
น.อ.เกียรติกูล  ไชยสังวล

แผนงาน    การวิจัยและพัฒนาระบบและเทคโนโลยีอาวุธ    
กลยุทธ์      การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการด ารงสภาพ และ/หรือ 

เพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ



๑. วัตถุประสงค์ และงบประมาณ
๒. ผลส าเร็จ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓. มาตรฐานและคุณภาพผลงานวิจัย
๔. ผลผลิตงานวิจัยที่ได้รับ
๕. การยอมรับได้และความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของหน่วยผู้ใช้
๖. ความคุ้มค่าในการใช้งาน และการเปรียบเทียบ
๗. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดงานวิจัย
๘. อุปสรรค ข้อขัดข้อง



กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  มีหน้าที่อ านวยการ  ประสานงาน  แนะน า 
ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากิจการทางวิทยาศาสตร์ของ
กองทัพเรือ   การส่งก าลังพัสดุสายวิทยาศาสตร์    การวิเคราะห์และทดสอบพัสดุ  
การปฏิบัติและการป้องกันทาง  นิวเคลียร์   ชีวะ   เคมี ตลอดจนให้การฝึกและ
ศึกษาวิชาการวิทยาศาสตร์และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจส าคัญ การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ให้กับ
หน่วยก าลังรบของกองทัพเรือ ชุดปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายจากอาวุธเคมี
ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และชุดบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีพิษและวัตถุอันตราย
(Core Process – กระบวนการหลักของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ)
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ศูนย์ปฏิบัติการ นชค.

ปัญหาด้านการสื่อสาร



Hot Zone
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Warm Zone

Command / Control /

Communication ?

พิสูจน์ทราบ ชนิด ความเข้มข้นสารพิษ
ระงับเหตุ / กักก้ันการแพร่กระจาย
เก็บตัวอย่างสารพิษ / วัตถุอันตราย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เปื้อนพิษ
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FM 3-11.34, Multiservice Tactics, Techniques, and Procedures for NBC 
Defense of Theater Fixed Sites, Ports, and Airfields 



ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง



Application Note CBRNE 1825474. Stand-Off Detection of Toxic Industrial 
Chemicals in Industrial Complexes Using RAPIDplus



Application Note CBRNE 1825474. Stand-Off Detection of Toxic Industrial 
Chemicals in Industrial Complexes Using RAPIDplus



Peter G. Fuechsel, Daniel G. Ondercin, and Camille Schumacher, Test and 
Evaluation of Lidar Standoff Biological Sensors, Johns Hopkins Apl Technical 
Digest, Volume 25, Number 1 (2004).





เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการปฏิบัติแบบ
ไร้สายส าหรับชุดป้องกันนิวเคลียร์  ชีวะ  เคมี  แบบอากาศผ่านไม่ได้
ระดับ A ที่สามารถส่งสัญญาณอุณหภูมิ ความชื้น จังหวะชีพจร อัตรา
การหายใจ เสียงและภาพสถานการณ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติ
ภารกิจพิสูจน์ทราบ และท าลายล้างสารพิษในบริเวณพื้นที่ซึ่งปนเปื้อน
สารพิษ มายังศูนย์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ของกรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือ
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งานวิจัยนี้จะไม่มีการดัดแปลง ชุดป้องกันนิวเคลียร์  ชีวะ  เคมี  
แบบอากาศผ่านไม่ได้ระดับ A ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน    แต่จะประยุกต์น า
อุปกรณ์ต้นแบบระบบควบคุมการปฏิบัติแบบไร้สายไปติดตั้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุม  สั่งการ  การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่อันตรายเท่านั้น



งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน ๒๔.๐๐๐.- บาท 
ค่าใช้สอย ๖๒.๘๐๐.- บาท 
ค่าวัสดุ ๑๐๗,๐๐๐.- บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ๓๗๕,๐๐๐.- บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๖๘,๘๐๐.- บาท
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ต้นแบบสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์
ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กับเจ้าหน้าที่ผู้สวมใส่ชุดป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
แบบอากาศผ่านไม่ได้ระดับAที่ปฏิบัติภารกิจในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีพิษ 
ในระยะทางไม่ต่ ากว่า ๒๕๐ เมตร ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  สอดคล้อง
กับขั้นตอนการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ วศ.ทร.  ส่วนสัญญาณเสียงและ
สัญญาณค่าของอุณหภูมิและความชื้นภายในชุดป้องกันฯ  จังหวะชีพจรของหัวใจ 
สามารถสื่อสารได้ในระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร โดย Sensors วัดอุณหภูมิและ
ความชื้น สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง -40 OC ถึง 80 OC และสามารถ
วัดค่าความชื้นได้ในช่วงระหว่าง 5 %RH ถึง 100 %RH และผู้ใช้มีความพึงพอใจ



Hot Zone Warm Zone

ทิศทางลม

พิสูจน์ทราบ ชนิด ความเข้มข้นสารพิษ
ระงับเหตุ / กักก้ันการแพร่กระจาย
เก็บตัวอย่างสารพิษ / วัตถุอันตราย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เปื้อนพิษ
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นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
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ภาพ เสียง อุณหภูมิ ความชื้น 
จังหวะชีพจร อัตราการหายใจ
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ช าระล้างสารพิษ
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หลักนิยม กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน
ตามเอกสารอ้างอิง
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การทดสอบภาพ
จากระบบสื่อสาร
ไร้สายส าหรับ
สัญญาณวีดิโอ
แบบ Analog 
ร่วมกับชุดป้องกัน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
แบบอากาศผ่าน
ไม่ได้ระดับ A
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๑. ความพึงพอใจในการสื่อสารสัญญาณภาพวีดิโอ ๔.๒๕
๒. ความพึงพอใจในการสื่อสารสัญญาณเสียง ๔.๕๐
๓. ความพึงพอใจในการส่งสัญญาณของอุณหภูมิและความชื้น ๔.๖๐

ภายในชุดป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี แบบอากาศผ่านไม่ได้ระดับ A
๔. ความพึงพอใจในการส่งสัญญาณของจังหวะการเต้นของหัวใจ ๔.๗๕
๕. ความพึงพอใจในการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดของระบบ ๔.๓๐
๖. ความพึงพอใจในการติดตั้งระบบควบคุมการปฏิบัติแบบไร้สาย ๔.๐๕
๗. ความพึงพอใจเกี่ยวกับความร้อนภายในชุดป้องกันนิวเคลียร์ ๓.๗๕

ชีวะ เคมี แบบอากาศผ่านไม่ได้ระดับ A



๑. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ควรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของชุดปฏิบัติการ
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี รองรับการก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี ชีวะ รังสี และ
นิวเคลียร์ รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

๒. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ควรปรับปรุงหลักนิยม  กระบวนการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และภัย
คุกคามรูปแบบใหม่

๓. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ควรวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการ
ควบคุมสั่งการและการอ านวยการยุทธ์ รวมทั้งระบบสนับสนุนช่วยในการ
ตัดสินใจ (Decision Support System) ส าหรับใช้รับมือกับสถานการณ์วิกฤติ



สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุการรั่วไหลของสารพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและท่าเรือ  การก่อการร้ายในสนามบินและ
แหล่งท่องเที่ยว  การสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ

EEC
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หน่วยที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองทัพบก
หน่วยปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองทัพเรือ
หน่วยปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองทัพอากาศ





ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

Hot Zone Warm Zone



เนื่องจากในปี งป.๖๐ นายทหารโครงการ (น.อ.เกียรติกูล ไชยสังวล) ได้ย้ายจาก
หน่วยเจ้าของโครงการ (กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ) ไปท างานในต าแหน่งใหม่
คือ นายทหารฝ่ายเทคนิคการวัตถุระเบิด บก.สพ.ทร. ที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงท าให้มีอุปสรรคในการบริหารงาน การควบคุม
และก ากับโครงการวิจัยฯ เนื่องจากนายทหารโครงการกับเจ้าหน้าที่ในคณะวิจัย
อยู่ต่างหน่วยงานและต่างพื้นที่ จึงเป็นอุปสรรคในเรื่องการเดินทางเข้ามาท าการ
วิจัยพัฒนา (ระหว่าง กรุงเทพ – สัตหีบ ชลบุรี) ท าให้การติดต่อประสานงานที่
ล่าช้า การขึ้นเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าผ่านผู้ช่วยนายทหาร
โครงการ น.อ.มนตรี วงศ์ประยูร รอง ผอ.กวก.วศ.ทร. ซึ่งนายทหารโครงการ
จะต้องท าเรื่องมายื่นให้ที่ วศ.ทร.



นอกจากน้ียังมีอุปสรรคที่มาจากภารกิจในการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ไม่
ตรงกัน โดยที่นายทหารโครงการจะมีภารกิจในการเดินทางไปปฏิบัติราชการใน
งานตรวจสภาพอมภัณฑ์ตามหน่วยต่างๆ ของ ทร. ทั่วประเทศ ส่วนเจ้าหน้าที่
ในคณะวิจัยฯ จะมีภารกิจในการเดินทางไปปฏิบัติราชการฝึกร่วมกับหน่วยต่างๆ
ของ ทร. จึงท าให้การด าเนินงานวิจัย การจัดหา การสร้างต้นแบบระบบ การ
ทดสอบทดลองระบบในภาคสนาม ตลอดจนการปรับปรุงระบบ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา จึงจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน
โครงการวิจัยต่อออกไปอีก ๑ ปี ถึง ๓๐ ก.ย.๖๑ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว



นักวิจัย / ที่ปรึกษา (Early และ เกษียณอายุราชการ)

อุปกรณ์สื่อสาร

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว





๑๑.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับ ระบบควบคุมการปฏิบัติแบบไร้สาย

ส าหรับชุดป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี แบบอากาศผ่านไม่ได้ระดับ A
๑๑.๒ พัฒนา เสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมการปฏิบัติแบบ

ไร้สายส าหรับชุดป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี แบบอากาศผ่านไม่ได้ระดับ A โดย
สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์  /  นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ทหาร เพื่อสนับสนุนหน่วยก าลังรบ



Lethal dose
The dose resulting in lethality in a given percentage of exposed 
individuals. Median lethal dose (LD50) is the dose resulting in 
lethality in 50% of exposed population
Audrey C. Kelley, Review of Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear 
(CBRN) Terminology in Technical Guide 316 (TG 316) and Allied Medical 
Publication 8(C) (AMedP-8(C)), Institute for defense analyses USA, May 
2013.











กล้องวีดิโอ  HD 
ความคมชัดสูง

+

Sensor วัดอุณหภูมิ 
และความชื้น

+

Sensor วัดจังหวะชีพจร 
การเต้นของหัวใจ

+

ระบบสื่อสารไร้สาย +

ศูนย์ปฏิบัติการ
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
ของ วศ.ทร.

ศปก.ทร
.
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