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ประธานคณะทํางานการจัดการความรู สวท.รร.จปร.



แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู  ปงบประมาณ ๒๕๕๗

ช่ือผลงาน คูมือการฝกภาคสนาม วิชาการปองกันการปองกันสงครามเคมี   ชีวะ  รังสี   นิวเคลียร
เจาของผลงาน กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร.
ประเภทของผลงาน ความรูตามแนวทางการปฏบิัติงาน
ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน เปนแนวทางในการวางแผน  การเตรียมการฝก   การจัดการฝก การดําเนินการ

ฝก   การสรุปผลและรายงานผลการฝกวิชาการปองกันสงครามเคมี   ชีวะ  รังสี
นิวเคลียร ตลอดจนตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝก

ลักษณะของผลงาน เปนคูมือการฝกภาคสนาม วิชาการปองกันสงครามเคมี   ชีวะ  รังสี   นิวเคลียร
สําหรับหนวยท่ีดําเนินการฝก  และผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการฝก

ปจจัยแหงความสําเร็จ (ในการจัดทํา KM เรื่องนี้)
๑. ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๒. ทีมงานมีความรู มีประสบการณ

ความสัมฤทธิ์ หนวยท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการฝกสามารถดําเนินการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการฝกสามารถเขาใจในข้ันตอน  และวิธีการ
จัดการฝกไดอยางถูกตองทําใหการฝกบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีหนวยกําหนดไว

ความภาคภูมิใจ ๑. หนวยฝกภาคสนามวิชาสงคราม เคมี   ชีวะ  รังสี นิวเคลียร มีการปฏิบัติงาน
ท่ีไดมาตรฐาน ในทุกข้ันตอนของการฝก   มีการพัฒนาการจัดการฝก และการ
พัฒนาคุณภาพการฝกอยางตอเนื่อง  รวมท้ังกําลังพลของ  รร.จปร.มีความเขาใจ
ในการดําเนินการฝกอยางแทจริง

๒. กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร.ไดรับความเชื่อม่ัน  และความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินการฝกภาคสนาม วิชาสงคราม เคมี   ชีวะ  รังสี   นิวเคลียร

๓. สามารถเผยแพรความรูใหกับกําลังพลของ รร.จปร.สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชน

ตรวจถูกตอง
พ.ท.

( นิมิตร         ผองจิตร )
อจ..สวท.รร.จปร.



แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan)
ช่ือสวนราชการ : กฝอ./ทป.สวท. รร.จปร.

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา
รับรอง

เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร
การรักษาความม่ันคงของรัฐ - คูมือการฝกภาคสนามวิชาการ

ปองกันเคมี   ชีวะ  รังสี  นิวเคลียร
องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ

แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความม่ันคงของรัฐ
(มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของ ทบ.)

แผนท่ี ๑ องคความรูท่ีจําเปน : คูมือการฝกภาคสนามวิชาการปองกันเคมี   ชีวะ  รังสี  นิวเคลียร
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : - กําลังพลของกฝอ./ทป.สวท.รร.จปร.มีการปรับยาย ทําใหการพัฒนาการฝกไมมีความตอเน่ือง

- เพื่อใหการเตรียมการฝกเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM :



แบบฟอรม ที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)แผนที่ ๒
ชื่อสวนราชการ : กองวิชาฝายอํานวยการและทั่วไป สวนวิชาทหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ประเด็นยุทธศาสตร : มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของ ทบ.
องคความรูท่ีจําเปน(K) : การฝกภาคสนามวิชาการปองกันเคมี  ชีวะ  รังสี  นิวเคลียร

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP

1. การบงชี้ความรู
1.1 ประชุมกลุม KM เพ่ือกําหนดองคความรู

ท่ีจําเปนในเรื่องการฝกภาคสนาม วิชาการ
ปองกันเคมี  ชีวะ  รังสี  นิวเคลียร

1.2 สํารวจขอมูลความรูดานการเตรียมการฝก
1.3 คัดเลือกองคความรูท่ีจะนํามาพัฒนา

ดานการเตรียมปฏิบัติการ

พ.ค. 57 - มีการจัด
การประชุมระดม
ความคิดเห็น
- จํานวน
องคความรู
ท่ีเก่ียวของกับ
การฝก

- อยางนอย 2
ครั้ง

- อยางนอย 2
องคความรู

- อาจารย
- เจาหนาท่ี
- หนวยดําเนินการ

ฝก
- หนวยสนับสนุน

-ขอมูลการฝกในป
ท่ีผานมา

- -กฝอ./ทป.
สวท.รร.จปร.
-สมาชิกกลุม
KM ทุกคน

1,2,3

2. การสรางและการแสวงหาความรู
2.1 การสืบคนขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

องคความรูท่ีเลือกจากฐานขอมูล
2.2 สืบคนขอมูลจากผูมีประสบการณสูง มี

ความรูและสามารถในการถายทอดองค
ความรู

มิ.ย. 57 - จํานวนเอกสาร
- จํานวน

แหลงขอมูล
- จํานวนรายช่ือ
ผูมีประสบการณ

- อยางนอย 3
ฉบับ

- อยางนอย 2
คน

- อยางนอย 3
แหลง

- อาจารย
- เจาหนาท่ี
- ผูมีประสบการณ
ดานการฝกจาก
รร.วศ.ทบ.

ฐานความรูจากการ
ฝกท่ีผานมา

- -กฝอ./ทป.
สวท.รร.จปร.
-สมาชิกกลุม
KM ทุกคน

1,2,3,4



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP

3. การจัดความรูใหเปนระบบ
3.1 นําความรูท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหและจัดทํา

แฟมความรูในระบบเอกสาร
3.2 รวบรวมขอมูลรายช่ือผูมีประสบการณ
3.3 การวางแผนและการเตรียมการฝก
3.4 การจัดและการดําเนินการฝก
3.5 การสรุปและประเมินผล
3.6 ความรูเก่ียวกับการปองกันเคมี  ชีวะ  รังสี

นิวเคลียร
3.7 ความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลในสภาวะ

คชรน.
3.8 ความรูเก่ียวกับการใชยุทธภัณฑปองกันตน
3.9 ความรูเก่ียวกับการลาดตระเวนทาง  คชรน.
3.10 ความรูเก่ียวกับการใชอาวุธเพลิง

ก.ค.- ส.ค.
57

- จํานวนแฟม
เอกสาร

- จํานวนแฟม
รายช่ือผูมี
ประสบการณ

- ตําราท่ี
เก่ียวของ

- อยางนอย 8 แฟม
- มีขอมูลรอยละ
90

- อาจารย
- เจาหนาท่ี
- ผูมีประสบการณ
ดานการฝกจาก
รร.วศ.ทบ.

ฐานขอมูล
ความรู

- -กฝอ./ทป.
สวท.รร.จปร.
-สมาชิกกลุม
KM ทุกคน

1,2,3,4



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP

4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู(ประเมิน
จากผูใชแฟม)
4.1 สอบถามความคิดเห็นจากผูนําขอมูลไปปฏิบัติ
4.2 ตรวจสอบและปรับปรุงแฟมความรู
4.3 ประชุมแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็นกับ

หนวยดําเนินการฝก
4.4 ศึกษาเปรียบเทียบขอไดเปรียบและขอเสีย

เปรียบกับการฝกท่ีผานมา
4.5 นํารางคูมือใหคณะกรรมการจัดการความรู

ตรวจสอบ

ก.ย.- ต.ค.
57

- รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับการฝก
- ความถูกตอง
ของสาระองค
ความรู

- ไมต่ํากวารอยละ
80

- ไมต่ํากวา รอยละ
80

- อาจารย
- เจาหนาท่ี
- ผูมีประสบการณ
ดานการฝกจาก
รร.วศ.ทบ.

- แนวทางการ
ดําเนินการฝก

- -กฝอ./ทป.
สวท.รร.จปร.
-สมาชิกกลุม
KM ทุกคน

1,2,3,4,5

5. การเขาถึงความรู
5.1 นํารางคูมือแนวทางในการดําเนินการฝกใหผูมี

ประสบการณตรวจสอบแลวนําไปเปน
แนวทางในการดําเนินการฝก

5.2 จัดทําแนวทางในการฝกใหหนวยตางๆรวมใน
การพิจารณา

5.3 นําแนวทางในการดําเนินการฝกไปใชในการ
ฝก นนร.ช้ันปท่ี ๑

5.4 เผยแพรขอมูลองคความรูทาง website

พ.ย. 57 - จํานวน
องคความรู
ท่ีเผยแพร
ทางบอรด
- จํานวนองค
ความรูท่ีเผยแพร
ทาง website

- ไมนอยกวา 2
ชองทาง

- อยางนอย 1
องคความรู

- อาจารย
- เจาหนาท่ี
- นักเรียน
นายรอย

- แนวทางการ
ดําเนินการฝก

- -กฝอ./ทป.
สวท.รร.จปร.
-สมาชิกกลุม
KM ทุกคน

1,2,3,4,5



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP

6. การแบงปนและการแลกเปลี่ยนความรู
6.1 จัดเผยแพรขอมูลองคความรูทาง website

ใหกับบุคคลท่ัวไป
6.2 นําขอมูลท่ีสรุปผลเรียบรอยแลวจัดทําเปน

คูมือในการฝกท่ีสมบูรณ

ธ.ค. 57 - จํานวนชอง
ทางการเผยแพร
- จํานวนคูมือใน
การฝก

- อยางนอย 1
ชองทาง

- อยางนอย 1 ครั้ง
ตอภาคการศึกษา

- อาจารย
- เจาหนาท่ี
หองปฏิบัติการ
- พนักงานรักษา
สถานท่ี
- นักเรียน
นายเรืออากาศ

- แนวทางการ
ดําเนินการฝก

- -กฝอ./ทป.
สวท.รร.จปร.
-สมาชิกกลุม
KM ทุกคน

1,2,3,4,5

7. การเรียนรู
7.1 มีการนําองคความรูไปใชและพัฒนาตอยอด
7.2 เผยแพรในระบบสารสนเทศของหนวยและ

เผยแพรตอองคกรสาธารณะ  ๆ ท่ัวไป

ม.ค.58 - จํานวนขอเสนอ
ใหมๆ

- อยางนอย 1 เรื่อง - อาจารย
- นขต.สวท.รร.
จปร
- นักเรียน
นายรอย

- การ
ประเมินผล

- สวท.รร.จปร. 1,2,3,4,5

7.3 การยกยองชมเชย เม.ย.58 สามารถจัดการ
ฝกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- นักเรียน
นายรอย

- นขต.สวท.รร.

- การ
ประเมินผล
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การปฐมพยาบาลในภาวะ คชรน.

การปฐมพยาบาลท่ีจะกลาวในการฝกนี้เปนการปฐมพยาบาลท่ีเก่ียวกับการเจ็บปวยจากอาวุธคชรน.เทานั้น
โดยจะเนนท่ี อาวุธเคมี

การปฐมพยาบาลเม่ือไดรับอันตรายจากสารเคมี

1.การปฐมพยาบาลเม่ือสารเคมีเขาตา
นัยนตาอาจไดรับอันตรายเม่ือสารเคมีเขาตาซึ่งอาจเปนผลจากการถูกโจมตีขณะยังไมไดสวมหนากาก

ปองกันหรือจากการจับตองบริเวณนัยนตาดวยมือท่ีเปอนพิษการปฐมพยาบาลกระทําไดโดยใชน้ําสะอาดในกระติก
ลางตามากๆหลายครั้งระวังอยาใหน้ําท่ีไหลออกจากนัยนตาเปรอะเปอนรางกายสวนอ่ืนเพราะอาจมีสารเคมีถูกน้ํา
ชําระลางออกมาดวยหามใชนิ้วมือถางนัยนตาเพราะนิ้วอาจเปอนพิษและอยาใหปากกระติกสัมผัสกับใบหนาขณะ
ลางตาเพราะอาจทําใหปากกระติกเปอนสารเคมี
1.1 การปฏิบัติเม่ือสารเคมีเขาตาหรือมีอาการปวดนัยนตาขณะท่ียังไมไดสวมหนากากปองกันมีข้ันตอนดังนี้

-กลั้นหายใจทันทีหุบปากถอดหมวกเปดฝาครอบกระติกน้ํา
-ใชน้ําสะอาดในกระติกโกรกตาโดยการเอียงศีรษะไปทางขางลืมตากวางแลวจึงรินน้ําใสหัวตาชาๆหลายครั้ง

ใหน้ําไหลออกทางหางตาลงสูพ้ืนเสร็จแลวเอียงศีรษะไปอีกขางลางตาท่ียังไมไดลาง
-เก็บกระติกน้ําแลวสวมหนากากปองกันทันทีไลอากาศพิษออกจากหนากากปองกันตรวจความแนบสนิท

และหายใจไดตามปกติ

1.2การปฏิบัติเม่ือสารเคมีเขาตาหรือมีอาการปวดนัยนตาขณะท่ีสวมหนากากปองกันมีข้ันตอนดังนี้
-ถอดหมวกเปดฝาครอบกระติกน้ํา
-สูดหายใจเขาลึกๆกลั้นไวหุบปากจับหนากากปองกันยกข้ึนใหพนคางแลวนําไปคางไวบน
ศีรษะบริเวณเหนือหนาผาก -สูดหายใจเขาลึกๆกลั้นไวหุบปากจับหนากากปองกันยกข้ึนใหพนคางแลว

นําไปคางไวบนศีรษะบริเวณเหนือหนาผาก
-ใชน้ําสะอาดในกระติกโกรกตา
-เก็บกระติกน้ําสวมหนากากปองกันไลอากาศออกจากหนากากปองกันตรวจความแนบสนิทแลวหายใจ

ตามปกติ



2. การปฐมพยาบาลเม่ือไดรับสารประสาท
2.1 การปฐมพยาบาลตนเอง

การปฏิบัติเม่ือรูสึกวาตนเองมีอาการท่ีเกิดจากสารประสาท ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้
-สวมหนากากปองกันทันทีถายังไมสวม
-ฉีดยาอะโทรปนใหกับตนเองท่ีบริเวณตนขาดานนอก หรือสวนบนของสะโพก จํานวน ๑ หลอด

ภายในเวลาไมเกิน ๑ นาที
-ถาภายในเวลาประมาณ๕นาทีหลังจากฉีดยาแลวมีความรูสึกวาหัวใจเตนเร็วข้ึนริมฝปากแหง

และคอแหงแสดงวาไดรับยาเพียงพอแลวอยาฉีดยาอีก
-หลังจากฉีดยาหลอดแรกไปแลว๑๐ถึง๑๕นาทีถาอาการไมดีข้ึนหรือยังทรุดลงใหฉีดยาอะโทรปนหลอดท่ี

สองและฉีดซ้ําไดเปนหลอดท่ีสามถาจําเปนเม่ือเวลาผานไปอีก๑๐ - ๑๕นาทีแตหามฉีดยาใหตนเองเกินกวา๓หลอด
เม่ืออาการดีข้ึนแลวหรือเม่ือฉีดยาครบ๓หลอดตองไปพบแพทย
วิธีการใช้ชุดยาฉีดต้านพิษสําหรับสารประสาท

๑. ๒.

2.2 การปฐมพยาบาลผูอ่ืน
ถาพบผูไดรับอันตรายจากสารประสาทจนมีอาการหนักจนไมสามารถปฐมพยาบาลตนเองหรือปวยมากจนหมดสติไป
แลวใหปฏิบัติดังนี้

-สวมหนากากตนเองทันทีถายังไมไดสวม
-ถาผูปวยดูเหมือนหมดสติจับผูปวยใหอยูในทานอนหงายเขยาตัวและเรียกชื่อเพ่ือใหแนใจวาหมด

สติจริง
-ตรวจสอบอาการใหแนใจวาเกิดจากสารประสาทจริง



-ลวงเสมหะอาเจียนหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากชองปากถามีเพ่ือใหทางเดินหายใจปราศจากสิ่ง
กีดขวางและปองกันไมใหสําลักระวังโดนกัดนิ้วถาผูปวยกําลังชัก

-นําหนากากปองกันของผูปวยออกจากยามและสวมใหภายในเวลาไมเกิน๓๐วินาที
-ฉีดยาอะโทรปนท่ีบริเวณตนขาดานนอกหรือสวนบนของสะโพกติดตอกันทันที๓หลอดภายในเวลาไมเกิน๒

นาทีโดยใชยาของผูปวยเอง



3. การปฐมพยาบาลกรณีมีการเปอนพิษท่ีผิวหนัง
ในกรณีท่ีทหารไดรับการเปอนพิษจะตองทําการปฐมพยาบาลดวยการใชชุดทําลายลางพิษบุคคลซึ่ง

เปนยาทําลายลางพิษท่ีแจกจายใหประจํากายใชสําหรับทําลายลางพิษผิวหนังเสื้อผาและอาวุธยุทธภัณฑ
ประจํากายเพ่ือปองกันไมใหสารเคมีทําอันตรายรางกาย

ในปจจุบันยาทําลายลางพิษบุคคลแบบ๒แบบคือแบบแหงกับแบบเปยกมุงหมายใหทหารมีติดตัวไวใช
ทําลายลางพิษสารเคมีเหลวท่ีเปอนผิวหนังเสื้อผาอาวุธและยุทธภัณฑประจํากายซึ่งในการทําลายลางพิษท่ี
ผิวหนังยาทําลายลางพิษบุคคลท้ังแบบแหงและแบบเปยกใชไดผลเฉพาะการทําลายลางพิษสารเคมีเหลวบน
ผิวหนังเทานั้นสารเคมีท่ีซึมผานผิวหนังไปแลวยังคงกอใหเกิดอันตรายได

- แบบแหงเปนยาทําลายลางพิษบุคคลมีลักษณะเปนผงละเอียดและอาจผสมสารทําลายลางพิษท่ีให
คลอรีนเชนคลอรามีน-ที (Chloramines-T) บรรจุในบรรจุภัณฑลักษณะตางๆอาทิบรรจุขวดพลาสติกสําหรับ
โรยบรรจุในถุงผาสําหรับซับและตบใหผงยาออกมาบรรจุเปนเบาะสําหรับซับและตบใหผงยาออกมาบรรจุเปน
เบาะเย็บติดอยูกับถุงมือผาฝายท่ีบริเวณอุงมือเพ่ือใชซับและตบใหผงยาออกมากลไกในการทําลายลางพิษอาศัย
การดูดซับ (Absorb) สารเคมีเขากับผิวภายนอกของอนุภาคของผงยาทําลายลางพิษผลยาทําลายลางพิษท่ีผสม
คลอรีนทําใหเกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนังบอบบางหรือเยื่อเมือกจึงหามใชบริเวณริมฝปากนัยนตาและท่ี
บาดแผลเวนแตจะเปนแบบใหมซึ่งเปนผงทําจากสารท่ีไมกอใหเกิดการระคายเคืองเชนพวกเรซิน (Resin)

- แบบเปยกมีลักษณะเปนกระดาษชุมน้ํายาบรรจุในซองกลไกในการทําลายลางพิษอาศัยการทํา
ปฏิกิริยาสะเทิน (Neutralization) กับสารท่ีใชในการทําสงครามเคมีขอเสียของน้ํายาทําลายลางพิษคือทําให
เกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนังหรือเยื่อเมือกจึงหามใชบริเวณริมฝปากนัยนตาหรือท่ีบาดแผลปจจุบันยาทําลาย
ลางพิษบุคคลแบบเปยกเกือบหมดความนิยมแลว

ในการทําลายลางพิษท่ีผิวหนังยาทําลายลางพิษบุคคลท้ังแบบแหงและแบบเปยกใชไดผลเฉพาะการ
ทําลายลางพิษสารเคมีเหลวบนผิวหนังเทานั้นสารเคมีท่ีซึมผานผิวหนังไปแลวยังคงกอใหเกิดอันตรายได

วิธีใช
วิธีท่ี1 ถาเปอนพิษหรือสงสัยวาเปอนพิษขณะไมไดสวมหนากากปองกันใหปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนตอไป

1. สวมหนากากปองกันทันที
2. นําซองใสเบาะยาออกจากกระเปาบรรจุ
3. ฉีกซองและนําเบาะยาออกจากซอง
4. สอดนิ้วมือเขาในหวง



5. ถูเบาะยาท่ีมือท้ังสองขางเพ่ือทําลายลางพิษ
6. กลั้นหายใจหลับตาแงมหนากากปองกันถูเบาะยาท่ีผิวหนังบริเวณใบหนาท่ีดานในของหนากาก

ปองกันซึ่งสัมผัสกับใบหนาแลวท้ิงเบาะยานั้นไป
7. สวมหนากากปองกันใหสนิท
8. ฉีกซองและนําเบาะยาใหมออกจากซอง
9. ใชเบาะยาถูทําลายลางพิษผิวหนังบริเวณอ่ืนท่ีเปอนพิษหรือท่ีสงสัยวาเปอนพิษ

วิธีท่ี 2 ถาเปอนพิษหรือสงสัยวาเปอนพิษขณะสวมหนากากปองกัน (ปฏิบัติตามวิธีท่ี๑ในข้ันตอนท่ี๑ – ๕)
1. นําซองใสเบาะยาออกจากกระเปาบรรจุ
2. ฉีกซองและนําเบาะยาออกจากซอง
3. สอดนิ้วมือเขาในหวง
4. ถูเบาะยาท่ีมือท้ังสองขางเพ่ือทําลายลางพิษ (ถาสวมถุงมือปองกันอยูใหทําลายลางพิษถุงมือ)
5. ใชเบาะยาถูทําลายลางพิษผิวหนังบริเวณท่ีเปอนพิษหรือท่ีสงสัยวาจะเปอนพิษ



สถานียุทธภัณฑปองกันตน
ยุทธภัณฑปองกันตน (Individual หรือ Personal Protective Equipment, IPE หรือ PPE)

เปนยุทธภัณฑปองกันประจํากาย ใชสําหรับปองกันรางกายทหารอเมริกันเรียก “ยุทธภัณฑสําหรับลักษณะ
ปองกันตามภารกิจ” (Mission-Oriented Protective Posture Gear หรือ MOPP Gear)

 หนวยจายใหกําลังพลเม่ือมีภัยคุกคามจากอาวุธเคมีและ/หรืออาวุธชีวะ
 เม่ือไดรับทหารตองนําติดตัวไปดวยทุกหนแหงหรืออยางนอยท่ีสุดเก็บไวใกลตัว เพื่อใหสามารถ

หยิบใชไดทันทีเม่ืออันตรายมาถึงตัว
ยุทธภัณฑปองกันตนประกอบดวย

1. หนากากปองกันเคมี-ชีวะ (Chemical-Biological Protective Mask, อังกฤษเรียก Respirator) ใหการ
ปองกันใบหนา นัยนตา ระบบทางเดินลมหายใจ และระบบทางเดินอาหารของผูสวมตอแอโรซอลสารเคมีและสารชีวะ
สารเคมีท่ีเปนไอหรือแกส และฝุนกัมมันตรังสี คิดเปนเน้ือท่ีของรางกายท่ีไดรับการปองกันประมาณ 5 %

2.เครื่องแตงกายปองกัน (Protective Garment หรือ Protective Clothing) ใหการปองกันผิวนอกของ
รางกาย ซึ่งเปนสวนท่ีหนากากปองกันไมสามารถใหการปองกันได คิดเปนเน้ือท่ีของรางกายประมาณ 95 % เครื่อง
แตงกายปองกันประกอบดวย

 เส้ือ-กางเกงปองกัน (Overgarment, Protective Suit)
 ผาคลุมศีรษะ (Hood)
 ถุงมือปองกัน (Protective Gloves)
 รองเทาปองกัน (Protective Footwear, Overboots)

เฉพาะทหารอเมริกันมีผาคลุมหมวก (Protective Helmet Cover) เน่ืองจาก “หมวกเหล็ก” ของทหารอเมริกัน
ปจจุบันทําดวยไฟเบอร (ช่ือทางการคาของวัสดุเรียกวา “เคฟลา”) สารเคมีเหลวสามารถซึมผานได จึงตองมีผาคลุม
ปองกัน

3.ยาปองกันและแกพิษ (Prophylactic Drug and Antidote) ใชเพื่อปองกันหรือใชในข้ันการปฐมพยาบาล
เพื่อบรรเทาอาการปวยเน่ืองจากพิษของสารเคมี อาจเปนยาท่ีใหลวงหนาเพื่อปองกันหรือบรรเทาอาการปวย หรือเปน
ยาแกพิษท่ีใชเม่ือเกิดอาการปวยแลว ยาเหลาน้ีเม่ือไดรับจะตองเก็บไวในกระเปาของยามหนากากปองกันเสมอ

4. ยาทําลายลางพิษบุคคล (Individual Decontamination Kit) ใชเพื่อทําลายลางพิษสารเคมีท่ีเปรอะ
เปอนผิวหนัง เส้ือผา และอาวุธยุทธภัณฑประจํากาย เม่ือไดรับจะตองเก็บไวในกระเปาของยามหนากากปองกันเสมอ

5. เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสีบุคคล (Individual Dosimeter) ใชสําหรับวัดปริมาณรังสีแกมมาและ
นิวตรอนท่ีรางกายไดรับ เม่ือไดรับเครื่องมือน้ีจะตองพกพาไปดวยเสมอ เชน เสียบติดสายโยงเป เหน็บกระเปาเส้ือ
หรือใสในชองเหน็บท่ีแขนเส้ือปองกัน หรือผูกขอมือเหมือนนาฬิกาขอมือ ท้ังน้ีแลวแตแบบ



so

เคร่ืองแตงกายปองกันเคมี-ชีวะ



เส้ือ-กางเกงปองกัน
เส้ือ-กางเกงปองกันสวมใสรวมกับผาคลุมศีรษะ (กรณีแยกช้ิน) ถุงมือปองกัน และรองเทาปองกัน เสมอ

1. การตัดเย็บ เส้ือ-กางเกงปองกันอาจตัดเย็บเปนเส้ือและกางเกงแยกช้ิน เส้ืออาจเปนแบบสวมทางศีรษะ
หรือแบบผาดานหนา หรือเปนเส้ือและกางเกงติดกัน (ชุดหมี)

2. ผาคลุมศีรษะ (Hood) อาจเย็บติดเปนสวนหน่ึงของเส้ือตอจากคอปก ซึ่งนิยมใชกันเปนสวนใหญท่ัวโลก
หรือแยกเปนคนละช้ินกับเส้ือ ซึ่งกองทัพบกสหรัฐฯ นิยมใช

3. การสวม เส้ือ-กางเกงปองกันอาจออกแบบใหสวมทับชุดเครื่องแบบธรรมดาหรือชุดช้ันใน (เส้ือยืดและ
กางเกงในหรือกางเกงขาส้ัน) ในกรณีน้ีเรียกวาเส้ือผาปองกันช้ันนอก (Protective Overgarmentหรือ Overall หรือ
Coverall) หรืออาจออกแบบใหสวมขางใตชุดเครื่องแบบธรรมดา ในกรณีหลังน้ีเรียกวาเส้ือผาปองกันช้ันใน
(Protective Undergarment)

4. ชนิด เส้ือ-กางเกงปองกันมี ๒ ชนิด คือ ชนิดอากาศผานไมได (Impermeable) ซึ่งจะไมยอมใหของเหลว
หรือแกสผานเขา-ออกได และชนิดอากาศผานได (Permeable) ซึ่งจะยอมใหอากาศภายนอกผานเขาและยอมใหไอ
รอนจากรางกายผานออกสูภายนอกได แตจะไมยอมใหอนุภาคของสารเคมี สารชีวะ ฝุนกัมมันตรังสี หรือสารเคมีท่ี
เปนแกสและไอผานเขาไปทําอันตรายรางกาย

เส้ือ-กางเกงปองกัน
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1. การตัดเย็บ เส้ือ-กางเกงปองกันอาจตัดเย็บเปนเส้ือและกางเกงแยกช้ิน เส้ืออาจเปนแบบสวมทางศีรษะ
หรือแบบผาดานหนา หรือเปนเส้ือและกางเกงติดกัน (ชุดหมี)

2. ผาคลุมศีรษะ (Hood) อาจเย็บติดเปนสวนหน่ึงของเส้ือตอจากคอปก ซึ่งนิยมใชกันเปนสวนใหญท่ัวโลก
หรือแยกเปนคนละช้ินกับเส้ือ ซึ่งกองทัพบกสหรัฐฯ นิยมใช

3. การสวม เส้ือ-กางเกงปองกันอาจออกแบบใหสวมทับชุดเครื่องแบบธรรมดาหรือชุดช้ันใน (เส้ือยืดและ
กางเกงในหรือกางเกงขาส้ัน) ในกรณีน้ีเรียกวาเส้ือผาปองกันช้ันนอก (Protective Overgarmentหรือ Overall หรือ
Coverall) หรืออาจออกแบบใหสวมขางใตชุดเครื่องแบบธรรมดา ในกรณีหลังน้ีเรียกวาเส้ือผาปองกันช้ันใน
(Protective Undergarment)

4. ชนิด เส้ือ-กางเกงปองกันมี ๒ ชนิด คือ ชนิดอากาศผานไมได (Impermeable) ซึ่งจะไมยอมใหของเหลว
หรือแกสผานเขา-ออกได และชนิดอากาศผานได (Permeable) ซึ่งจะยอมใหอากาศภายนอกผานเขาและยอมใหไอ
รอนจากรางกายผานออกสูภายนอกได แตจะไมยอมใหอนุภาคของสารเคมี สารชีวะ ฝุนกัมมันตรังสี หรือสารเคมีท่ี
เปนแกสและไอผานเขาไปทําอันตรายรางกาย

เส้ือ-กางเกงปองกัน
เส้ือ-กางเกงปองกันสวมใสรวมกับผาคลุมศีรษะ (กรณีแยกช้ิน) ถุงมือปองกัน และรองเทาปองกัน เสมอ

1. การตัดเย็บ เส้ือ-กางเกงปองกันอาจตัดเย็บเปนเส้ือและกางเกงแยกช้ิน เส้ืออาจเปนแบบสวมทางศีรษะ
หรือแบบผาดานหนา หรือเปนเส้ือและกางเกงติดกัน (ชุดหมี)

2. ผาคลุมศีรษะ (Hood) อาจเย็บติดเปนสวนหน่ึงของเส้ือตอจากคอปก ซึ่งนิยมใชกันเปนสวนใหญท่ัวโลก
หรือแยกเปนคนละช้ินกับเส้ือ ซึ่งกองทัพบกสหรัฐฯ นิยมใช

3. การสวม เส้ือ-กางเกงปองกันอาจออกแบบใหสวมทับชุดเครื่องแบบธรรมดาหรือชุดช้ันใน (เส้ือยืดและ
กางเกงในหรือกางเกงขาส้ัน) ในกรณีน้ีเรียกวาเส้ือผาปองกันช้ันนอก (Protective Overgarmentหรือ Overall หรือ
Coverall) หรืออาจออกแบบใหสวมขางใตชุดเครื่องแบบธรรมดา ในกรณีหลังน้ีเรียกวาเส้ือผาปองกันช้ันใน
(Protective Undergarment)

4. ชนิด เส้ือ-กางเกงปองกันมี ๒ ชนิด คือ ชนิดอากาศผานไมได (Impermeable) ซึ่งจะไมยอมใหของเหลว
หรือแกสผานเขา-ออกได และชนิดอากาศผานได (Permeable) ซึ่งจะยอมใหอากาศภายนอกผานเขาและยอมใหไอ
รอนจากรางกายผานออกสูภายนอกได แตจะไมยอมใหอนุภาคของสารเคมี สารชีวะ ฝุนกัมมันตรังสี หรือสารเคมีท่ี
เปนแกสและไอผานเขาไปทําอันตรายรางกาย



ทหารจะสวมเครื่องแตงกายปองกันเม่ือไดรับคําส่ังใหสวม เม่ือไดรับการเตือนวาอาจถูกโจมตีดวยอาวุธเคมี เม่ือ
สังเกตเห็นการโจมตีดวยอาวุธเคมี หรือเม่ือจะเขาไปในพื้นท่ีเปอนพิษหรือคาดวาเปอนพิษเคมีหรือชีวะ
ลําดับและวิธีการสวม

ระดับ ๑ สวมเส้ือ – กางเกงปองกันทับชุดพรางในวันท่ีมีอากาศรอนจัดอาจสวมทับเส้ือยืดและกางเกงช้ันใน
หรือกางเกงขาส้ันและเปดอกเส้ือใหลมโกรกไดเก็บถุงมือปองกันรองเทาปองกันผาคลุมศีรษะและหนากากปองกันไว
กับตัวยังไมตองสวมถามีกระดาษตรวจสารเคมีชนิดมีแถบกาวดานหลังอาจนํามาติดท่ีแขนเส้ือและขากางเกงใชเม่ือ
ไดรับสัณญาณเตือนภัยท่ัวไปจากหนวยเหนือ (ฝายตรงขามอาจใชอาวุธเคมีโจมตีในพื้นท่ีกวางโดยยังไมสามารถเจาะจง
ตําบลหรือหนวยได)

ระดับ ๒ สวมรองเทาปองกันเพิ่มข้ึนถาอากาศรอนจัดอาจเปดอกเส้ือใชเม่ือหนวยเคล่ือนท่ีโดยเฉพาะดวย
การเดินผานพื้นท่ีซึ่งไมไดรับรายงานวาเปอนพิษ

ระดับ ๓ สวมหนากากปองกันเพิ่มข้ึนถาผาคลุมศีรษะเปนชนิดเย็บติดกับเส้ือปองกันยังไมตองคลุมศีรษะแต
ถาเปนชนิดแยกช้ินท่ีตองประกอบเขากับตัวหนากากซึ่งหนากากปองกันบางรุนตองประกอบเขากับตัวหนากากปองกัน
และสวมพรอมกับหนากากปองกันแตอาจมวนผาคลุมศีรษะดานหลังข้ึนใชเม่ือเคล่ือนยายกําลังและมีความลอแหลม
มากตอการถูกโจมตีดวยอาวุธเคมี

ระดับ ๔ สวมถุงมือปองกันและผาคลุมศีรษะเพิ่มข้ึนสวมเส้ือปองกันปดหมด ลภ. ระดับน้ีเปนการสวม
เครื่องแตงกายปองกันทุกช้ินพรอมหนากากปองกันสามารถใหการปองกันรางกายไดอยางสมบูรณแตมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานมากท่ีสุดใชเม่ือจะตองเขาไปในพื้นท่ีเปอนพิษหรือเม่ือการโจมตีดวยอาวุธเคมีใกลจะเกิดข้ึนอยาง
แนนอน



หนากากปองกันเคมี-ชีวะ

1.หนากากปองกันเคมี-ชีวะที่มีประจําการใน ทบ.
ปจจุบัน ทบ.มีหนากากปองกันเคมี-ชีวะประจําการ 3 ประเภท คือ หนากากปองกันเคมี - ชีวะสําหรับ

กําลังพลท่ัวไป หนากากปองกันเคมี-ชีวะสําหรับพลประจํารถถัง และหนากากปองกันเคมี-ชีวะสําหรับหนวย
ปฏิบัติการพิเศษ

1.1 หนากากปองกันเคมี-ชีวะสําหรับกําลังพลท่ัวไป ออกแบบใหกําลังพลภาคพื้นดินท่ัวไปใช โดยไม
ตองมีระบบเครื่องชวยหายใจอ่ืนมาประกอบ เพราะอาศัยออกซิเจนท่ีมีอยูในบรรยากาศรอบตัวชวยในการหายใจ
สามารถนําติดตัวไปไดทุกหนแหง ท่ีมีประจําการในปจจุบันไดแก

• หนากากปองกันเคมี-ชีวะในอนุกรม เอ็ม17 (M17 series) เคยมีประจําการ 3 แบบ ปจจุบัน
ใชราชการไดเพียง 2 แบบ M17A1 และ M17A2 หนากากปองกันรุนน้ีโรงงานเลิกผลิตแลว และไมมีการจัดหาอีก
จะใชราชการตอไปจนกวาจะชํารุดจนตองจําหนาย

• หนากากปองกันเคมี-ชีวะ แบบ เอ็มเอฟ11 ปจจุบันงดจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทน
• หนากากปองกันเคมี-ชีวะ แบบ เอฟเอ็ม12 มีเฉพาะบางหนวย

1.2 หนากากปองกันเคมี-ชีวะสําหรับพลประจํารถถัง ออกแบบสําหรับใชในรถถังและยานเกราะ อาทิ
ปนใหญอัตราจร ซึ่งในรถมีระบบเครื่องกรองอากาศและมีทอจายอากาศหายใจรวมสําหรับกําลังพลประจํารถ ท่ีมี
ประจําการจํานวนมากท่ีสุดคือ แบบ เอ็ม ๒๕ เอ ๑

1.3 หนากากปองกันเคมี-ชีวะสําหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษ จายเฉพาะหนวยปฏิบัติการพิเศษ
2. ขีดความสามารถ

หนากากปองกันเคมี-ชีวะ เปนหนากากปองกันท่ีออกแบบสําหรับใชในการรบ ถาอยูในสภาพใชราชการได
และผูใชสวมไดอยางถูกตอง จะใหการปองกันนัยนตา ผิวหนังบริเวณใบหนา ระบบทางเดินลมหายใจและระบบ
ทางเดินอาหารของผูสวม มิใหไดรับอันตรายจากสารท่ีใชในการสงครามเคมีและชีวะ ท่ีมีลักษณะเปนแกส เปนไอ
หรือเปนแอโรซอล

เม่ือผูสวมเปลงเสียง เสียงจะถูกถายทอดออกไปภายนอกใหผูอ่ืนไดยิน
หนากากปองกันบางแบบออกแบบใหผูสวมสามารถด่ืมนํ้าจากกระติกนํ้าไดขณะสวมหนากากปองกัน
ขอจํากัด  ไมสามารถใหการปองกันสารเคมีพิษอ่ืนท่ีไมใชสารท่ีใชในการสงครามเคมี และจะตองใชในท่ีซึ่ง

อากาศหายใจมีออกซิเจนในปริมาณท่ีเพียงพอตอการหายใจ
3. การทํางาน

• เม่ือผูสวมสูดหายใจเขา
- อากาศภายนอกซึ่งอาจมีสารเคมีและสารชีวะปะปนอยู จะเขาทางชองอากาศเขา ผานเครื่องกรอง

อากาศ



- เครื่องกรองอากาศจะทําหนาท่ีแยกสารเคมีและสารชีวะออกจากอากาศ
- อากาศท่ีกรองแลวและปราศจากสารเคมีและสารชีวะจากเครื่องกรองอากาศ จะเขาสูดานในของตัว

หนากาก
- จากน้ันจะเขาไปในครอบจมูก ผานชองจมูกของผูสวมเขาสูปอด
• เม่ือผูสวมหายใจออก
- ลมหายใจออกจะไหลออกจากดานในของครอบจมูก ผานทางชองอากาศออก สูบรรยากาศภายนอกตัว

หนากาก
• การไหลเขา-ออกของอากาศหายใจเขาสูและออกจากหนากากปองกันจะถูกควบคุมดวยล้ินของ

หนากาก เพื่อบังคับใหอากาศไหลทางเดียวไมไหลยอนทาง และปองกันไมใหอากาศภายนอกท่ียังไมไดกรองไหล
เขาสูดานในของตัวหนากาก ล้ินหนากากจะไดรับการติดต้ังท่ีสวนใดของหนากากปองกันใหศึกษารายละเอียดของ
หนากากปองกันแตละแบบ

4. เครื่องกรองอากาศ
เครื่องกรองอากาศมีความสําคัญย่ิงตอความสามารถในการปองกันสารท่ีใชในการสงครามเคมีหรือชีวะ

ของหนากากปองกันเคมี-ชีวะ
4.1 สาเหตุท่ีทําใหเส่ือมสภาพ  ไมวาจะเปนเครื่องกรองอากาศรุนใด แบบใด หรือออกแบบสําหรับ

หนากากปองกันแบบใด เม่ือจัดหา เครื่องกรองอากาศจะบรรจุอยูในบรรจุภัณ (อาจเปนถุงหรือเปนกระปองโลหะ)
ท่ีปดผนึกจากโรงงานผลิต เพื่อปองกันไมใหวัสดุกรองภายในเครื่องกรองอากาศสัมผัสกับความช้ืนในอากาศ ซึ่ง
เปนตัวการหน่ึงท่ีจะทําใหวัสดุกรองเส่ือมสภาพ (อีกส่ิงหนึ่งคือสารท่ีใชในการสงครามเคมี)

4.2 อายุการเก็บรักษา  แมจะเก็บรักษาเครื่องกรองอากาศในบรรจุภัณฑท่ีปดผนึกมาจากโรงงาน
เครื่องกรองอากาศก็มีอายุการเก็บรักษาในเวลาจํากัด ตามธรรมดาประมาณ 10 ป นับแตวันผลิต (ตองดู
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต) หลังจากน้ันจะหมดประสิทธิภาพในการใหการปองกันสารท่ีใชในการสงครามเคมี

4.3 อายุการใชงาน  ทันทีท่ีแกะบรรจุภัณฑท่ีปดผนึก เครื่องกรองอากาศจะสัมผัสกับอากาศและ
ความช้ืน วัสดุกรองจะเริ่มเส่ือมประสิทธิภาพ ทําใหอายุการใชงานของเครื่องกรองอากาศเริ่มส้ันลงต้ังแตบัดน้ัน
นับจากเวลาท่ีแกะออกจากบรรจุภัณฑ เครื่องกรองอากาศมีขีดความสามารถในการกรองสารท่ีใชในการสงคราม
เคมีไดในหวงเวลา

4.4 กรองสารเคมีไดนานเพียงใด  ระยะเวลาท่ีเครื่องกรองอากาศสามารถใหการปองกันขณะท่ีผูสวม
หนากากปองกันอยูทามกลางบรรยากาศเปอนพิษไมอาจกําหนดได เน่ืองจากข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ
ประกอบกัน เชน อายุการใชงานท่ีเหลืออยูกอนจะสัมผัสกับสารเคมี ความเขมขนของสารเคมี ชนิดของสารเคมี

5. กําหนดการเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ
5.1 เม่ือเปยกนํ้า (นํ้าทําใหวัสดุกรองเส่ือมสภาพ) หรือตรวจพบวามีรอยคราบนํ้า (มองเห็นไดเฉพาะ

เครื่องกรองอากาศของหนากากในอนุกรม เอ็ม17)



5.2 เม่ือชํารุดทางกล เชน มีรอยแตกหรือฉีก บุบ หัวตอบิดเบี้ยวหรือหัก
5.3 หายใจเขาฝดผิดปกติขณะสวมหนากากปองกัน (เน่ืองจากเครื่องกรองอากาศมีฝุนละอองและผง

อุดมาก)
5.4 มีคําส่ังใหเปล่ียน
5.5 ภายหลังจากท่ีไดสวมหนากากปองกันในบรรยากาศเปอนพิษมาแลว (ไมรวมสารท่ีใชในการฝก)
5.6 เฉพาะหนากากปองกันในอนุกรม เอ็ม17 ทุกแบบ:

• ใหเปล่ียนท้ังขางซายและขางขวา (เปล่ียนท้ังคู) ทุกครั้งท่ีเปล่ียนเครื่องกรองอากาศ
• ใหเปล่ียนเม่ือตรวจพบวาเครื่องกรองอากาศขางซายและขางขวามีหมายเลขงานไมตรงกัน

การสวมใส การถอด และการเก็บหนากากปองกัน
มาตรฐาน ใหสวมหนากาก ไลอากาศ  และตรวจสอบหนากากใหเรียบรอยภายใน ๙ วินาที

การปฏิบัติ
1. ใหสวมหนากาก ไลอากาศ  และตรวจสอบหนากากใหเรียบรอยภายใน9 วินาที

ก กล้ันหายใจ
ข. ถอดหมวกเหล็กออก และวางไวในท่ีหยิบไดสะดวก  หลีกเล่ียงการถูกสารเคมี  สารชีวะ

และฝุนกัมมันตรังสีท่ีบริเวณใบหนาเทาท่ีจะทําได
ค. ถาทหารใสแวนใหถอดออก  และเก็บไวในท่ีปลอดภัย
ง. เปดยามใสหนากากดวยมือซาย  และเปดคางไว
จ. ใชมือขวาหยิบหนากากบริเวณใตแวนตา ดึงหนากากออกจากยาม
ฉ. ใชมือท้ังสองขางจับดานหนาของหนากาก  เล่ือนน้ิวหัวแมมือท่ีอยูดานในของหนากากข้ึน

ดานบน และเปดสายรัดศีรษะ  และเปดตัวหนากากใหกวาง
ช. นําคางเขากระเปาะคาง
ซ. ดึงสายรัดศีรษะใหครอบทับศีรษะ ใหม่ันใจวาแผนรองศีรษะอยูท่ีก่ึงกลางของศีรษะ

ดานหลัง  และหนากากแนบติดกับใบหนาและหนากาก
หมายเหตุ หามนําสายรัดศีรษะใสเขาไปกอน  แลวจึงใสหนากาก

ด. ใชมือท้ังสองขางจับสายรัดท่ีบริเวณแกม  จากน้ันปรับสายรัดใหพอดีกับหนา
ต. ไลอากาศออกจากหนากาก  ปดล้ินทางออกและเครื่องสงเสียง  โดยการใชฝามือขางหน่ึง

ปดครอบล้ินทางออก  และอีกขางหน่ึงปดบนเครื่องสงเสียง  จากน้ันกดหนากากไว  ทหารสามารถท่ีจะใช
มือสอด  หรือวางบนชุดคลุมศีรษะก็ไดในการทําเชนน้ี



ถ. ใหเปาโดยแรง  เพื่อใหอากาศดานในออกรอบ ๆ ขอบหนากาก
ท. ตรวจหนากาก  ใชฝามือท้ังสองขางปดฝาครอบล้ินทางเขา  และกดหนากากไว  ทหาร

สามารถท่ีจะใชมือสอด  หรือวางบนชุดคลุมศีรษะก็ไดในการทําเชนน้ี
น. สูดหายใจเขา  และกล้ันไวถาหนากากไมมีการรั่ว  หนากากจะยุบไปติดกับใบหนา  และอยู

อยางน้ันจนกวาทหารจะหายใจออก  ถาหากตรวจแลวหนากากไมมีการรั่วใหปฏิบัติตาม  ถาหนากากไม
ยุบลงมา  ใหกล้ันหายใจ  และ

1) ตรวจดูวามีอะไรติดอยูในระหวางหนากากกับใบหนาหรือไม เชน  เสนดาย  เส้ือผา
2) ใหดึงส่ิงใด ๆ  ท่ีอยูระหวางใบหนากับหนากากออก  เพื่อใหหนากากแนบสนิทกับ

ใบหนา
3) ใหม่ันใจวา  สายรัดศีรษะ  และแผนรองศีรษะไมบิดเปนเกลียว  รัดสายรัดใหแนน

ข้ึน ถาจําเปน
4) ไลอากาศภายในหนากากอีกครั้ง
5) ตรวจหนากากอีกครั้ง

บ. ทําการหายใจตามปกติ
หมายเหตุ ทหารจะตองสามารถสวมหนากาก  และปฏิบัติภารกิจในยามปกติไดอยางนอย 6 ช่ัวโมง

2. ถอดหนากาก  และชุดคลุมศีรษะหลังจากท่ีไดรับคําส่ัง  ปลอดภัย
ก. ถอดหมวกเหล็ก
ข. ปลดสายรัดของชุดคลุมศีรษะท่ีใตแขน  และปลดสายรัดคอ
ค. ปลดซิปดานหนา  คอย ๆ  ดึงดานหลังของชุดคลุมศีรษะใหหลุดออกมาทางดานหนาของ

หนากาก
ง. ปลอยสายรัดท่ีแกม
จ. ใชมือขางหน่ึงจับเหนือชุดคลุมศีรษะ  อีกขางหน่ึงจับท่ีครอบล้ินทางออกบริเวณคาง
ฉ. ถอดหนากากออกจากศีรษะ
ช. สวมหมวกเหล็ก

3. การเก็บหนากากในยามหนากาก
ก. ถือหนากากท่ีบริเวณขอบของหนากากดวยมือขางหน่ึง
ข. เปดยามหนากาก
ค. นําหนากากใสลงในยามหนากาก  โดยใหแวนตาต้ังข้ึนและหันไปในทิศท่ีเปดยามหนากาก
ง. ปดยามหนากาก



การฝกความเชื่อมั่นในหนากากปองกันเคม-ีชีวะ

ฝกการเขาหองแกส ๔ ข้ันตอน
ข้ันตอนท่ี ๑ ฝกความคุนเคยในหนากากปองกันฯ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวย

ไอสารเคมี
ข้ันตอนท่ี ๒ ฝกใหรูจักวิธีการไลอากาศพิษ ออกจากหนากากปองกันฯ เพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมี
ข้ันตอนท่ี ๓ ฝกใหเห็นความสําคัญของหนากากปองกันฯ โดยใหถอดหนากากปองกันฯออกแลวรายงานตัว
ข้ันตอนท่ี ๔ ฝกความรวดเร็วในการสวมหนากากปองกันฯ ใหทันเวลาท่ีกําหนด(๙ วินาที)

สารที่ใชัในการฝก (Training  Agents)
สารนํ้าตาไหล (Tear Agents) เปนสารทําใหไรสมรรถภาพท่ีทําใหเกิดอาการอยางรวดเร็วและมีอาการระยะส้ัน  อีก
ท้ังเปนพิษตอรางกายนอยมาก จึงเหมาะสําหรับใชในการควบคุมการจลาจล ในการฝก และในทางยุทธวิธีท่ีตองการให



เกิดการไรสมรรถภาพในระยะส้ันเทาน้ัน แตถาใชในพื้นท่ีปดจะทําใหมีความเขมขนสูงกวาในสนาม ทําใหเกิดการปวย
และตายได

1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสมบัติและลักษณะ
1.1 สวนใหญเปนของแข็ง มีกล่ินเฉพาะตัว ระเหิดเปนไอยาก
1.2 ละลายนํ้าไดนอยมาก แตละลายในสารอ่ืนไดงาย
1.3 ปลอยกระจายโดยทําใหผงละเอียดฟุงในอากาศ  หรือทําใหเปนควัน  คงทนอยูในพื้นท่ีช่ัวระยะเวลาส้ัน

จึงเปนสารไมคงทน
2. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผลอันตรายตอรางกายและอาการ

2.1 เขาสูรางกายโดยการสูดหายใจ ปลิวเขาหรือสัมผัสกับนัยนตา และสัมผัสกับผิวหนัง
2.2 ทําความระคายเคืองปลายเสนประสาทท่ีเย่ือบุนัยนตา และเย่ือบุอวัยวะของระบบทางเดินหายใจ (โพรง

จมูก หลอดลม และปอด) ในความเขมขนสูงทําความระคายเคืองผิวหนัง โดยเฉพาะผิวหนังท่ีบอบบางและเปยกช้ืน
2.3 อาการเกิดทันทีท่ีไดรับสารแมเพียงเล็กนอย และหายเร็วภายหลังออกมาในท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิแลว
2.4 อาการสําคัญไดแก แสบตา นํ้าตาไหลพราก ลืมตาไมข้ึน แสบจมูก จาม ไอ อึดอัด หายใจไมสะดวก

นํ้ามูกไหล นํ้าลายไหล
2.5 ถาไดรับในขนาดความเขมขนสูงจะรูสึกแสบรอนผิวหนัง อาเจียน และเกิดตุมพุพองท่ีผิวหนังในภายหลัง

3. การปองกันรางกาย
สวมหนากากปองกัน

4. การตรวจและการทําลายลางพิษ
4.1 ไมมีเครื่องตรวจสารเคมีสําหรับใชตรวจในสนาม พิสูจนทราบไดจากอาการ และเน่ืองจากเปนสารไมคงทน

จึงไมจําเปนตองใชเครื่องตรวจ
4.2 ในขนาดความเขมขนในสนามไมจําเปนตองทําลายลางพิษ
4.3 ถาผิวหนังเปรอะเปอนมาก ใหลางนํ้าและฟอกสบู

5. การปฐมพยาบาล
5.1 ออกไปยังท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ หันหนาทวนลม อาการจะหายไปเอง หามขย้ีตาเพราะจะทําใหนัยนตา

อักเสบ
5.2 ถายังระคายเคืองนัยนตาไมหาย อาจใชนํ้าสะอาดหรือยาลางตาลาง

6. ตัวอยางสาร ไดแก o-chlorobenzylidene (CS), สารอ่ืน ๆ ในตระกูลเดียวกัน (CS1, CS2, CSX) และdibenz
(b,f)-1:4-oxazepine (CR) 2 โดยท่ัวไปสารเหลาน้ีจะเริ่มเกิดผลไดอยางรวดเร็ว (ไมก่ีวินาทีจนถึงไมก่ีนาที) และจะ
เกิดผลกระทบช่ัวคราวในระยะเวลาพอประมาณ (15 ถึง 30 นาที)



ตาราง สาร CS
ช่ือทางเคม:ี O-ChlorobenzylideneMalononitrile1

ช่ือคลาย: 2-Chlorbenzalmalonitrile, CS, OCBM 1

CAS Registry Number: 2698-41-1 1

RTECS Number: OO3675000 1

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

สูตรโครงสราง: 2

สูตรโมเลกุล:C10H5ClN2
นํ้าหนักโมเลกุล:188.6 1

สถานะทางกายภาพ เปนกอนผลึกสีขาว 1

กล่ิน มีกล่ินคลายพริกไทย1

จุดเดือด 310C ถึง 315C (590-599 F) 1

จุดเยือกแข็ง/จุดหลอมเหลว 95C ถึง 96C (203-205 F) (จุดหลอมเหลว) 1

ความหนาแนนของเหลว (g/mL) ในภาชนะจัดเก็บ: 0.24 - 0.26; เปนผลึก : 1.04 2

ความหนาแนนไอ (เทียบกับอากาศ) 6.5 (จากการคํานวณ)
แรงดันไอ (torr) 0.00034 ท่ี 20C2

การระเหยเปนไอ (mg/m3) 0.71 ท่ี 25C 2

ความรอนแฝงในการกลายเปนไอ
(kcal/mol)

ขอมูลไมเพียงพอ

จุดวาบไฟ ขอมูลไมเพียงพอ
อุณหภูมิท่ีทําใหสลายตัว ขอมูลไมเพียงพอ
การละลายนํ้า ไมละลายนํ้า 1,2 ละลายไดปานกลางในแอลกอฮอล แตละลายไดดีใน

Acetone,Chloroform, Methylene Dichloride, Ethylacetateและ Benzene 3

อัตราการทําปฏิกิริยากับนํ้า ขอมูลไมเพียงพอ
ผลผลิตจากการทําปฏิกิริยากับนํ้า ขอมูลไมเพียงพอ
ความคงตัวในการเก็บรักษา เปนวัสดุท่ีติดไฟได  อาจไหมไฟไดแตไมพรอมจะติดไฟ ภาชนะอาจจะเกิด

การระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน 4 ไมติดไฟเมื่อมีออกซิไดเซอรมาก
การทําปฏิกิริยากับโลหะหรือวัสดุ
อยางอ่ืน

เมื่อสัมผัสกับโลหะ จะคอยทําใหเกิดกาซท่ีติดไฟคือไฮโดรเจน 4

ขอมูลอื่น ๆ
อันตรายตอนัยนตาและผิวหนัง ปวดแสบและระคายเคืองตอนัยนตา; ทําใหระคายเคืองตอผิวหนัง 5

อันตรายผานทางเดินลมหายใจ ทําใหหมดสติได 5

อัตราการเกิดปฏิกิริยา ทันที 6
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ความตองการสําหรับการปองกัน หนากากปองกันและเครื่องแบบสนามติดกระดุมคอใหมิดชิด รัดปลายแขน
เส้ือและรัดท่ีขอเทา กําลังพลท่ีมีหนาท่ียกขน CS ควรสวมเครื่องแตงกาย
ปองกัน สวมหนากากและถุงมือ 7

การทําลายลางพิษ เคล่ือนยายไปในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ โกรกนัยนตาและผิวหนังดวยนํ้า
สะอาด อยาขยีต้า อยาใชครีมทาผิวท่ีมีสวนของนํ้ามัน อยาใชผลิตภัณฑท่ีมี
สวนผสมของนํ้ายาฟอกขาว ใหใชนํ้ากับสบูกับยุทธภัณฑท่ีเปอนพิษ CS, CS1
หรือ CS27

การนําไปใช ใชในการฝก และใชเปนสารควบคุมการจลาจล



สถานี การลาดตระเวน คชรน.(CBRN  Reconnaissance) 
ในภาวะ คชรน. การลาดตระเวน คชรน.เป็นของภารกิจลาดตระเวนอย่างหนึ่งของหนว่ยทหาร  แต่ละหน่วย
รับผิดชอบการตรวจเส้นทางและพื้นท่ีขนาดเล็กในความสนใจของหน่วย เช่น การตรวจเส้นทางเคล่ือนย้ายพื้นท่ีซึ่ง
เป็นท่ีต้ังหน่วยใหม่  เพื่อให้ทราบว่ามีอันตรายจากอาวุธ คชรน.หรือไม่อย่างไร 
 

1. กิจส าคัญ  ๕  ประการของการลาดตระเวน คชรน. 
       ตรวจหา (detect)  อันตรายท่ีเกิดจากอาวุธ คชรน. ของข้าศึกให้ได้ต้ังแต่แรกเริ่มมี 
          อันตรายเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเตือนภัยก าลังพลและหน่วยที่จะได้รับอันตราย     
          การเตือนภัยอย่างรวดเร็วท าให้ก าลังพลมีเวลาใช้มาตรการป้องกันได้ทันเวลาก่อน 
          อันตรายจะมาถึง 

    พิสูจน์ทราบ  (identify)   เพื่อช่วยให้สามารถก าหนดระดับการป้องกันท่ีเหมาะสม  
          และก าหนดมาตรการป้องกันและรักษาท่ีถูกต้อง 
       หมายต าแหน่ง (mark)  พื้นท่ีเป้ือนพิษที่ทราบแล้ว  เป็นหัวใจของความส าเร็จในการ 
          หลีกเล่ียงการเป้ือนพิษ 

    เก็บตัวอย่าง  (sampling)  เพื่อช่วยให้สามารถพิสูจน์ทราบชนิดของสารที่ไม่  
        สามารถพิสูจน์ทราบได้ในสนามรบ  โดยเฉพาะสารชีวะ  ซึ่งต้องอาศัยการตรวจ 
        วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน 

       รายงาน (report)  ข่าวสารข้อมูลท่ีรวบรวมได้ให้ถึงมือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
 
2.การตรวจและการพิสูจน์ทราบ 

2.1 กระดาษตรวจสารเคมีแบบเอบีซี-เอ็ม8 
 เป็นแบบมาตรฐานท่ีใช้ในกองทัพของชาติภาคีองค์การนาโตและมีประจ าการในทบ. ผลิตในหลายประเทศ
เช่นแคนาดาและสหรัฐฯกระดาษตรวจแบบนี้สามารถบอกประเภทของสารเคมีได้๓ประเภทคือ สารจีสารวีและสาร
เอชโดยจะแสดงผลเป็นสีต่างกัน3สีเฉพาะประเทศแคนาดาผลิตกระดาษตรวจแบบเอ็ม๘ชนิดท่ีกาวติดอยู่ด้านหลัง
เรียกว่าแบบ3ทาง (3-way paper) ส าหรับใช้ติดบนผิวพื้นต่างๆได้เช่นติดท่ีแขนเส้ือหรือขากางเกงของเครื่องแต่ง
กายป้องกัน 
 

 
 



2.2. เครื่องตรวจสารเคมีแบบเอ็ม256 
  สามารถตรวจหาสารประสาท (V และ G) สารพุพอง (H, HD, L และ CX) และสารโลหิต (AC  และ CK) 
ท่ีเป็นแก๊สเป็นไอหรือเป็นแอโรซอลในขนาดความเข้มข้นท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายและใช้ตรวจหาสารประสาท (V 
และ G) และสารพุพอง (H, L, CX) ท่ีเป็นของเหลว 
 
 

 
 
 
 

  2.3 เครื่องตรวจสารเคมีแสดงผลการตรวจทันที (Chemical Agent Monitor, CAM) 
 ผลิตในประเทศอังกฤษมีประจ าการในกองทัพอังกฤษทบ.สหรัฐฯสิงคโปร์ ทบ.ไทยและกองทัพของอีก
หลายประเทศ เป็นจ านวนรวมกันนับแสนเครื่องมีขนาดกะทัดรัดน าติดตัวไปได้ง่ายใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว
สามารถตรวจไอของสารประสาทสารพุพองสารโลหิตและสารส าลักแสดงระดับอันตราย (ความเข้มข้น) เป็นขีดท่ี
หน้าจอแสดงผลแบบผลึกเหลวท างานโดยใช้ไอออไนเซชันเซลล์ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



2.4 ระบบสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติแบบเอ็ม8เอ1 
      ระบบสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติแบบนี้เป็นยุทโธปกรณ์หลักท่ีใช้ส าหรับตรวจจับสารประสาท
ในลักษณะท่ีเป็นไอ  หรือแอโรซอล   ซึ่งถูกลมพัดพามาจากการโจมตีในพื้นท่ีเหนือลม 
 

    
 

 
 
 
3.การเตือนภัย 

 เมื่อตรวจพบการเป้ือนพิษจะต้องติดป้ายเตือนภัย(มาตรการหลีกเล่ียงการเป้ือนพิษ)เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วย
ฝ่ายเดียวกันได้รับอันตรายจากการเข้าไปในพื้นท่ีเป้ือนพิษหรือสัมผัสกับส่ิงท่ีเป้ือนพิษโดยไม่ทราบ  
 ลักษณะของป้ายเตือนภัย นชค. 
 3.1 รูปร่างแผ่นป้ายเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว  มีมุมยอดเป็นมุมแก (90 45 45 ) 
 3.2 ขนาด  ด้านฐานยาว28 ซม.  และด้านประกอบมุมแกยาวด้านละ 20 ซม (28ซม. 20 ซม.20 
ซม.)  ขนาดอาจเปล่ียนแปลงได้ตามต้องการ  แต่ต้องรักษารูปทรงและอัตราส่วนความยาวของด้านต่าง ๆ ไว้  และ
จะต้องมีขนาดไม่เล็กเกินไปจนมองเห็นได้ยาก 
 7.3 วัสดุ  อาจเป็นไม้  โลหะ  พลาสติก  หรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสม  แต่ต้องทนสภาพลมฟ้าอากาศได้นาน
พอแก่การใช้งานและไม่ถูกลมพัดปลิวหายไปได้ง่าย 
 7.4 สีและสัญลักษณ์  เพื่อแสดงชนิดของอันตราย 
 . 7.4.1 ป้ายการเป้ือนพิษกัมมันตรังสี  (Radiological  Contamination  Marking) 



  -ด้านหน้าและด้านหลังของป้ายเป็น  สีขาว  ด้านหน้ามีค าว่า  ATOM  สีด า  สูง 5 ซม. 
  -ถ้าทราบ  ให้เขียนข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมท่ีด้านหน้าของป้าย 
     อัตรารังสีท่ีวัดได้ 
   วันท่ีและเวลาท่ีท าการวัดรังสี 
   วันท่ีและเวลาท่ีอาวุธระเบิด 
  7.4.2ป้ายการเป้ือนพิษชีวะ (Biological  Contamination  Marking) 
  -ด้านหน้าและด้านหลังของป้ายเป็น สีน  าเงิน  ด้านหน้ามีค าว่า BIO สีแดง  สูง 5 ซม. 
  -ถ้าทราบ  ให้เขียนข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมท่ีด้านหน้าของป้าย 
   ชนิดของสาร 
   วันท่ีและเวลาท่ีตรวจพบ  
  7.4.3 ป้ายการเป้ือนพิษเคมี  (Chemical  Contamination  Marking) 
  -ด้านหน้าและด้านหลังของป้ายเป็นสีเหลือง  ด้านหน้ามีค าว่าGASสีแดง สูง 5 ซม. 
  -หากทราบ  ให้เขียนข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมท่ีด้านหน้าของป้าย 
   ชนิดของสาร  (เฉพาะสารคงทน) 
   วันท่ีและเวลาท่ีตรวจพบ 
 

 
 



4. การเก็บตัวอย่าง 
 4.1 ก่อนจะเข้าพื้นท่ีเป้ือนพิษเจ้าหน้าท่ีเก็บตัวอย่างจะต้องสวมยุทธภัณฑ์ป้องกันให้เรียบร้อย 
 4.2 ตรวจพื้นท่ีเป้ือนพิษโดยละเอียดเพื่อหาสารเคมีท่ีดิน บนใบไม้ใบหญ้า และบนผิวพื้นท่ีเป็นของแข็ง ก่อน
จะเก็บตัวอย่างให้ยืนยันการเป้ือนพิษด้วยกระดาษตรวจสารเคมี 
 4.3 ใช้คีมคีบผ้าซับตัวอย่างหยดสารเคมีจากใบไม้หรือผิวพื้นท่ีเป็นของแข็ง ใส่ในขวดใส่ตัวอย่างท่ีบรรจุน้ ายา
แล้วปิดฝาขวดให้แน่น หรืออาจใช้คีมคีบใบไม้ใบหญ้าแกว่งกับน้ ายาในขวดเสร็จแล้วทิ้งใบไม้ไป 
 4.4 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่าง 
 4.5 เมื่อเก็บตัวอย่างได้แล้วจึงกลับมาท่ีห้องทดลองส่วนหน้า ตัวอย่างดินท่ีเก็บได้จะต้องด าเนินกรรมวิธีก่อน
จะส่งไปตรวจวิเคราะห์ เพราะถ้าปล่อยให้สัมผัสกับดินเป็นเวลานานสารเคมีบางชนิดอาจเส่ือมสลายไปก่อน จึงต้อง
ใช้กระบอกอัดดินตัวอย่างค้ันเอาแต่ส่วนท่ีเป็นของเหลวเท่านั้น 
 4.6 ขวดตัวอย่างท้ังหมดจะต้องปิดป้ายปิดผนึก ใส่ลงไปในกล่องโลหะส าหรับบรรจุขวดตัวอย่างพร้อมด้วย
ข้อมูลประจ าขวด จากนั้นจึงส่งไปยังห้องปฏิบัติการเคมีในเขตหลังโดยวิธีเร็วที่สุด เพื่อตรวจวิเคราะห์ 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.การรายงาน 
  รายงานผลการลาดตระเวน และหาเส้นทางไม่เป้ือนพิษและท าเครื่องหมายช้ีทางเป็นเส้นทางอ้อมพื้นท่ี

เป้ือนพิษ 
 

      
 

      
 
 
 
 



สถานีอาวุธเพลิง 

      สารเพลิง เป็นสารเคมีท่ีทําให้เกิดเพลิงเผาผลาญวัตถุท่ีติดไฟได้ โดยให้ความร้อนเพียงพอที่จะทําให้เกิดการลุก

ไหม้ข้ึน 

      สารเพลิงแบ่งประเภทได้ตามส่วนประกอบดังนี้ 

1. สารเพลิงโลหะ  ( Metal Incendiary ) ได้แก่ สารเพลิงที่ทําจากแมกนีเซียมในรูปต่าง ๆ หรือผง

อลูมิเนียมหยาบหรือละเอียด ผสมผงเหล็กออกไซด์ สารเพลิงโลหะ ได้แก่ 

1.1 แมกนีเซียม( MG ) เป็นโลหะอ่อน  เมื่อได้รับความร้อนจนถึงจุดลุกไหม้จะเผาไหม้อย่าง

รุนแรงในอากาศ แมกนีเซียมก้อนหรือผงใช้บรรจุในกระสุนวัตถุระเบิดชนิดต่าง ๆ ถ้าเป็นโลหะผสมใช้หล่อทํา

เปลือกลูกระเบิดเพลิง เผาไหม้ท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,982  ํ ซ.  ขณะเผาไหม้เกิดเป็นเปลวเพลิงสีขาวสว่างจ้าและ

หลอมเหลวกลายเป็นของเหลวร้อน เมื่อไหลไปถูกกับวัสดุที่ติดไฟได้จะทําให้เกิดเพลิงไหม้ จึงจัดว่าเป็นสารเพลิง

ชนิดที่ให้ความร้อนสูง แต่ต้องอาศัยออกซิเจนในอากาศช่วยในการเผาไหม้ 

1.2 เทอไมท์และเทอเมท( TH )  เทอไมท์เป็นส่วนผสมของผงเหล็กออกไซด์กับอลูมิเนียมผง

หยาบหรือละเอียด  เมื่อเผาไหม้ให้ความร้อนสูงถึง 2,200  ํ ซ.  ซึ่งสูงพอที่จะทําให้แผ่นเหล็กบาง ๆ หลอมเหลวได้  

ส่วนเทอเมท คือ เทอไมท์ที่ผสมกับสารอ่ืนที่ช่วยในการจุดไฟและส่วนมากใช้ในลูกระเบิดเพลิง มีหลายสูตร เช่น 

TH2  TH3  และ  TH4  จึงจัดว่าเป็นสารเพลิงชนิดที่ให้ความร้อนสงู เวลาลุกไหม้ใช้ออกซิเจนของตัวมันเองช่วยใน

การเผาไหม้ 

2. สารเพลิงน้ํามัน  ( Incendiary Fuel )  อาจเป็นน้ํามันแกสโซลีนล้วน หรือแกสโซลีนผสมกับน้ํามันอ่ืน 

ๆ รวมทั้งน้ํามันหล่อลื่นด้วย    นอกจากนั้นยังอาจนําเอาน้ํามันแกสโซลีน น้ํามันดีซ่า น้ํามันก๊าด หรือน้ํามัน

เชื้อเพลงิอากาศยานไปผสมกับสารทําให้ข้นเพ่ือให้เกิดเป็นสารเพลิงน้ํามันที่มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน กล่าวคือ มี

ลักษณะข้นเหนียว เกาะติดเป้าหมายดี ไม่เผาไหม้หมดไปก่อนจะถึงเป้าหมาย ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของ “นาปาล์ม”   

( NP ) 

2.1 น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใส  ใช้เฉพาะกับเครื่องฉดีไฟแบกคนเดียวเท่านั้น เป็นส่วนผสมระหว่าง

น้ํามันแกสโซลีนกับน้ํามันอ่ืน ๆ ใช้เมื่อไม่มีน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้น หรือใช้กับเป้าหมายบางชนิด หรือใช้ในป่า 



2.2 น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้น  คือส่วนผสมของน้ํามันแกสโซลีนกับเคมีภัณฑ์ผสมแกสโซลีน   ทําให้

ข้น ใช้กับเครื่องฉีดไฟ วัตถุเพลิงแสวงเครื่อง และลูกระเบิดเพลิง โดยใช้ในความข้นต่างกัน 

2.3 เคมีภัณฑ์ผสมแกสโซลีนทําให้ข้น ( Thickener ) ได้แก่ แบบ เอ็ม1( NP ) เอ็ม2( NP )  เอ็ม

4( ISO ) และไอเอ็มแบบ เอ็ม1 เป็นแบบเดียวที่มีใช้ใน ทบ. 

2.4 สารเพลิงลุกไหม้ทันที ( Pyrophoric Fuel ) เป็นสารเพลิงที่ลุกไหม้เองทันทีท่ีสัมผัสกับ

ออกซิเจนในอากาศ ได้แก่ ฟอสฟอรัสขาว ( WP )  ฟอสฟอรัสขาวชนิดเหลว ( LWP ) ไทรเอธิลอะลูมินัม( TEA ) 

และนาปาล์ม บี ( ใช้บรรจุในลูกระเบิดเพลิง )  

3. สารน้ํามันผสมโลหะ  ( Oil and Metal Incendiary Mixture ) ใช้บรรจุในลูกระเบิดเพลงิ ได้แก่ 

3.1 PT1  เป็นส่วนผสมของผงแมกนีเซียม แมกนีเซียมออกไซด์ คาร์บอน น้ํามันยางมะตอย และ

สารอ่ืน ๆ ใช้ออกซิเจนในอากาศช่วยในการเผาไหม้ 

3.2 PTV  เป็นส่วนผสมที่ปรับปรุงใหม่ มีประสิทธิภาพดีกว่า 

เครื่องฉีดไฟและยุทธภัณฑ์บริการเครื่องฉีดไฟ 

 

  1. เครื่องฉีดไฟเป็นอาวุธเพลิงประเภทหนึ่ง มีใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณ แต่มามีบทบาทสําคัญในการรบใน

สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อทหารเยอรมันใช้เครื่องฉีดไฟเป็นครั้งแรกโจมตีทหารฝรั่งเศส 

  2. เครื่องฉีดไฟได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จในการใช้สูงสุดในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อทหาร

อเมริกันใช้โจมตีกวาดล้างทหารญี่ปุ่นที่ฝังตัวอยู่ในที่ม่ันแข็งแรง และได้ดัดแปลงรถถังเป็นรถฉีดไฟด้วย หลังจากนั้น



มีการใช้ในสงครามเกาหลี ในสงครามอินโดจีนเมื่อทหารฝรั่งเศสต่อสู้กับฝ่ายเวียดมินห์ และในสงครามเวียดนามซึ่ง

ใช้กันทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายเวียดนามเหนือ ทบ.ไทยได้รับเครื่องฉีดไฟใช้แล้วจํานวนหนึ่งและผลิตใหม่อีกจํานวน

หนึ่งจากสหรัฐฯ ในยุคสงครามเวียดนาม และได้ใช้ในการปราบ ผกค.และต่อสู้กับกองกําลังต่างชาติที่รุกล้ําอธิปไตย

ตามบริเวณแนวพรมแดน 

  3.  เปลวไฟจากการยิงเครื่องฉีดไฟสามารถเผาผลาญทําอันตรายโดยตรงต่อกําลังพลทั้งในที่โล่งและที่

หลบซ่อนในถํ้า ในอุโมงค์ ในบังเกอร์ และในอาคาร นอกจากนี้เปลวเพลิงและควันยังขัดขวางการมองเห็น ทําให้

สําลัก ขาดอากาศหายใจสลบหรือตายในพ้ืนที่ปิด และเสียขวัญ อีกทั้งใช้เผาทําลายสิ่งปลูกสร้าง อาวุธ และสิ่ง

อุปกรณ ์

  4. เครื่องฉีดไฟเป็นอาวุธที่สามารถนําเข้าพ้ืนที่การรบโดยการแบกใส่หลัง (Portable Flame Thrower) 

และใช้กําลังพลเพียงนายเดียวยิง เป็นอาวุธระยะยิงสั้น เหมาะสําหรับใช้ทําการรบในป่าและในพ้ืนที่มีอาคาร

หนาแน่น เพ่ือสนับสนุนการรบให้แก่ทหารราบหรือทหารม้าบรรทุกยานเกราะขณะลงจากรถทําการรบ โดยเฉพาะ

ในการกวาดล้างจุดต้านทานแข็งแรง ขับไล่ข้าศึกออกจากที่หลบซ่อน เผาพืชพรรณเพ่ือทําลายกับระเบิดในพ้ืนที่ 

และเผาทําลายสิ่งอุปกรณ-์ยุทโธปกรณ์ บางครั้งอาจใช้เป็นอาวุธร่วมซุ่มโจมตีกําลังพลหรือขบวนยานพาหนะ 

  5. เครื่องฉีดไฟจัดเป็นอาวุธพิเศษ จะบรรจุไว้ในแผนการรบและหน่วยข้างหน้าเรียกใช้เมื่อต้องการ แต่

เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องปริมาณเชื้อเพลิงและการเปิดเผยที่ตั้งยิง การนําเครื่องฉีดไฟไปใช้จึงต้องใช้มากกว่า 1 

เครื่อง และมีกําลังคุ้มกัน 

  6. ทบ.บรรจุเครื่องฉีดไฟพร้อมยุทธภัณฑ์บริการไว้ในอัตราของกองพันทหารราบและกองพันทหารม้าบาง

หน่วย แม้กองพันจะแยกวางเครื่องฉีดไฟและยุทธภัณฑ์บริการไว้ที่บางกองร้อย แต่การนําเครื่องฉีดไฟออกใช้จะ

เป็นการใช้เพ่ือสนับสนุนการรบของกองพัน 

ยุทธภัณฑ์บริการเคร่ืองฉีดไฟ 

 1. เครื่องฉีดไฟเป็นยุทโธปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยลําพัง จําเป็นต้องมียุทธภัณฑ์บริการร่วมด้วยเพ่ือ

ทําการการอัดลม เติมเชื้อเพลิง และจัดปรับเครื่องบังคับลมของเครื่องฉีดไฟ 

 2. ยุทธภัณฑ์บริการเครื่องฉีดไฟประกอบด้วย เครื่องอัดลมสําหรับเครื่องฉีดไฟ และชุดบริการเครื่องฉีดไฟ 



 3. ดังนั้น หน่วยที่จะสามารถใช้เครื่องฉีดไฟได้จึงต้องมียุทโธปกรณ์ครบสามสิ่ง คือ 

    เครื่องฉีดไฟ 

    เครื่องอัดลม 

    ชุดบริการ 

อีกทั้งต้องมี น้ํามันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์สําหรับผสมทําน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องฉีดไฟ และสิ่งที่ทําให้เกิดเปลวไฟสําหรับ

จุดให้น้ํามันเชื้อเพลิงลุกไหม้ ซึ่งอาจเป็นชนวนเครื่องฉีดไฟ หรือ แบตเตอรี ่

ปจัจุบัน ทบ.มเีครื่องฉีดไฟประจําการ 3 แบบ ดังนี้ 

� แบบ เอ็ม2 เอ 1 
� แบบ เอ็ม9 เอ 1 
� แบบ แอลซี ที 1เอ็ม1 

 4. ปัจจุบัน ทบ.มียทุธภัณฑ์บริการเครื่องฉีดไฟประจําการดังนี้ 

 4.1 ชดุบริการ4 แบบ 

� ชุดบริการเครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม2 เอ 1 
� ชุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม10 เอ 1 
� ชุดบริการเครื่องฉีดไฟ-เครื่องกระจายสารควบคุมการจลาจล แบบ เอ็ม27 
� ชุดบริการเครื่องฉีดไฟ-เครื่องกระจายสารควบคุมการจลาจล แบบ วศ.ทบ.ประยุกต์ 

 4.2   เครื่องอัดลม3 แบบ 

� แบบ เอ็ม1 เอ 1 
� แบบ บริสตอล 
� แบบ เบาเออร์ 

  4.3   ความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเครื่องฉีดไฟ 

           4.3.1 เครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม2 เอ 1 และ เอ็ม9 เอ 1 เป็นแบบที่ใช้ชนวนเครื่องฉีดไฟในการทํา

ให้เกิดเปลวไฟที่ปลายปากกระบอกปืน   



4.3.2 ปัจจุบันไม่สามารถจัดหาชนวนเครื่องฉีดไฟและเครื่องฉีดไฟทั้งสองแบบ เนื่องจากสหรัฐฯ เลิกผลิต ทบ.จึง

เปลี่ยนแบบเครือ่งฉีดไฟ โดยกําหนดความต้องการว่าจะต้องใช้วงจรอิเล็กทรอนิกทําให้เกิดประกายไฟ หลังจาก

พิจารณาแบบต่าง ๆ จึงตกลงนําเข้าประจําการเครื่องฉีดไฟ แบบ แอลซี ที 1เอ็ม1 ซึ่งผลิตในประเทศบราซิล 

เนื่องจากมีรูปร่างและการใช้งานใกล้เคียงกับเครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม2 เอ 1 ซึ่งหน่วยส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย 

         4.3.3 ในระหว่างที่ วศ.ทบ.ทยอยจัดหาเครื่องฉีดไฟ แบบ แอลซี ที 1เอ็ม1 ตามกําลังงบประมาณ

ของ ทบ. และเพ่ือให้หน่วยใช้สามารถใช้เครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒2 เอ 1 และ เอ็ม9 เอ 1 ได้ต่อไป วศ.ทบ.จึงจัดหา

ปืนแบบเดียวกับที่ใช้กับเครื่องฉีดไฟ แบบ แอลซี ที 1เอ็ม1 ในรูปของชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องฉีดไฟ แบบ แอลซี ที 1

เอ็ม1 และจ่ายทดแทนปืน แบบ เอ็ม7 ของเครื่องฉีดไฟของสหรัฐฯ ทั้งสองแบบ 

 

 

เคร่ืองฉีดไฟ 

1. ส่วนประกอบ 

เครื่องฉีดไฟมสี่วนประกอบหลัก3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนถัง  ทําหน้าที่เป็นที่เก็บลมอัด ทั้ง ความดันสํารอง และ ความดันปฏิบัติการ และเป็นที่เก็บเชื้อเพลิง 

อีกทั้งมีส่วนประกอบที่ช่วยให้สามารถแบกเครื่องฉีดไฟไว้บนหลังได้ ส่วนถัง 

ส่วนสายเชื้อเพลิง  เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนถังกับส่วนปืนของเครื่องฉีดไฟ ทําหน้าที่เป็นช่องทาง

ให้น้ํามันเชื้อเพลิงจากถังเชื้อเพลิงไหลเข้าสู่ลํากล้องปืนเครื่องฉีดไฟ สายเชื้อเพลิงทําด้วยยางทนแรงดันสูงได้ 

ส่วนปืน  ทําหน้าที่ปิดก้ันและปล่อยน้ํามันเชื้อเพลิงให้พุ่งออกจากปากกระบอกปืนเมื่อมีความดัน

ปฏิบัติการขับดัน และทําหน้าที่จุดให้น้ําเชื้อเพลิงลุกเป็นไฟที่ปากกระบอกปืนก่อนพุ่งสู่เป้าหมาย 

 



 

 

 

 

 

2. น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องฉีดไฟ 

 เครื่องฉีดไฟใช้น้ํามันเชื้อเพลิงได้ ๒ ชนิด คือ ชนิดใสและชนิดข้น 

2.1 น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใส 

2.1.1 ส่วนผสม 

น้ํามันเบนซิน (แก๊สโซลีน) ทุกชนิด และน้ํามันอากาศยาน เจพี-4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 

น้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกเกรด (อาจใช้น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วที่ถ่ายออกจากเครื่องยนต์และกรองให้ปราศจาก
เศษชิ้นส่วนต่าง ๆ และถ้าไม่มีน้ํามันหล่อลื่นอาจใช้น้ํามันดีเซลหรือน้ํามันก๊าด) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่หน่วงการลุก
ไหม้ให้ช้ากว่าปกติเล็กน้อย 



ไม่สามารถกําหนดอัตราส่วนการผสมเป็นมาตรฐาน ข้ึนอยู่กับความหนืดของน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้ แต่ใช้

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช้น้ํามันหล่อลื่นในปริมาณมากที่สุด ซึ่งเมื่อผสมกับน้ํามันเบนซินแล้วยังสามารถจุดไฟติด แต่

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของ รร.วศ.ทบ. แนะนําใหใ้ช้น้ํามันหล่อลื่น 4 ส่วน ต่อน้ํามนัเบนซิน 1 ส่วน 

2.1.2 วิธีผสม   

ผสมน้ํามันเบนซินที่ไม่มีน้ําเจือปนกับน้ํามันหล่อลื่นที่ไม่มีไขข้นหรือน้ําเจือปน ตามส่วนในถังผสม และกวนให้เข้า

กัน นําส่วนผสมปริมาณเล็กน้อยไปทดลองจุดไฟเพ่ือดูจุดวาบไฟ เพ่ิมน้ํามันหล่อลื่นหรือน้ํามันเบนซินตามความ

จําเป็น นําส่วนผสมที่ปรับแล้วไปทดลองจุดไฟอีก จนกระทั่งจุดติดไฟง่าย เมื่อผสมเสร็จแล้วสามารถนําไปใช้งานได้

ทันท ีและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานในภาชนะที่มีฝาปิดกันการระเหยได ้

2.2 น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้น 

2.2.1ส่วนผสม 

น้ํามันเบนซิน (แก๊สโซลีน) ทุกชนิด และน้ํามันอากาศยาน เจพี-4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเพลิงลุกไหม ้
เคมีภัณฑ์ผสมเบนซินให้ข้น (ทิคเคนเนอร์- Thickener) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทําให้น้ํามันเบนซินหรือ เจพี 4 
หนืดข้น หน่วงการลุกไหม้ให้ช้ากว่าปกติ และทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงเกาะติดเป้าหมาย 
   2.2.2 ชนิดของเคมีภัณฑ์ผสมเบนซินให้ข้น  ชนิดดั้งเดิมที่ วศ.ทบ.แจกจ่าย คือ แบบ เอ็ม1 ของสหรัฐฯ ซึ่ง

มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบสีน้ําตาลอ่อน บรรจุในกระป๋องขนาด 5  ปอนด์ และถังขนาด 15 ปอนด์ ปัจจุบัน

แจกจ่ายชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นผงหยาบสีขาว บรรจุในกระป๋องขนาด ๑ กิโลกรัม มีคุณสมบัติคล้ายแบบ เอ็ม4 

ของสหรัฐฯ  ซึ่งดีกว่าแบบ เอ็ม1 กล่าวคือ ใช้ในปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของแบบ เอ็ม1 เคมีภัณฑ์ฯ ทุกชนิดเมื่อ

เปิดภาชนะบรรจุและเหลือใช้แล้ว ไม่ควรเก็บไว้ใช้ต่อไป เนื่องจากเป็นสารเคมีที่ดูดความชื้นได้ดีและเมื่อดูด

ความชื้นไว้มากจะเสื่อมสภาพ ไม่สามารถทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงหนืดข้น 

 

  2.2.3 วิธีผสม 

 -  ผสมให้มีความข้น 4% 

 ถ้าผสมน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้นครั้งละไม่เกิน 200 ลิตร (ประมาณ 50 แกลลอนอเมริกัน) และ

ใช้เคมีภัณฑ์ฯ แบบ เอ็ม1 ให้ใช้ “สตูรอย่างหยาบ” ดังต่อไปนี ้



 

น้ํามันเบนซินเป็นแกลลอน � % ความข้นที่ต้องการ  =  นน.เคมีภัณฑ์ฯ เป็นออนซ์ 

แทนค่าความข้นที่ต้องการ 4 % แล้วจะได้สูตร 

⇓⇓⇓⇓ 

น้ํามันเบนซินเป็นแกลลอน �4=  นน.เคมีภัณฑ์ฯ เป็นออนซ์ 

 

เมื่อผสมองค์ประกอบทั้งสองเข้ากันดีจนน้ํามันเริ่มแสดงความหนืดแล้ว ต้องพักไว้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยบรรจุใน

ภาชนะที่มีฝาปิดก้ันการระเหยได้ เพ่ือให้ส่วนผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน จึงจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 2.2.4 การเก็บรักษา จะต้องเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้นในภาชนะมีฝาปิดได้แน่น เพ่ือป้องกันองค์ประกอบ

ที่เป็นเบนซินระเหย แต่เนื่องจากไม่สามารถกําหนดระยะเวลาที่น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้นจะยังคงความหนืดข้นได้

แน่นอนในระหว่างการเก็บรักษา ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งจงึต้องทดสอบดูว่ายังอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม ่

3.  ข้อเปรียบเทียบระหว่างน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใสและชนิดข้น 

    3.1 ข้อดีของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใส 

• เปลวเพลิงม้วนตัวเป็นก้อนใหญ่ ทําให้เกิดผลในทางเสียขวัญ 

• เตรียมง่าย คงตัวในการเก็บรักษา ไม่ต้องการเวลาฟักตัว 

• จุดติดไฟง่าย 

• ส่วนผสมหาง่าย 

3.2 ข้อเสียของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใส 

• ระยะยิงสั้น 

• น้ํามันเชื้อเพลิงเผาไหม้หมดไปมากขณะพุ่งสู่เป้าหมาย 

• มีเปลวเพลิงและควันมากทําให้พลยิงมองเห็นเป้าหมายไม่ถนัด 

• ไม่เกาะเป้าหมาย 

• ไปภายในป้อมค่ายได้ในปริมาณน้อย 

 



• สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรวดเร็วมาก 

 3.3 ข้อดีของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้น 

� ระยะยิงไกลเป็น ๒ เท่าของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใส 
� น้ํามันเชื้อเพลิงเผาไหม้น้อยขณะพุ่งสู่เป้าหมาย 
� พลยิงมองเห็นเป้าหมายได้ดี และเล็งยิงได้อย่างแม่นยํา 

� เกาะติดเป้าหมายและเผาไหม้ได้นานกว่า 

� ลําน้ํามันเชื้อเพลิงมีขนาดเล็ก สามารถยิงเข้าช่องเล็กได้ 

� กระเด็นสะท้อนได้ 
 3.4 ข้อเสียของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดข้น 

� ต้องการยุทธภัณฑ์และเจ้าหน้าที่มากในการผสม 

� การถ่ายน้ํามันทําได้ไม่สะดวกนักเพราะมีความหนืด 

� ต้องการระยะเวลาฟักตัวก่อนนําไปใช้งานได้ 

� ในระหว่างการเก็บรักษามีความคงตัวไม่แน่นอน 
 

4.  วิธยิีงเครื่องฉีดไฟ 

 ก่อนได้รับอนุญาตให้ยิงเครื่องฉีดไฟด้วยน้ํามันเชื้อเพลิง พลยิงจะต้องได้รับการฝึกเบื้องต้นแล้ว และมีความรู้

เก่ียวกับการทํางาน การบริการ และการปรนนิบัติบํารุงเครื่องฉีดไฟ ทั้งจะต้องรู้จักวิธียิงและเล็ง เคยผ่านการฝึกยิง

ด้วยน้ํา และรู้กฎนิรภัยเก่ียวกับเครื่องฉีดไฟและเก่ียวกับการยิง 

 4.1 การแบกเครื่องฉีดไฟ พลยิงต้องแบกเครื่องฉีดไฟให้ส่วนถังแนบกระชับกับหลังและไม่เอียง เมื่อต้อง

เคลื่อนที่เป็นระยะทางไกล ควรใช้สายรัดอกด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนถังแกว่งไปมา แต่เมื่อเข้าใกล้แนวยิง จะต้อง

ปลดสายรัดอก เพ่ือให้สามารถปลดเครื่องฉีดไฟออกจากหลังได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์คับขัน 

 4.2 การจับปืน  พลยิงควรจับปืนให้ถนัดและมั่นคงที่สุด ส่วนปืนและส่วนสายจะอยู่ด้านขวามือของลําตัว

พลยิง ใช้มือขวาควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นก้ันเชื้อเพลิง ใช้มือซ้ายควบคุมการจุดไฟ 

 4.3 ท่ายิง  ท่ายิงเครื่องฉีดไฟมี3 ท่า การยิงเครื่องฉีดไฟจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 



 
 
ก้นถังเชื้อเพลิงจะต้องอยู่ต่ํากว่าปากถังเสมอ และถังต้องไม่เอียงไปข้างหนึ่งข้างใด 
ท่ายิงจะต้องมั่นคงพอที่จะรับแรงสะท้อนถอยหลังของส่วนปืน 
ใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่กําบังขณะยิง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยจากการถูกข้าศึกยิงโต้ตอบ 
 ท่ายืนยิง  ใช้มากที่สุด ยืนหันหน้าเข้าหาเป้าหมาย ทําก่ึงขวาหัน ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ให้ปลายเท้าชี้ไป

ทางเป้าหมายและอยู่ห่างจากเท้าขวาระหว่าง 1 ก้าวถึง 1 ก้าวครึ่ง โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ให้เข่าซ้ายงอและ

เข่าขวาเหยีดตรง จับปนืให้อยู่ในระดับเอวเงยหน้ามองตรงไปที่เป้าหมาย 

* ���นั่งยิง ใช้ท่านี้เมื่อไม่มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งยิงอย่างรวดเร็วและต้องการจะให้ตก
เป็นเป้าน้อยที่สุด นั่งคุกเข่าโดยชันเข่าซ้ายให้ปลายเท้าซ้ายชี้ไปในทิศทางของเป้าหมาย โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย 
ศอกซ้ายแนบกับเข่าซ้าย เงยหน้ามองตรงไปที่เป้าหมาย 

* ท่านอนยิง  ใช้ท่านี้เมื่อมีที่กําบังน้อย นอนคว่ําให้ศีรษะและลําตัวชี้ไปทางเป้าหมาย เงยหน้าข้ึน
เพ่ือให้มองเห็นเป้าหมาย 
 4.4 การเล็ง  เนื่องจากปืนของเครื่องฉีดไฟไม่มีศูนย์สําหรับเล็ง จึงต้องใช้วิธีกะเอาโดยประมาณ เมื่อยิง

แล้วให้สังเกตดูว่าน้ํามันเชื้อเพลิงไปตกที่ใด รีบแก้ไขให้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่เข้าสู่เป้าหมาย 

 

ท่ายืนยิง 



 

ท่านั่งยิง 

 

ท่านอนยิง 

5. อิทธิพลของลมและฝน 

 5.1  ลม  มีอิทธิพลต่อระยะยิงและความแม่นยําของเครื่องฉีดไฟ จึงไม่ควรยิงเครื่องฉีดไฟสวนทางลมหรือ

ขวางทางลม เพราะจะทําให้ระยะยิงลดลงและทําให้ลําเชื้อเพลิงแตกกระจายได้ และยังเป็นอันตรายต่อพลยิง 

 5.2  ฝน  สามารถยิงได้เครื่องฉีดไฟท่ามกลางสายฝน แต่ฝนจะลดอํานาจการเผาผลาญลง  

6.  เทคนิคพื้นฐานของการยิงเครื่องฉีดไฟ   

 6.1  เมื่อเริ่มยิงให้ยิงสั้น ๆ ๑ ครั้ง กะให้เชื้อเพลิงตกเลยเป้าหมาย เพ่ือให้ม่ันใจว่าเป้าหมายอยู่ในระยะยิง 

แล้วจึงเล็งให้แม่นยําและยิงใส่เป้าหมายทันที 

6.2  พลยิงควรอยู่กับที่ขณะยิงเครื่องฉีดไฟ การเคลื่อนที่ขณะยิงทําให้ยิงได้ไม่แม่นยํา และอาจเกิด

อุบัติเหตุ 



 

6.3 ยิงส่าย  

              - ถ้าข้าศึกที่หลบซ่อนในที่กําบัง วิธีนี้ให้ผลดีเมื่อข้าศึกหลบซ่อนอยู่ที่ชายป่าและมีที่กําบังเป็นอย่า’
ดี อยู่ในพุ่มไม้หนาทึบ  

        - ถ้าข้าศึกอยู่ในคูสนามเพลาะ ในหลุมบุคคลหรือที่ซึ่งไม่มีหลังคา ให้ยิงส่ายเป็นมุมสูง 
6.4  ยิงเป็นมุมสูง  เหมาะสําหรับใช้ค้นหาทําลายขวัญ โจมตีและขับไล่ข้าศึกที่หลบซ่อนอยู่หลังเนิน หลัง

กําแพง หลังสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กและต่ํา นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับโจมตีข้าศึกในคูสนามเพลาะและในหลุม
บุคคล 

6.5  ยิงเปียกแล้วยิงแห้ง  ถ้าต้องการให้เกิดเพลิงลุกไหม้ท่ีเป้าหมายมากและนาน อีกทั้งมีควันมาก ควรยิง
โดยไม่จุดชนวน (ยิงเปียก) ใส่เป้าหมายก่อน แล้วจึงยิงตามโดยการจุดชนวนให้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ออกจากปากลํา
กล้องปืนลุกไหม้ (ยิงแห้ง) 

 

เครื่องฉีดไฟแบบ  M2A1 

 

ข้อมูลจําเพาะ  (เป็นค่าโดยประมาณ) 

1. การยิง 

 ระยะยิง (น้ํามันเชื้อเพลิงข้น)     40-50  เมตร 

 ระยะยิง (น้ํามันเชื้อเพลิงใส)     20-25  เมตร 

 ระยะเวลาในการยิง      



  ยิงติดต่อได้นาน 6-8วินาท ี

  ยิงเป็นห้วงสั้น ๆ รวมเวลา 4-5  ครั้ง (ไม่นับเวลารอระหว่างการยิง) 

 หมายเหตุ  ยิงในสภาวะลมสงบและไม่มีเครื่องกีดขวาง 

 

2. น้ําหนัก 

 เครื่องฉีดไฟเปล่า 18 กก. (40 ปอนด)์ 

 เครื่องฉีดไฟบรรจุเชื้อเพลิง 31.5  กก. (69 ปอนด)์ 

3. ความจุเชื้อเพลิง 18  ลิตร (4.75 แกลลอน) 

4. ความดันที่ใช้ปฏิบัติงาน 

 ถังลมอัด 1700-2100  ปอนด/์ตร.นิ้ว (120-148 กก./ตร.ซม.) 

 ถังเชื้อเพลิง                              300-350 ปอนด/์ตร.นิ้ว (21-25 กก./ตร.ซม.) 

เครื่องฉีดไฟแบบ  M9A1 

 

ข้อมูลจําเพาะ  (เป็นค่าโดยประมาณ) 

1. การยิง 

 ระยะยิง (น้ํามันเชื้อเพลิงข้น) 45-55  เมตร 

 ระยะยิง (น้ํามันเชื้อเพลิงใส) 20-25  เมตร 



 ระยะเวลาในการยิง      

  ยิงติดต่อได้นาน 5-8วินาท ี

  ยิงเป็นห้วงสั้น ๆ รวมเวลา 4-5  ครั้ง (ไม่นับเวลารอระหว่างการยิง) 

 หมายเหต ุ ยิงในสภาวะลมสงบและไม่มีเครื่องกีดขวาง 

    2. น้ําหนัก 

 เครื่องฉีดไฟเปล่า 11.5  กก. (25 ปอนด)์ 

 เครื่องฉีดไฟบรรจุเชื้อเพลิง 23 กก. (50 ปอนด)์ 

    3. ความจุเชื้อเพลิง 16ลิตร (4 แกลลอน) 

    4. ความดันที่ใช้ปฏิบัติงาน 

 ถังลมอัด 1700-2100 ปอนด/์ตร.นิ้ว (120-148 กก./ตร.ซม.) 

 ถังเชื้อเพลิง                              285-315ปอนด/์ตร.นิ้ว (20-22 กก./ตร.ซม.) 

เครื่องฉีดไฟแบบ  LCT1M1 

 

ข้อมูลจําเพาะ  (เป็นค่าโดยประมาณ) 

1. การยิง 

 ระยะยิง (น้ํามันเชื้อเพลิงข้น) 50-70  เมตร 



 ระยะยิง (น้ํามันเชื้อเพลิงใส) 25-30  เมตร 

 ระยะเวลาในการยิง      

  ยิงติดต่อได้นาน                 9วินาท ี

  ยิงเป็นห้วงสั้น ๆ รวมเวลา       9  วินาที (ไม่นับเวลารอระหว่างการยิง) 

 หมายเหตุ  ยิงในสภาวะลมสงบและไม่มีเครื่องกีดขวาง 

 

    2. น้ําหนัก 

 เครื่องฉีดไฟเปล่า                           21 กก. (46 ปอนด)์ 

 เครื่องฉีดไฟบรรจุเชื้อเพลิง      36 กก. (75 ปอนด)์ 

    3. ความจุเชื้อเพลิง 18  ลิตร (4.75 แกลลอน) 

    4. ความดันที่ใช้ปฏิบัติงาน 

 ถังลมอัด                                     2,134-2,845  ปอนด/์ตร.นิ้ว (150-200 กก./ตร.ซม.) 

 ถังเชื้อเพลิง                                284-355 ปอนด/์ตร.นิว้ (20-25 กก./ตร.ซม.) 

 

 



 

 

 

 

การยิงเชื้อเพลิงใส 

 

การยิงเชื้อเพลิงข้น 

 



 


