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สารระเบิดคืออะไร
	 สารระเบิด	 หมายถึง	 สารประกอบหรือของผสมที่มีพลังงานสะสมมากทำาให้

สามารถถูกริเริ่มให้เกิดการสลายตัวด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้น	 จึงเกิดการ

ขยายตัวและปลดปล่อยความร้อนและแรงดันอย่างรุนแรงและฉับพลัน	โมเลกุลของ

สารระเบิดมักประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจน	(N)	ต่อกับออกซิเจน	(O)	เช่น	NO,	

NO
2
,	 NO

3
	 และธาตุที่สามารถออกซิไดซ์ได้	 (เป็นเชื้อเพลิงได้)	 เช่น	 ไฮโดรเจนและ

คารบ์อน	การระเบดิเกดิข้ึนเมื่อเกดิปฏกิริยิาเคมทีำาใหอ้ะตอมของออกซเิจนแยกออก

จากไนโตรเจนไปรวมตัวกับธาตุที่สามารถออกซิไดซ์ได้	 จึงเกิดก๊าซไนโตรเจน	 (N
2
)	

คารบ์อนมอนอกไซด	์(CO)	หรอืคารบ์อนไดออกไซด	์(CO
2
)	ทีร่อ้นปรมิาณมาก	ยกเวน้

สารกลุ่มเอไซด์	(เช่น	PbN
6
)	ไนโตรเจนไตรไอออไดด์	(NI

3
)	และเอโซเอไมด์	(NH

3
NI

3
)	

ซึ่งไม่มีอะตอมของธาตุออกซิเจนประกอบอยู่ด้วยแต่สามารถระเบิดได้	

วัตถุระเบิดคืออะไร 
	 วัตถุระเบิด	 (Bomb	หรือ	Explosive	material)	หมายถึง	วัตถุที่มีพลังงาน

สะสมอยูม่ากจงึปลดปลอ่ยพลงังานอยา่งรวดเรว็เมื่อถกูกระตุน้	พลงังานทีส่ะสมอาจ

อยู่ในรูปก๊าซที่ถูกอัดด้วยความดัน	พลังงานเคมีจากสารเคมี	หรือพลังงานนิวเคลียร์	

วตัถรุะเบดิมลีกัษณะเฉพาะตวั	3	ลกัษณะ	ไดแ้ก	่สามารถออกพลงังานศกัย์ไดด้ว้ยตวั

เอง	 สลายตัวเป็นก๊าซโดยฉับพลันเมื่อถูกริเริ่ม	 และเมื่อเป็นก๊าซแล้วจะออกแรงดัน 

ต่อสิ่งห้อมล้อมโดยตรง	

	 วัตถุระเบิดมักประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	 4	 องค์ประกอบที่ทำาหน้าที่ 

แตกต่างกัน	 ได้แก่	 ระบบควบคุม	 (Control	 system)	 หรือส่วนเริ่ม	 ส่วนนำาระเบิด	

(Detonator)	 ส่วนขยายระเบิด	 (Booster)	 และ	 ส่วนระเบิด	 (Main	 charge)	 เมื่อ 

นำาองค์ประกอบทั้ง	 4	 มาเรียงลำาดับโดยเริ่มจากส่วนนำาระเบิดที่มีความไวมาก 

จำานวนน้อยไปหาส่วนระเบิดที่มีความไวน้อยจำานวนมาก	 เรียกว่า	 ขบวนวัตถุระเบิด	

(Explosive	train)	จะเกิดการระเบิดที่สมบูรณ์
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	 พระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง	 และ 

สิ่งเทียมอาวธุปืน	พ.ศ.	2490	ใหค้ำาจำากดัความของวัตถรุะเบิดไว้ว่า	“วัตถรุะเบิด”	คือ	

วัตถุที่สามารถส่งกำาลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น	โดย

มีสิ่งเหมาะมาทำาให้เกิดกำาลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำาให้มีแรง

ทำาลายหรือแรงประหาร	กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆ	หรือวัตถุอื่นใด

อนัมสีภาพคลา้ยคลึงกันซึง่ใชห้รือทำาข้ึนเพื่อให้เกดิการระเบดิ	ซึง่รฐัมนตรไีดป้ระกาศ

ระบุไว้ ในราชกิจจานุเบกษา

สารระเบิดมีกี่ประเภท
	 การแบ่งประเภทของสารระเบิดสามารถทำาได้หลายแบบ	 เช่น	 แบ่งตามหมู่

ฟังก์ชันทางเคมี	ได้แก่	สารระเบิดกลุ่มไนโตร	(Nitro	compound)	ไนตริกเอสเทอร์	

(Nitric	 ester)	 ไนตรามีน	 (Nitramine)	 เอไซด์	 อนุพันธ์ของกรดคลอริก	 (Chloric	

acid)	 และเปอร์คลอริก	 (Perchloric	 acid)	 หรืออาจตามความเร็วของการปะทุ	

(Detonation	velocity)	ได้แก่	สารระเบิดแรงต่ำา	(Low	explosive)	และสารระเบิด

แรงสูง	(High	explosive)	เป็นต้น	

 สารระเบิดแรงดันต่ำา (Low explosive)  
	 สารระเบิดแรงดันต่ำาหรือบางครั้งอาจเรียกว่า	 Propellant	 เกิดการเปลี่ยน

สภาพจากของแข็งเป็นก๊าซค่อนข้างช้า	 (ประมาณ	400	เมตรต่อวินาที	หรือ	1,300	

ฟุตต่อวินาที)	 จึงมีลักษณะเป็นการลุกไหม้อย่างรุนแรง	 (Deflagration)	 แทนที่การ

ปะทุ	 (Detonation)	หากอยู่ในพื้นที่จำากัดจะเผาไหม้เร็วขึ้น	สารระเบิดประเภทนี้มัก

เสถียรในสภาวะปกติ	 แต่หากถูกริเริ่ม	 (ถูกจุด)	 ด้วยวิธีที่เหมาะสมจะเกิดการระเบิด

อย่างรุนแรง	 สารระเบิดประเภทนี้เหมาะสำาหรับใช้ทำาดินส่งกระสุนปืน	 ขบวนวัตถุ

ระเบดิแรงดันต่ำาประกอบดว้ย	ชนวนทา้ยปลอกหรอืดนิเริม่	(Primer)	ดนิทวเีพลงิหรอื

ดินจุด	(Igniter)	และดินขับหรือดินส่งกระสุน	(Propellant)	
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	 สารระเบิดแรงต่ำา	ได้แก่	ดินดำา	(Black	powder)	ดินควันน้อย	(Smokeless	

powder)	 และสารระเบิดแรงต่ำาที่ดัดแปลงขึ้นเอง	 (Improvised	 low	 explosive	

substances)

 ดินดำ� (Black powder)

	 ดินดำา	(รูปที่	1)	ประกอบด้วยดินประสิว	(Potassium	nitrate;	KNO
3
)	ถ่าน

ไม้	(Charcoal)	และกำามะถัน	(Sulfur)	หากผสมด้วยอัตราส่วน	75	ต่อ	15	ต่อ	10	

(โดยน้ำาหนัก)	จะให้แรงระเบิดสูงสุด	ในบางสูตรจะใช้ โซเดียมไนเตรทแทนดินประสิว	

ความเรว็ของการเผาไหมข้ึ้นอยูก่บัขนาดของเมด็ดนิดำา	หากมขีนาดเลก็จะเผาไหม้ได้

เร็วกว่าขนาดใหญ่	โดยเกิดการเผาไหม้ ในอัตรา	30	ถึง	45	วินาทีต่อความยาว	1	ฟุต	

สามารถใช้เป็นไส้ฝักแคเวลา	 ดินทวีเพลิง	 ดินจุด	 หรือดินนำาระเบิดบางชนิดได้	 มี 

ข้อเสีย	 คือ	 ไม่เสถียรต่อความชื้น	 แต่สามารถนำามาตากให้แห้งเพื่อให้ประสิทธิภาพ 

คงเดิม

 

รูปที่ 1	 ดินดำา	

	 (ดัดแปลงจากอินเตอร์เน็ต	 http://gamesaveios.com;	 https://sharpeny- 

	 ourgame.wordpress.com)
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 ดินควันน้อย (Smokeless powder)

	 ดินควันน้อย	 (รูปที่	 2)	 มักมีลักษณะเป็นเม็ดผงสีเทาหรือสีดำา	 แต่อาจผลิต 

เป็นแผ่นบาง	 เกล็ดหรือลูกกลมได้	 สามารถเตรียมได้ โดยการต้มสำาลีหรือไฟเบอร์

เซลลูโลสอื่นให้เดือดในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	(NaOH)	และทำาให้แห้งก่อน

ทำาปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดไนตริก	(HNO
3
)	และกรดซัลฟิวริก	(H

2
SO

4
)	ได้ผลิตภัณฑ์

เปน็ไนโตรเซลลูโลสหรอืเซลลูโลสไนเตรท	เรยีกวา่	Single	base	powder	หากตอ้งการ

แรงระเบดิสงูข้ึนตอ้งเตมิไนโตรกลีเซอรนีเพื่อละลายไนโตรเซลลโูลส	เรยีกวา่	Double	

base	powder	ดินควันน้อยมักใช้ ในการทำาระเบิดท่อ	(Pipe	bomb)	และเป็นดินส่ง

กระสุนปืนในอาวุธขนาดเล็ก	ปืนใหญ่และจรวด

 

 ส�รวัตถุระเบิดแรงต่ำ�ที่ดัดแปลงขึ้นเอง (Improvised low explosive 

substances)

	 สารระเบิดแรงดันต่ำาที่ดัดแปลงขึ้นเองเกิดจากการนำาสารประกอบที่หาง่าย	

เช่น	กรดเกลือ	คลอรีน	น้ำาตาล	หรือหัวไม้ขีดไฟ	มาดัดแปลงเป็นวัตถุระเบิดที่มีแรง

ระเบิดต่ำา	 เช่น	 การทำาผงคลอเรต	 (Chlorate	 powder)	 เตรียมได้ โดยการผสม

โพแทสเซียมหรือโซเดียมคลอเรตและน้ำาตาลด้วยอัตราส่วน	1	ต่อ	1

รูปที่ 2 ดินควันน้อย	

	 (ดดัแปลงจากอนิเตอรเ์นต็http://tspwiki.	com;	http://theheadstamp.com)	
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 สารระเบิดแรงสูง (High explosives)
	 สารระเบดิแรงสูงจะเผาไหมท้นัทอีย่างรวดเรว็มาก	(ประมาณ	1,000	ถงึ	8,500	

เมตรต่อวินาที)	เรียกว่า	การปะทุ	(Detonation)	ทำาให้เกิดการฉีกขาดของเป้าหมาย	

สามารถใช้เป็นระเบิดทำาลาย	ดินระเบิดในทุ่นระเบิด	กระสุนปืนใหญ่	หรือลูกระเบิด	

ขบวนวัตถุระเบิดของสารระเบิดแรงสูงมีความแตกต่างกับสารระเบิดแรงต่ำาโดย

ประกอบด้วย	ส่วนเริ่ม	ส่วนนำาระเบิด	(Detonator)	ส่วนขยายการระเบิด	(Booster)	

และส่วนระเบิด	(Main	charge)	สามารถแบ่งวัตถุระเบิดแรงสูงออกเป็น	2	ประเภท	

ได้แก่	สารระเบิดขั้นต้น	(Primary	explosive)	และขั้นรอง	(Secondary	explosive)	

 ส�รระเบิดขั้นต้น (Primary explosive)

	 สารระเบิดขั้นต้นมีความไวต่อความร้อน	แรงกระทบ	การเสียดสี	 ไฟฟ้าสถิต	

เปลวไฟหรือทุกอย่างรวมกัน	 ทำาให้จุดระเบิดได้ง่ายและมีอัตราความเร็วของการ 

ปะทุสูง	 แต่ปล่อยพลังงานและอานุภาพในการทำาลายต่ำา	 มักใช้ ในปริมาณเพียง 

เล็กน้อยสำาหรับจุดปะทุดินระเบิดหลัก	 (สารระเบิดขั้นรอง)	 เช่น	 เป็นดินเริ่มในเชื้อ 

ปะทุ	(Blasting	caps)	ในทางทหารและเชิงพาณิชย์	

	 สารระเบิดขั้นต้น	 ได้แก่	 Mercury	 fulminate	 (Hg(ONC)
2
)	 มีลักษณะเป็น 

ผงสีเทา	ไวต่อแรงกระทบและการเสียดสี	Lead	azide	(Pb(N
3
)
2
)	เป็นสารระเบิดขั้น

ต้นที่นิยมใช้มากที่สุด	มีความเสถียรและมีความไวต่อแรงกระทบน้อยกว่า	Mercury	

fulminate	 แต่ไวต่อการเสียดสีมากกว่า	 มักนำามาผสมร่วมกับ	 Lead	 styphnate	

(C
6
HN

3
O
8
Pb)	 เพื่อให้จุดระเบิดง่ายขึ้น	 และอาจผสมกับกราไฟต์เพื่อเพ่ิมสมบัติการ 

นำาไฟฟ้า	 Lead	 styphnate	 มีความเสถียรต่อความร้อน	 ไม่กัดกร่อน	 มีความไวต่อ

เปลวไฟและไฟฟ้าสถิตมากจึงมักผสมกบั	Lead	azide	เพื่อเพิ่มความไวสำาหรับใช้เป็น

ส่วนเริ่มในเชื้อปะทุ	Diazodinitrophenol	(C
6
H

2
N
4
O
5
)	เป็นสารประกอบสีส้มเหลือง	

มีความไวต่อแรงกระทบ	การเสียดสีและไฟฟ้าสถิตมากที่สุด	มักใช้เป็นดินเริ่มในเชื้อ

ปะทุในเชิงอุตสาหกรรม	โครงสร้างทางเคมีของสารระเบิดขั้นต้น	แสดงดังรูปที่	3
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 ส�รระเบิดขั้นรอง (Secondary explosive)

	 สารระเบิดขั้นรองทำาหน้าที่เป็นส่วนระเบิดหลัก	(Main	charge)	และเป็นดิน

ระเบิดขับดันสารระเบิดที่จุดปะทุช้ากว่า	 ไม่ไวต่อความร้อน	 แรงกระแทกและไฟฟ้า 

สถิต	 จึงต้องอาศัยสารระเบิดข้ันต้นเป็นตัวช่วยจุดปะทุ	 ได้แก่	 ไตรไนโตรโทลูอีน	

(Trinitrotoluene:	TNT)	อาร์ดีเอกซ์	(RDX)	เฮชเอ็มเอกซ์	(HMX)	ไนโตรกลีเซอรีน	

(Nitroglycerine)	 แอมโมเนียมไนเตรท	 (Ammonium	 nitrate)	 เพนตะอิรีทริทอล	 

เตตระไนเตรท	 (Pentaerythritol	 tetranitrate)	 และเอทิลลีนไกลคอลไดไนเตรท	

(Ethylene	glycol	dinitrate)	ดังแสดงโครงสร้างทางเคมีในรูปที่	4

 ไตรไนโตรโทลูอีน (Trinitrotoluene: TNT)

	 ไตรไนโตรโทลูอนี	(C
7
H
5
N

3
O

6
)	เป็นสารระเบดิทีม่อีตัราเรว็ในการจดุปะท	ุ6,905	

เมตรต่อวินาที	 และปลดปล่อยความร้อน	 1,011	 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม	 มีลักษณะ

เป็นผลึกสีเหลือง	 มีความคงทน	 ไม่ไวต่อแรงกระแทก	 การเสียดสี	 ไฟฟ้าสถิตและ

อุณหภูมิสูง	 มีความต้านทานน้ำาดีมาก	 แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างไปจาก 

เดิมได้	 จึงใช้กับเป้าหมายที่มีรูปร่างผิดปกติยาก	 เมื่อระเบิดก่อให้เกิดควันพิษจึง 

ไม่เหมาะสำาหรับการใช้ ในที่ปิด

รูปที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของสารระเบิดขั้นต้น
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รูปที่ 4 โครงสร้างทางเคมีของสารวัตถุระเบิดขั้นรอง
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 อ�ร์ดีเอกซ์ (RDX)

	 อาร์ดีเอกซ์	 หรือ	 Royal	 Demolition	 Explosive	 หรือ	 Cyclotrimethy-

lenetrinitramine	หรือ	Research	Department	Explosive	หรือ	Hexogen	หรือ	

Cyclonite	 (C
3
H

6
N

6
O

6
)	 มีอัตราเร็วในการจุดปะทุ	 8,180	 เมตรต่อวินาที	 และปลด

ปล่อยความร้อน	 1,324	 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม	 มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว	 มีความ 

เสถียรสูง	 มีอำานาจการระเบิดสูงกว่า	 TNT	 มาก	 แต่ไวต่อการสั่นสะเทือน	 มีความ 

เป็นพิษ	 ผู้ได้รับสารนี้จะมีอาการชัก	 หมดสติ	 กล้ามเนื้อเป็นตะคริว	 วิงเวียน	 ปวด 

ศีรษะ	คลื่นไส้อาเจียน	มักถูกใช้เป็นฝักแคระเบิด	

 เฮชเอ็มเอกซ์ (HMX)

	 เฮชเอม็เอกซ	์หรอื	Her	Majesty	Explosive	หรอื	High	Melting	Explosive	

หรือ	 High-velocity	Military	 Explosive	 หรือ	 Cyclotetramethylenetetrani-

tramine	หรือ	Octagen	 (C
4
H
8
N
8
O
8
)	 เป็นสารระเบิดที่มีโครงสร้างทางเคมี	ความ

เป็นพิษและกลไกการเกิดปฏิกิริยาใกล้เคียงกับ	RDX		แต่	HMX	ไม่ทำาปฏิกิริยากับ

โซเดียมไฮดรอกไซด์	มีการปลดปล่อยความร้อน	1,355	กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม	นิยม

ใช้มากในทางทหาร	เช่น	ใช้เป็นดินส่งกระสุนปืนใหญ่	เป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิง

แข็งของจรวด	เป็นต้น		

  

 ไนโตรกลีเซอรีน (Nitroglycerin: NG)

	 ไนโตรกลีเซอรีน	 (C
3
H
5
N

3
O
9
)	 เป็นสารระเบิดที่มีอัตราเร็วในการจุดปะทุ	

29,000	 ฟุตต่อวินาที	 สามารถปลดปล่อยความร้อน	 1,500	 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม

และให้ความร้อน	4,250	องศาเซลเซียส	มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายน้ำามัน	ไม่มีสี	

ไม่มีกลิ่น	 เผาไหม้ได้ดี	มีรสหวาน	มีความไวต่อการกระทบกระเทือนและการเสียดสี

มาก	 แต่สามารถลดความไวโดยการเติมของเหลวอื่น	 ผสมกับของแข็งที่มีสมบัติ 

ดูดซับ	เช่น	ขี้เลื่อย	หรือผสมกับไนโตรเซลลูโลส	ความไวจะลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง	 

ไนโตรกลีเซอรีนที่เป็นของเหลวมีความไวต่อแรงกระทบกระเทือนน้อยกว่าที่เป็นของ	

แขง็	แต่จะมีความไวตอ่การเสียดสีมากกวา่	มกัใชเ้ปน็องคป์ระกอบหลกัในวตัถรุะเบดิ
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ชนิดไดนาไมต์	สามารถเตรียมได้จากการเติมกลีเซอรอลผสมกับกรดไนตริกและกรด

ซัลฟิวริกเข้มข้น	

 เอทิลลีนไกลคอลไดไนเตรท (Ethylene glycol dinitrate: EGDN)

	 เอทิลลีนไกลคอลไดไนเตรทหรือ	 nitroglycol	 หรือ	 glycol	 dinitrate	

(C
2
H
4
N

2
O

6
)	 มีลักษณะเป็นของเหลว	 ไม่มีสี	 โปร่งใส	 ปลดปล่อยความร้อนจาก 

การระเบิด	 1,704	 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม	 มีความไวต่อการกระทบน้อยกว่าไนโตร- 

กลีเซอรีน	มักนำามาใช้ผสมกับไนโตรกลีเซอรีน	(วัตถุระเบิดไดนาไมต์)	เพื่อป้องกันไม่

ให้ไนโตรกลเีซอรนีแข็งตวั	มีพษิเช่นเดยีวกนักบัไนโตรกลเีซอรนี	แตม่อีาการเฉยีบพลนั

กว่าเนื่องจากมีแรงดันไอสูงกว่า

 แอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium nitrate: AN) 

	 แอมโมเนียมไนเตรท	 (NH
4
NO

3
)	 เป็นสารระเบิดที่มีอัตราเร็วในการจุดปะทุ	

14,000	ฟุตต่อวินาที	ปลดปล่อยความร้อน	628.6	กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม	มีลักษณะ

เป็นของแข็งสีขาว	ไม่มีกลิ่น	ดูดความชื้นได้ง่าย	หากเก็บในพื้นที่จำากัดมีความชื้นและ

อุณหภูมิสูง	 (เกินกว่า	 200	 องศาเซลเซียส)	 จะเกิดไอของแอมโมเนียทำาให้เกิดการ

ระเบดิได	้แอมโมเนยีมไนเตรทจดัเปน็สารระเบดิทางทหารทีม่คีวามไวนอ้ยทีส่ดุทัง้ตอ่

การเสยีดสแีละแรงกระทบกระเทอืน	จงึตอ้งมดีนิขยายระเบดิ	(Booster	charge)	หรือ 

เพิ่มความไวโดยการเตมิน้ำามนัเชือ้เพลงิ	(ประมาณ	6%)	เรยีกระเบดิชนดินีว้่า	เอน็โฟร์	

(ANFO:	Ammonium	Nitrate	Fuel	Oil	explosives)	ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่มีราคา

ไม่แพง	เหมาะสำาหรับการระเบิดแบบขุดหลุม	เช่น	ระเบิดหิน	ระเบิดเหมือง	เป็นต้น

 เพนตะอรีิทรทิอล เตตระไนเตรท (Pentaerythritol tetranitrate: PETN)

	 เพนตะอิรีทริทอล	เตตระไนเตรท	อาจเรียกว่า	Peta	หรือ	Ten	(C
5
H
8
N
4
O
12
)	

มีอัตราเร็วในการจุดปะทุ	 8,300	 เมตรต่อวินาที	 มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว	 มีความ 

เสถียรมากเนื่องจากโครงสร้างทางเคมีมีลักษณะสมมาตร	 (รูปที่	 4)	 สารระเบิด 

ชนิดนี้ ไม่ไวต่อการเสียดสี	 แต่ไวต่อแรงกระทบกระเทือนสูง	 จึงต้องลดความไวก่อน
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นำามาใช้ด้วยการเติมสารลดความไว	(Phlegmatizing	additives	หรือ	Phlegmatiz-

ing	agents)	เช่น	ขี้ผึ้ง	PETN	ใช้เป็นดินระเบิดหลัก	(Main	charge)	สำาหรับบรรจุ

ในเชื้อประทุ	 เป็นไส้ ในฝักแคระเบิด	ทำาดินขยายการระเบิด	หรือผสมกับสารระเบิด

อื่น	เชน่	TNT	เป็นตน้	นอกจากนีส้ารระเบิด	PETN	ละลายน้ำาไดน้อ้ยมาก	จงึสามารถ

นำามาใช้ ในการระเบิดใต้น้ำาได้

วัตถุระเบิดที่มีใช้ในทางทหารและทางพาณิชย์มีอะไรบ้าง
 ซีโฟร์ (Composition C-4) 
	 วัตถุระเบิดซีโฟร์หรือระเบิดพลาสติก	(รูปที่	5)	ประกอบด้วยสารระเบิด	RDX	

91%	น้ำายาทำาให้พลาสติกเหนียว	5.3%	ตัวยึด	2.1%	และน้ำามัน	1.6%	มีอัตราเร็วใน

การจุดปะทุ	8,052	เมตรต่อวินาที	สามารถปั้นให้มีรูปร่างเหมาะกับเป้าหมายได้	มีสี

ขาวและมักห่อด้วยพลาสติกสีกากีแกมเขียว	

 ไดนาไมต์ (Dynamite)
	 ไดนาไมต์แบ่งออกเป็น	 2	 แบบ	 ได้แก่	 ไดนาไมต์พลเรือนซึ่งประกอบด้วย 

ไนโตรกลีเซอรีน	และไดนาไมต์ทางทหาร	(Military	Dynamite)	ประกอบด้วย	RDX	

75%	 TNT	 15%	 กับสารที่ปั้นได้และสารลดความไว	 10%	 ไดนาไมต์ทางทหารไม่มี 

ไนโตรกลีเซอรีนประกอบอยู่ด้วย	 จึงคงทน	 ปลอดภัยในการเก็บรักษาและการหยิบ

มากกว่าไดนาไมต์พลเรือน

 ดินโพรง (Shaped charges) 
	 ดินโพรงที่ใช้ ในการทหารเป็นแท่งดินระเบิดรูปทรงกระบอก	มีกรวยหรือส่วน

โค้งทางด้านหนึ่งซึ่งจะทำาให้กรวยรองในพุ่งเป็นลำาเพื่อเจาะทะลวงโลหะ	 คอนกรีต 

พื้นดิน	รถถัง	หรือวัสดุอื่นๆ	ดินโพรงที่ใช้ทางทหารมีหลายชนิด	เช่น	ดินโพรงเอ็ม	2	

เอ	3	ขนาด	15	ปอนด์	ดินโพรงชนิดบรรจุ	Composition	B	(เป็นวัตถุระเบิดชนิด

ผสมระหว่าง	RDX	60%	TNT	39%	และขี้ผึ้ง	1%)	
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รูปที่ 5 	วัตถุระเบิดทางการทหาร	

 (ภาพประกอบดดัแปลงจากอนิเตอรเ์นต็	http://printablecolouringpages.co.uk;	 

	 http://targetprops.squarespace.com;	 http://pixshark.com;	 http://en.	 

	 wikipedia.org;	http://www.aiexplosives.com	http://imgbuddy.com)
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 เฟล็กซ์-เอกซ์ (Flex-X)
	 วัตถุระเบิดชนิด	Flex-X	หรือ	Detasheet	C	มีลักษณะเป็นแผ่น	มีความหนา

และสีสันหลายแบบ	ส่วนใหญ่มีสีเขียวมะกอก	ประกอบด้วย	PETN	หรือ	RDX	63%	

ไนโตรเซลลูโลส	8%	และวัสดุผสม	ได้แก่	Acetyl	tributyl	citrate	และสารเพิ่มความ

ยืดหยุ่น	(Plasticizer)	29%

การตรวจวัดสารระเบิดทำาได้อย่างไร
	 การตรวจวัดสารระเบิดสามารถแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 การตรวจสาร

ระเบิดก่อนการระเบิด	 (Pre-blast)	 และหลังการระเบิด	 (Post-blast)	 โดยเทคนิค

วิเคราะห์สารระเบิดหลายเทคนิคสามารถตรวจวัดสารระเบิดได้ทั้งก่อนและหลังการ

ระเบิด	 อย่างไรก็ตามบางเทคนิคนิยมใช้สำาหรับการตรวจสอบสารระเบิดก่อนการ

ระเบิดมากกว่า	เช่น	การใช้สุนัขดมกลิ่น	ซึ่งมีความไวและความแม่นยำาสูง	สามารถ

เคลื่อนที่ได้ง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	แต่มีข้อจำากัดหลายประการ	 เช่น	มีค่าใช้จ่ายสูง	 จำาเป็น

ต้องมีผู้มีทักษะและผู้ที่สามารถสื่อสารกับสุนัขคอยควบคุม	 สามารถใช้งานสุนัขใน 

เวลาจำากัด	ไม่สามารถตรวจวัดสารระเบิดที่ระเหยยากหรือไม่มีกลิ่นได้	เป็นต้น	

	 วิธีการวิเคราะห์สารระเบิดประกอบด้วย	2	ขั้นตอน	ได้แก่	การตรวจเบื้องต้น	

(Presumptive	test)	และการตรวจเพื่อยืนยันผล	(Confirmative	test)	ขั้นตอนการ

ตรวจเบื้องต้น	 สามารถใช้คัดกรองวัตถุพยานเบื้องต้น	 กล่าวคือ	 เป็นการคัดกรอง 

วตัถพุยานวา่เป็นสารระเบิดชนดิทีส่งสัยหรอืไม่	ขัน้ตอนนีส้ามารถลดจำานวนวตัถพุยาน	

ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงจากการตรวจเพื่อยืนยันผลโดยการวิเคราะห์ด้วย

เครื่องมือขั้นสูง	 จึงมีประโยชน์มากในกรณีที่มีวัตถุพยานจำานวนมาก	 เช่น	 กรณีการ

วางระเบิดในเมืองบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	เป็นต้น

 การตรวจเบื้องต้น (Presumptive test)
	 โดยท่ัวไปการตรวจสารระเบิดเบื้องต้นมักใช้วิธีการตรวจวัดโดยใช้หลักการ 

ทำาปฏกิิริยาการเกดิสีระหวา่งสารระเบิดตอ้งสงสยักบัน้ำายาเคมทีีจ่ำาเพาะเจาะจง	หรอื
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เรียกว่า	Colorimetric	test	หรือ	Color	test	โดยสีของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันตาม

ชนิดของสารระเบิดและน้ำายาเคมี		

 น้ำ�ย�ไดฟีนิลล�มีน (Diphenylamine test)

	 น้ำายาไดฟีนิลลามีนอาศัยหลักการทำาปฏิกิริยาของกลุ่มไนเตรทกับสารไดฟีนิล

ลามีนในกรดซัลฟิวริก	 สารไนเตรทในสารระเบิดที่มีหมู่ไนโตรประกอบอยู่ด้วย	 เช่น	

TNT	ดินประสิวจากดินดำา	เป็นต้น	ทำาหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์	 (Oxidizing	agent)	

ทำาให้ไดฟีนิลลามีนถูกออกซิไดซ์เกิดผลิตภัณฑ์สีน้ำาเงิน	(รูปที่	6)	วิธีนี้อาจเกิดผลบวก

ลวง	 (False	 positive)	 จากตัวออกซิไดซ์อื่น	 ได้แก่	 คลอเรต	 ไดโครเมต	 ไอออเดต	 

โบรเมต	เปอร์แมงกาเนต	เป็นต้น	หรือบางครั้งอาจเกิดผลลบลวง	(False	negative)	

โดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกัน

 

 น้ำ�ย�ด่�ง (Alkali test)  

	 น้ำายาดา่งใช้สำาหรบัทดสอบสารระเบิดกลุ่มไนโตรอะโรมาตกิ	เชน่	TNT,	1,3,5-	

trinitrobenzene	(TNB)	เป็นต้น	หรือเรียกว่าปฏิกิริยา	Janowski	เช่น	สารระเบิด	

TNT	ทำาปฏกิิรยิากบัสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด	์(KOH)	(30%)	ใหผ้ลติภณัฑ์

รูปที่ 6 ผลิตภัณฑส์นี้ำาเงนิจากปฏกิริิยาของโพแทสเซยีมไนเตรทกบัน้ำายาไดฟนีลิลามนี
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สีแดง	ในขณะที่สารระเบิด	TNB	ให้ผลิตภัณฑ์สีม่วงอมแดง	บางครั้งปฏิกิริยานี้อาจ

ทำาในสารละลายด่างในเอทานอลหรือเมทานอล	 หรือใช้ด่างตัวอื่น	 เช่น	 โซเดียม 

ไฮดรอกไซด์	 (NaOH)	 สารละลายแอมโมเนียในเมทานอล	 สารละลายเตตระเมทิล

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์	 (Tetramethylammoniumhydroxide:	 TMAH)	 ทั้งที่

ละลายในน้ำาและเมทานอล	 สารระเบิดตัวเดียวกันอาจให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีแตกต่างกัน

ในน้ำายาดา่งตา่งชนดิกนั	เช่น	สารระเบิด	TNT	ทำาปฏิกริยิากบัสารละลายโพแทสเซยีม

ไฮดรอกไซด์ให้ผลิตภัณฑ์สีแดง	แต่ให้ผลิตภัณฑ์สีม่วงกับ	TMAH	(รูปที่	7)

 น้ำ�ย�เกรส (Griess’s Test) 

	 น้ำายาเกรสหรือน้ำายาวอคเกอร์	 (Walker	 Test)	 อาศัยหลักการเกิดเกลือ 

ไดอะโซเนียมของไนไตรท์ในสารละลายกรดที่ทำาปฏิกิริยากับอะโรมาติกเอมีน	 ได้แก่	

การใช้สารละลายแอลฟ่าแนฟทิลลามีน	 (α-Naphylamine)	 และกรดซัลฟานิลิคใน
กรดอะซติิก	โดยกรดซัลฟานลิิคจะทำาปฏกิริยิากบัไนไตรทเ์กดิเปน็ไอออนไดอะโซเนยีม

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์สีจากปฏิกิริยาของไตรไนโตรโทลูอีนกับ	(a)	สารละลายโพแทสเซียม 

	 ไฮดรอกไซด์และ	(b)	สารละลายเตตระเมทิลแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
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ก่อนจะทำาปฏิกิริยาต่อกับแอลฟ่าแนฟทิลลามีน	 เกิดผลิตภัณฑ์สีชมพูอมม่วง	 น้ำายา

ชนดินีจ้ำาเพาะเจาะจงกบัสารประกอบกลุ่มไนไตรท	์แตส่ามารถประยกุต์ใชส้ำาหรบัการ

ตรวจสารระเบิดได้ โดยการรีดิวซ์ ให้อยู่ในรูปไนไตรท์	 เช่น	 สารระเบิดแอมโมเนียม 

ไนเตรทหรอืโพแทสเซียมไนเตรทจะเกดิปฏกิริยิากบัน้ำายาเกรสเมื่อใชร้ว่มกบัผงสงักะสี

หรือแคดเมียม	 โดยให้ผลิตภัณฑ์สีชมพูอมม่วง	 (รูปที่	 8)	 ปัจจุบันมักใช้สาร	N-(1-

napthyl)	ethylenediamene	ทดแทนสารแอลฟ่าแนฟทิลลามีนซึ่งเป็นสารกอ่มะเรง็

และใชส้ารซลัฟานลิาไมดแ์ทนการใชก้รดซลัฟานลิิคโดยทำาปฏกิริยิาในกรดฟอสฟอรกิ 

แทนกรดอะซิติกซึ่งสามารถเตรียมได้ โดยละลายซัลฟานิลาไมด์	1	กรัม	และ N-(1-

naphthyl)	ethylenediamine	dihydrochloride	0.05	กรัม	ในกรดออโตฟอสฟอริก	

85%	ปริมาตร	2.5	มิลลิลิตร	และน้ำาบริสุทธิ์สูง	22	มิลลิลิตร	นอกจากนี้ยังมีรายงาน

การนำาสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดม์าใชร้ว่มกับน้ำายาเกรสสำาหรบัสารไนไตรท	์

พบว่า	ให้ผลิตภัณฑ์สีชมพูอมม่วง

รูปที่ 8 

ผลติภณัฑส์จีากปฏกิริยิาที่ใชผ้งสงักะสี

ร่วมกับน้ำายาเกรส	 (a)	 แอมโมเนียม- 

ไนเตรท	(b)	โพแทสเซียมไนเตรท
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 น้ำ�ย�เนสเลอร์ (Nessler’s reagent)

	 น้ำายาเนสเลอร์อาศัยหลักการทำาปฏิกิริยาของไอออนของแอมโมเนียกับ

เมอร์คิวรีไอโอไดด์	 ((HgI
4
)
2-
)	 ในสภาวะด่างให้ผลิตภัณฑ์เชิงซ้อนที่มีสี	 [Hg

2
ONH

2
]I	

มักใช้สำาหรับตรวจสอบแอมโมเนียมไอออนของสารระเบิดแอมโมเนียมไนเตรทโดย 

ให้ผลิตภัณฑ์สีเหลืองส้มอมน้ำาตาล	และมีรายงานการนำาไปใช้สำาหรับทดสอบไนโตร- 

กลีเซอรีนและไตรไนโตรโทลูอีนโดยใช้ผลิตภัณฑ์สีแดงถึงม่วง	(รูปที่	9)	น้ำายาเนสเลอร์	

สามารถเตรียมได้ โดยละลายเมอร์คิวรีคลอไรด์	(HgCl
2
)	2.3	กรัม	และโพแทสเซียม 

ไอโอไดด์	 (KI)	 1.6	 กรัม	 ด้วยน้ำาบริสุทธิ์สูงปริมาตร	 10	 มิลลิลิตร	 หลังจากนั้น 

เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)	 6	 โมลาร์	 ปริมาตร	 10	 มิลลิลิตร	 

ท้ิงไว้ข้ามคืนก่อนกรองเอาสารละลายส่วนใสมาใช้	 น้ำายาเคมีชนิดนี้มีส่วนผสมของ

เมอร์คิวรีคลอไรด์ซึ่งมีความเป็นพิษสูงจึงไม่ควรใช้ ในปริมาณมาก

รูปที่ 9 ผลิตภัณฑ์สีของ	(a)	แอมโมเนียมไนเตรท	(b)	ไตรไนโตรโทลูอีน

	 กับน้ำายาเนสเลอร์
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	 อย่างไรก็ตามการตรวจเบ้ืองต้นโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสีมักสังเกตสีของ

ผลิตภัณฑ์ด้วยตาเปล่า	 จึงเกิดข้อจำากัดในการระบุสีของผลิตภัณฑ์เนื่องจากความ

สามารถในการมองเห็นสีของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน	 ในบางกรณีอาจมอง 

ไม่เห็นสีหรือมองเห็นสีของผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน	เช่น	เสื้อผ้าบางสี	เสื้อผ้าเปื้อนเลือด	

ทำาให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้	 นอกจากนี้แล้วการทำาปฏิกิริยาการเกิดสียังทำาลาย 

วัตถุพยานและสามารถใช้ทดสอบเชิงคุณภาพเท่านั้น	 หากต้องการผลการทดสอบ 

ในเชิงปริมาณจำาเป็นต้องใช้การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง	

	 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีตรวจปริมาณสารระเบิดโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสี

ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัล	 (Digital	 image	 colorimetry)	 (รูปที่	 10)	 

วิธีการนี้อาศัยหลักการวิเคราะห์ค่าความเข้มสีของภาพถ่ายดิจิทัลของผลิตภัณฑ์สี 

ที่ ได้จากการทำาปฏิกิริยาระหว่างสารระเบิดกับน้ำายาเคมีหรือรีเอเจนต์ที่เหมาะสม	 

ค่าความเข้มสีที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดิจิทัลจะสอดคล้องกับค่าความเข้มแสง	 3	 สี 

พื้นฐาน	 (แดง	 เขียว	 น้ำาเงิน)	 ที่สะท้อนจากผลิตภัณฑ์เนื่องจากภาพถ่ายดิจิทัล 

ของผลติภณัฑส์เีกดิข้ึนไดเ้มื่อแสงส่วนทีส่ะทอ้นออกจากผลติภณัฑส์ะทอ้นเขา้สูก่ลอ้ง 

ดิจิทัล	 และถูกแยกเฉดสีที่ฟิลเตอร์	 (Filter)	 ซึ่งจะทำางานร่วมกับเซนเซอร์รับภาพ	

(Image	 sensor)	 เกิดเป็นภาพดิจิทัลที่มีสีเหมือนผลิตภัณฑ์จริง	 เช่น	 เมื่อผลิตภัณฑ์ 

มีสีเขียว	 แสดงว่า	 ผลิตภัณฑ์จะสะท้อนแสงสีเขียวออกมา	 และดูดกลืนแสงสีอื่นไว้	

ทำาให้มนุษย์มองเห็นผลิตภัณฑ์มีลักษณะสีเขียวด้วยตาเปล่า	 เมื่อมีการถ่ายภาพด้วย

กล้องดิจิทัล	 แสงสีเขียวที่สะท้อนมาจากผลิตภัณฑ์สี	 จะผ่านเข้าสู่ฟิลเตอร์	 ซึ่งทำา 

หน้าที่แยกแสงตามเฉดสีหรือแยกแสงตามความยาวคลื่น	 เช่น	 ฟิลเตอร์ชนิด	 RGB	

จะแยกแสงตามเฉดสีแดง	 สีเขียว	 และสีน้ำาเงินโดยฟิลเตอร์แต่ละสี	 จะยอมให้แสง

ช่วงสีที่เหมือนตัวเองผ่านไปได้เท่านั้น	 และกั้นแสงสีอื่นไว้	 แสงหรือโฟตอนที่ผ่าน 

ฟิลเตอรม์าแลว้	จะถกูอา่นและบนัทกึไวท้ีเ่ซนเซอรร์บัภาพซึง่อยูต่ดิกบัฟลิเตอรแ์ตล่ะ

ตัว	 เซนเซอร์รับภาพนี้จะทำาหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงหรือโฟตอนให้เป็นสัญญาณ

ดิจิทัล	 หลังจากนั้นระบบจะนำาค่าที่ได้จากเซนเซอร์รับภาพทั้งหมดที่อยู่หลังฟิลเตอร์

แต่ละตัวมารวมกัน	กลายเป็นภาพดิจิทัลที่มีสีเหมือนผลิตภัณฑ์จริง	เมื่อใช้ โปรแกรม

วิเคราะห์ความเข้มสีของภาพถ่ายดิจิทัล	เช่น	โปรแกรม	Matlab	โปรแกรม	Visual	
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basic	โปรแกรม	Kylix	โปรแกรม	Adobe	Photoshop	เป็นต้น	จะได้ค่าความเข้ม

แสงของแต่ละสีซ่ึงเป็นค่าทีถ่กูบันทกึไวบ้นเซนเซอรร์บัภาพหลงัฟลิเตอรแ์ตล่ะตวั	เชน่	

หากภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เป็นสีดำาซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ดูดกลืนแสงทุกเฉดสีไว้ โดยไม่

สะท้อนแสงสีใดเข้าสู่กล้องดจิทิลั	ค่าความเข้มแสงสแีดง	เขยีว	และน้ำาเงนิทีว่เิคราะห์

ได้จากภาพถ่ายดิจิทัล	จะเป็น	0	0	และ	0	ในขณะที่หากภาพถ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เป็น 

สีขาว	 แสดงว่า	 ผลิตภัณฑ์สะท้อนแสงทุกสีออกมาโดยไม่มีการดูดกลืนแสงช่วงใดไว้	

ค่าความเข้มแสงที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัลของสีแดง	 เขียว	 และน้ำาเงิน	 

จะเป็น	 255  255	 และ	 255	 ค่าความเข้มสีเหล่านี้	 สามารถใช้เป็นข้อมูลทางเคมี

วเิคราะหเ์พื่อใช้ ในการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณได	้จากรายงานการประยกุตเ์ทคนคินีส้ำาหรบั 

ตรวจปริมาณสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน	พบว่า	วิธีนี้มีความแม่น	 (Accuracy)	 ใน

เทอมของคา่ความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ	์(Relative	errors)	จากการวเิคราะหต์วัอยา่ง

ควบคุม	0.4	ถึง	6.3%	และ	0.4	ถึง	6.2%	จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและความ

รูปที่ 10 การวิเคราะห์ปริมาณสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีนโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสี 

	 ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัล	(Graphical	abstract	ของ	Choodum	 

	 et	al.,	2013.	Talanta.	115,		143-149-ได้รับอนุญาตจากสำานักพิมพ์แล้ว)
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เที่ยง	 (Precision)	 ในเทอมร้อยละของค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์	 (%RSD)	

จากการวิเคราะห์ซ้ำาในระยะเวลา	4	วัน	อยู่ในช่วง	2.1	ถึง	7.4%RSD	(Choodum	 

et	al.,	2013.	Talanta.	115,		143-149)

 การตรวจยืนยันผล (Confirmative test)
	 การตรวจสารระเบิดเพื่อยืนยันผลและนำาไปใชป้ระโยชน์ในชัน้ศาลมกัใชเ้ทคนคิ

การวิเคราะห์สารระเบิดโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง	เช่น	เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว	

(Liquid	chromatogra-phy:	LC)	และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	(High	

performance	liquid	chromatography:	HPLC)	ซึง่อาจตอ่ควบกบัตวัตรวจวดัหลาย

ชนิด	เช่น	แมสสเปกโทรเมทรี	(Mass	spectrometry:	MS)	ยูวีวิสิเบิล	สเปกโทรสโกปี 

(Ultraviolet/Visible	spectroscopy:	UV/Vis)	เทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟีซึ่งอาจ

ต่อควบกับตัวตรวจวัดหลายชนิด	เช่น	แมสสเปกโทรเมทรี	(Gas	chromatography-

mass	spectrometry:	GC/MS)	หรือแทนเด็มแมสสเปกโทรเมททรี	(Gas	chroma-

tography-tandem	mass	spectrometry:	GC/MS/MS)	คาปิลลารีอิเล็กโทรโฟริซีส	

(Capillary	electrophoresis:	CE)	เป็นต้น	

	 เทคนิคไอออนโมบิลิตี	สเปกโทรเมทรี	(Ion	mobility	spectrometry:	IMS)	

เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ ในสำาหรับตรวจวัดสารระเบิด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ตรวจสอบก่อนการระเบิด	 เช่น	 ในสนามบิน	 จุดผ่านแดน	 เป็นต้น	 เทคนิคนี้ทำางาน 

โดยอาศัยหลักการแยกไอออนของสารระเบิดตามอัตราส่วนของขนาดและประจุ	

(Size-to-charge	ratio)	โดยมทีัง้โหมดไอออนบวก	(Positive	ion	mode)	และไอออน

ลบ	(Negative	ion	mode)	แต่มักนิยมโหมดไอออนลบซึ่งจะตรวจหาไอออนไนเตรท

ของสารระเบิดและมักใช้ร่วมกับเมทิลลีนคลอไรด์	(Methylene	chloride)	ที่ช่วยให้

เพิ่มความจำาเพาะและลดผลจากตัวรบกวน	เมื่อตัวอย่างเข้าสู่เครื่องมือ	โมเลกุลของ

สารระเบิดจะกลายเป็นไอและเกิดการไอออไนเซชันจากอันตรกิริยาระหว่างอนุภาค

เบตา	(Beta	particle)	เกดิเป็นกลุ่มของไอออนลบ	ไอออนเหลา่นีจ้ะถกูนำาเขา้สูบ่รเิวณ

ที่เกิดการแยก	 เรียกว่า	 Drift	 region	 การแยกเกิดข้ึนตามความสามารถของการ

เคลื่อนที่ของไอออนภายใต้สนามไฟฟ้าก่อนเข้าสู่ตัวตรวจวัด	
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	 เครื่องมอืที่ใชเ้ทคนคิไอออนโมบิลิต	ีสเปกโทรเมทรสีำาหรบัตรวจวดัสารระเบดิ	

ไดแ้ก	่เครื่องตรวจวิเคราะหร์อ่งรอยสารระเบิด	(Trace	detection)	เชน่	เครื่องไอออน

สแกน	(Ionscan)	(รูปที่	11)	ใช้สำาหรับตรวจวัดสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะเพื่อตรวจสาร

ระเบิดเบื้องต้น	 (Screening	 test)	 โดยสามารถนำาไปตรวจในพ้ืนที่ต้องสงสัยได้	

นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวิเคราะห์สารระเบิดแบบพกพา	 (Portable	 equipment)	

เชน่	เครื่อง	Sabre	4000	และเครื่องตรวจสารระเบดิแบบเดนิผา่น	(Walk-Through)	

เช่น	เครื่อง	Sentinel	II	เป็นต้น

	 เทคนิคการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงนี้สามารถวิเคราะห์สารระเบิดได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามแมน่ยำา	แตม่ข้ีอจำากดัคอื	เครื่องมอืมรีาคาสงูและตอ้ง

อาศยัผูท่ี้มีความรูค้วามเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมอื	มกีารเตรยีมตวัอยา่งยุง่ยากและ

ใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์นาน	 ทำาให้ต้นทุนในการวิเคราะห์ ในแต่ละตัวอย่างสูง	 

อกีท้ังวิธีการเหล่านียั้งไมส่ามารถใช้สำาหรบัตรวจวดัในภาคสนามได	้ทำาให้ ในบางกรณี

ที่ต้องการผลการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างทันท่วงที

 

รูปที่ 11	 เครื่องมือที่ใช้ ในเทคนิคไอออนโมบลิติ	ีสเปกโทรเมทร	ี(a)	เครื่องไอออนสแกน	 

	 (b)	เครื่อง	Sabre	4000	(c)	เครื่อง	Sentinel	II	(ดัดแปลงจากอินเตอร์เน็ต	 

	 http://www.dpspi.com.ph)
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ชุดตรวจสอบสารระเบิดในสถานที่เกิดเหตุมีอะไรบ้าง
	 ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการ	Color	test	ให้ ใช้งานง่ายและสะดวกในลักษณะ

ที่เป็นชุดตรวจสอบสารระเบิดในเชิงพาณิชย์	 เช่น	 Expen	 	Master	 Kit,	 Ex-Det	

HM,	Ex-Detect	Model	XD-2,	Dropen	PLlus	Kit,	Ex-Det	HE,	Expen	Master	

Kit	เป็นต้น	

	 ชุดตรวจสารระเบิดเบื้องต้นที่มีจำาหน่ายเชิงพาณิชย์เหล่านี้	(รูปที่	12-14)	มัก

ประกอบด้วยน้ำายาเคมีบรรจุในขวดหรือแอมพูล	(Ampule)	จึงอาจเกิดอันตรายจาก

สารเคมีระหว่างการทดสอบได้	 โดยเฉพาะการเปิดใช้แอมพูล	 และมักประกอบด้วย

น้ำายาเคมีหลายชนิดสำาหรับทดสอบสารระเบิดหลายกลุ่ม	ชุดตรวจบางยี่ห้อหากเปิด

ใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานเพียง	 1	 สัปดาห์เท่านั้นและมีราคาประมาณ	 78	 บาท 

ต่อการทดสอบ	 (ชุดตรวจ	Explosive	Test	Kit	Full	Nitro	150)	นอกจากนี้แล้ว 

บางยี่ห้อมีการบรรจุขวดตัวอย่างหรือถุงพลาสติกสำาหรับทดสอบตัวอย่าง	 (เช่น	 

ถุงพลาสติกสีม่วงในรูปที่	 12	 ภายในประกอบด้วยถุงพลาสติกสำาหรับทดสอบ)	 

ทำาให้กระบวนการทดสอบมีความยุ่งยากและหลายขั้นตอน	

 

รูปที่ 12 

ชดุตรวจสารระเบดิจากบรษิทั	

Fitzco	 สามารถทดสอบได้	

1,000	 การทดสอบ	 (ไม่ระบุ

ราคา)	(ถุงพลาสติกสำาหรับใส่

ตัวอย่างระหว่างการทดสอบ

จะบรรจุอยู่ในถุงใหญ่สีม่วง)	



23คู่มือ ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด

รูปที่ 14 

ชุดตรวจ	 Explosive	 Test	 

Kit	Full	Nitro	150	ราคา	350	

ดอลลาร์	 (ประมาณ	 11,725	

บาท)	 ทดสอบได้	 150	 การ

ทดสอบ	(ประมาณการทดสอบ

ละ	 78	 บาท)	 ภายในกล่อง 

มีลักษณะเป็นแอมพูล	 มีอายุ	 

1	 สัปดาห์หลังการเปิดใช้งาน	

ทราบผลภายใน	2	นาที

รูปที่ 13 

ชุดตรวจ	 Drop-Ex	 ราคา	

244.95	 ดอลลาร์	 (ประมาณ	

8,205	บาท)	
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ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด
	 ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของคณะเทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตภูเก็ต	 เป็นชุดตรวจแบบ

ตรวจวัดสี	 (Color	 test)	สังเคราะห์ขึ้นโดยใช้หลักการกักน้ำายาเคมีที่จำาเพาะกับสาร

ระเบิดแต่ละชนิดไว้ภายในโครงข่ายพอลิเมอร์ที่เหมาะสม	เช่น	กักน้ำายาเตตระเมทิล

แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด์ไวภ้ายในพอลเิมอรช์นดิโพลไิวนลิแอลกอฮอลแ์บบครยัโอเจล	

เป็นต้น	 เมื่อนำาไปทดสอบตัวอย่าง	 น้ำายาเคมีที่ถูกกักไว้ภายพอลิเมอร์เหล่านี้จะทำา 

กบัปฏกิริยิากบัสารระเบดิ	(จากตวัอย่าง)	อย่างจำาเพาะเจาะจง	เกดิเปน็สารประกอบ

ที่มีสี	 (เรียกว่า	 ผลิตภัณฑ์สี)	 สีของผลิตภัณฑ์จะบ่งชี้ชนิดของสารระเบิด	 ในขณะที่

ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับปริมาณของสารระเบิดในตัวอย่าง

	 ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่พัฒนาขึ้น	 (รูปที่	 15)	 ใช้สำาหรับตรวจวัด

สารระเบิด	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มไนโตรอะโรมาติก	 กลุ่มไนเตรท	 กลุ่มไนไตรท์	 กลุ่ม 

ไนตรามีน	และกลุ่มไนเตรทเอสเทอร์	มีทั้งหมด	8	แบบ	มีลักษณะเป็นก้อนพอลิเมอร์	

หรือฟิล์มบางของพอลิเมอร์	 หรือทั้งสองแบบในชุดตรวจเดียวกัน	 ภายในโครงข่าย 

พอลเิมอรดั์งกลา่วมส่ีวนผสมของน้ำายาเคมทีีส่ามารถทำาปฏกิริยิากบัสารระเบดิแตล่ะ

ชนิดและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สีข้ึนได้ โดยไม่ต้องเติมหรือผสมน้ำายาเคมีระหว่างการ 

ตรวจวัด	กอ้นหรอืฟลิม์บางของพอลเิมอรบ์รรจอุยู่ในหลอดพลาสตกิขนาดเลก็	ทำาให้

พกพาสะดวก	 ไม่เปลืองพื้นที่	 สามารถเติมตัวอย่าง	 (ในรูปสารละลาย)	 ลงในหลอด

พลาสติกขนาดเล็กได้ โดยตรง	 ทำาให้สามารถตรวจวัดภายในชุดตรวจได้	 (In-tube	

detection)	 โดยไม่ต้องมีขวดตัวอย่างเพิ่ม	 รวมทั้งใช้ตัวอย่างเพียงปริมาณเล็ก 

น้อยเท่านั้น	 ชุดตรวจบางแบบสามารถใช้ซ้ำาได้	 เช่น	 ครัยโอเจลสำาหรับตรวจวัด 

สารระเบิดไนโตรอะโรมาติกสามารถใช้ซ้ำาได้	9	ครั้ง	และสามารถเก็บรักษาได้อย่าง

น้อย	3	เดือน	
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รูปที่ 15 

ชุดตรวจสารระเบิดราคา

ประหยัด

 

 ชุดตรวจแบบครัยโอเจล (Cryogel)
	 ชดุตรวจแบบครยัโอเจลมลัีกษณะเป็นกอ้นพอลเิมอรส์คีรมีคลา้ยฟองน้ำาบรรจุ

อยู่ในหลอดพลาสติกขนาดเล็ก	 (รูปที่	 16)	 ก้อนพอลิเมอร์สังเคราะห์จากปฏิกิริยา 

พอลิเมอไรเซชัน	(Polymerization)	ของพอลิเมอร์ชนิดโพลีไวนิลแอลกอฮอล์	(Poly	

vinyl	alcohol)	และใช้กลูตารัลดีไฮด์	(Glutaraldehyde)	เป็นตัวประสาน	(Cross-

linker)	 พร้อมกับผสมน้ำายาเคมีชนิดเตตระเมทิลแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์	 (Tetra-

methylammonium	hydroxide)	ลงไปในส่วนผสมพอลิเมอร์ก่อนการนำาไปแช่แข็ง

เพื่อให้น้ำายาเคมีถูกกักอยู่ในโครงข่ายของครัยโอเจล		ชุดตรวจนี้มีความเป็นรูพรุนสูง	

น้ำายาเคมทีีถ่กูกกัไว้ภายในจงึสามารถแพรอ่อกมาทำาปฏกิริยิากบัสารระเบดิในตวัอยา่ง

ได้อย่างรวดเร็ว	ทำาให้สามารถทราบผลการทดสอบทันที	(รูปที่	17)	เมื่อทำาปฏิกิริยา

กับสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน	(2,4,6-TNT)	จะเกิดผลิตภัณฑ์สีม่วงแดง	แต่จะเกิด
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ผลิตภัณฑ์สีน้ำาเงินอมม่วง	 สีม่วง	 และสีน้ำาเงินเมื่อทำาปฏิกิริยากับสาร	 2,6-ไดไนโตร 

โทลูอีน	 (2,6-DNT)	 สาร	 1,3-ไดไนโตรเบนซีน	 (1,3-DNB)	 และสาร	 2,4-ไดไนโตร 

โทลอูนี	(2,4-DNT)	ตามลำาดบั	และจะไมเ่กดิปฏกิริยิากบัสาร	4-ไนโตรโทลอูนี	(4-NT)	

(รูปที่	 18)	 ความเข้มสีของผลิตภัณฑ์จะสัมพันธ์กับปริมาณของสารระเบิดไนโตร 

อะโรมาติกในตัวอย่าง	(รูปที่	19)

รูปที่ 16 

ลักษณะของชุดตรวจแบบครัยโอเจลสำาหรับ

ตรวจวัดสารระเบิดไนโตรอะโรมาติก	(1	คือ	

ก้อนพอลิเมอร์	2	คือ	หลอดบรรจุ	และ	3	คือ	

ฝาปิด)

รูปที่ 17 ตัวอย่างลักษณะพื้นผิวของชุดตรวจแบบครัยโอเจล
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รูปที่ 18 ผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากการทดสอบสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกกับชุดตรวจแบบ 

	 ครัยโอเจล

รูปที่ 19	 ผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากการทดสอบสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีนกับชุดตรวจแบบ 

	 ครัยโอเจล

 

 ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดด่าง
	 ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดด่างมีลักษณะเป็นก้อนเจลสีขาวขุ่นบรรจุอยู่ 

ในหลอดพลาสติกขนาดเล็ก	 (รูปที่	 20)	 ก้อนเจลมีสมบัติเป็นด่างเนื่องจากมีสาร

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ถูกกักอยู่ภายในโครงข่ายของพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จาก

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์และโพลีเอทิลลีนไกลคอลไดกลี- 

ซิดิลอีเทอร์	(Poly	ethylene	glycol	diglycidyl	ether)	ภายใต้สภาวะแช่แข็ง	เมื่อ

ทำาปฏิกิริยากับสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน	 จะเกิดผลิตภัณฑ์สีส้มแดง	 แต่จะเกิด
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ผลิตภัณฑ์สีน้ำาเงินอมม่วง	 และสีน้ำาเงินเมื่อทำาปฏิกิริยากับสาร	 1,3-ไดไนโตรเบนซีน

และสาร	 2,4-ไดไนโตรโทลูอีน	 ตามลำาดับ	 ความเข้มสีของผลิตภัณฑ์จะสัมพันธ์กับ

ปริมาณของสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกในตัวอย่าง	(รูปที่	21)

รูปที่ 20 

ลักษณะของชุดตรวจแบบ 

ไฮโดรเจลสำาหรับตรวจวัด

สารระเบิดไนโตรอะโรมาติก

รูปที่ 21	 ผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากการทดสอบสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกกับชุดตรวจแบบ 

	 ไฮโดรเจลชนิดด่าง
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 ชุดตรวจแบบฟิล์มบางย่อยสลายในธรรมชาติ
	 ชุดตรวจแบบฟิล์มบางย่อยสลายในธรรมชาติมีลักษณะเป็นฟิล์มบางเคลือบ

อยูบ่รเิวณก้นหลอดพลาสตกิขนาดเล็ก	(รปูที	่22	และ	23)	เกดิปฏกิริยิากบัสารระเบดิ

ไนโตรอะโรมาติกแล้วให้ผลิตภัณฑ์สีคล้ายคลึงกับชุดตรวจแบบครัยโอเจลเนื่องจาก 

มีส่วนผสมของน้ำายาเคมีเตตระเมทิลแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหมือนกัน	 เช่น	 เกิด

ผลิตภัณฑ์สีม่วงเมื่อทำาปฏิกิริยากับสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน	 เป็นต้น	 ฟิล์มบาง

สังเคราะห์จากพอลิเมอร์จากธรรมชาติ	 ได้แก่	 แป้งมันสำาปะหลังภายใต้สภาวะที่มี 

กลีเซอรอล	และขึ้นรูปโดยใช้อุณหภูมิ	

รูปที่ 22 

ลกัษณะของชดุตรวจแบบฟลิม์บางย่อยสลาย

ในธรรมชาติ	(1	คือ	ฟิล์มบางของพอลิเมอร์	

2	คือ	หลอดบรรจุ	และ	3	คือ	ฝาปิด)

รูปที่ 23	 ผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากการทดสอบสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีนกับชุดตรวจแบบ 

	 ฟิล์มบางย่อยสลายในธรรมชาติ
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 ชุดตรวจแบบฟิล์มบางพีวีซี
	 ชุดตรวจแบบฟิล์มบางพีวีซีมีลักษณะเป็นฟิล์มบางเคลือบอยู่บริเวณก้นหลอด

พลาสติกขนาดเล็กเช่นเดียวกับชุดตรวจแบบฟิล์มบางย่อยสลายในธรรมชาติ	 แต่ 

ฟิล์มบางนี้จะไม่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้	 เนื่องจากสังเคราะห์จากปฏิกิริยา

พอลเิมอไรเซชนัของโพลีไวนลิคอไรด	์และใช้ไดออกทลิพทาเลต	(Dioctyl	phthalate)	

เป็นพลาสติกไซเซอร์	 (Plasticizer)	และกักน้ำายาเคมีชนิดเอทิลลีนไดเอมีน	 (Ethyl-

enediamine)	 ไว้ภายในโครงข่ายพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้น	 โดยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับ 

สารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีนเท่านั้น	 โดยให้ผลิตภัณฑ์สีม่วงทันที	 และจะเปลี่ยนเป็น 

สีม่วงแดงภายใน	2	นาที	(รูปที่	24)

  

รูปที่ 24 ผลติภัณฑส์ทีี่ไดจ้ากการทดสอบสารระเบดิไตรไนโตรโทลอูนีกบัชดุตรวจแบบ 

	 ฟิล์มบางพีวีซี
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 ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดกรด
	 ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดกรดมีลักษณะเป็นก้อนเจลใส	 ไม่มีสี	 บรรจุอยู่ 

ที่ก้นหลอดพลาสติกขนาดเล็ก	 ก้อนเจลสังเคราะห์ขึ้นโดยใช้กระบวนการเดียวกับ 

ไฮโดรเจลชนิดด่าง	 แต่มีสมบัติเป็นกรดเนื่องจากใช้น้ำายาเคมีชนิดเกรส	 (Griess’s	

reagents)	 ที่มีกรดฟอสฟอริก	 (Phosphoric	 acid)	 เป็นองค์ประกอบกักอยู่ภายใน

โครงข่ายของพอลิเมอร์	เมื่อทำาปฏิกิริยากับสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนไตรท์	จะเกิด

ผลิตภัณฑ์สีชมพูอมม่วง	(รูปที่	25)

 

 ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนเตรท
	 ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนเตรทมีลักษณะเป็นหลอดพลาสติกขนาด

เล็กที่มีก้อนเจลใส	ไม่มีสี	บรรจุอยู่ที่ก้น	และมีฟิล์มบางเคลือบอยู่ใต้ฝาปิด	(รูปที่	26)	

เมื่อทำาปฏิกิริยากับสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนเตรท	 เช่น	 แอมโมเนียมไนเตรท	

โพแทสเซียมไนเตรท	หรือดินดำา	 จะเกิดผลิตภัณฑ์สีชมพูอมม่วง	 (รูปที่	 27)	 ภายใน

ฟิล์มบางใต้ฝาปิดมีผงสังกะสีถูกกักอยู่เพื่อทำาหน้าที่รีดิวซ์หมู่ไนเตรทในตัวอย่างให้

กลายเป็นไนไตรท์ไอออน	 ไนไตรท์ไอออนที่เกิดขึ้นนี้จะทำาปฏิกิริยาต่อกับน้ำายาเคมี

ชนิดเกรสซึ่งถูกกักอยู่ภายในก้อนเจลแบบไฮโดรเจลชนิดกรดที่ก้นหลอด	 ทำาให้เกิด

ผลิตภัณฑ์สีชมพูอมม่วงขึ้น

รูปที่ 25 ผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากการทดสอบไนไตรท์กับชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดกรด
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 ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนตรามีน
	 ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนตรามีนประกอบด้วยหลอดทดลองขนาด

เล็ก	2	หลอด	หลอดที่	1	มีก้อนพอลิเมอร์แบบไฮโดรเจลชนิดด่าง	บริเวณก้นหลอด	

และหลอดท่ี	2	มีกอ้นพอลิเมอรแ์บบไฮโดรเจลชนดิกรด	หากตอ้งการทดสอบตวัอยา่ง	

ให้นำาสารละลายตัวอย่างเติมลงในหลอดที่	1	ก่อน	หากเกิดการเปลี่ยนสีในขั้นตอนนี้	

แสดงว่า	ตัวอยา่งไม่ใช่สารระเบิดกลุ่มไนตรามนี	เช่น	หากเปลีย่นเปน็สมีว่งแดง	แสดง

รูปที่ 26 

ลักษณะของชุดตรวจสารระเบิด 

อนนิทรย์ีกลุม่ไนเตรทซึง่เป็นหลอด

ทดลองขนาดเลก็ทีม่ก้ีอนพอลเิมอร ์

บริเวณก้นหลอดและมีฟิล์มบาง

บริเวณฝา	 (1	คือ	ก้อนพอลิเมอร์	

2	คือ	หลอดบรรจุ	และ	3	คือ	ฝา

ปิดที่มีฟิล์มบางเคลือบอยู่)

รูปที่ 27	 ผลิตภัณฑ์สีที่ได้จากการทดสอบสารแอมโนเนียมไนเตรทกับชุดตรวจสาร

	 ระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนเตรท



33คู่มือ ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด

ว่า	เป็นสารระเบดิไตรไนโตรโทลอูนี	เป็นตน้	หากไมเ่กดิการเปลีย่นสีใหเ้ขย่าและถา่ย

โอนสารละลายตัวอย่างจากหลอดที่	1	สู่หลอดที่	2	หากสารละลายตัวอย่างเปลี่ยนสี

เป็นชมพูอมม่วง	(สีเหมือนกับรูปที่	25)	แสดงว่า	ตัวอย่างมีสารระเบิดกลุ่มไนตรามีน	

เชน่	สารระเบิดไซคลอไตรเมทลิลีนไตรไนตรามนี	(Cyclotrimethylenetrinitramine:	

RDX)	ประกอบอยู่	ทั้งนี้หมู่เอมีนและหมู่ไนโตรในสารระเบิดกลุ่มนี้จะถูกรีดิวซ์ให้เป็น

ไนไตรท์ภายในสภาวะที่เป็นด่าง	(Alkaline	hydrolysis)	และมีไนไตรท์เกิดขึ้นภายใน

หลอดที่	1	หลังจากสารละลายตัวอย่างถูกถ่ายโอนไปยังหลอดที่	2	ไนไตรท์ไอออนที่

เกิดขึน้จะทำาปฏกิริยิากบัน้ำายาเคมชีนดิเกรสทีถ่กูกกัอยูภ่ายในโครงขา่ยของไฮโดรเจล

เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สีม่วงอมชมพู

 ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนเตรทเอสเทอร์
	 ชดุตรวจสารระเบิดอนนิทรย์ีกลุ่มไนเตรทเอสเทอร	์ประกอบดว้ยหลอดทดลอง

ขนาดเล็ก	2	หลอด	หลอดที่	1	มีก้อนพอลิเมอร์แบบไฮโดรเจลชนิดด่าง	บริเวณก้น

หลอด	และหลอดที่	2	มีก้อนพอลิเมอร์แบบไฮโดรเจลชนิดกรดบริเวณก้นหลอดและ

มีฟิล์มบางเคลือบบริเวณใต้ฝาปิด	 หากต้องการทดสอบตัวอย่าง	 ให้นำาสารละลาย

ตัวอย่างเติมลงในหลอดที่	1	ก่อน	หากเกิดการเปลี่ยนสี	แสดงว่า	ตัวอย่างไม่ใช่สาร

ระเบดิกลุม่ไนเตรทเอสเทอร	์เชน่	หากเปลีย่นเปน็สมีว่งแดง	แสดงวา่	เปน็สารระเบดิ

ไตรไนโตรโทลูอีน	 เป็นต้น	 หากไม่เกิดการเปลี่ยนสีให้เขย่าและถ่ายโอนสารละลาย

ตัวอย่างจากหลอดที่	1	สู่หลอดที่	2	และสังเกตสีที่เกิดขึ้น	หากสารละลายตัวอย่าง

เปลี่ยนสีเป็นชมพูอมม่วง	(สีเหมือนกับรูปที่	27)	แสดงว่า	ตัวอย่างมีสารระเบิดกลุ่ม

ไนเตรทเอสเทอร	์เช่น	สารระเบิดเซลลูโลสไนเตรท	ไนโตรกลเีซอรนี	ประกอบอยู	่ทัง้นี้

ภายในหลอดที	่1	สารระเบิดกลุ่มนีจ้ะเกดิปฏกิริยิา	Alkaline	hydrolysis	และปฏิกริยิา	

Elimination	เกิดเป็นไนเตรทไอออนขึ้น	หลังจากนั้นสารละลายตัวอย่างถูกถ่ายโอน

ไปยังหลอดที่	2	ไนเตรทไอออน	จะถูกผงสังกะสีซึ่งถูกกักไว้ที่ฟิล์มบางใต้ฝารีดิวซ์ต่อ

เปน็ไนไตรท์ไอออนซ่ึงจะทำาปฏกิริยิากบัน้ำายาเคมชีนดิเกรสทีถ่กูกกัอยูภ่ายในโครงขา่ย

ของไฮโดรเจลภายในก้อนพอลิเมอร์ที่ก้นหลอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สีม่วงอมชมพูขึ้น
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คุณสมบัติของชุดตรวจ
	 ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดมีคุณสมบัติและลักษณะเด่น	ดังนี้

	 1.	สามารถตรวจสารระเบิดในตัวอย่างที่สนใจได้หลายกลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่ม 

	 	 ไนโตรอะโรมาติก	ไนไตรท	ไนไตรท์	ไนตรามีน	และไนเตรทเอสเทอร์

	 2.	สามารถบอกชนิดของสารระเบิดในตัวอย่างได้ โดยสังเกตจากสีที่เกิดข้ึน 

	 	หลังการเติมตัวอย่างลงในชุดตรวจ

	 3.	สามารถบอกปรมิาณของสารระเบดิได้ โดยการเปรยีบเทยีบความเขม้ของ 

	 	ผลิตภัณฑ์สีกับแถบสีมาตรฐานหรือการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล

	 4.	 ใช้ง่ายโดยการเติมตัวอย่างลงในชุดตรวจได้ โดยตรง

	 5.	 ไม่จำาเป็นต้องมีขวดหรือถุงทดสอบ	 สามารถตรวจสารระเบิดภายในชุด 

	 	ตรวจได้เลย

	 6.	มีราคาถูกมาก	

	 7.	มีขนาดเล็ก	พกพาสะดวก

	 8.	ทราบผลทันที

	 9.	ปลอดภยัจากสารเคมีเนื่องจากไม่ต้องสัมผสัสารเคมเีพราะไมม่กีระบวนการ 

	 	หยดน้ำายาเคมีหรือผสมน้ำายาเคมี

	 10.	ชุดตรวจบางแบบสามารถใช้ซ้ำาได้	 เช่น	 ชุดตรวจแบบครัยโอเจล	 1	 ชุด	 

	 	สามารถใช้ซ้ำาได้	9	ครั้ง

	 11.	มีอายุการใช้งานนาน

วิธีการใช้และการเก็บรักษา
 วิธีการใช้
	 ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดใช้สำาหรับทดสอบตัวอย่างที่สงสัยว่าจะมี 

สารระเบิดประกอบอยู่ด้วย	 สามารถทดสอบตัวอย่างได้ทั้งก่อนและหลังการระเบิด	

โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
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	 1.	หยดสารละลายอะซิโตนบนสำาลีพันปลายไม้	 (Cotton	 swab)	 จำานวน	 1	 

	 	 ถึง	2	หยด	สำาหรับเช็ดตัวอย่าง

	 2.	 เช็ดตัวอย่าง	 (Swab)	 จำานวน	 3	 ถึง	 4	 ครั้ง	 เพื่อดึงสารระเบิดออกจาก 

	 	 ตัวอย่าง

	 3.	จุ่ม	Cotton	swab	ลงในชุดตรวจ

	 4.	หยดสารละลายอะซิโตนลงบน	 Cotton	 swab	 เพิ่มอีก	 1	 ถึง	 2	 หยด	 

	 	 เพื่อสกัดสารระเบิดออกจาก	Cotton	swab

	 5.	ปิดฝาและเขย่า	3	ถึง	4	ครั้ง	

	 6.	สังเกตสีที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานหลังซองบรรจุ

	 กรณีที่เป็นชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนตรามีนและไนเตรท	 เอสเทอร์	

จำาเป็นต้องใช้ชุดตรวจ	 2	 แบบ	 จึงมีขั้นตอนการใช้งานแตกต่างจากชุดตรวจสาร 

ระเบิดกลุ่มอื่นๆ	ดังนี้

	 1.	หยดสารละลายอะซิโตนบนสำาลีพันปลายไม้	 (Cotton	 swab)	 จำานวน	 

	 	 1	ถึง	2	หยด	สำาหรับเช็ดตัวอย่าง

	 2.	 เช็ดตัวอย่าง	 (Swab)	 จำานวน	 3	 ถึง	 4	 ครั้ง	 เพื่อดึงสารระเบิดออกจาก 

	 	 ตัวอย่าง

	 3.	จุ่ม	Cotton	swab	ลงในชุดตรวจ	
	 4.	หยดสารละลายอะซิโตนลงบน	 Cotton	 swab	 เพิ่มอีก	 1	 ถึง	 2	 หยด	 

	 	 เพื่อสกัดสารระเบิดออกจาก	Cotton	swab

	 5.	ปิดฝาและเขย่า	3	ถึง	4	ครั้ง		

	 6.	หากเกิดการเปลี่ยนสี	 แสดงว่า	 ไม่ใช่สารระเบิดกลุ่มนี้	 หากไม่เกิดการ 

	 	 เปลี่ยนสี	ให้ถ่ายโอนสารละลายจากชุดตรวจ		ลงในชุดตรวจ	
	 7.	ปิดฝาชุดตรวจ		และเขย่า	3	ถึง	4	ครั้ง		

	 8.	สังเกตสีที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานหลังซองบรรจุ
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 ขั้นตอนการทดสอบวัตถุต้องสงสัย
	 หากต้องการทดสอบหาชนิดของสารระเบิดที่ไม่ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นหรือไม่มี

ขอ้มลูสนบัสนนุวา่	นา่จะเป็นวัตถรุะเบิดชนดิใด	สามารถทดสอบหาชนดิของสารระเบดิ

ได้ โดยใช้ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดได้	โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบวัตถุพยานต้องสงสัยโดยใช้ชุดตรวจสารระเบิดไนโตร 

อะโรมาตกิแบบไฮโดรเจลชนดิดา่งโดยการเชด็วตัถพุยานโดยใชส้ำาลพีนัปลายไมท้ีชุ่ม่

ด้วยอะซีโตน	 (Acetone-soaked	 cotton	 swab)	 และนำาไม้พันสำาลีมาจุ่มลงในชุด

ตรวจ	(และอาจหยดอะซิโตนเพิ่มอีก	1	ถึง	2	หยด)	สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิด

ขึน้โดยเปรยีบเทียบกบัแถบสีมาตรฐาน	หากชดุตรวจเปลีย่นเปน็สสีม้แดง	ชี้ ใหเ้หน็วา่	

วัตถุพยานอาจมีสารระเบิดกลุ่มไตรไนโตรโทลูอีน	 สามารถทดสอบยืนยันโดยการใช้

ชุดตรวจแบบฟิล์มบางพีวีซีเพื่อทดสอบหาสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีนอีกครั้ง	 หาก

วัตถุพยานมีสารระเบิดดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงทันที

 หากการทดสอบวตัถพุยานตอ้งสงสยัโดยใชช้ดุตรวจสารระเบดิไนโตรอะโรมาตกิ 

แบบไฮโดรเจลชนิดด่างไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีให้ดำาเนินการต่อขั้นตอนที่	 2	 และ 

นำาสารละลายที่ได้จากขั้นตอนนี้ดำาเนินการต่อในขั้นตอนที่	3	

 ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบวัตถุพยานต้องสงสัยโดยใช้ชุดตรวจแบบไฮโดรเจล 

ชนิดกรดสำาหรับตรวจหาสารระเบิดกลุ่มไนไตรท์ โดยการเช็ดวัตถุพยานโดยใช้สำาลี 

พันปลายไม้ที่ชุ่มด้วยน้ำา	(Water-soaked	cotton	swab)	และนำาไม้พันสำาลีมาจุ่มลง

ในชุดตรวจ	 (และอาจหยดน้ำาสะอาดเพิ่มอีก	 1-2	หยด)	สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีที่

เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับแถบสีมาตรฐาน	หากวัตถุพยานมีสารระเบิดกลุ่มไนไตรท์

ประกอบอยู่ด้วย	 จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดง	 หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสี	 ให้นำาฝา

สำาหรับรีดิวซ์ไนเตรทมาใส่แทนฝาปิดเดิมเพื่อรีดิวซ์สารกลุ่มไนเตรทให้เป็นไนไตรท์	 

ถ้าวัตถุพยานมีสารระเบิดกลุ่มไนเตรทอยู่	จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดง	หากไม่เกิดการ

เปลี่ยนสีแสดงว่า	วัตถุพยานไม่มีสารระเบิดกลุ่มไนเตรทและไนไตรท์อยู่ด้วย
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 ขั้นตอนที่ 3 หากทดสอบวัตถุพยานต้องสงสัยโดยใช้ชุดตรวจสารระเบิด 

ไนโตรอะโรมาติกแบบไฮโดรเจลชนิดด่างแล้วไม่เกิดสี	 ให้ถ่ายโอน	 (เท)	 สารละลาย 

ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่	1	ลงสู่ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดกรดเพื่อทดสอบหาไนไตรท์

และเขย่าเล็กน้อย	 หากเกิดการเปลี่ยนสี	 เป็นสีม่วงแดง	 แสดงว่า	 วัตถุพยานมีสาร

ระเบิดกลุ่มไนตรามีนประกอบอยู่ด้วย	 เช่น	 สารระเบิด	 RDX	 หากขั้นตอนนี้ ไม่เกิด

การเปลี่ยนแปลงสี	 ให้นำาฝาสำาหรับรีดิวซ์ไนเตรทใส่แทนฝาปิดเดิมเพื่อรีดิวซ์สาร 

ไนเตรทให้เป็นสารไนไตรท์	 หากเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดง	 แสดงให้เห็นว่า	 

วัตถุพยานมีสารระเบิดกลุ่มไนเตรทเอสเทอร์ประกอบอยู่ด้วย	 เช่น	 สารระเบิด	 

PETN	เป็นต้น	หากไม่เกิดการเปลี่ยนสี	แสดงว่า	วัตถุพยานไม่มีสารระเบิดประกอบ

อยู่ด้วย

 การเก็บรักษา
	 ก่อนการใช้งานควรเก็บรักษาชุดตรวจไว้ภายในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
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