ.หน่วย ย่อมสามารถหา
หนทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
คชรน. ต่อการปฏิบัติภารกิจให้เป็นผลสาเร็จ มีดังนี้
 การปฏิบัติงานที่จาเป็นต่อภารกิจ เช่น การควบคุมบังคับบัญชา โดยปกติ ต้องแต่งกาย
ปูองกันในระดับ ลภ.๔
 การดาเนินการค้นหาและพิสูจน์ทราบเปูาหมายให้กับพลยิงและพลประจาอาวุธ
 การฝึกการส่งข่า วผ่านระบบติดต่อ สื่อสาร เพื่อให้ มั่นใจว่าสามารถใช้ง านได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 การคาดการณ์ถึงสิ่งจาเป็น อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติการต่อเนื่อง เช่น ความ
ต้องการน้าดื่มเพิ่มเติม ความต้องการยุทธภัณฑ์ปูองกันตนเพิ่มขึ้น ฯลฯ
 การทาแผนให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
 ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการแต่งกายปูองกันในระดับ ลภ.๔ ต่อความคล่องแคล่ว
ในการเคลื่อนที่
ก. การเตรียมการสาหรับหน่วย การเตรียมการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
นั้นมีความสาคัญอย่างมากต่อการบรรลุภารกิจ การเตรียมการจึงมุ่งไปที่ความพร้อมของกาลังพลแต่
ละคน/พลประจายุทโธปกรณ์ เป็นสิ่ง สาคัญที่หน่วยต้องเน้นไปที่ขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. อันจะนาไปสู่การปรับปรุงขีดความสามารถและความทรหดของ
กาลังพลและพลประจายุทโธปกรณ์ กาลังพลแต่ละคนควรทาความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในขณะ
แต่งกายปูองกันระดับ ลภ. โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย และ
ต้องทราบถึง ลักษณะงานที่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวงรอบการปฏิบัติหรือชะลอการปฏิบัติไ ปก่อน
จนกว่าจะลดระดับ ลภ. ลง
ข. การเตรี ย มการส าหรับ ผบ.หน่ว ย การเตรี ยมความพร้อ มของ ผบ.หน่ว ย ในการ
ปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. นั้นสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรตอบ
โต้มีประสิทธิภาพ ผบ.หน่วย ควรดาเนินการ ดังนี้
 สังเกตกาลังพลภายในหน่วย ให้รู้ถึงลักษณะอาการทางกายหรือทางจิตที่ ถดถอยลง
จนถึงขั้นร้ายแรง

- ๑๒๑  ใช้หลักจิตวิทยา (Coping Strategies) จัดการกับปัญหาด้านร่างกายและจิตใจใน
สนามรบที่เกี่ยวข้องกับ คชรน.
 มุ่งดารงรักษาสมรรถภาพร่างกายของกาลังพลให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูง ซึ่งจะทา
ให้ร่างกายมีความทรหดอดทน
 ประเมินสถานภาพของหน่วยอย่างต่อเนื่อง
 หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่หักโหมและจัดให้มีห้วงเวลาพักและหลับนอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อต้องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ ที่ยาวนาน
 ไว้วางใจฝุายอานวยการและให้ เสรีในการปฏิบั ติกับ ผบ.หน่วยรอง มากขึ้น เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการข้ามสายการบังคับบัญชา
 ให้ความสนใจในรายละเอียดเมื่อมีการจัดทาคาสั่งยุทธการ หรือคาสั่งเป็นส่วน ๆ
 วางแผนการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. การเตรียมการสาหรับกาลัง พล ความพร้อมของกาลัง พล ควรมุ่ง ไปที่วิธีปฏิบัติที่ มี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ตรวจสอบให้มั่นใจว่ายุทโธปกรณ์ปูองกัน คชรน. อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง าน และมี
การปรนนิบัติบารุงมาอย่างดี
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความจาเป็นในการดื่มน้าให้เพียงพอและให้จดจาถึง ลักษณะ
อาการที่เกิดจากการขาดน้า
 ปฏิบัติงานด้วยแต่งกายปูองกันระดับ ลภ. ๔ และขยายเวลาปฏิบัติงานให้นานขึ้น
 ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาวงรอบการปฏิบัติงาน สาหรับ งานที่ยากแต่
ต้องปฏิบัติให้ บรรลุผลสาเร็จ กาลังพลต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคู่ปฏิบัติงาน และรายงานให้
ผบ. หน่วย ทราบด้วย
 ทาความเข้าใจผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ เมื่อแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔
 ทาความเข้าใจและต้องรู้จักวิธีการหายใจเมื่อสวมหน้ากากปูองกัน
 ฝึกพูดช้า ๆ ให้ชัดถ้อยชัดคา ในขณะที่สวมหน้ากากปูองกัน
 ทาความเข้าใจและใช้วงรอบการปฏิบัติงาน/พัก
 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
ง. การเตรียมการสาหรับพลประจายุทโธปกรณ์ ชุดปฏิบัติการและหน่วย เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานมีการด้อยประสิทธิภาพลง ดังนั้นความจาเป็นที่ชุดปฏิบัติงานหรือหน่วยต้องรักษารูปแบบ
การปฏิบัติร่วมกันและรักษาจังหวะการยุทธ (OPTEMPO) จึงเป็นเรื่องสาคัญ โดยมีปัจจัยหลักที่ต้อง
พิจารณา ดังนี้

- ๑๒๒  ปฏิบัติงานในเครื่องแต่งกายปูองกันระดับ ลภ.๔ ให้ยาวนานขึ้น
 มุ่งเน้นให้มีการฝึกระหว่างหน่วย ชุดปฏิบัติงานและพลประจายุทโธปกรณ์
 ใช้ ว งรอบการปฏิ บั ติ ง าน/พั ก และห้ ว งเวลาพั ก ผ่ อ นนอนหลั บ ของพลประจ า
ยุทโธปกรณ์
 เน้นให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้อยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
กาบังและการซ่อนพราง
 พัฒนาระบบเพื่อนคู่ปฏิบัติงาน ให้คอยตรวจซึ่งกันและกันภายในหน่วยเพื่อตรวจหา
การปฏิบัติงานที่ด้อยประสิทธิภาพลดลงจนถึงขั้นร้ายแรง
 พึงระลึก ไว้ว่ า หากไม่ มีที่ห ลบภั ย คชรน. ส่วนรวมแล้ว ขีด ความสามารถในการ
รักษาพยาบาลภายใต้สภาพแวดล้อมแวดล้อม คชรน. จะลดลงอย่างมาก
----------------------------------

ผนวก ก
ปัจจัยการเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าว คชรน.
ก-๑ กล่าวเบื้องต้น
ในภาคผนวกนี้จะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติของฝ่ายอานวยการที่มีหน้าที่ในการ
ป้ อ งกั น คชรน. ซึ่ ง ต้ อ งประสานโดยใกล้ ชิ ด กั บ ฝ่ า ยอ านวยการด้ า นการข่ า ว เพื่ อ จั ด เตรี ย ม
สภาพแวดล้อมด้านการข่าว (Intelligence Preparation of Operational Environment – IPOE)
ฝ่ายอานวยการด้านการป้องกัน คชรน. มีส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกันภัยคุกคามด้าน คชรน.
ที่จะส่งผลกระทบต่อกาลังฝ่ายเรา ประชาชนในท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย รวมถึง
การวางแผนการโจมตีต่อเป้าหมาย กระบวนการเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวเป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายอานวยการในการค้ นหาและเตรีย มค าตอบส าหรั บความต้อ งการข่ าว กรองตามลาดั บความ
เร่งด่วนของ ผบ.หน่วย และเป็นอันดับแรกของกระบวนการวางแผนการยุทธ์ของกองกาลังร่วม การ
เตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวเป็นกระบวนที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ระบุและยืนยันถึง ขีด
ความสามารถ แผนการ และหนทางปฏิบัติของฝ่ายข้าศึก การเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าวควร
วิเคราะห์ถึงขีดความสามารถและขีดจากัดเกี่ยวกับระบบอาวุธ คชรน. และระบบส่งยุทธปัจจัย การ
ควบคุมบังคับบัญชา ขั้นตอนการปล่อย รวมทั้งเจตนารมณ์ในการใช้อาวุธ คชรน. ของฝ่ายข้าศึก การ
เตรียมสภาพแวดล้อมด้านการข่าว ประกอบด้วย
ก. การประเมินภัยคุกคามและอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ข. การประเมินพื้นที่ปฏิบัติการ
ค. การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ
ง. การประเมินสภาพอุตุนิยมวิทยา
ก-๒ การประเมินภัยคุกคามและอันตรายที่เกิดขึ้น
ฝ่ายอานวยการ คชรน. ต้องประเมินความล่อแหลมที่กองกาลังร่วมต้องเผชิญกับอันตราย
โดยดาเนินการดังนี้
ก. ประเมินภัยคุกคาม ประเมินการประกอบกาลัง การควบคุม ขีดความสามารถและ
เจตนารมณ์ของฝ่ายข้าศึก
ข. การวิเคราะห์ความล่อแหลม จาเป็นต้องวิเคราะห์ความล่อแหลมจากอาวุธ หรือ
กลไกที่เกี่ยวข้องกับ คชรน.
(๑) วิเคราะห์ขีดความสามารถของฝ่ ายข้าศึ ก โดยตรวจสอบแหล่ งอุ ตสาหกรรม
และโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร การเข้าถึงแหล่งสารตั้งต้นในภาคอุตสาหกรรม แหล่งจัดเก็บ และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่สามารถนาไปใช้ได้ ๒ ทาง
(๒) ตรวจสอบประเภทและผลอันตรายจากสารเคมีและสารชีวะ รวมทั้งอาวุธหรือ
กลไกด้านรังสี ที่มีโอกาสนามาใช้แล้วทาให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงตามมา

- ๑๒๔ (๓)

ตรวจสอบ/ประเมินถึงขนาดอาวุธนิวเคลียร์ที่ข้าศึกอาจมีในครอบครอง
(๔) ตรวจสอบยุทธวิธีของฝ่ายข้าศึกที่นามาใช้
(๕) ระบุถึงนโยบายในการใช้อาวุธ คชรน. ของฝ่ายข้าศึก
(๖) ระบุถึงขีดความสามารถในการส่งยุทธปัจจัยของฝ่ายข้าศึก
ค. การตรวจสอบแหล่งวัตถุอุตสาหกรรมอันตราย
(๑) สารเคมี ค้นหาและบันทึกข้อมูลแหล่งผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งจัดเก็บ
(ที่ใช้ในภาคการเกษตร ปราบศัตรูพืช และที่ใช้ในการศึกษาวิจัย)
(๒) สารชีวะ ค้นหาและบันทึกข้อมูลแหล่งอุตสาหกรรมและสถานรักษาพยาบาล
ที่ครอบครอง ผลิต และดาเนินกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับสารชีวะ (ที่ใช้ในภาคการเกษตร และที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัย)
(๓) สารรังสี ค้นหาและบันทึกข้อมูลสถานที่ ที่มีแหล่งกาเนิ ดรังสีในบริเวณพื้น ที่
ปฏิบัติการ (อาทิ โรงพยาบาล โรงงานนิวเคลียร์ โรงงานด้านโลหการและการผลิตท่อ)
ก-๓ การประเมินพื้นที่ปฏิบัติการ
ระบุ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารและพื้ น ที่ ต้ อ งสนใจและด าเนิ น การประเมิ น เชิ ง ลึ ก เพื่ อ บอกถึ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการยุทธ์
ก. สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
ข. ประชาชนในท้องถิ่น
ค. การวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
ง. สิ่งอานวยความสะดวก
จ. ข้อพิจารณาถึงกฎการใช้กาลัง ข้อจากัดด้านกฎหมาย และความเชื่อทางศาสนา
ฉ. แผนป้องกันในภาวะฉุกเฉิน
ช. สภาพเศรษฐกิจ
ซ. มาตรฐานการปฏิบัติ
ก-๔ การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ
การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศเพื่อพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศที่มีนัยสาคัญทางทหาร
และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารภายใต้สภาพแวดล้อม คชรน.
ตัวอย่างเช่น พื้นที่ป่าขนาดใหญ่จะช่วยลดผลอันตรายจากอาวุธเคมีและอาวุธนิวเคลียร์ ลงได้มาก
หรือบริเวณหุบเขามักเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี
ก-๕ การประเมินสภาพอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศ เช่นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทาง
ลม หยาดน้าฟ้า และสภาพความคงตัวของอากาศ ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่จาเป็นต่อการพิจ ารณาถึง
ผลกระทบการจากใช้อาวุธและกลไก คชรน.
----------------------------------

ผนวก ข
สภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อสาร คชรน.
ข-๑ กล่าวเบื้องต้น (Background)
พฤติกรรมในสนามรบของสารเคมี-ชีวะ-รังสีและนิวเคลียร์ (คชรน.) รวมทั้งควัน ผูกพันกับ
ความผันแปรของกาลอากาศ ดังนั้น ประสิทธิผลของสารและขนาดของพื้นที่อันตรายจึงมีกาลอากาศ
เป็นเครื่องกาหนด ทหารจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากสาร คชรน. ได้ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจพอ
สังเขปเกี่ยวกับกาลอากาศประกอบกับได้รับข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่แม่นยา
ข-๒ คานิยาม (Defination)
ก. อุตุนิยมวิท ยา (Meteorology) คือ วิชาวิท ยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกั บ
บรรยากาศและปรากฏการณ์ของบรรยากาศ โดยเฉพาะกาลอากาศและการพยากรณ์อากาศ
ข. ภูมิอากาศ (Climate) คือ สภาพของลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่ง
กาหนดโดยค่าเฉลี่ยของสถิติระยะยาว (โดยปกติ ๓๐ ปี) ของอุณหภูมิ ปริมาณความชื้น ฝน ลม ฯลฯ
ค. กาลอากาศ (Weather) คือ ลักษณะหรือปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศในระยะสั้น
(เป็นนาทีถึงเป็นเดือน) ซึ่งโดยทั่วไปกล่าวถึงลม อุ ณหภูมิ ความชื้น หยาดน้าฟ้า ปริมาณเมฆ แสง
สว่าง ทัศนวิสัย และคลื่นในทะเล
ง. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ อากาศที่หุ้มห่อโลก มีน้าหนักประมาณ ๕ พันล้านตัน
และเคลื่อนที่ตลอดเวลา มีทั้งหมุนไปมา จมลงและลอยขึ้น บรรยากาศหุ้มห่อโลกอยู่ได้ก็เพราะแรง
ดึง ดูดของโลก บรรยากาศประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ ไอน้า และฝุ่นละออง บรรยากาศที่หุ้มห่อโลก
รวมกันอยู่หนาแน่นใกล้กับพื้นโลก สูงขึ้นไปจากพื้นโลกบรรยากาศจะเบาบางลง บรรยากาศอาจแบ่ง
ตามระดับความสูงจากพื้นโลกเป็น ๓ ขั้น คือ บรรยากาศระดับล่าง บรรยากาศระดับกลาง และ
บรรยากาศระดับสูง
จ. ชั้นบรรยากาศที่มีความสาคัญต่อปฏิบัติการ คชรน. คือ ชั้นบรรยากาศระดับล่าง ซึ่งมี
ความสูงจากพื้นโลกไม่เกิน ๓,๐๐๐ เมตรเหนือพื้นราบ หรือ ๑,๕๐๐ เมตรเหนือภูเขา สารเคมีและ
ควันที่ปล่อยกระจายจะอยู่ภายใต้ความสูงดังกล่าว
ฉ. การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) หมายถึง การคาดหมายสภาวะลมฟ้า
อากาศ รวมทั้ ง ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่ จ ะเกิด ขึ้ น ภายในพื้ น ที่ห รื อตามเส้ นทางที่ ก าหนด
การพยากรณ์อากาศแบ่งออกได้เป็น ๓ ระยะ ตามห้วงเวลาที่พยากรณ์ดังนี้
(๑) พยากรณ์อากาศระยะสั้น เป็นการพยากรณ์อากาศในห้วงเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง
(๒) พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง เป็นพยากรณ์อากาศในห้วงเวลานานกว่าการ
พยากรณ์อากาศระยะสั้น แต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์
(๓) พยากรณ์อากาศระยะยาว เป็นการพยากรณ์อากาศนานเป็นเดือน หรือทั้งฤดู

- ๑๒๖ ข-๓ กาลอากาศ (Weather)
การที่ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามวัน เวลา สถานที่ และภูมิประเทศ อีกทั้ง มี
การไหลถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา ย่อมทาให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ อาทิ ลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ
ความชื้น เมฆ และหยาดน้าฟ้า ปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นขณะใดขณะหนึ่ง เช่น มีลม
พัดแรง อากาศร้อนจัด มีฝนตก เรียกว่ากาลอากาศขณะนั้น องค์ประกอบของกาลอากาศได้แก่ ลม
อุณหภูมิ ความชันของอุณหภูมิทางดิ่ง เมฆ ความชื้น และหยาดน้าฟ้า
ข-๔ ลม (Wind)
ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ ซึ่งอาจจะเคลื่อนที่ในทางราบขนานไปกับพื้นโลกหรือเคลื่อนที่ใน
แนวตั้ง แต่ในระดับ ความสูง ใกล้กับพื้น โลกซึ่ง มี ความสาคั ญ ต่อการแพร่กระจายของ สาร คชรน.
กระแสอากาศเคลื่อนที่ในแนวตั้งน้อยมาก ดังนั้นคาว่าลมจึงหมายถึงกระแสอากาศที่เคลื่อนที่ไ ป
ในทางราบ
ก. ทิศทางลม หมายถึง ทิศทางที่ลมพัดเข้าหาผู้ตรวจการณ์ วิธีบอกทิศทางลมทั่วไปนิยม
บอกเป็นชื่อทิศหรือเป็นองศา ทหารนิยมบอกเป็นองศาหรือเป็นมิลเลียม โดยวัดเป็นมุมกับ ทิศเหนือ
ตามเข็มนาฬิกาเหมือนกับการวัดทิศแบบมุมภาค (อะซิมุท) ตามปกติทิศทางหลักที่ลมพัดจะค่อย ๆ
เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ไม่มีรูปแบบการเปลี่ยนทิศทางประจาวันที่แน่นอนเช่นเดียวกับความเร็วลม
 บอกเป็นองศา โดยทิศเหนือมีค่ามุมเป็น ๐ หรือ ๓๖๐และปัดเศษให้เข้าจานวน
๑๐ ถ้าทิศทางเกินกว่าจานวน ๑๐ ก็ปัดขึ้น ถ้าต่ากว่าปัดลง 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 อนุโลมปัดเศษให้เข้าจานวน ๑๐๐ มิลส์
ข. ความเร็วลม ตามธรรมดาความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นตามความสูง ลมระดับต่าใกล้กับพื้น
โลกพัดช้ากว่าลมระดับสูงก็เพราะการเสียดทานกับผิวโลก มาตราที่ใช้วัดความเร็วลมมี ๓ มาตรา คือ
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) หรือ ไมล์ต่อชั่วโมง (๑.๖ กม./ชม.) หรือ นอต ซึ่งเท่ากับไมล์ทะเลต่อ
ชั่วโมง (๑.๘๕ กม./ชม.)
ค. ความเร็ วของลมผิว โลกเปลี่ย นแปลงไปตามห้วงเวลาของวันในรู ปแบบที่ ค่อนข้า ง
แน่นอน ในแต่ละวันจะพัดด้วยความเร็วสูงสุดในตอนบ่าย ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดสภาวะตกต่าตาม
สูงรุนแรงที่สุด จากนั้นความเร็วลมจะลดลงเรื่อย ๆ จนมีความเร็วต่าสุดตอนใกล้รุ่ง และวงรอบการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วประจาวัน ก็จะเริ่มอีกครั้งเมื่อความเร็วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในตอนรุ่งอรุณวันใหม่
ง. ภาวะลมอ่อนและลมแรง ตามธรรมดาลมจะไม่พัดในทิศทางหนึ่งทิศทางใดแน่นอน
ตลอดไป หรือด้วยความเร็วสม่าเสมอตลอดเวลา
(๑) ภาวะลมอ่อน คือภาวะที่ลมพัดด้วยความเร็วค่อนข้างต่า ไม่เกิน ๙ กม./ชม. ใน
ภาวะเช่นนี้ลมจะเปลี่ยนทิศทางมากและบ่อยครั้ง

- ๑๒๗ (๒) ภาวะลมแรง คือภาวะที่ลมพัดด้วยความเร็วมากว่า ๙ กม./ชม. ในภาวะเช่นนี้ลม
จะเปลี่ยนทิศทางเพียงเล็กน้อยและไม่บ่อยนักจากทิศทางหลักที่พัด
(๓) อิทธิพลที่มีต่อสาร คชรน. ในภาวะลมอ่อน กลุ่มเมฆสารเคมีหรือชีวะที่ล่องลอยใน
อากาศแผ่ ข ยายออกทางข้ า งได้ มากที่ สุ ด และอาจมี ค วามกว้ า งมากถึ ง ๕๐% ของความยาว
(ระยะทางที่สารอาจเคลื่อนไปได้ไกลสุ ด) ในภาวะลมแรง ความกว้างของกลุ่มเมฆสารเคมีหรือสาร
ชีวะที่ล่องลอยในอากาศจะแผ่ขยายทางข้างได้ประมาณ ๒๐% ของระยะทางที่มันอาจเคลื่อนที่ไปได้
ไกลสุด
จ. การผันแปรของทิศทางและความเร็วลม มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการแพร่กระจาย
ของสาร คชรน. แต่การผันแปรของทิศทางและความเร็วลมเองก็ได้รับอิทธิพลจากระดับความสูง
สภาพภูมิประเทศ และพืชพรรณ
(๑) ระดับความสูง ทิศทางและความเร็วลมที่ระดับความสูงต่าง ๆ จะแตกต่างกัน
สารเคมีหรือชีวะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศภายหลัง การปล่อยกระจาย จะถูกกระแสลมพัดพาไปด้วย
ความเร็วและทิศทางต่างกันในแต่ละชั้นความสูง ขนาดของพื้นที่อันตรายตามลมและความเข้มข้น
ของสารในพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นผลรวมจากการกระทาของลมที่พัดด้วยความเร็วและในทิศทางต่างกัน
ที่ระดับความสูงต่าง ๆ ซึ่งสารเคมีหรือชีวะเคลื่อนที่ผ่าน
(๒) สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศสามารถทาให้ลักษณะ
การเคลื่อนที่ของลมผิดไปจากธรรมดา กล่าวคือ ทาให้กระแสลมเคลื่อนที่ไม่ราบรื่นสม่าเสมอ ซึ่ง
เรียกว่า กระแสลมแปรปรวน (turbulence) ถ้าความแปรปรวนมีสาเหตุมาจากพื้นที่ไม่ราบเรียบจัด
ว่าเป็นความแปรปรวนทางกล ซึ่งจะทาให้เกิดกระแสลมวน (eddy) ด้วย แต่หากมีสาเหตุมาจากการ
ลอยตัวขึ้นของอากาศร้อนเหนือพื้นดินร้อนแล้ว จัดว่าเป็นความแปรปรวนจากความร้อน
 ความสูงต่าของภูมิประเทศ เมื่อกระแสลมเคลื่อนที่ไปตามพื้นดิน จะปะทะ
สิ่งขวางกั้นและพัดอ้อมสิ่งนั้น เป็นผลให้เกิดความแปรปรวนของกระแสลม ลมยิ่ง พัดแรงความ
แปรปรวนก็ยิ่งมีมาก ถ้าภูมิประเทศเป็นเขาลูกเล็ก (เนิน) ลมจะพัดขึ้นไปจนถึงยอดแล้วพัดลงอีก
ด้านหนึ่งของเนิน การเสียดทานพื้นดินทาให้เกิดกระแสลมวนที่เป็นระเบียบ ถ้าภูมิประเทศเป็น
ภูเขา จะเกิดกระแสลมวนจานวนมากเมื่อลมพัดผ่านสันเขา
 สิ่งขวางกั้น อาทิ อาคาร ก้อนหินใหญ่ จะทาให้เกิดกระแสลมวน
(๓) พืชพรรณ เมื่อลมพัดผ่านกิ่งไม้ใบไม้ จะเกิดการเสียดทาน เป็นผลให้ความเร็วลม
ลดลง พืชพรรณยิ่งขึ้นหนาแน่นก็ยิ่งจะทาให้ความเร็วลมลดลงไปอีก
 ต้นไม้ที่มีความสูงไม่เท่ากันจะทาให้เกิดกระแสลมวนบริเวณยอดไม้
 ต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวและมีช่องว่างกว้าง หรือมีถนนตัดผ่านป่า จะทา
ให้เกิดกระแสลมวนในช่องว่างระหว่างแนวต้นไม้

- ๑๒๘  ป่ายิ่งทึบยิ่งสามารถขวางกั้นกระแสลมได้ดี ภายในป่าทึบกระแสลมจะอ่อน
มากและแทบจะจับทิศทางไม่ได้เลย
ช. ลมประจาท้องถิ่น เป็นลมที่เกิดเฉพาะในบางท้องถิ่นถ้าหากไม่มีอิทธิพลของลมอื่นที่
รุนแรงกว่ามาครอบงา ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศประกอบกับการลอยตัวของมวลอากาศ
ร้อนและการเคลื่อนมาแทนที่ของมวลอากาศเย็น ลมประจาท้องถิ่นที่พบได้ในประเทศไทย ได้แก่
(๑) ลมบก-ลมทะเล เกิด เฉพาะบริ เวณใกล้ช ายฝั่ง ทะเลและมีลัก ษณะเป็นลม
ประจาเวลาด้วย เกิดจากอัตราการรับความร้อนและการคลายความร้อนของพื้นดินและพื้นน้าไม่
เท่ากันในเวลากลางวันและกลางคืน จึงเกิดเป็นลมทะเลพัดจากทะเลสู่ฝั่งในเวลากลางวันและเกิดเป็น
ลมบกพัดจากฝั่งสู่ทะเลในเวลากลางคืน
(๒) ลมภูเขา-ลมหุบเขา เป็นลมประจาท้องถิ่นที่เป็นภูเขา พัดเป็นเวลา ในเวลา
กลางวันอากาศร้อนจากหุบเขาลอยตัวขึ้น เกิดเป็นลมร้อนพัดจากลาดเขาขึ้นไปที่ยอดเขา และถ้า
อากาศชื้นจะนาไอน้าไปด้วย เกิดเป็นเมฆปกคลุมยอดเขาและอาจทาให้มีฝนตกในตอนบ่าย ในเวลา
กลางคืนอากาศเย็นบนภูเขาเคลื่อนลงมาในหุบเขา เกิดเป็นลมเย็นพัดจากยอดเขาลงมาในหุบเขา ถ้า
หุบเขาแคบหรือภูเขาสูงชันลมนี้จะพัดแรง
(๓) ลมตะเภา ลมว่าว ลมตะโก้ ลมตะเภาหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลมฝ่ายใต้
เป็นลมที่พัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างในฤดูร้อนตอนบ่าย ลมว่าวหรือลมข้าวเบา เป็นลมที่
พัดจากทิศเหนือลงมาตามลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาในตอนปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูหนาว ลมตะโก้หรือลม
พัดหลวง เป็นลมทะเลที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงปลายฤดูฝน
ลมทั้งสามชนิดนี้เป็นลมที่เกิดขึ้นเป็นประจาในระยะเวลาที่ลมมรสุมเปลี่ยนทิศทาง
ข-๓ อุณหภูมิ (Temperature)
อุณหภูมิ คือ ระดับของความร้อน อุ ณหภูมิที่ใช้สาหรับปฏิบัติการ คชรน. คืออุณหภูมิ
อากาศวัดที่ระดับสูงจากพื้นโลก ๑.๕ เมตร และอุณหภูมิผิวพื้น ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิของผิวพื้นที่สาร
ติดอยู่อุณหภูมิผิวพื้นอาจร้อนกว่าหรือเย็นกว่าอุณหภูมิอากาศบริเวณนั้น ความแตกต่างขึ้นอยู่กับการ
ได้รับความร้อนหรือการคายความร้อนของผิวพื้น อุณหภูมิผิวพื้นเป็นตัวกาหนดว่าสารเคมีเหลวที่
เปรอะเปื้อนสิ่งต่าง ๆ จะมีประสิทธิผลอยู่นานเพียงใด และไอที่ระเหยออกมาจะมีความเข้มข้นมาก
น้อยเพียงใด อุณหภูมิอากาศเป็นตัวกาหนดอัตราการระเหยของละอองของเหลวในอากาศ
ก. มาตราวัดอุณหภูมิ มาตราที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปมี ๒ มาตรา คือ มาตราเซลเซียส
(เดิมเรียกเซ็นติเกรด) กับมาตราฟาเรนไฮต์
(๑) มาตราเซลเซียส เป็นมาตราในระบบเมตริก จากจุดเยือกแข็งของน้าที่ ๐ และจุด
เดือดของน้าที่ ๑๐๐ แบ่งเป็น ๑๐๐ ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเรียกว่าองศาเซลเซียส (C)

- ๑๒๙ (๒) มาตราฟาเรนไฮต์ เป็นมาตราแบบอัง กฤษ (บัดนี้ประเทศอัง กฤษเลิกใช้แล้วแต่
สหรัฐฯยังใช้อยู่) จากจุดเยือกแข็ง ของน้าที่ ๓๒ และจุดเดือดของน้าที่ ๒๑๒ แบ่งเป็น ๑๘๐ ส่วน
เท่ากัน แต่ละส่วนเรียกว่า องศาฟาเรนไฮต์ (F)
ข. แหล่งกาเนิดความร้อนของบรรยากาศ ความร้อนของบรรยากาศเกือบทั้งหมดมาจาก
ดวงอาทิตย์ เมื่อรังสีดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงผิวโลก ส่วนหนึ่งจะถูกบรรยากาศดูดซับไว้ (ประมาณ
๒๐% ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ประมาณ ๘๐% ในวันที่ท้องฟ้ามีเมฆทึบ) และเมื่อถึงพื้นโลกจะถูกพื้นโลก
สะท้อนกระจายกลับไปยังบรรยากาศเพียง ๖% โดยประมาณ ส่วนที่เหลือพื้นโลกจะดูดซับไว้หมด
ทาให้พื้นโลกร้อนขึ้น และความร้อนจากพื้นโลกจะกระจายกลับสู่บรรยากาศ ดังนั้น อุณหภูมิของ
บรรยากาศจึงเป็นผลรวมของความร้อนที่รับไว้โดยตรงจากดวงอาทิตย์กับความร้อนที่สะท้อนไปจาก
ผิวโลก
ค. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิประจาวันในประเทศไทย พื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในเขต
ร้อน อุณหภูมิทั้งประเทศโดยเฉลี่ยสูงตลอดปี ทุกภาคได้รับรังสีดวงอาทิตย์ใกล้เคียงกันตลอดปี คือ
วันละประมาณ ๑๒ ชั่วโมง ความแตกต่างระหว่างค่าอุณหภูมิสูงสุดกับต่าสุดประจาวันก็มีไม่มากนัก
ในแต่ละวันทั้งประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเหมือนกั น คือ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วง
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ และอุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ในช่วง ๐๓๐๐ - ๐๖๐๐
ง. อุณหภูมิในเขตชุมชน เมืองเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นสร้าง
จากวัสดุก่อสร้างที่ดูดเก็บและคายพลัง งานความร้อนจากดวงอาทิตย์ มีต้นไม้ซึ่งให้ร่มเงาและช่วย
ระบายความร้อนน้อย นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ
และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งล้วนคายความร้อ นออกมา เป็นการเพิ่มอุ ณหภูมิแก่อากาศในเมือ ง
ดังนั้นเขตเมืองจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณนอกเมือง
จ. อิทธิพลของพืชพรรณ พืชพรรณมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิโดยการกาบังรังสี ดวงอาทิตย์
ไม่ให้ตกถึงพื้นดิน จึงทาให้อุณหภูมิของพื้นดินไม่แตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืน
อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่าสุดในแต่ละวันจึงไม่แตกต่างกันมากเหมือนพื้นที่โล่ง ในป่าทึบเขตร้อน
ระยะเวลาที่อุณหภูมิสูงสุดจะล่าช้ากว่าพื้นที่นอกป่าประมาณ ๑ ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดและต่าสุดใน
ป่าจะต่างกันประมาณ ๘ C และจะต่ากว่าอุณหภูมิภายนอกป่า ๑ ถึง ๓ C
ฉ. การคาดหมายอุ ณ หภู มิ ส าหรั บ ปฏิ บั ติ ก าร คชรน. การพยากรณ์ อ ากาศส าหรั บ
ปฏิบัติการ คชรน. การคาดหมายอุณหภูมิจะกระทาใกล้เคียง ๓ C ที่สุด และความหมายของคาที่ใช้
ในการพยากรณ์อากาศมีดังนี้
อากาศหนาวจัด หมายถึง มีอุณหภูมิ ต่ากว่า ๘ C
อากาศหนาว
หมายถึง มีอุณหภูมิ ระหว่าง ๘ - ๑๖ C
อากาศเย็น
หมายถึง มีอุณหภูมิ ระหว่าง ๑๖ - ๒๓ C

- ๑๓๐ อากาศร้อน
หมายถึง มีอุณหภูมิ ระหว่าง ๓๕ - ๔๐ C
อากาศร้อนจัด
หมายถึง มีอุณหภูมิ สูงกว่า ๔๐ C
ข-๔ ความชันของอุณหภูมิและความคงตัวของอากาศ
(Temperature Gradient and Atmospheric Stability)
ความคงตัวของอากาศใกล้กับพื้นโลก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปล่อยกระจายสารเคมี ขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิอากาศทางดิ่ง ตั้งแต่ระดับผิวโลกจนถึงความสูง ๔ เมตร (ถ้าเป็นการทาควันใช้ระดับความสูง
๑๒ เมตร แต่ถ้าเป็นการบินพ่นละอองใช้ความสูงของเพดานบินขณะพ่นละออง) ความคงตัวของ
อากาศอาจกาหนดได้เป็น ๓ อย่าง คือ คงตัว (Stable) ไม่คงตัว (Unstable) และ ระหว่างคงตัวกับ
ไม่คงตัว (Intermediate) โดยอาศัยความชันของอุณหภูมิทางดิ่งเป็นเครื่องกาหนด ความชันของ
อุณหภูมิทาให้เกิดสภาวะอากาศ ๓ สภาวะ คือ ผกผันตามสูง ตกต่าตามสูง และ คงที่ตามสูง ซึ่ง
เป็นตัวกาหนดความเหมาะสมสาหรับการปล่อยกระจายสาร คชรน.
ก. สภาวะผกผันตามสูง หรือ อินเวอร์ชัน (Inversion) อากาศมีความคงตัว ในสภาวะ
เช่นนี้อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น เกิดในคืนที่มีท้องฟ้าแจ่มใสหรือในห้วงเช้า
มืดจนถึง ๑ ชั่วโมงหลังดวงอาทิตย์ขึ้น กระแสอากาศที่ลอยขึ้นทางดิ่งจะถูกกดไว้หรือถูกต่อต้านไม่ให้
เกิดขึ้น ภายใต้สภาวะผกผันตามสูง ถ้าลมมีความเร็วไม่เกิน ๙ กม./ชม. (๕ นอต) สาร คชรน.ที่
ล่องลอยอยู่ในอากาศและควันจะมีประสิทธิผลยาวนานกว่าภายใต้สภาวะแบบอื่น กระแสลมระดับต่า
จะพัดในทิศทางค่อนข้างแน่นอน พาเอาสาร คชรน. และควันให้ลอยไปได้ไกลโดยไม่สูญเสียความ
เข้มข้น จึง เป็ นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการปล่อยกระจายสารเคมีและสารชีวะหรือทาควัน
กาบัง
ข. สภาวะตกต่าตามสูง หรือ แลพส์ (Lapse) อากาศไม่มีความคงตัว ในสภาวะเช่นนี้
อุณหภูมิของอากาศลดลงเมื่อระดับความสูง เพิ่มขึ้น เกิดในเวลากลางวันที่มีท้องฟ้าแจ่มใสและมี
อากาศร้อน อากาศร้อนที่ อยู่ใกล้พื้นโลกมีความไม่คงตัวจึง ลอยขึ้น เกิด เป็นความแปรปรวนของ
อากาศทางดิ่ง กลุ่มสาร คชรน. ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศหรือกลุ่มควันจะกระจัดกระจายและเจือจาง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสาหรับการปล่อยกระจายสารเคมีและชีวะหรือทาควัน
กาบัง สภาวะคงที่ตามสูงบางครั้งเกิดเหนือพื้นน้ากว้างใหญ่ในเวลากลางคืน
ค. สภาวะคงที่ตามสูง หรือ นิวทราล (Neutral) ความคงตัวของอากาศอยู่ระหว่างสภาวะ
ผกผันตามสูงกับตกต่าตามสูง ในสภาวะเช่นนี้อุณหภูมิของอากาศแทบจะไม่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเลย
เมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น เกิดในเวลากลางวันหรือกลางคืนที่มีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า หรือในป่าทึบ
และในห้วงที่สภาวะอากาศจะเปลี่ยน กล่าวคือ ๑ ถึง ๒ ชั่วโมงหลัง ดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ ๑ ถึง ๒
ชั่วโมงหลังดวงอาทิตย์ตก แต่ไม่ว่าจะมีเมฆปกคลุมท้องฟ้ามากน้อยเพียงใดและไม่ว่าจะเป็นห้วงเวลา
ใดของวัน สภาวะคงที่ตามสูงจะเกิดขึ้นเมื่อลมพัดด้วยความเร็วเกินกว่า ๑๘ กม./ชม. (๑๐ นอต) ใน

- ๑๓๑ สภาวะอากาศเช่นนี้สาร คชรน.และควันจะลอยตัวขึ้นทางดิ่งไม่มากนัก การใช้สารเคมีและชีวะหรือ
การใช้ควันกาบังได้ผลดีปานกลางตราบเท่าที่ความเร็วลมไม่สูงนัก
ตารางที่ ข – ๑ รหัสความคงตัวของอากาศ
รหัส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สภาพความคงตัว
ไม่คงตัวมาก
ไม่คงตัวปานกลาง
ไม่คงตัวเล็กน้อย
ระหว่างคงตัวกับไม่คงตัว
คงตัวเล็กน้อย
คงตัวปานกลาง
คงตัวมาก

สภาวะอากาศ
ตกต่าตามสูง
ตกต่าตามสูง
คงที่ตามสูง
คงที่ตามสูง
คงที่ตามสูง
ผกผันตามสูง
ผกผันตามสูง

ข-๕ ความกดอากาศ (Air Pressure)
อากาศเป็นสสารจึงมีน้าหนัก และน้าหนักของอากาศก่อให้เกิดความกดเรียกว่า ความกด
อากาศ ดังนั้นความกดอากาศและน้าหนักของอากาศจึงเป็นผลของกันและกัน หน่วยที่นิยมใช้วัด
ความกดอากาศคือ มิลลิบาร์ มิลลิเมตร เซนติเมตร และนิ้ว
ข-๖ ความชื้น (Humidity)
ความชื้นหมายถึงไอน้าที่อยู่ในอากาศ ดังนั้น อากาศชื้นหมายถึงอากาศที่มีไอน้าเจือปนอยู่
ก. ปริมาณไอน้าในอากาศ ณ อุณหภูมิหนึ่ง อากาศรับเอาไอน้าไว้ได้ปริมาณจากัด เมื่อรับ
ไว้จนเต็มขีดความสามารถแล้วอากาศจะอิ่มตัว ไอน้าส่วนเกินจะควบแน่นกลายเป็นละอองน้า ซึ่งใน
ระดับสู งจะเกาะกลุ่ มกันเป็น ก้อนเมฆ การแสดงปริมาณไอน้าในอากาศเพื่อ ให้ทราบว่ าอากาศมี
ความชื้นมากน้อ ยเพี ยงใด กาหนดได้หลายวิธี เป็ นต้นว่ า แสดงเป็นความชื้ นสัม บูรณ์ ความชื้ น
สัมพัทธ์ จุดน้าค้าง และความชื้นจาเพาะ
ข. ความชื้นสัมบูรณ์หรือความชื้นแท้ (Absolute Humidity) คือ น้าหนักของไอน้าที่มีอยู่
ในอากาศปริมาตรหนึ่ง แสดงในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่น ๑๐ กรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ ปริมาณไอน้าที่มีอยู่ในอากาศขณะหนึ่ง
ขณะใด คิดเป็นร้อยละของปริมาณไอน้าที่อากาศจะรับไว้ได้จนอิ่มตัวที่อุณหภูมิและความกดอากาศ
ขณะนั้น เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ ๕๐% หมายความว่า ไอน้าในอากาศมีเพียงครึ่ง หนึ่งที่อากาศใน
ขณะนั้นจะรับไว้ได้ ความชื้นสัมพัทธ์ช่วยให้ทราบว่าอากาศมีความชื้นมากน้อยเพียงใดและใกล้การ
อิ่มตัวเพียงใด
ข-๗ เมฆ (Cloud)
ก. เมฆ คือ ละอองน้าในบรรยากาศ เกิดจากการควบแน่นของไอน้าในอากาศ ละอองน้า
แต่ละหยดมีขนาดเล็กมาก (เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ๐.๐๒ ถึง ๐.๐๖ มิลลิเมตร) เมื่อมีจานวนมาก

- ๑๓๒ ก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ละอองน้าของเมฆจะต้องมีอนุภาคเล็ก ๆ เช่น เกลือ และฝุ่นละอองเป็น
แกนกลาง ถ้าอากาศมีอุณหภูมิต่ากว่า ๐ C ละอองน้าเหล่านี้จะกลายเป็นผลึกน้าแข็งเล็ก ๆ
ข. อิทธิพลของเมฆที่มีต่อสภาพอากาศ เมฆมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศระดับต่า ถ้ามีเมฆปก
คลุมเต็มท้อ งฟ้า รังสีด วงอาทิตย์จ ะมาถึงพื้นโลกน้อยลงมาก ผลที่มีต่ ออุณหภูมิอากาศขึ้นอยู่กั บ
ปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าและความหนาของเมฆ
(๑) ถ้ามีเมฆระดับต่าปกคลุมเต็มท้องฟ้าเป็นเวลานานติดต่อกัน จะเกิดสภาวะคงที่
ตามสูง และสภาพอากาศใกล้พื้นโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงประจาวันน้อยมาก
(๒) ถ้าท้องฟ้ามีเมฆระดับต่าเป็นส่วนมากหรือมาก จะเกิดสภาวะอากาศไม่คงตัวปาน
กลาง (สภาวะตกต่าตามสูง) ในเวลากลางวัน และคงตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง (สภาวะผกผันตามสูง )
ในเวลากลางคืน
(๓) เมื่อท้องฟ้าโปร่งถึงมีเมฆบางส่วน จะเกิดสภาวะอากาศไม่คงตัวปานกลางถึงไม่คง
ตัวมาก (สภาวะตกต่าตามสูง ) ในเวลากลางวัน และคงตัวปานกลาง (สภาวะผกผันตามสูง ) ในเวลา
กลางคืน ไม่ว่าจะเมฆนั้นจะเป็นชนิดใดและสูงขนาดไหน
(๔) เมื่อท้องฟ้าแจ่มใสประกอบกับมีลมพัดอ่อน ๆ หรือลมสงบ จะเกิดสภาวะอากาศ
ไม่คงตัวมากในเวลากลางวัน และคงตัวมากในเวลากลางคืน
(๕) เมื่อเมฆก่อตัวทางตั้ง (เมฆรูปทั่ง) จากสภาวะตกต่าตามสูงใต้ฐานเมฆนั้น ความชัน
ของอุณหภูมิใต้เมฆก้อนนี้จะเปลี่ยนแปลงมาก จะมีฝนตกฟ้าคะนองตามมา จึงไม่เหมาะสาหรับการ
ใช้อาวุธเคมีหรือชีวะ
ข-๘ หมอก (Fog)
ก. หมอก คือ ละอองน้าที่เกิดจากการควบแน่นและลอยตัวในบรรยากาศชั้นต่าใกล้พื้น
โลก ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า หมอกคือเมฆที่อยู่ติดกับพื้นโลกนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามหมอกจะไม่
ลอยสูงขึ้นไปเป็นเมฆ
ข. ในประเทศไทย หมอกมักจะเกิดในวันที่มีท้องฟ้าโปร่ง ความชื้นสัมพัทธ์สูง ลมสงบหรือ
ลมอ่อน ส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดในเวลา ๐๓๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ในฤดูหนาว ต่อมาเมื่อมีแสงแดดจัดและ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะสลายตัวไป (ละอองน้าระเหยเป็นไอน้ากลับสู่บรรยากาศ)
ข-๙ หยาดน้าฟ้า (Precipitation)
หยาดน้าฟ้า หมายถึง น้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าถึงพื้นโลก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะของเหลว
เช่น ฝน และน้าค้าง หรือในสภาวะของแข็ง เช่น น้าฝนแข็ง ลูกเห็บ และหิมะ การที่หยาดน้าฟ้าจะ
ตกลงมาเป็นของเหลวหรือของแข็งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศว่าร้อนหรือเย็นเพียงใด
----------------------------------

ผนวก ค
ความล่อแหลม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ค-๑ กล่าวเบื้องต้น
การป้องกัน คชรน. เป็น เพียงส่วนหนึ่งของความล่อแหลมทั้งปวง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ช่วยให้บรรลุผลสาเร็จในจัดเตรียมแผนการป้องกันกาลัง รบ
การประเมินเฉพาะผลกระทบด้าน คชรน. แยกต่างหาก โดยไม่รวมภัยคุกคามอื่น ๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึ้น ทาให้การบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปฏิบัติ การ
ป้องกัน คชรน.
ค-๒ การวิเคราะห์ความล่อแหลม
ก. ความล่อแหลมเป็น ความอ่อนแอที่แฝงอยู่ในกองทัพ ความล่อแหลมได้แก่ ความ
ด้อยประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การเตรียมความพร้อม การฝึก การตระหนักรู้
การเตือนภัย การรักษาความปลอดภัย การเสริมที่มั่นให้แข็งแรง ความซ้าซ้อน/การสนับสนุน และ
ขีดความสามารถในตอบสนองต่อภัยคุกคาม การประเมินความล่อแหลมเป็นกระบวนการตรวจสอบ
ความอ่อนไหวของหน่วยที่จะถูก โจมตีจากภัยคุ กคามที่แน่ชัดจากผลการประเมินภัยคุกคามและ
อันตรายที่เกิดขึ้น การประเมินความล่อแหลมเป็ นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลความล่อแหลม
ของหน่วย อันประกอบด้วยข้อมูลด้านกาลังพล ยุทโธปกรณ์ และการจัด ระบบสารสนเทศ และการ
ปฏิ บั ติ การประเมิ น ความล่ อ แหลมอาจด าเนิ น การโดยนายทหารจเรของกองทัพ ซึ่ งเป็ น การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพการยุ ท ธ์ และประเมิ น จากการส่ ง ก าลั ง พลและยุ ท โธปกรณ์ เ ข้ า ประจ าการ
นอกจากนั้นการประเมินความล่อแหลมอาจดาเนินการโดยทหารช่าง และผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการ
เฉพาะทางเพื่อประเมินความล่อแหลมในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ข. ผลจากการประเมินความล่อแหลมคือการระบุถึงข้อบกพร่องหรือความอ่อนแอที่ทา
ให้หน่วย รวมทั้งพื้นที่ และเหตุการณ์พิเศษ อยู่ในภาวะล่อแหลมอย่างแน่ชัดหรือมีโอกาสเกิดภั ย
คุกคาม
ค-๓ การประเมินความเสี่ยง
ข้อพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงมี ๓ ประการ ดังนี้
ก. มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ด้าน คชรน. ที่เกิดจากภัยคุกคามหรือจาก
อันตรายด้าน คชรน.
ข. มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสเกิดความล่อแหลมจาเพาะซึ่งทาให้เสียเปรียบ
ค. ผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจในแง่ของจานวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งระดับการได้บาดเจ็บ
ของกาลังพล ความเสียหายของยุทโธปกรณ์หรืออาคารสถานที่ การสูญเสียหรือการบิดเบือนข้อมูล
ข่าวสาร หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ เช่น ลัทธิความเชื่อหรือทัศนคติของสาธารณชน
จากระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือความรุนแรงของภัยคุกคาม

- ๑๓๔ ค-๔ การจัดการความเสี่ยง
ฝอ.คชรน. มี ส่ ว นช่ ว ยในกระบวนการจั ด ท าแผนยุ ท ธการ ด้ ว ยการเน้ น ให้ เ ห็ น ความ
ล่อแหลมของส่วนกาลังรบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบ ฝอ.คชรน. ยังมีส่วนช่วย
ในกระบวนการจัดการความเสี่ยงซึ่งมีการปฏิบัติเป็น ๔ ขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้ การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ การจัดการความเสี่ยงเป็นการรวม
การประเมินคุณค่าของหน่วย ภัยคุกคามและความล่อแหลม โดยคิดความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยง
จากการผ่อนปรนหรือจากการสูญเสียเทียบกับความเสียหายจากมาตรการควบคุมและผลกระทบต่อ
การบรรลุภารกิจ
----------------------------------

ผนวก ง
ระบบการเตือนภัยและการรายงานด้านเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์
ง-๑ กล่าวเบื้องต้น (Background)
การรวบรวม การประเมินค่า และการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้าน คชรน. เป็นสิ่งสาคัญมาก
สาหรับการหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ ระบบการเตือนภัยและการรายงานด้าน คชรน. เป็นพื้นฐาน
สาคัญสาหรับการหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ ผบ.หน่วย ทุกระดับ ต้องได้รับข่าวสารการโจมตีที่ผ่านการ
ประเมินค่า และการปล่อยกระจายที่ไม่ใช่การโจมตี (ROTA) ด้วยอาวุธ/สาร คชรน. ที่ถูกต้องและ
ทันเวลา วิธีที่ใช้ในการเตือนภัยคือระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. (CBRNWRS) ซึ่งมีส่วน
ช่ ว ยในการแสวงข้ อ ตกลงใจใช้ ม าตรการปู อ งกั น ที่ จ าเป็ น รวมทั้ ง วางแผนการปฏิ บั ติ ก ารตาม
สถานการณ์
ง-๒ โครงสร้างการจัด (Organization)
ระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. เป็นการจัดระบบข้อมูลข่าวสารสาหรับภาพ
ปฏิบัติการร่วมด้าน คชรน.
ก. พื้นที่การเตือนภัยและการรายงานด้าน คชรน. เพื่อการจัดระบบการรายงาน การ
ประเมิน ค่า และการแลกเปลี่ย นข้อมูลข่ าวสารด้าน คชรน. ควรกาหนดพื้นที่แ ละเขตของข้อมู ล
ข่าวสารดังต่อไปนี้
(๑) พื้ น ที่ สั ง เกตการณ์ ด้ า น คชรน. เป็ น พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยเขต
สังเกตการณ์ด้าน คชรน. หลายเขต ถ้า การปฏิบัติการในพื้นที่ที่ยัง มิได้กาหนดพื้ นที่สัง เกตการณ์ไ ว้
เป็นการล่วงหน้า ต้องกาหนดพื้นที่สาหรับการสังเกตการณ์ด้าน คชรน. ให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของหน่วย
(๒) เขตสัง เกตการณ์ด้ าน คชรน. เป็ นพื้ นที่ ทางภูมิ ศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ให้ มี ห น้า ที่
รวบรวมและรายงานข้อมูลข่าวสารการระเบิดจากอาวุธของข้าศึกหรือที่ไม่ทราบแหล่งที่มา รวมถึง
การโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ การแพร่ กระจายสาร คชรน. และผลอันตรายจากการเปื้อนพิษ
เขตสังเกตการณ์ด้าน คชรน. ต้องครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กาหนดขึ้นโดยพื้นที่สังเกตการณ์
ด้าน คชรน. ตัวอย่างของเขตสาหรับสังเกตการณ์ด้าน คชรน. คือพื้นที่ปฏิบัติการของกองพล ในส่วน
รับผิดชอบของกองกาลังทางบก
ข. ศูนย์หรือส่วนการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. ส่วนนี้รับผิดชอบในการดาเนิน
กรรมวิธีและประเมินค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้าน คชรน. ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นสิ่งจาเป็นและมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาจัดทาภาพปฏิบัติการร่วมด้าน คชรน. รวมไปถึงช่วยในการปรับปรุง สนามรบด้านการข่าว
ให้เป็นปัจจุบัน

- ๑๓๖ ง-๓ การจัดการข้อมูลข่าวสาร (Information Management)
การจัดการระบบการเตือนภัยและการรายงาน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของ
กองกาลังร่วม ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. ต้องดาเนินการรวบรวม รายงาน และประเมินค่า
โดยกระบวนการประเมินค่าและการจัดเตรียมข้อมูลสนามรบด้านการข่าวให้เป็นปัจจุบัน ในขณะที่
ยังอยู่ในกระบวนการรับและการจัดเตรียมข้อมูลด้านสนามรบด้านการข่าว ต้องมีการรวบรวมและ
รายงานข้ อ มู ลเป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง มั ก รบกวนระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีหากไม่มีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม
ก. การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เป็นขั้น ตอนแรกของระบบการเตือนภัยและการรายงาน
ด้าน คชรน. จึงต้องตกลงใจเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเตือนภัยและการรายงาน และ
กาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล โดยที่ข้อมูลข่าวสารมี ๒ ประเภท คือข้อมูลที่ไ ด้จากผู้
สัง เกตการณ์จากการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. และข้อ มูลที่ไ ด้จากการเฝูาตรวจ สารวจ และการ
ลาดตระเวน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุบริเวณที่มีอันตราย โดยปกติ ทุกหน่วยมีหน้าที่ต้องสังเกตการณ์การ
โจมตีของข้าศึกและบันทึกไว้ แต่ทุกหน่วยไม่จาเป็ นต้องส่ง “รายงาน คชรน.๑” โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น หลายหน่วยที่สังเกตพบเห็นการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ หากทุกหน่วยต่างระดมส่ง
รายงานขึ้นไป ข้อมูลที่ได้อาจไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้เลย ด้วยเหตุนี้ หน่วยที่ได้รับ
เลือกให้เป็น หน่วยสังเกตการณ์ ซึ่ง หมายถึง หน่วยที่มีเครื่องมือการวัดได้อย่างแม่นยา ต้องหน้าที่
รับผิดชอบส่ง “รายงาน คชรน.๑” หน่วยลักษณะนี้เรียกว่า “หน่วยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วย
สัง เกตการณ์” โดยปกติแล้วหน่วยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ส่ง รายงาน คชรน. มักกาหนดไว้ใน
รปจ. คาสั่งยุทธการ หรือแผนยุทธการ สาหรับหน่วยอื่น ๆ นั้น อาจมอบหมายให้เป็นหน่วยจัดทา
รายงาน คชรน. เพิ่มเติมได้ ในระหว่างการปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดยจะพิจารณาจากที่ตั้ง ของหน่วย
ซึ่งอาจเป็นหน่วยที่ได้ระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในคาสั่งยุทธการ
(๑) หน่วยทีไ่ ด้รับมอบหมายเป็นหน่วยสังเกตการณ์ โดยที่ทุกหน่วยอาจกาหนดให้มี
หน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารบางประการ แต่การเลือกหน่วยสังเกตการณ์การโจมตีโดยตรงนั้น มัก
เป็นหน่วยมีขีดความสามารถและมีที่ตั้งหน่วยเหมาะสม หน่วยสัง เกตการณ์ต้องให้ข้อมูล ของฝุาย
ข้าศึกที่ถูกต้องแม่นยามากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่สนใจ (Area of Interest :
AOI) ทั้ ง นี้อาจจ าเป็นต้อ งอาศัย ทั้ ง ผู้สังเกตการณ์ท างภาคพื้ นดินและผู้สัง เกตการณ์ทางอากาศ
ผู้สังเกตการณ์ต้องให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาการพยากรณ์บริเวณพื้นที่อันตราย และการประเมิน
ความเสียหายจากอาวุธ คชรน. โดยปกติ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์มักเป็นข้อมูลดิบที่ส่งใน
รูปแบบรายงานตามมาตรฐาน ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กาหนดไว้ในคาสั่งยุทธการ ซึ่งได้
ระบุวิธีการติดต่อสื่อสารหลักและวิธีการติดสื่อสารสารองไว้แล้ว
(ก) การสั ง เกตการณ์ ท างภาคพื้ น ดิ น การเลื อ กหน่ ว ยสั ง เกตการณ์ ท าง
ภาคพื้นดิน จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ๑๓๗  ตาแหน่งที่ตั้งหน่วยในสนามรบ
 มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้งานได้
 ภารกิจ (ปัจจุบันและในอนาคต)
 ได้รับการฝึกและมีประสบการณ์
 มีเครื่องมือวัดที่ถูกต้องแม่นยา
(ข) การสังเกตการณ์ทางอากาศ การสัง เกตการณ์จากเครื่องบิน เป็นการให้
ข้อมูลการโจมตีด้วยอาวุธ คชรน. ได้อย่างถูกต้องแม่นยา ผบ. หน่วยบิน ต้องคัดเลือกนักบิน พร้อม
กับแนะนาให้รู้จักวิธีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการโจมตี วัน เวลา ที่เกิด การโจมตี และ
ตาแหน่งที่ถูกโจมตี ถ้าทาการวัดตัวแปร (parameter) ด้านเมฆ จาเป็นต้องทราบระยะทางระหว่าง
ตาแหน่ง ของตนกับตาแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ นักบินมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความสูง ดัง นั้นจึง
มองเห็น และรายงานตาแหน่ง จุ ดศู นย์ กลางการโจมตี (Ground Zero: GZ) ได้อ ย่า งแม่น ย า
นอกจากนั้นยังสามารถมองเห็นและประมาณการความกว้างของหลุมระเบิดได้ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้
จะไม่ได้จากหน่วยสังเกตการณ์ทางภาคพื้นดิน
(๒) ข้อมูลจากการเฝูาตรวจ การสารวจและการลาดตระเวน ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ใน
รูปแบบรายงานมาตรฐาน เรียกว่า “รายงาน คชรน.๑” เป็นข้อมูลขั้นต้นสาหรับใช้ในการคาดการณ์
ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น สาหรับรายงานการพยากรณ์ (รายงาน คชรน.๓) เป็นการคาดการณ์ถึงพื้นที่
อันตรายใต้ลมจากจุดที่มีการแพร่กระจาย ข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยที่รายงานเป็น ข้อมูลตาแหน่งที่
เปื้อนพิษจริง
(ก) ข้อมูลย้อนกลับได้จากการเฝูาตรวจ สารวจและการลาดตระเวน (รายงาน
คชรน.๔) การปฏิบัติการเฝูาตรวจและการลาดตระเวน เป็นข้อมูลขั้นต้นถึงตาแหน่งที่อาจมีอันตราย
จาก คชรน. การรายงานขั้นต้นจากการเฝูาตรวจและการลาดตระเวนใช้การส่งผ่านทางช่องการข่าว
เพื่อส่งให้ศูนย์หรือฝุาย คชรน. ไปดาเนินกรรมวิธี ข่าวสารข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่ง เข้าไปในระบบการ
ควบคุมบังคับบัญชา (ระบบเครือข่ายการเตือนภัยร่วม: JWARN)
(ข) ข้อมูลที่ได้จากรายงาน คชรน.๔ จะนามากาหนดจุด (plot) บนแผนที่
สถานการณ์ หากต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ ฝุาย คชรน. อาจสั่งให้หน่วย (พิจารณาจากที่ตั้ง
และขีดความสามารถของหน่วย) ดาเนินการรวบรวมและส่งข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภท
ของข้อมูลที่ต้องการ หน่วยที่ถูกสั่งให้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล อาจเป็นหน่วยในอัตราของหน่วย
ปูองกัน คชรน. หรืออาจเป็นหน่วยลาดตระเวน คชรน. ก็ได้
(ค) การรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน คชรน. เป็นความพยายามร่วมกันระหว่าง
หน่วยทางยุทธวิธีและการดาเนินการของฝุาย คชรน. โดยที่ ฝุาย คชรน. ดาเนินการวางแผนและสั่ง
การในการพยายามรวบรวมข้อมูลข่าวสาร โดยปกติ รปจ.สนาม คาสั่งยุทธการ หรือแผนยุทธการ
มักระบุหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อนาไปประเมินค่า

- ๑๓๘ ข. การประเมินค่าข้อมูลข่าวสาร หลังจากการโจมตีและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล
ข่าวสารแล้ว ข้อมูลข่าวสารจะถูกจัดส่งให้ดาเนินกรรมวิธีที่ศูนย์หรือฝุาย คชรน. เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การเตรียมสนามรบด้านการข่าวให้เป็นปัจจุบัน สาหรับหน่วยรองอาจใช้เป็น ข้อมูลดิบเพื่อนาไป
พัฒนาปรับปรุงด้านการข่าวของตน จนกว่าจะได้รับข้อมูลรายละเอียดจากฝุาย คชรน.
ค. การส่ ง ข้อมู ลข่าวสาร กระบวนการส่ง ข้อมู ลข่าวสารของฝุา ย คชรน. เป็น ขั้ นตอน
สาคัญประการหนึ่งในระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. การสื่อสารหรือการติดต่อสื่อสาร
ที่ระบุไว้ใน รปจ. คาสั่งยุทธการ หรือในแผนยุทธการ หมายถึงประเภทข้อมูลข่าวสาร ที่จะจัดส่งไป
ยังหน่วยระดับใด ในรูปที่ ง – ๑ แสดงให้เห็นทิศทางการไหลของรายงานประเภทต่าง ๆ โดยปกติ
การไหลของข้อมูลด้าน คชรน. จะผ่านทางสายการบังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นในบาง
กรณี
บก.ควบคุม

ฝุาย คชรน.

หน่วยที่ถูกกาหนดให้สังเกตการณ์/หน่วยลาดตระเวน, สารวจ หรือเฝูาตรวจ
รายงาน คชรน.๑ หรือ รายงาน คชรน.๔
รายงาน คชรน.๒ รายงาน คชรน.๓ หรือรายงาน คชรน.๕
รายงาน คชรน.๑ (นิวเคลียร์) (เฉพาะหน่วยสังเกตการณ์เท่านั้น)

รูปที่ ง – ๑ การไหลของรายงาน คชรน.
(๑) ศูนย์หรือฝุาย คชรน. อาจร้องขอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เช่นข้อมูลจาก ลว. และ
จากการสารวจ หน่วย ลว./สารวจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่ง ข้อมูลกลับตรงไปยัง ฝุาย คชรน.
และควรส่งสาเนาข้อมูลข่าวสารไปให้หน่วยแม่ได้รับทราบด้วย ในกรณีที่จาเป็น ชุด ลว./สารวจ อาจ
ต้องได้รับการบันทึกข้อมูลการได้รับอันตรายและการสัมผัสสาร คชรน. ไว้ด้วย
(๒) หน่วยที่รับมอบหมายให้เป็นหน่วยสังเกตการณ์ ส่งรายงานตรงไปยัง ฝุาย คชรน.
ได้ทันที

- ๑๓๙ (๓) หน่วยสมทบหรือหน่วยที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการ ซึ่งอาจจะไม่ได้ติดต่อกับหน่วย
แม่โดยตรง ในกรณีเช่นนี้ควรส่งรายงานไปยัง บก.หน่วย ของตนด้วย
(๔) หน่วยอิสระที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ส่งรายงานไปยัง บก. ควบคุมพื้นที่ปฏิบัติการ
(๕) วิธีก ารที่ใช้ ส่ง ข้อมู ลข่ าวสารขึ้นอยู่กั บสถานการณ์ท างยุ ทธวิธีแ ละภารกิจ ของ
หน่วย สาหรับวิธีการส่งที่มีรูปแบบเฉพาะจะระบุไว้ในคาสั่งยุทธการ แผนยุทธการ หรือใน รปจ.ของ
หน่วย
(๖) รายงาน คชรน. ควรจัดรูปแบบไว้เป็นการล่วงหน้า และมีข้อความสั้นกระชับแต่ได้
ใจความเท่าที่จะทาได้ ในกรณีนี้ การติดต่อสื่อสารทางสายเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ง-๔ ประเภทของรายงาน (Types of Report)
ระบบการเตือนภัยและการรายงานใช้แบบการรายงานมาตรฐาน เพื่อให้การจัดการและ
การแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพการปฏิบัติการร่วมด้าน คชรน. (CBRN COP) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ก. รายงาน คชรน. มาตรฐาน ระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. ประกอบด้วย
รายงานมาตรฐานสาหรับเหตุการณ์ ด้าน คชรน. มี ๖ ประเภท มีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อตกลง (Standardization Agreement: STANAG) ของกลุ่มประเทศองค์การสนธิสัญญาปูองกัน
แอตแลนติกเหนือ (NATO) ร่วมกับรูปแบบรหัสคาพูดสาหรับการสื่อข้อความของสหรัฐอเมริกา (US
message text format : USMTF) โดยที่การรายงานเกี่ยวกับ คชรน. แต่ละประเภท สหรัฐอเมริกา
และกลุ่มประเทศพันธมิต รนาโต้ ใช้รหัสการสื่อข้ อความเหมือนกัน เพื่อให้มีความถูก ต้อง เข้าใจ
ตรงกัน และสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้ นอกจากนั้นยัง ช่วยให้การส่ง และการแจกจ่ายข้อมู ล
ข่าวสารรวดเร็วขึ้น สาหรับรูปแบบรายงาน คชรน. มาตรฐาน มีดังนี้
(๑) รายงาน คชรน.๑ เป็นรายงานจากผู้สังเกตการณ์ ในรายงานนี้จะให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการโจมตีด้วย คชรน.
(๒) รายงาน คชรน.๒ ใช้สาหรับการส่งรายงานที่ผ่านการประเมินค่าแล้ว โดย
อาศัยข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากรายงาน คชรน.๑ ตั้งแต่ ๒ ฉบับ ขึ้นไป
(๓) รายงาน คชรน.๓ ใช้สาหรับการเตือนภัยอย่างเร่งด่วนจากการพยากรณ์
พื้นที่เปื้อนพิษและมีอันตราย
(๔) รายงาน คชรน.๔ ใช้สาหรับการรายงานข้อมูลที่ได้จากการตรวจ และการ
ส่งผลที่ได้จากการเฝูาตรวจและการสารวจ อาจใช้รายงานนี้หากไม่ได้สังเกตพบเห็นการโจมตีและได้
ตรวจพบการเปื้อนพิษเป็นครั้งแรก
(๕) รายงาน คชรน.๕ ใช้สาหรับการส่งข้อมูลข่าวสารการเปื้อนพิษจริง ใน
รายงานนี้สามารถเพิ่มข้อมูลที่ คาดว่าเกิดเปื้อนพิษได้ แต่จะมีเฉพาะพิกัด ตาแหน่ง ที่เปื้อนพิษจริง
เท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในรายงาน

- ๑๔๐ (๖) รายงาน คชรน.๖ ใช้ในการส่งข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์ด้าน คชรน.
(๗) รายงาน คชรน. เป็นรูปแบบมาตรฐานและรายการแต่ละบรรทัด หมายถึง
ข่าวสารสั้น ๆ (ในตารางที่ ง – ๑) ในระบบการเตือนภัยและการรายงาน คชรน. ใช้หลักพื้นฐานของ
ระบบรหัสตัวอักษร สาหรับรายงาน คชรน. แต่ละประเภท ประกอบด้วยลาดับบรรทัดไล่เรียงต่อกัน
ไปซึ่งมีความหมายเฉพาะในแต่ละบรรทัด ดังได้อธิบายไว้ในตารางที่ ง – ๑ โดยรายงาน คชรน. เริ่ม
ด้วยข้อความทั่วไปเป็น ส่วนหัว ซึ่งประกอบด้วย เลขรายงาน คชรน. (๑ – ๖) และเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น
ตารางที่ ง – ๑ รูปแบบมาตรฐานและความหมายในแต่ละบรรทัด
บรรทัด:
ALPHA (อัลฟา)
BRAVO (บราโว่)
CHARLI (ชาร์ลี)
DELTA (เดลต้า)
FOXTROT (ฟอกซ์ทร็อต)
GOLF (กอล์ฟ)
HOTEL (โฮเต็ล)
INDIA (อินเดีย)
JULIET (จูเลียต)
KILO (กิโล)
LIMA (ลิมา)
MIKE (ไมค์)
MIKER (ไมค์โรมิโอ)
NOVEMBER (โนเวมเบอร์)
OSCAR (ออสก้าร์)
PAPAA (ปาปูาอัลฟา)
PAPAB (ปาปูาบราโว่)
PAPAC (ปาปูาชาร์ลี)
PAPAD (ปาปูาเดลต้า)
PAPAX (ปาปูาเอกซ์เรย์)
QUEBEC (ควีเบ็ค)
ROMEO (โรมีโอ)
SIERRA (เซียร่า)
TANGO (แทงโก้)

ความหมาย:
เลขลาดับการโจมตี
ตาแหน่งของผู้สังเกตการณ์และทิศทางการโจมตีหรือเกิดเหตุการณ์
หมู่วันเวลา ที่รายงานหรือการสังเกตการณ์หรือเหตุการณ์สิ้นสุด
หมู่วันเวลา ที่เกิดการโจมตี หรือเกิดการระเบิด และการโจมตีสิ้นสุด
ตาแหน่งที่เกิดการโจมตีหรือเกิดเหตุการณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส่งยุทธปัจจัยและจานวนของยุทธปัจจัย
ประเภทการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
ข้อมูลการปล่อยกระจายจากการโจมตีด้วยอาวุธเคมี – ชีวะ หรือการปล่อย
กระจายที่ไม่ใช่การโจมตี (ROTA)
เวลาแสงถึงเสียง (วินาที)
ลักษณะของหลุมระเบิด
ความกว้างของเมฆนิวเคลียร์หลังการระเบิด H + 5 นาที
การวัดเมฆนิวเคลียร์คงตัวหลังการระเบิด H+10 นาที
ลักษณะการและสถานการณ์การปล่อยกระจายที่ไม่ใช่การโจมตี
ประมาณขนาดอาวุธนิวเคลียร์ (ในหน่วยกิโลตัน)
หมู่วันเวลาที่ใช้อ้างอิงในการประมาณการเส้นชั้นรังสี
การพยากรณ์การโจมตีหรือการปล่อยกระจายและพื้นที่อันตราย
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว แปรการพยากรณ์ อั น ตรายจากการตกของฝุุ น
กัมมันตรังสี
การวัดเส้นขอบนอกของเมฆนิวเคลียร์โดยใช้เรดาร์
การวัดทิศทางใต้ลมของเมฆนิวเคลียร์โดยใช้เรดาร์
บริเวณพื้นที่ที่เกิดอันตรายตามการรอบการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
พิกัดที่อ่านค่า, เก็บตัวอย่างและการตรวจวัด และประเภทการอ่านค่า ,
ประเภทเก็บตัวอย่าง และประเภทการตรวจวัด
ระดับการเปื้อนพิษ, แนวโน้มค่าอัตรารังสี และแนวโน้มอัตราการสลายตัว
หมู่วันเวลาที่อ่านค่า หรือตรวจพบการเปื้อนพิษครั้งแรก
ลักษณะภูมิประเทศหรือสภาพภูมิประเทศ และลักษณะของพืชพรรณ

- ๑๔๑ ตารางที่ ง – ๑ รูปแบบมาตรฐานและความหมายในแต่ละบรรทัด (ต่อ)
บรรทัด:
WHISKEY (วิสกี้)
XRAYA (เอกซ์เรย์อัลฟา)
XRAYB (เอกซ์เรย์บราโว่)
YANKEE (แยงกี้)
ZULU (ซูลู)
GENTEXT (เจนเท็กซ์)

ความหมาย:
ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์
ข้อมูลเส้นขอบการเปื้อนพิษจริงบนแผนที่
ข้อมูลเส้นขอบการเปื้อนพิษที่ได้การพยากรณ์บนแผนที่
ทิศทางใต้ลมและความเร็วลมใต้ทิศทางลม
สภาพอากาศจริง
ข้อความทั่วไป (หมายเหตุ)

ข. ระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์ (MERWARN) ระบบการเตือนภัยการเปื้อนพิษอย่างง่าย
ได้กาหนดขึ้นโดยกลุ่มประเทศสนธิสัญญาปูองกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) สาหรับการประกาศเตือน
ภัยการเปื้อนพิษทีอ่ าจมีอันตรายสาหรับเรือพาณิชย์ ข่าวสารในระบบนี้ แบ่งตามกลุ่มประเทศนาโต้
มี ๕ ประเภท
(๑) ข่าวสารทิศทางลมยังผล (Effective Downwind Message – EDM) เพื่อการ
เตือนภัย คชรน. สาหรับเรือพาณิชย์ ใช้ในการพยากรณ์การตกของฝุุนกัมมันตรังสี ที่เป็นผลจากการ
ระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ที่มีขนาด ๑ เม็กกะตัน (MT) สาหรับการระเบิดในทะเล ซึ่งเป็นข้อมูล
สาหรับกัปตันเรือพาณิชย์เกี่ยวกับการสังเกตการณ์การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินที่
เกิดจากผลกระทบในพื้นที่จากการตกของฝุุนกัมมันตรังสี
(๒) รายงาน คชรน.๓ (นิวเคลียร์) ของระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์ ข่าวสารนี้จะถูก
แจกจ่ายหลังจากการโจมตีด้วยอาวุธ นิวเคลียร์ และข้อมูลการตกของฝุุนกัมมันตรัง สีหรือลาดั บ
เหตุการณ์ระเบิด
(๓) ข่าวสารอันตรายใต้ ลมจากสารเคมีเพื่อการเตือนภัย คชรน. สาหรับเรือพาณิชย์
(Chemical Downwind Message - CDM) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการพยากรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ใน
ขั้นตอนการพยากรณ์พื้นที่อันตรายใต้ลมจากสารเคมี
(๔) รายงาน คชรน.๓ (เคมี) ของระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์ ข่าวสารนี้จะถูก
แจกจ่ายโดยเร่งด่วนเพื่อการพยากรณ์การเปื้อนพิษจากสารเคมีและพื้นที่อันตราย
(๕) คาสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางของระบบการเตือนภัยเรือพาณิชย์ ซึ่งเป็นคาสั่งให้เปลี่ยน
เส้นทางทั่วไป ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับภัยคุกคามจากการตกของฝุุ นกัมมันตรัง สี ซึ่ง เป็นวิธี ที่พาณิชย์นาวี
ปฏิบัติได้โดยอิสระตามคาแนะนาให้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือปกติ
หมายเหตุ : ในบางกรณี การเตือนภัยการเปื้อนพิษด้วยภาษาธรรมดา ๆ อาจมีประสิทธิภาพกว่า
ภาษาตามรูปแบบที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

- ๑๔๒ ค. การเตือนภัยการโจมตี (STRIKEWARN) กองกาลังฝุายเดียวกันจาเป็นต้องได้รับการ
แจ้งเตือนล่วงหน้าจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีฝุายเดียวกันไปตั้งหน่วยอยู่ใน
พื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่จาเป็น ดังนั้นข้อมูลข่าวสารการโจมตีมีการแจ้งเตือนผ่านทาง “การเตือน
ภัยการโจมตี” (STRIKEWARN) ข่าวสารนี้อาจนาไปประยุกต์ใช้กับกองกาลังที่อาจได้รับผลกระทบ
ข่าวสารการแจ้งเตือนการโจมตี มีรูปแบบที่ใช้ในกระบวนการประมวลข่าวสารด้วยระบบอัตโนมัติ
(Automatic Data Processing - ADP) แต่สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารอย่างอื่นในการส่งการ
แจ้งเตือนการโจมตี
ง. รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศ (MET and Weather Report) ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาที่เป็นปัจจุบันจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพยากรณ์พื้นที่อันตรายใต้ลมจากการตกของฝุุน
กัม มัน ตรั ง สี และจากสารเคมี – ชี วะ รวมไปถึ ง อัน ตรายจากการแพร่ ก ระจายที่ ไ ม่ ใช่ ก ารโจมตี
(Release Other Than Attack: ROTA) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจะถูกส่งในรูปแบบของรายงาน
ข่าวสารลมเบื้องต้น (Basic Wind Report – BWR) สาหรับรายงานข่าวสารทิศทางลมยังผล และ
รายงานข่าวสารอันตรายใต้ลมจากสารเคมี จะมีการจัดทาที่ศูนย์ คชรน. และแจกจ่ายไปยังทุกหน่วย
ที่เข้าร่วมปฏิบัติการโดยการจัดการของศูนย์ คชรน.
(๑) รายงานข่าวลมเบื้องต้น (BWR) คือข้อมูลข่าวสารลมเบื้องต้น (Basic Wind
Message – BWM) หรือข้อมูลการคาดการณ์ลมเบื้องต้น (Basic Wind Forecast – BWF) ข่าวสาร
นี้ป ระกอบด้ว ยข้ อมู ลอุ ตุนิ ย มวิท ยาเบื้ อ งต้น เพื่อ ใช้ ในการพยากรณ์ ก ารตกของฝุุ นกั ม มั น ตรั ง สี
รายงานข่าวลมเบื้องต้น เป็นข้อมูลข่าวสารสาหรับระบบประมวลข่าวอัตโนมัติ ซึ่งปรับใช้กับ ข้อมูล
ข่าวสารลมเบื้องต้นหรือข้อมูลการคาดการณ์ลมเบื้องต้นเมื่อต้องการส่งข่าวสาร
(๒) รายงานข่าวสารทิศทางลมยังผล (EDR) คือข่าวสารทิศทางลมยังผล (EDM) หรือ
ข้อ มู ล การคาดการณ์ ทิ ศทางลมยั งผล (Effective Downwind Forecast–EDF) ข่ า วสารนี้
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ความเร็ ว และทิ ศ ทางใต้ ล ม เพื่ อ ใช้ เ ลื อ กขนาดของอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์
๗ รูปแบบ รายงานข่าวลมทิศทางลมยังผลเป็นข้อมูลข่าวสารสาหรับระบบประมวลข่าวอัตโนมัติ ซึ่ง
ปรับใช้กับข้อมูลข่าวสารทิศทางลมยังผลหรือข้อมูลการคาดการณ์ทิศทางลมยัง ผลเมื่อต้องการส่ง
ข่าวสาร
(๓) รายงานข่าวทิศทางอันตรายใต้ลมจากสารเคมี (CDR) คือข่าวสารทิศทางอันตราย
ใต้ลมจากสารเคมี (CDM) หรือข้ อมูลคาดการณ์ทิศ ทางอั นตรายใต้ล มจากสารเคมี (Chemical
Downwind Forecast – CDF) ข่าวสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นสาหรับการ
พยากรณ์อั นตรายใต้ลมจากแอโรซอลของสารชีวะ และการพยากรณ์อัน ตรายใต้ ลมจากไอของ
สารเคมี รายงานข่าวลมทิศทางอันตรายใต้ลมจากสารเคมีเป็นข้อมูลข่าวสารสาหรับระบบประมวล
ข่าวอัตโนมัติ ซึ่งปรับใช้กับ ข้อมูลข่ า วสารทิศ ทางอันตรายใต้ล มจากสาร คชรน. หรือ ข้อมูลการ
คาดการณ์ทิศทางอันตรายใต้ลมจากสาร คชรน. เมื่อต้องการส่งข่าวสาร

- ๑๔๓ ง-๕ ตัวอย่าง รายงาน คชรน.
คชรน.๑ รายงานฉบับแรกหรือฉบับต่อมาจากผู้สังเกตการณ์
ผู้ส่ง
ผู้รับ
ลาดับความเร่งด่วน
ชั้นความลับ
 ด่วนที่สุด  ด่วน
หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
ชนิดของรายงาน
ประเภทของรายงาน
 นิวเคลียร์
 ฉบับแรก
 เคมี
 ชีวะ
 ฉบับต่อมา
คาแนะนา
๑. บรรทัด DELTA และ HOTEL บังคับกรอกข้อมูลเสมอสาหรับ 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
ตอนที่ ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น
รายละเอียด
บรรทัด
ข้อมูล
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
ตาแหน่งของผู้สังเกตการณ์
BRAVO
มุมภาคทิศไปยังทิศทางการโจมตี ณ ตาแหน่งของผู้สังเกตการณ์ (องศาหรือ
CHARLIE
มิลเลียม)
วัน เวลา เริ่มการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
DELTA
วัน เวลา สิ้นสุดการโจมตี ถ้าทราบ
ECHO
ตาแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือสถานที่) (ตาแหน่งจริง หรือประมาณ) FOXTROT
วิธีการส่งยุทธปัจจัย ถ้าทราบ
GOLF
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี, ความสูงของการระเบิด ถ้าทราบ
HOTEL
ชนิดและจานวนกระสุน หรือเครื่องบิน (ระบุด้วย)
INDIA
สภาพภูมปิ ระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เตี้ย 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,
ZULU
ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ เลข ๑ หลัก, ความคงตัวของอากาศ เลข ๑ หลัก
ALPHA
หมายเหตุ:
ZULU
BRAVO

- ๑๔๔ ตอนที่ ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
ตาแหน่งของผู้สังเกตการณ์
BRAVO
มุมภาคทิศไปยังทิศทางการโจมตี ณ ตาแหน่งของผู้สังเกตการณ์ (องศาหรือ มิ CHARLIE
ลเลียม)
วัน เวลา ที่เริ่มการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
DELTA
ตาแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือตาแหน่งบนแผนที่) (ตาแหน่งจริง หรือ FOXTROT
ประมาณการ)
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 MIKE
เวลา H+10 นาที (องศา, มิลเลียม, เมตร หรือฟุต)
พิกัดขอบนอกของเมฆนิวเคลียร์ (UTM)
PAPA
ALPHA
ROMEO
ทิศทางใต้ลมของเมฆนิวเคลียร์ (องศา หรือมิลเลียม)
PAPA
ALPHA
BRAVO
หมายเหตุ:
ZULU
BRAVO

- ๑๔๕ คชรน.๒ รายงานข้อมูลที่ประเมินค่าแล้ว
ผู้รับ
ชั้นความลับ

ผู้ส่ง
ลาดับความเร่งด่วน

ด่วน
หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
ชนิดของรายงาน
 นิวเคลียร์
 เคมี
 ชีวะ

ประเภทของรายงาน
 ฉบับแรก
 ฉบับต่อมา

คาแนะนา
๑. บรรทัด ALPHA, DELTA, FOXTROT, HOTEL และ NOVEMBER บังคับกรอกข้อมูลเสมอสาหรับ รายงาน คชรน.๒
๒. บรรทัด ECHO, GOLF, INDIA, KILO, YANKEE และ ZULU ALPHA ไม่บังคับกรอก แต่ควรกรอก หากทราบ
ตอนที่ ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น
รายละเอียด
บรรทัด
ข้อมูล
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
วัน เวลา เริ่มการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
DELTA
วัน เวลา สิ้นสุดการโจมตี
ECHO
ตาแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือสถานที่) (ตาแหน่งจริง หรือ
FOXTROT
ประมาณ)
วิธีการส่งยุทธปัจจัย ถ้าทราบ
GOLF
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี, ความสูงของการระเบิด ถ้าทราบ
HOTEL
จานวนกระสุนที่ใช้ในการโจมตี
INDIA
สภาพภูมปิ ระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เตี้ย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,
KILO
ไม่ทราบ)
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,
ZULU
ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ เลข ๑ หลัก, ความคงตัวของอากาศ เลข ๑ หลัก ALPHA
ข้อความทั่วไป:
ZULU
BRAVO
ตอนที่ ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
วัน เวลา ที่เริ่มการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
DELTA
ตาแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือตาแหน่งบนแผนที่) (ตาแหน่งจริง
FOXTROT
หรือประมาณการ)
วิธีการส่งยุทธปัจจัย ถ้าทราบ
GOLF
ประเภทการระเบิด (กลางอากาศ, ผิวพื้น, ไม่ทราบ)
HOTEL
เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมระเบิด ถ้าทราบ
KILO
ขนาดอาวุธที่ได้จากการประมาณการ (KT หรือ MT)
NOVEMBER
หมายเหตุ:
ZULU
BRAVO

- ๑๔๖ ผู้ส่ง
ลาดับความเร่งด่วน

คชรน.๓ การเตือนภัยเร่งด่วนถึงพื้นที่พยากรณ์การเปื้อนพิษหรือมีอันตราย
ผู้รับ
ชั้นความลับ

ด่วน
หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
ชนิดของรายงาน
 นิวเคลียร์
 เคมี
 ชีวะ

ประเภทของรายงาน
 ฉบับแรก
 ฉบับต่อมา

คาแนะนา
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 สาหรับ รายงาน คชรน.๓ เคมี/ชีวะ แต่หากเป็นรายงาน คชรน.๓ นิวเคลียร์ หากมีข้อมูลให้
รายงานด้วย
ตอนที่ ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น
รายละเอียด
บรรทัด
ข้อมูล
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
วัน เวลา เริ่มการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
DELTA
วัน เวลา สิ้นสุดการโจมตี ถ้าทราบ
ECHO
ตาแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือสถานที่)
FOXTROT
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี, ความสูงของการระเบิด ถ้าทราบ
HOTEL
พิกัดของพื้นที่อันตรายจากการพยากรณ์ ถ้าเส้นขอบนอกจากการพยากรณ์
PAPA ALPHA
พื้นที่เปื้อนพิษเสร็จสิ้น หรือการพยากรณ์เป็นรูปวงกลม บันทึกพิกัดกริดแรก
เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสุดท้าย
ระยะเวลาที่มีอันตราย (วัน, ชม., นาที, ฯลฯ)
PAPA BRAVO
ทิศทางอันตรายใต้ลม ๔ หลัก (องศา, มิลเลียม), ความเร็วลม ๓ หลัก
YANKEE
(กม./ชม.)
ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ
ZULU
ALPHA
หมายเหตุ:
ZULU
BRAVO
ตอนที่ ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
วัน เวลา ที่เริ่มการโจมตี (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
DELTA
ตาแหน่งที่เกิดการโจมตี (พิกัด UTM หรือตาแหน่งบนแผนที่)
FOXTROT
ขนาดอาวุธที่ได้จากการประมาณการ (KT หรือ MT)
NOVEMBER
ทิศทางรัศมีแขนซ้ายและแขนขวา (องศา หรือมิลเลิลียม)
YANKEE
ความเร็วลม (เลข ๓ หลัก - กม./ชม. หรือ น๊อต),ระยะอันตรายเขตที่ ๑ (เลข ๓ ZULU
หลัก – กม.), รัศมีความคงตัวของเมฆนิเคลียร์ (เลข ๒ หลัก – กม.)
หมายเหตุ:
ZULU
BRAVO

- ๑๔๗ คชรน.๔ การวัดอัตรารังสี หรือพื้นเปื้อนพิษเคมี/ชีวะ
ผู้รับ
ชั้นความลับ

ผู้ส่ง
ลาดับความเร่งด่วน

ด่วน
หมู่ วัน เวลา (เวลามาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
ชนิดของรายงาน
 นิวเคลียร์
 เคมี
 ชีวะ

ประเภทของรายงาน
 ฉบับแรก

คาแนะนา
๑. บรรทัด QUEBEC, ROMEO และ SIERRA อาจซ้าได้บ่อยตามความจาเป็น
๒. บรรทัด HOTEL, QUEBEC, ROMEO และ SIERRA บังคับต้องกรอก สาหรับรายงาน คชรน.๔
๓. บรรทัด ALPHA และ KILO ไม่บังคับ ควรจะกรอกหากทราบ
ตอนที่ ๑ เฉพาะเคมีหรือชีวะเท่านั้น
รายละเอียด
บรรทัด
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี, ความสูงของการระเบิด ถ้าทราบ
HOTEL
สภาพภูมปิ ระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เตี้ย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,
KILO
ไม่ทราบ)
ตาแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)
QUEBEC
วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
SIERRA
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี, ความสูงของการระเบิด ถ้าทราบ
HOTEL
สภาพภูมปิ ระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เตี้ย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,
KILO
ไม่ทราบ)
ตาแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)
QUEBEC
วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
SIERRA
ชนิดของสารที่ใช้โจมตี, ความสูงของการระเบิด ถ้าทราบ
HOTEL
สภาพภูมปิ ระเทศ (โล่ง, พุ่มไม้เตี้ย ๆ, พื้นที่เพาะปลูก, ปุาทึบ, ในเมือง,
KILO
ไม่ทราบ)
ตาแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)
QUEBEC
วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
SIERRA
หมายเหตุ:
ZULU
BRAVO

 ฉบับต่อมา

ข้อมูล

- ๑๔๘ ตอนที่ ๒ เฉพาะนิวเคลียร์เท่านั้น
เลขลาดับการโจมตี หากทราบ (มักกาหนดโดยศูนย์ คชรน.)
ALPHA
เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมระเบิด ถ้าทราบ
KILO
ตาแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)
QUEBEC
อัตรารังสี (cGy/hr) (อาจเพิ่มคาว่า “เริ่มต้น” “จุดสูงสุด” “เพิ่มขึ้น” หรือ
ROMEO
“ลดลง”
วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
SIERRA
เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมระเบิด ถ้าทราบ
KILO
ตาแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)
QUEBEC
อัตรารังสี (cGy/hr) (อาจเพิ่มคาว่า “เริ่มต้น” “จุดสูงสุด” “เพิ่มขึ้น” หรือ
ROMEO
“ลดลง”
วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
SIERRA
เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมระเบิด ถ้าทราบ
KILO
ตาแหน่งที่อ่านค่า (พิกัด UTM) (ควรระบุด้วย เป็นไอหรือของเหลว)
QUEBEC
อัตรารังสี (cGy/hr) (อาจเพิ่มคาว่า “เริ่มต้น” “จุดสูงสุด” “เพิ่มขึ้น” หรือ
ROMEO
“ลดลง”
วัน เวลา ที่อ่านค่า (มาตรฐาน, ท้องถิ่น, อักษรเขตเวลา)
SIERRA
หมายเหตุ:
ZULU
BRAVO
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