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การเตรียมการรับมือภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  
( กรณีศึกษาการระเบิดที่เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
                โดย  น.ท.ช านาญ บุษมาลี 
                 หน.นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ฯ 

  สืบเนื่องจากในโลกปัจจุบันมีการน าวิทยาการ  เทคโนโลยี รวมท้ังสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้
ในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการน ามาใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจ
และการขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่ความประมาท  รู้เท่าไม่ถึงการณ์   อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย การเกิดเพลิงไหม้  การระเบิด  น ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้าง
ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมได้  จากปรากฏเหตุการณ์สาธารณภัยและอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายให้เห็นหลายครั้ง ซึ่งดูจากแนวโน้มในการเกิดเหตุดังกล่าวนั้นมีสูงขึ้นเรื่อยๆ   ตัวอย่างล่าสุด เมื่อวันท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ท่ีเมืองเทียนจิน เขตปิ่นไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเขตท่าเรือ
และอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของจีน  โดยเกิดระเบิด ๒ ครั้ง ในเวลาใกล้เคียง แรงระเบิดครั้งท่ี ๑ เทียบเท่าระเบิด
ทีเอ็นทีขนาด ประมาณ ๓ ตัน  ครั้งท่ี ๒  เทียบเท่าระเบิดทีเอ็นทีขนาดประมาณ  ๒๑ ตัน  ต้นเหตุของการระเบิด
เกิดท่ีบริษัทจัดการวัตถุอันตรายแห่งหนึ่งบริเวณตู้ส่งสินค้าทางเรือ ในคลังเก็บสินค้าและวัตถุอันตราย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากรายงานความเสียหายมีผู้เสียชีวิตจ านวน ๑๑๒ รายบาดเจ็บจ านวน  ๗๒๒ ราย ประชาชน
ได้รับความเสียหาย  จ านวน  ๑๗,๐๐๐  ครัวเรือนแรงระเบิดยังท าให้   อาคารบริษัทท่ีอยู่ใกล้เคียงในรัศมี ๒ 
กิโลเมตรพังพินาศ  รถยนต์ท่ีจอดอยู่ในลานจอดกว่า  ๑,๐๐๐  คัน  ถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนัก    จากการ
ตรวจสอบพื้นท่ีพบโซเดียมไซยาไนด์อย่างน้อย  ๗๐๐  ตัน  รวมท้ังสารเคมีอันตรายอีกเป็นจ านวนมาก ประมาณ 
๔๐ กว่าชนิด นอกจากนี้ยังพบสารท่ีจัดอยู่ในประเภทวัตถุระเบิด เช่น แอมโมเนียมไนเตรต  โปแตสเซียมไนเตรต  
เป็นจ านวนมากเช่นกัน  นอกจากผลกระทบท่ีพบเห็นโดยตรงแล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากมาย เช่น 

 

เหตุระเบิดครั้งใหญ่ท่ีเมืองเทียนจิน เขตปิ่นไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 



๒ 

 

สารเคมีพิษท่ีไหลลงสู่แหล่งน้ า และจากการรายงานพบว่า  พบภาวะฝนกรดในบริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องของจีน ได้พยายามท่ีจะฟื้นฟูพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมบริเวณดังกล่าว ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด 
  ส าหรับในประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายเช่นกัน  ตัวอย่างเช่น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เกิดเหตุระเบิดท่ีกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ท่ี จว.นครราชสีมา ซึ่งเหตุเกิดจาก
อุณหภูมิและความร้อน  ท าให้จรวดขนาด ๒.๗๕ นิ้วที่มีไวท์ฟอสฟอรัสเกิดการลุกไหม้   ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เกิดเหตุ
ระเบิดท่ีโรงงานบีเอสที ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสารโทลูอีนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  จว.ระยอง ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
มีการรั่วของน้ ามันจากสาเหตุท่ีบริเวณแท่นส่งน้ ามันกลางทะเลของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน)   ส่งผลท าให้เกิดน้ ามันดินเกิดการรั่วไหลและเข้ามา ท่ีบริเวณอ่าวพร้าว  เกาะเสม็ด  จว.ระยอง              
ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน บูรณาการก าลังในการจัดการและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่
สภาวะปกติ  ซึ่งใช้เวลาหลายเดือน  ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก   
ดังนั้นการฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับภัยท่ีเกิดขึ้น จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   
และในปี ๒๕๕๗ เกิดระเบิดขึ้นที่โรงงานผลิตปิโตรเคมี  ในเครือไออาร์พีซี   และเกิดเหตุระเบิดท่ีโกดังเก็บสินค้า  
โรงงานบิสโก้  ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จว.สมุทรปราการ  
   จากเหตุระเบิดอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นท่ีเทียนจิน  น่าจะเป็นกรณีศึกษาท่ีดีของประเทศไทยในการ
ท่ีจะตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ ต้ังแต่ในภาวะปกติ การเข้าปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุและ 
การฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาวะปกติ ซึ่งการเตรียมการรับมือกับภัยท่ีเกิดขึ้นนั้น เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเตรียมความพร้อมร่วมมือกันในการบริหารจัดการ และยังเป็นการปูองกันไม่ให้ภัย
เกิดข้ึน  ซึ่งการปูองกันท่ีดีนั้นจะช่วยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ เป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าประสบความ 
ส าเร็จสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามกรณีท่ีเกิดเหตุขึ้น การเข้าปฏิบัติการจัดการกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และการฟื้นฟูก็
เป็นส่ิงท่ีส าคัญเช่นกัน  เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือสูญเสียให้น้อยท่ีสุด  
เพื่อเป็นการเตรียมการปูองกันอุบัติภัยท่ีเกิดจากสารเคมี ส่ิงแรกก็คือ ท าอย่างไรที่จะปูองกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นมาได้  
เริ่มต้นจากมาตรการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการผลิต จนมาถึงการเก็บรักษาท่ีคลัง 
การด าเนินการต้องถูกวิธีตามหลักความปลอดภัย สารเคมีบางอย่างมีข้อควรระวังอย่างไร  เช่น  สารออกซิไดส์  
สารประเภทวัตถุระเบิด เก็บอย่างไร เนื่องจากสารบางตัวอาจไม่ลุกไหม้ แต่ช่วยให้สารอื่นติดไฟ สารบางตัวห้าม
เก็บใกล้กัน  สารบางตัวเกิดปฏิกิริยารุนแรงเมื่อถูกน้ าเป็นต้น  การเก็บตามอุณหภูมิตามท่ีก าหนด  เนื่องจากจุดวาบ
ไฟต่ า โครงสร้างของคลังก็เช่นกัน  ต้องถูกต้องตามมาตรฐานฯ  ต้ังแต่การออกแบบ  การระบายอากาศ  เส้นทาง
การเข้าออก การตรวจสอบดูแลสภาพคลังให้คงสภาพดี เนื่องจากการเก็บรักษาท่ีไม่ดี  เช่น  มีฝนรั่วลงไป ความร้อน 
ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ อาจส่งผลหรือไปท าปฏิกิริยาต่อสารเคมีได้  ในกรณีเมื่อเกิดการหกรั่วไหล หรือเกิดอุบัติภัยข้ึน   
ผู้ปฏิบัติหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีทักษะความรู้ในเบ้ืองต้นในการจัดการและความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและ
วัตถุอันตราย การจ าแนกประเภทเพื่อจัดหมวดหมู่ในการด าเนินการ เช่น ประเภทใดเป็นสารประเภทวัตถุระเบิด 
มีรายละเอียดในการด าเนินการอย่างไร   คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากสารเคมี และวัตถุอันตรายจึงเป็นส่ิงท่ี
ต้องเรียนรู้และมีไว้ในสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสม โดยคู่มือนี้จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง และช่วย
ในการตัดสินใจในการเข้าด าเนินการ และต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ ( Material  Safety Data 



๓ 

 

Sheet : MSDS ) หรือการค้นหาข้อมูลในเว็บไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ คือ  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย              
( Chemical Data Bank ) ซึ่งเมื่อใส่ช่ือสารเคมีลงไป ก็จะสามารถให้รายละเอียดส าคัญท่ีจะช่วยในการด าเนินการได้ 
เช่น การจัดการกรณีหกรั่วไหล  การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด  ระยะในการอพยพ  เป็นต้น  และในกรณีท่ีไม่
สามารถจัดการกับเหตุการณ์ได้ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือหน่วยงานท่ีมีขีดความ 
สามารถต้องมีไว้เช่นกัน นอกจากการเก็บรักษาแล้วการเคล่ือนย้ายก็ต้องระวังเช่นกัน สารบางอย่างไวต่อปฏิกิริยา 
ไวต่อการกระแทก เช่น สารที่อยู่ในประเภทวัตถุระเบิด  การขนส่งสารเคมีซึ่งเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องระมัดระวงัเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอุบัติเหตุท้ังทางบก เรือ อากาศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบก
นั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งด้วยกันยากท่ีจะควบคุม การด าเนินการต้องตามมาตรฐานเช่นกัน   ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาชนะ
ท่ีใส่ รูปทรงของรถซึ่งต้องบรรจุให้ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากในทางทฤษฎีแล้ว รูปทรงของรถขนส่งสารเคมี  
สามารถบ่งบอกได้ถึงประเภทของสารท่ีบรรจุอยู่ภายในได้ ปูาย สัญลักษณ์ต่างๆ เอกสารการขนส่ง เพื่อมีไว้ส าหรับ
เป็นข้อมูลในการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น นอกจากนี้สารเคมีท่ีหมดความจ าเป็นหรือสารเคมีท่ีเส่ือมสภาพนั้น 
หน่วยงานใน ทร. สามารถประสานและรวบรวมส่งมาให้ วศ.ทร. เป็นผู้ด าเนินการได้ เนื่องจากการท าลายสารเคมี
เส่ือมสภาพนั้นต้องใช้เทคนิคเฉพาะ การด าเนินการเองโดยขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือปฏิบัติไม่ถูกวิธี อาจท าให้
เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ 
   กองทัพเรือ ( ทร. )  ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยโดยได้จัดต้ังศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ  ( ศบภ.ทร. )  ขึ้น  เพื่อสนับสนุนกรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ( ปภ. ) 
ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการดังกล่าว  ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งให้กระทรวง 
กลาโหมเป็นส่วนสนับสนุน  ในกรณีเกิดสาธารณภัยท่ีมีระดับความรุนแรงขนาดใหญ่ (ระดับ ๓ และ ๔)  ซึ่ง ปภ. 
และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะกิจระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดท่ีรับผิดชอบเหตุการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง (ระดับ ๑ และ ๒) ไม่สามารถจัดการได้ เมื่อกล่าวถึงสาธารณภัยนั้นมีหลายประเภท เช่น 
แผ่นดินไหว น้ าท่วม สึนามิ เป็นต้น  การเตรียมการในภาวะปกติในส่วนของ วศ.ทร. นั้น มีการด าเนินการตาม
แผนงานต้ังแต่การติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกับอุบัติภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย  รวมถึงการจัดให้ก าลังพล วศ.ทร. รับการอบรมความรู้ในการจัดการกับอุบัติภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย  จากส่วนราชการฝุายพลเรือนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการจัดการกับอุบัติภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย  ได้แก่  กรมควบคุมมลพิษ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม   ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ( ปส. )  
และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น  รวมทั้งการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการฝุายทหาร พลเรือน 
และภาคเอกชน  เช่น  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ( วศ.ทบ. )   ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศ ( ศวอ.ทอ. )  เป็นต้น การจัดท ารายการรายช่ือหน่วยงาน   รายช่ือผู้รับผิดชอบ   ท่ีอยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทางราชการและส่วนตัว เพื่อสามารถประสานข้อมูลและการสนับสนุนได้โดยรวดเร็วและ 
ทันเวลาเมื่อเกิดภัย นอกจากนี้ วศ.ทร. ได้พยายามให้ค าแนะน าหน่วยงาน ทร. ท่ีมีการใช้ หรือมีคลัง สถานท่ี
จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ด าเนินการตามข้อ ๑. – ๖. ประกอบด้วย  
   ๑. ติดต้ังสัญญาณแจ้งเตือนภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
   ๒. จัดให้มีระบบการเคล่ือนย้ายคนออกจากสถานท่ี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้จัดการฝึกซ้อม
การปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเป็นประจ า 
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   ๓. จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE ) ท่ีเหมาะสม ได้แก่ หน้ากากปูองกันระบบ
ทางเดินหายใจ ชุดปูองกันสารเคมีแบบต่างๆ รองเท้าปูองกันสารเคมี แว่นครอบตานิรภัยสารเคมี และถุงมือ
ปูองกันสารเคมีให้กับหน่วยของ ทร.  ท่ีมีการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย  ได้แก่   กองเรือยุทธการ  ฐานทัพต่างๆ  
กรมอู่ทหารเรือ   กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๔. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสม  ส าหรับใช้กับสารเคมีและวัตถุอันตรายติด ต้ังประจ าอยู่ใน
จุดท่ีง่ายต่อการหยิบใช้ 
   ๕. ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นระยะ  โดยดูต้ังแต่การปิดภาชนะต้องให้
อยู่ในสภาพปิดแน่น  ไม่มีการหยด  หรือรั่วไหลออกมา หรือปล่อยให้อากาศเข้าไปในภาชนะได้  สภาพของ
ภาชนะต้องไม่มีสนิม ร่องรอยการถูกกัดกร่อน หรือมีรอยรั่ว กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีให้
ตรวจสอบการรั่วไหลและการแผ่รังสีท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 
   ๖. ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมี และวัตถุอันตราย ต้องมีฉลาก หรือปูายบอกช่ือสารเคมี      
UN Number วันหมดอายุ สัญลักษณ์เตือนอันตราย หรือปูายบอกช่ือสารเคมีและวัตถุอันตราย ข้อควรระวัง 
แหล่งท่ีต้ังและวิธีการบรรเทาอันตรายจากการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย  โดยสามารถเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน  
  ส าหรับใน ทร. นั้น  มอบหมายใหแ้ผนกปูองกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้
ท่ีคอยอบรมให้ความรู้แก่ก าลังพลของ ทร. ในเรื่องดังกล่าว  โดยเฉพาะในเรื่องการดับเพลิงประเภทต่างๆ สารที่ใช้
ในการดับเพลิง เป็นต้น การปฏิบัติท่ีผิดวิธี หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจท าให้อุบัติภัยลุกลาม จนกลายเป็นภัยขนาด
ใหญ่ท่ีอาจเกิดความเสียหายได้   ดังนั้น  ทักษะความรู้ในด้านความปลอดภัย ดังกล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง 
และมอบหมายให้ วศ.ทร. รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับสาธารณภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย   และได้
จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ วศ.ทร. ขึ้นมา ซึ่งจะปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย  จก.วศ.ทร. ท่ี ๑/๒๕๕๐   ต้ังแต่การเตรียมการในภาวะปกติ  การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และการฟื้นฟู    
ส่งมอบพื้นท่ีให้กับผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าของพื้นท่ี 

อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE ) 
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   นอกจากนี้ การเตรียมการในภาวะปกติท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นหัวใจหลักท่ีจะขาดไม่ได้    
ก็คือ การฝึกซ้อมในการปฏิบัติการ เพือ่รองรับกับสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีเกิดขึ้นในอนาคตท่ี
ปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น การฝึกซ้อมการปฏบิัติการนั้น จะเป็นการตรวจสอบความพร้อมของการปฏิบัติการได้
เป็นอย่างดี ท้ังในเรื่องการปฏิบัติตามแผนท้ังในระดับยุทธการและยุทธวิธี ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ การวางแผน 
การส่ังการ การบูรณาการก าลัง  ก าลังพล  การประสานสอดคล้อง ยุทโธปกรณ์ การติดต่อส่ือสาร และการส่ง
ก าลังบ ารุง เป็นต้น  การฝึกซ้อมยังท าให้ก าลังพลทุกส่วนต้ังแต่ระดับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  ไปจนถึงระดับผู้บังคับ 
บัญชาเหตุการณ์นั้น ได้ทดลองปฏิบัติจริงและได้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติการเต็มรูปแบบนอก จากนี้ยังเป็นการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติต่างๆ  และเพิ่มประสบการณ์จากสถานการณ์ในภูมิประเทศ 
จริงท่ีหลากหลายและส าหรับการฝึกซ้อมนั้น ถ้าฝึกซ้อมได้ดี ก็คาดหวังต่อการความส าเร็จในการปฏิบัติการจริง 
ท้ังนี้ส่วนควบคุมการฝึกจะต้องก าหนดสถานการณ์สมมุติและฉากสถานการณ์ให้ใกล้เคียงมากท่ีสุด ผู้ฝึกก็จะได้
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น  การฝึกซ้อมนั้นเพื่อให้ความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทุกส่วนจะต้องประสานสอดคล้องกันและมี
ความส าคัญในทุกส่วน ต้ังแต่ระดับสูงสุดไปยังต่ าสุด เช่น ถ้าผบ.เหตุการณ์ หรือหัวหน้า ส่วนปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ส่ังการผิด ก็เกิดความเสียหาย  ผู้ปฏิบัติระดับยุทธวิธี ปฏิบัติผิดก็เกิดความเสียหายได้เช่นกัน จากการฝึกท่ีผู้เขียน
ได้เคยประสบมาจะเห็นว่าการฝึกของหน่วยตนเองนั้นจะสามารถปฏิบัติกันได้ค่อนข้างดี แต่เมื่อมีการบูรณาการ
ก าลังของต่างหน่วยงาน การส่ังการ การประสานสอดคล้องระหว่างทีมต่างๆ ความคุ้นเคย นั้นยังท าได้ไม่ค่อยดีนัก
คงต้องท าการฝึกในระดับใหญ่ให้บ่อยขึ้นเพื่อให้การฝึกเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ส าหรับการฝึกซ้อมด้านการปูองกันภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้น  วศ.ทร. ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก  นอกจากการฝึกภายใน ทร. ในปี งป.๕๐ วศ.ทร. ได้เข้าร่วมในเวทีระดับประเทศ  ได้แก่  การ
ฝึกซ้อมการฝึกการบริหารวิกฤตระดับชาติ   ( Crisis  management  Exercise : CMEX ) ท่ีนิคมอุตสาหกรรม
มาบตพุด จว.ระยอง    ซึ่งมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับ ปภ.  เป็นผู้จัดการฝึก     โดยมีภาคเอกชน
เข้าร่วมการฝึกด้วยซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีมากในความร่วมมือทางการฝึก  ระหว่างหน่วยงานพลเรือนทหาร และ
ภาคเอกชน ต่อมาในปี งป.๕๖ วศ.ทร. ได้เข้าร่วมฝึก  CMEX13     โดยสถานการณ์การฝึกนั้น เป็นการฝึกอพยพ 
ประชาชนทางทะเล จากการที่สารเคมีฟุูงกระจายมาถึงหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญ  ได้แก่  ทร. (ทัพเรือภาคท่ี ๑) 
และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.) ซึ ่งประกอบด้วย ทร.  
ต ารวจน้ า  กรมเจ้าท่า   กรมประมง   กรมทรัพยากรและชายฝ่ังกรมศุลกากร  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมฝึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของ วศ.ทร.   และการบริหารวิกฤตระดับชาติ (CMEX) ปี งป.๕๖ 
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อีกมากมาย เช่น ปภ.  ปส. หน่วยแพทย์ต่างๆ รวมท้ัง วศ.ทร.  ส าหรับในบางปี งป.  นั้น  มีต่างเหล่าทัพได้เข้าร่วมท า
การฝึกด้วย  ได้แก่   ศวอ.ทอ.  แพทย์ท้ัง ๓ เหล่าทัพ โดยเช่ือมโยงสถานการณ์ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย และต้องมีการปฐมพยาบาล และส่งกลับสายแพทย์  ในปี งป.๕๗   ชุดปฏิบัติการของ วศ.ทร. ได้ร่วม
ฝึกบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายร่วมกับหน่วยปูองกันความเสียหายของเรือหลวงสิมิลัน  ท่ีเรือ
ดังกล่าว   นอกจากนี้ยังได้ฝึกร่วมกับหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆ ได้แก่ การฝึกร่วมกับกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ ซึ่งท างานโดยตรงกับสารเคมีประเภทวัตถุระเบิด กองเช้ือเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ ซึ่งท างานเกี่ยวกับ
น้ ามันประเภทต่างๆ  ในปี งป.๕๘    การฝึก ทร.  ได้มีการฝึกในหัวข้อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทา  
สาธารณภัย  ( Humanitarian Assistant / Disaster Relief )  ซึ่งได้ผนวกสถานการณ์สารเคมีรั่วไหลฟุูงกระจาย   
ซึ่ง วศ.ทร. เป็นผู้ด าเนินการในการฝึกหัวข้อดังกล่าว    และในปีนี้ วศ.ทร. ได้ท าการฝึกร่วมกับเรือหลวงสิมิลัน 
อีกครั้ง หลังจากท่ีเคยได้ฝึกร่วมกันในปี ๕๗ นอกจากนี้ วศ.ทร. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อม
บรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก ( Asean Regional Forum Diaster Relief Exercise )  ล่าสุดในปี ๒๕๕๘ นี้เอง   ซึ่งมีประเทศ
มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ  การฝึกก็แบ่งเป็นสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงสาธารณภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย 
สถานการณ์สมมุติ เกิดเหตุการณ์โรงงานน้ าตาลระเบิด ซึ่งมีสารเคมีพิษฟุูงกระจายออกมาเป็นจ านวนมาก     
   นอกจากประสบการณ์จากการฝึกแล้ว ทักษะความรู้ ก็เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ความเข้าใจทาง
ทฤษฎีต่างๆ บางอย่างต้องมาใช้ประกอบในฝึกและการปฏิบัติการจริง การอบรมให้ความรู้กับก าลังพลในทุกระดับ 
รวมไปถึงผู้บริหารสูงสุดเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่ง แม้กระท่ังการวางรากฐานนโยบายในระดับยุทธศาสตร์ มาตรฐาน 
ความปลอดภัย กฎหมายในระดับประเทศ ระดับองค์กร จนมาถึงความปลอดภัยในระดับห้องปฏิบัติงาน ส่ิงส าคัญ
อีกประการก็คือ การปลูกฝังให้ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย  ในเรื่องความละเอียดรอบคอบ 
การประมาท ความมักง่าย บ่อยครั้งท่ีเหตุเกิดจาก ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เวลาในการเตรียมการใน
ภาวะปกติท้ังส้ิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปล่ียนทางด้านนิสัย นั้นเป็นเรื่องท่ียากมาก  
   หลังจากท่ีมีการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีแล้ว จะเป็นการปฏิบัติการฟื้นฟูเพื่อส่ง
มอบพื้นท่ี เมื่อเกิดสาธารณภัยหรืออุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตรายภายใน ทร.   วศ.ทร. จะขึ้นการบังคับ
บัญชากับ  ศบภ.ทร. โดย วศ.ทร. ท าหน้าท่ีเป็นส่วนสนับสนุน แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ภัยขนาดใหญ่ มีการบูรณาการ
ก าลังเมื่อได้รับการร้องขอ วศ.ทร. อาจไปข้ึนการบังคับบัญชากับผบ.เหตุการณ์ แล้วแต่กรณีโดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
ขนาดใหญ่แล้ว  ความวุ่นวาย  ความโกลาหลก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วยเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์   ( Incident Commander System ; ICS )  และผบ.เหตุการณ์จะถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อตอบโต้จัดการกับสถานการณ์ โดยในส่วนของ วศ.ทร. เมื่อเกิดเหตุขึ้น  วศ.ทร. มีหน้าท่ีในการเสนอแนะข้อมูล
ทางเทคนิคในการจัดการกับอันตราย การพิสูจน์ทราบ การก าหนดเขตอันตรายการระงับเหตุอันตราย  การกักกั้น 
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การแพร่กระจาย  และการท าลายล้างพิษให้กับพลเรือนท่ีประสบภัย  เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีเกิดเหตุท่ี
มีการเป้ือนพิษ ( Hot Zone ) และบริเวณพื้นท่ีท่ีอาจมีการเป้ือนพิษ (Warm Zone ) และท าลายล้างพิษพื้นท่ีให้
ปราศจากพิษ หลังจากนั้นจะช่วยท าการฟื้นฟูพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อส่งมอบพื้นท่ีให้กับ
หน่วยรับผิดชอบหรือเจ้าของพื้นท่ีต่อไป รวมท้ังตรวจสอบและติดตามผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเพื่อตรวจสอบ 
ว่าสภาพแวดล้อมนั้นได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
   ปัจจุบันการด าเนินการของ วศ.ทร. ในการเข้าปฏิบัติให้การสนับสนุนสถานการณ์จากสารเคมี
และวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล โดยจะเดินทางออกจาก วศ.ทร. ท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ  ในกรณีเหตุเกิดในพื้นท่ี
ท่ี ทร. รับผิดชอบ  ซึ่งอยู่ห่างไกลหน่วยของ วศ.ทร.  หรือพื้นท่ีท่ีได้รับการร้องขอการสนับสนุนท่ีอยู่ห่างไกล  อาจ
ประสบปัญหาในการเข้าถึงพื้นท่ีความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นท่ีก็มีผลต่อการจัดการกับเหตุการณ์เช่นกัน  วศ.ทร.  
จึงมีแนวความคิดในการบรรจุชุดปฏิบัติในพื้นท่ีสัตหีบ ซึ่งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาคตะวันออกท่ีมี
โอกาสเกิดเหตุขึ้นและมีหน่วยงาน ทร. อยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อให้การเข้าถึงพื้นท่ีเพื่อจัดการกับสถานการณ์ได้
อย่างทันที    ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์นั้น วศ.ทร. ได้จัดเตรียมยุทโธปกรณ์ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ชุดปฏิบัติการและเพียงพอส าหรับการฝึก แต่บางอย่างอาจไม่เพียงพอส าหรับเหตุการณ์ขนาดใหญ่ท่ีอาจเกิดขึ้น 
สืบเนื่องจากการที่ วศ.ทร. เป็นเพียงหน่วยสนับสนุน ปภ. ในการด าเนินการ ดังนั้นงบประมาณในด้านนี้จึงต้อง
พิจารณาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นกับนโยบายของกองทัพด้วย  อย่างไรก็ตาม วศ.ทร. ต้องทราบขอบเขตใน
การปฏิบัติและต้องให้หน่วยงานหลักเป็นผู้ด าเนินการ และ วศ.ทร. สนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ 
   แนวโน้มในสถานการณ์ปัจจุบัน การเกิดอุบัติภัยต่างๆ มีความรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะการ
ระเบิดท่ีท่าเรือเมืองเทียนจิน  เป็นบทเรียนท่ีผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ต้ังแต่ภาครัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย  โดยจะต้องเตรียมความพร้อม
ต้ังแต่ในสภาวะปกติ  การฝึกซ้อม การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง การปลูกฝังจิตส านึกในความรอบคอบ  ระมัดระวัง
ปูองกันและวิธีการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น และเมื่อเกิดเหตุการณ์จะต้องมีการวางแผนประสานงานและ
บริหารจัดการท่ีดีเพื่อควบคุมอุบัติภัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว ซึ่งการเตรียมการของ วศ.ทร. ได้ด าเนินการ 
ในด้านนี้เพื่อรับมือกับอุบัติภัยตามนโยบายของ ทร.  รวมถึงการให้ค าแนะน าหน่วยต่างๆ ในการเกบ็รักษา ดูแล 
สารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการฝึกฝนของชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
สนับสนุนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้ต่อไป  
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