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 ในการระบุร่องรอยของสารระเบิดจากบุคคลหรือจากสิงของ เป็นหลกัฐานสาํคญัทีอาจจะ
ถูกนาํไปใชเ้พือระบุหาบุคคลว่าเป็นผูป้ระกอบวตัถุระเบิดหรือเกียวขอ้งกบัการลอบวางระเบิด 
ดงันนัในการศึกษานี จึงทาํการศึกษาการคงอยู่ของสารระเบิดไซโคลไตรเมททิลีนไตรไนทรามีน 

(RDX) บนมือ และสิงของ ของผูต้อ้งสงสยั เนืองจากสารระเบิด RDX เป็นระเบิดแรงสูงและถูกพบ
ค่อนขา้งยากในสิงแวดลอ้มทวัไป  
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ดว้ยนาํสะอาด แลว้ใหอ้าสาสมคัรแต่ละคนสมัผสักระเป๋าสตางคแ์ละแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์หลงัจาก
นนัใชผ้า้เก็บตวัอยา่งเช็ดมือ กระเป๋าสตางค ์และแฮนดร์ถจกัรยานยนต์ (ตวัอย่างละ 10 ซาํ) จากนัน
ผา้เก็บตวัอยา่งจะถกูนาํไปสกดัดว้ยตวัทาํละลายอะซีโตน แลว้ถกูวิเคราะห์ดว้ยเครืองแก๊สโครมาโต
กราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (GC, Agilent 7890A –MS, 5975C MSD) โดยใชค้อลมัน์ DB-5MS 
(12m x 0.2 mm : ความหนาของฟิลม์ 0.33 um) และใชแ้ก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สตวัพา 
 จากผลการทดลองพบว่าพีคของสารระเบิด RDX จะปรากฎทีเวลา 10 นาที  ค่าขีดจาํกดัของ
การตรวจพบสารระเบิด RDX เท่ากบั 4 ug ซึงจากการวิเคราะห์ดว้ย GC-MS สารระเบิด RDX 

สามารถตรวจพบได้จากทุกตัวอย่าง ทงัจาก มือ กระเป๋าสตางค์และแฮนด์รถจักรยานยนต์ ส่วน
ตวัอยา่งจริงจากทีเกิดเหตุก็สามารถตรวจพบสารระเบิด RDX ไดเ้ช่นเดียวกนั    
กกกกกก 
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กกกกกกกก The identification of explosives traces on a person’s hands or on his possessions is 
important evidence that the authority may be used to identify the person as a bomb maker or 
involving in planting the bomb.  In this work, the persistence of cyclotrimethylenetrinitramine 
(RDX) explosive on the suspect’s hands and his property was studied.  The RDX has been 
regard as high explosives and the trace of RDX in the general public environment is found to 
be very rare.  In this experiment, ten volunteers were brought into a hand contact with the 
RDX and then washed their hands with water.  Afterwards, each volunteer was asked to 
touch a wallet and the handlebars of motorcycle.   The samples (10 replicates) were then 
collected from his hands and from the objects by swabbing with dry cloths. The swabs were 
extracted using acetone as a solvent and the extracts were analyzed by gas chromatography 
(GC, Agilent 7890A)  using a mass spectrometer (MS, 5975C MSD) as a detector.  With a 
column DB-5MS(12m x 0.2 mm, 0.33 um film thickness) and helium as a carrier gas, the peak 
of  RDX was observed at the retention time of 10 min.  The limit of detection of the method for 
the RDX was 4 ug.  From the GC-MS analysis, the RDX can be detected in all samples 
collected from the subject’s hands and from the surfaces of the wallet and the handlebars of 
motorcycle.  The method developed in this study has been used to analyzed samples 
collected in authentic cases and the RDX traces were successfully identified in all samples.   
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บทที  
บทนํา 

 
ทีมาและความสําคญัของปัญหา 
 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือการนาํความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ  
มาประยกุตใ์ชเ้พือพิสูจน์ขอ้เท็จจริง ในคดีความเพือผลในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และการลงโทษ
สาํหรับการตรวจพิสูจน์ทราบสารตกคา้งของสารระเบิด  เพอืใหท้ราบวตัถุระเบิดทีตกคา้งอยู ่ ว่าเป็น
แบบใดนนั ซึงถือว่าเป็นงานทียากและทา้ทายมากทีสุดอยา่งหนึงในเรืองของวตัถุระเบิดสาํหรับงาน
ดา้นนิติวิทยาศาสตร์  
 การตรวจสอบและพิสูจน์หาสารตกคา้งของสารระเบิด (Pre-Explosion Residues) ซึงมี
วตัถุประสงคเ์พือหาสารเคมีทีตกคา้งอยู ่ และสามารถบอกไดว้่าสารเคมีทีตรวจพบเป็นสารประกอบ
วตัถุระเบิดหรือไม่ นอกจากนียงัมีประโยชน์ในดา้นการสืบสวน (Investigation) ชนิดของ
สารประกอบวตัถุระเบิดทีใชจ้ะใหข้อ้มลูหรือแนวทางทีคาดคะเนไดว้่า กรณีทีเกิดระเบิดเกียวขอ้ง
กบัการก่ออาชญากรรมหรือการก่อการร้าย  การตรวจพบและพิสูจน์ทราบสารประกอบวตัถุระเบิดที
ตกคา้งอยูต่ามสิงของเครืองใช ้ อาจทาํใหเ้กิดภาพถึงความเกียวโยงกบัผูต้อ้งสงสยัได ้  แต่อยา่งไรก็
ตามถา้สารระเบิดเกิดจากการใชว้ตัถุระเบิดทีมีใชก้นัทวัไป ขอ้มลูทีได ้ อาจมีประโยชน์นอ้ยทีจะ
เกียวโยงไปถึงกรณีทีเกิดระเบิดหรือเกียวโยงกบัผูต้อ้งสงสยั แต่ถา้เป็นกรณีทีเป็นวตัถุระเบิดทีมีการ
ใชน้อ้ยหรือเป็นวตัถุระเบิดชนิดใหม่หรือไม่คุน้เคย ขอ้มลูเหล่านีก็จะมีประโยชน์เป็นอยา่งมากทีจะ
คาดการณ์ หรือชีเฉพาะตวัผูต้อ้งสงสยัไดง่้ายขึนอีกดว้ย   

 การตรวจสอบและพิสูจน์หาสารประกอบวตัถุระเบิดทีติดตามส่วนต่าง ๆ ของตวัผูต้อ้ง
สงสยั  เช่น ร่างกาย เสือผา้  รวมทงัสิงของต่าง ๆภายในบา้นหรือรถยนต ์ ทงันีเพือตงัขอ้สงสยัว่า
บุคคลดงักล่าวไดเ้คยผา่นการสมัผสัสารประกอบวตัถุระเบิดหรือไม่ หรือมีส่วนเกียวขอ้งกบัการ
ผลิต ขนส่ง รวมทงัเกียวขอ้งในดา้นอืนๆ  ในการตรวจพบสารประกอบวตัถุระเบิดทีตกคา้งดงักล่าว
นี  อาจจะบอกไดว้่ามีการครอบครองวตัถุระเบิดอยา่งผดิกฎหมาย หรือไดผ้า่นการสมัผสัวตัถุ
สารประกอบวตัถุระเบิดมา  การตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวตัถุระเบิดทีตกคา้งในตวัผูต้อ้งสงสยั   
ตอ้งไดผ้ลการวิเคราะห์ทีมีความถกูตอ้งและเชือถือได ้
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 การตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการทีจะใหไ้ดผ้ลถกูตอ้งน่าเชือถือนนั วิธีการวิเคราะห์
เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัยงิ  ดงันนังานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือทดสอบความคงอยูข่องสารระเบิด
บนตวัผูต้อ้งสงสยั ดว้ยเครือง Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS) เทคนิค EI  ซึง
ใชใ้นการตรวจสอบและพิสูจน์หาสารประกอบวตัถุระเบิดทีติดตามส่วนต่าง ๆ ของตวัผูต้อ้งสงสยั
เช่น  ร่างกาย เสือผา้  รวมทงัสิงของต่าง ๆภายในบา้นหรือรถยนต ์    ทงันีเพือตงัขอ้สงสยัว่าบุคคล
ดงักล่าวไดเ้คยผา่นการสมัผสัสารประกอบวตัถุระเบิดหรือไม่   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพือศึกษาความสามารถของวิธีการวิเคราะห์โดยเทคนิคIon Mobility Spectrometer 

(IMS) และ Gas Chromatograph / Mass Spectrometer (GC/MS)  

2. เพือศึกษาการคงอยูข่องสารระเบิดบนตวัผูต้อ้งสงสยั โดยเทคนิค  Ion Mobility 

Spectrometer (IMS) และ Gas Chromatograph / MassSpectrometer (GC/MS) 

3. เพือสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัวตัถุพยานจริงจากทีเกิดเหตุได ้ 
 
สมมตฐิานในการวจิยั 
 สมมติฐานในการวจิยัคือ สารระเบิด RDX จากระเบิด C4 สามารถคงทนอยูไ่ดบ้นมือ
หลงัจากลา้งมือหลงัมีการสมัผสัระเบิด C4 และเมือสามารถปนเปือนกบัสิงของต่างๆได ้ หากมีการ
สมัผสั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
  ศึกษาการปนเปือนของสารระเบิด Cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) จาก มือ, แฮนด์
รถจกัรยานยนต ์และกระเป๋าสตางค ์ 
 
ข้อจาํกดัในการวจิยั 
  การศึกษานีเลือกการทาํความสะอาดมือดว้ยนาํเปล่า เนืองจากเป็นการควบคุมตวัแปรของ
สารทีจะนาํมาใชใ้นการทดลอง เพราะมีสารทาํความสะอาดใหเ้ลือกหลายผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาด 
ซึงจะนาํไปทาํการวิจยัในครังต่อไป
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นการตรวจยนืยนัผลการตรวจเบืองตน้ของเครืองไอออนสแกน ดว้ยเครือง GC/MS 

2. ทราบการคงอยูข่องสารระเบิด RDX หลงัจากผา่นการลา้งมือ 

3. จากผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงในการตรวจพสูิจน์หาสารระเบิด RDX 

ในพืนที 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ในการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวตัถุระเบิดจาํนวนเลก็นอ้ยทีติดตามร่างกาย เสือผา้ ใน

บา้น รถยนต ์ รวมทงัสิงของอืนๆ มีจุดประสงคเ์พือตงัขอ้สงสยัว่า บุคคลดงักล่าวไดเ้คยสมัผสัวตัถุ
ระเบิดมาหรือไม่ การตรวจพบวตัถุระเบิดทีตกคา้งดงักล่าวอาจจะบอกไดว้่า มกีารครอบครองวตัถุ
ระเบิดอยา่งผดิกฎหมาย หรือไดผ้า่นการหยบิจบัวตัถุระเบิด หรือผา่นการใชอ้าวุธใหม่ๆ การ
ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวตัถุระเบิดทีตกคา้งในตวัผูต้อ้งสงสยัตอ้งมีความเชือถือไดสู้ง สิงสาํคญั
ในขนัแรกของการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบกคื็อ การสกดัและแยกเอาวตัถุระเบิดเหล่านนัออกมา
ใหไ้ดเ้สียก่อน หลงัจากทาํใหบ้ริสุทธแ์ลว้ จึงสามารถนาํไป  วิเคราะเพือพิสูจน์ทราบได ้
   

วธิีการศึกษา 
 .  สถานที 

  สถาบนันิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยติุธรรม 

  กองรวบรวมหลกัฐานดา้นการข่าว/นิติวิทยาศาสตร์ศนูยข่์าวกรอง                 
  จงัหวดัชายแดนใต ้

.  วิธีการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 

2.1 ใชม้ือสมัผสัสารระเบิด RDX แลว้ลา้งมือดว้ยนาํเปล่า จากนนัใชมื้อสมัผสั
สิงของต่างๆ คือ กระเป๋าสตางค ์และแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ 

2.2 จากนนัใชผ้า้เก็บตวัอยา่งเช็ดจาก มือ กระเป๋าสตางค ์และแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ 
2.3 นาํผา้เก็บตวัอยา่งไปตรวจดว้ยเครือง Ion scan รุ่น 500 DT ไปสกดั แลว้นาํไป

วิเคราะห์ดว้ย เทคนิค Gas Chromatograph / Mass Spectrometer (GC/MS) 

.  บนัทึกผลการวิจยั 
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บทที 2 
เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 
2.1 ความรู้ทัวไปเกยีวกบัวตัถุระเบดิ 

 วตัถุระเบดิ คือ สารเคมีทีเป็นสารประกอบหรือของผสม ซึงหากไดรั้บการกระตุน้ที
เหมาะสมดว้ยความร้อน แรงกระแทก การเสียดสีหรือแรงชอ้คเวบ็ (Shock wave) จะทาํปฏิกิริยา
สลายตวัทนัทีทนัใดตามขนัตอนของ Thermo chemical ปฏิกิริยาทีเกิดขึนจะทาํใหเ้กิดเป็นความร้อน
และกา้ซทีมีความดนัสูง มีอุณหภูมิประมาณ  3,000 - 7,000  องศาฟาเรนไฮต ์และความดนัประมาณ 
150,000-4 ลา้นปอนดต่์อตารางนิว 

 วตัถุระเบิดแรงตาํมีการทาํปฏิกิริยาชา้ เป็นลกัษณะของการเผาไหมอ้ยา่งรวดเร็ว (Rapid 

burning) เรียกว่าการ Deflagration ซึงเป็นปฏิกิริยา ทีมีความเร็วนอ้ยกว่าความเร็วเสียง  

 ส่วนวตัถุระเบิดแรงสูงบางชนิดทาํปฏิกิริยาอยา่งรวดเร็วมากเรียกว่าการ Detonation ซึงเป็น
ปฏิกิริยาทีเกิดขึนเร็วกว่าความเร็วของแสง 

 

2.2 ประวตัขิองวตัถุระเบดิ 

 ปีคริสตศ์กัราช 1846 Ascanio Sobrero นกัวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีไดค้น้พบไนโตร- กลีเซอ
รีน (Nitroglycerine) เป็นครังแรก  

 ปีคริสตศ์กัราช 1867 Alfred Nobel ชาวสวีเดน ไดค้น้พบวธีิการนาํ Nitroglycerine มาใชไ้ด้
อยา่งปลอดภยัเป็นครังแรก โดยการใชผ้งทรายและไดอะตอมไมต ์ (Diatomite) เป็นตวัดดูซึม 
Nitroglycerine ไดส่้วนผสมทีเรียกว่า “ไดนาไมตแ์ป้งเปียก” (Paste dynamite) ต่อมาไดม้ีการนาํเอา
ขีเลือยและโซเดียมไนเตรท (Sodium nitrate) มาเป็นตวัดูดซึม Nitroglycerine ตามลาํดบั 

 ปีคริสตศ์กัราช 1875 Alfred Nobel ไดค้น้พบวิธีการนาํ Nitroglycerine มาผสมกบัไนโตร
เซลลโูลส (Nitrocellulose)  ไดว้ตัถุระเบิดชนิดใหม่เรียกวา่ “บลาสติงเจลลาติน” (Blasting gelatin) 
ซึงนบัเป็นวตัถุระเบิดในทางการคา้ทีมีพลงัการทาํลายสูงทีสุด 
 ปีคริสตศ์กัราช 1945 ไดม้ีการพฒันาวตัถุระเบิดทางการคา้ทีเรียกว่า “Ammonium nitrate 

and fuel oil” (ANFO) ขึนมาใชเ้ป็นครังแรก โดยการนาํแอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium nitrate; 

NH4NO3) มาผสมกบันาํมนัดีเซลในอตัราส่วน 94: 6 โดยประมาณ วตัถุระเบิดชนิดนีมีประโยชน์ต่อ
วงการวตัถุระเบิดในทางการคา้มากทีสุด 
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เนืองจากเป็นวตัถุระเบิดทีมีราคาตาํ มีความปลอดภยัสูง และมีประสิทธิภาพยอดเยยีมเมือ
เปรียบเทียบกบัราคาวตัถุระเบิดชนิดอืน ปีคริสตศ์กัราช 1950-1960 ไดม้ีการคน้พบวตัถุระเบิดทีมี
องคป์ระกอบเหมือนเจล มี Ammonium nitrate สารอินทรียแ์ละนาํเป็นส่วนประกอบทีสาํคญั 
เรียกว่า “วอเทอร์เจล” (Watergel)  
 ปีคริสตศ์กัราช 1960-1970 ไดม้ีการคน้พบวตัถุระเบิดทีมี Ammonium nitrate หรือ Sodium 

nitrate และขีผงึปิโตรเลียม (Petroleum wax) เป็นองคป์ระกอบสาํคญั มีลกัษณะเป็นของเหลวหนืด 
เรียกว่า “วตัถุระเบิดแบบหนืด” (Emulsion explosive) ส่วนวตัถุระเบิดประเภทเจลนาํ (Watergel) มี
ส่วนประกอบสาํคญัคือ Ammonium nitrate และนาํประมาณ 10 – 30 % นอกจากนนัจะมีเชือเพลิงที
เป็นสารอินทรีย ์สารประกอบคาร์บอน ผงอะลมูิเนียม หรือวตัถุระเบิดแรงสูงชนิดอืน เช่น TNT เป็น
ตน้ วตัถุระเบิดประเภทนีหากนาํมาทาํใหมี้ความไวต่อการจุดระเบิดดว้ยเชือปะทุ (Detonator) หรือ
จุดระเบิดดว้ยวตัถุระเบิดแรงสูง (High explosive) ก็ทาํไดง่้าย เรียกว่า “วตัถุระเบิดชนิดเหลวหนืด” 

(Slurry explosive) มีชือทางการคา้ไดแ้ก่ Power gel หรือ Magnum ภาชนะทีบรรจุส่วนมากจะเป็น
แบบกระป๋องเคลือบดีบุกมีหลายขนาดหรืออาจบรรจุในผา้ใบยางสงัเคราะห์ วตัถุระเบิดแบบ
เพาเวอร์เจล (Emulsion slurry type) เป็นสารระเบิดชนิดเหลว ถือเป็นสารระเบิดในทางพลเรือนใช้
ในการระเบิดหินตามเหมืองถ่านหิน ระเบิดแบบเพาเวอร์เจลเป็นทีนิยมในหมู่ผูก่้อการร้ายสากล 
เนืองจากเป็นของเหลวสามารถนาํไปบรรจุใส่ในอุปกรณ์หรือวตัถุไดห้ลากหลายแบบ กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้ม และซุกซ่อนไดง่้าย 

 

2.3. ชนิดของวตัถุระเบดิ (Type of explosives)  
 วตัถุระเบิดสามารถจาํแนกได ้3 ชนิดตามการใชง้าน (Midkiff 1982) คือ 

  2.3.1. วตัถุระเบิดทางการค้าหรืออตุสาหกรรม (Commercial explosives) ไดแ้ก่ 
Gelatin, Blasting, Water gel, Dynamite, วตัถุระเบิดแบบหนืด (Emulsion explosive) เป็นตน้  

  2.3.2. วตัถุระเบิดทางทหาร (Military explosives) เป็นวตัถุระเบิดทีใชใ้นงานทาง
ทหาร ไดแ้ก่ PETN (Pentaerytherite tetranitrate), TNT (Trinitrotoluene) และ RDX (Research 

development explosive) เป็นตน้  
  2.3.3. วตัถุระเบิดแสวงเครือง (Improvised explosive device) ซึงเกิดจากการนาํเอา
สารเคมีและอุปกรณ์ทีหาไดง่้ายและใกลต้วัในพืนทีนนั ๆ มาทาํเป็นวตัถุระเบิด 
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2.4. วตัถุระเบดิทางการค้าหรืออุตสาหกรรม (Commercial explosives) (Midkiff 1982) 
 วตัถุระเบิดทีใชใ้นทางการคา้และอุตสาหกรรมซึงตอ้งมีการขออนุญาตและมีขนัตอนการ
ผลิตอยา่งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย ไดแ้ก่ งานเหมืองแร่ งานโยธาและเหมืองหิน และ
งานพิเศษอืน ๆ ทีไม่ใช่เพือการทหาร  

  2.4.1. ประเภทของวตัถุระเบิดทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  
            แบ่งตามคุณสมบติัในการใชง้าน และตามกฎหมายควบคุมการขนส่งซึงมกั
เกียวขอ้งกบัความไวในการระเบิดของสารระเบิดหรือวตัถุระเบิดชนิดนนั ๆ ได ้4 ประเภท คือ 
   2.4.1.1. วตัถุระเบิดแรงตาํ (Low explosive) คือวตัถุระเบิดทีไม่ให ้Shock 

waveขณะทีระเบิด เช่น ดินดาํ (Black powder) ผงระเบิดไม่มีควนั (Smokeless powder) ผงแฟลช 
(Flash powder) วตัถุระเบิดแรงตาํจะถกูกระตุน้ใหร้ะเบิดไดโ้ดยการจุดไฟ 

   2.4.1.2.วตัถุระเบิดทีใชใ้นการกระตุน้ใหเ้กิดการระเบิด (Initiating 
explosive or primary high explosive) ไดแ้ก่ Lead azide, Lead styphnate, Mercury fulminate, 

PENT หรือ RDX เป็นตน้ เป็นวตัถุระเบิดทีใชท้าํเชือปะทุเพือจุดระเบิดแรงสูง ประกอบดว้ยวตัถุ
ระเบิดแรงตาํและวตัถุระเบิดแรงสูงประกอบเขา้ดว้ยกนั เมือมีการจุดระเบิดวตัถุระเบิดแรงตาํจะทาํ
ใหม้ีการกระตุน้ใหว้ตัถุระเบิดแรงสูงทีใชเ้ป็นระเบิดในการกระตุน้ใหเ้กิดการระเบิด ในเชือปะทุ
หรือแก๊ปเกิดการระเบิดและไปกระตุน้ใหร้ะเบิดแรงสูงเกิดการระเบิดขึนในลกัษณะของปฏิกิริยา
ลกูโซ่จากระเบิดทีมีพลงังานนอ้ยไปสู่วตัถุระเบิดทีมีพลงังานมากกว่า โดยเชือปะทุทีอยูร่วมกบัวตัถุ
ระเบิดแรงสูงนี เรียกว่า “ไพรเมอร์” (Primer) ส่วนวตัถุระเบิดแรงสูงทีใชก้ระตุน้ระเบิดแรงสูงทีเป็น
ระเบิดหลกั (Main charge) โดยไม่มีเชือปะทุอยูด่ว้ย เรียกวา่ “บูสเตอร์” (Booster)  
   2.4.1.3.วตัถุระเบิดแรงสูงทีเป็นวตัถุระเบิดหลกั (Secondary high 

explosive or main charge) คือ สารทีให ้ Shock wave ขณะทีระเบิด เช่น Dynamite, Watergel, 

Emulsion explosive, TNT,  ANFO และสายชนวนระเบิด เป็นตน้ วตัถุระเบิดแรงสูงมกัจะสามารถ
กระตุน้ใหเ้กิดการระเบิดไดด้ว้ยแก๊ปเบอร์ 6 หรือการกระแทกอยา่งแรงจนเกิดเป็น Shock wave เช่น 
การถกูฟ้าผา่ การถกูยงิดว้ยกระสุนปืน เป็นตน้ แต่วตัถุระเบิดแรงสูงไม่สามารถกระตุน้ใหร้ะเบิดได้
โดยการจุดไฟจะตอ้งมีแก๊ปหรือวตัถุทีสามารถผลิต Shock wave กระตุน้ใหม้ีการระเบิด อยา่งไรก็
ตามกฎหมายมกัมีความเขม้งวดในการควบคุมการขนส่งวตัถุระเบิดแรงสูงเป็นพิเศษกว่า
สารประกอบระเบิด 

กกกกกก 
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   2.4.1.4. สารประกอบระเบิด (Blasting agent) คือสารประกอบหรือของ
ผสมทีใชเ้ป็นส่วนผสมทีสาํคญัสาํหรับใชท้าํวตัถุระเบิดแรงสูง หรือวตัถุระเบิดแรงสูงบางชนิดทีจุด
ระเบิดไดย้าก เช่น วตัถุระเบิดแบบหนืด (Emulsion explosive) บางชนิด มกัเป็นวสัดุทีสามารถให้
ออกซิเจน (Oxidizer) สารระเบิดเหล่านีไม่ไดจ้ดัเป็นวตัถุระเบิดโดยตวัของมนัเองแต่จะกลายเป็น
วตัถุระเบิดไดก้็ต่อเมือไดมี้การผสมกบัวสัดุทีเป็นวสัดุจาํพวกเชือเพลิงในอตัราส่วนทีเหมาะสมแลว้
เท่านนั ตวัอยา่งสารระเบิดทีนิยมใชใ้นการทาํวตัถุระเบิดในทางการคา้มากทีสุดคือแอมโมเนียมไน
เตรท (Ammonium nitrate; NH4NO3) สารประกอบระเบิดนีกฎหมายของประเทศต่าง ๆ มกัจะมี
ความเขม้งวดในการควบคุมการขนส่งนอ้ยกว่าวตัถุระเบิดแรงสูง  

  2.4.2. วตัถุระเบดิแรงสูงทีใช้ผลติวตัถุระเบดิ 

   2.4.2.1. Lead Azide (N6Pb) มีคุณสมบติัเป็นผงผลึกหรือเป็นเมด็สีขาว สี
ครีม สีเหลืองอ่อน จนถึงสีแดงอมชมพู มีความไวในการระเบิดสูง นิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต
เชือปะทุโดยใชเ้ป็นดินเริม (Primary Charge) มกัใชร่้วมกบั Lead Styphnate เพือใหส้ามารถจุด
ระเบิดไดง่้าย 

   2.4.2.2. Lead Styphnate (PbC6H2N3O8) มีลกัษณะเป็นผลึกสีเหลืองจนถึง
สีนาํตาลนาํตาล นิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเชือปะทุโดยใชเ้ป็นดินเริม (Primary Charge) 

เช่นเดียวกบั Lead Azide โดยทวัไปจุดระเบิดไดย้ากกว่า Lead Azide แต่มีความไวต่อการจุดระเบิด
ดว้ยไฟและไฟฟ้าสถิตไดง่้ายกว่าจึงใชผ้สมกบั Lead Azide เพือใหส้ามารถจุดระเบิดดว้ยเปลวไฟได้
ง่ายขึน  
   2.4.2.3. Mercury Fulminate [Hg(ONC)2] มีลกัษณะเป็นผลึก หากบริสุทธิ
มีสีขาวแต่ทวัไปสีเทาอมเหลือง เมือแหง้จะไวต่อความร้อน การขดัสี เปลวไฟ และการกระแทกมาก 
ปัจจุบนัไม่นิยมใช ้เนืองจากประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการใชง้านดอ้ยกว่า RDX  

   2.4.2.4. Nitroglycerine (C3H5N3O9) เป็นวตัถุระเบิดแรงสูงมีลกัษณะเป็น
ของเหลวหากบริสุทธิจะใสไม่มีสี ไม่ละลายนาํ แต่ละลายไดใ้นแอลกอฮอล ์ 
   2.4.2.5. Pentaerythrite tetranitrate (PETN: C5H8N12O4) มีลกัษณะเป็นผง
สีขาวจนถึงสีเทาอ่อนไม่ละลายนาํแต่ละลายไดใ้นแอลกอฮอล ์ อีเทอร์ อะซีโตน หรือเบนซิน เป็น
วตัถุระเบิดทีเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงมากทีสุดชนิดหนึงนิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเชือ
ปะทุโดยใชเ้ป็นประจุล่าง (Base Charge) ใชท้าํสายชนวนระเบิด (Detonating cords) และใชส้าํหรับ
กระตุน้การระเบิดแรงสูงชนิดอืน (Cast boosters)  
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   2.4.2.6. Cyclonite (RDX: C3H6N6O6) มีลกัษณะเป็นผงผลึกสีชมพจูนถึงสี
แดงเขม้ใชง้านเช่นเดียวกบั PETN 

   2.4.2.7. Trinitrotoluene (TNT: C7H5N3O6) มีลกัษณะเป็นผลึกสีเหลือง มี
กลิน หลอมละลายกลายเป็นของเหลวไดที้อุณหภูมิ 81 องศาเซลเซียส ใชเ้ป็นวตัถุระเบิดและ
ส่วนผสมของวตัถุระเบิดแรงสูงหลายชนิดทงัในทางทหารและใชใ้นทางการคา้ 
   2.4.2.8. Trinitrophenylmethylnitramine (Tetryl: C7H5N5O8) มีลกัษณะ
เป็นผงละเอียดหรือเป็นผลึกสีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิน สามารถจุดระเบิดไดด้ว้ยไฟ การเสียดสี การ
กระแทก เป็นวตัถุระเบิดทีมพีลงัการระเบิดสูงกว่า TNT แต่ไม่ค่อยเสถียรเท่ากบั TNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ภาพที 1 แสดงการแบ่งชนิดของสารระเบิด 
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  2.4.3. คุณสมบัตขิองวตัถุระเบิดทางการค้า  
             เป็นตวับ่งบอกการเลือกใชว้ตัถุระเบิดใหส้มัพนัธก์บัลกัษณะงาน คุณสมบติั
ทวัไปของวตัถุระเบิดทีควรพิจารณามีดงันี 

   2.4.3.1. ความเร็วในการระเบิด (Velocity of detonation) หมายถึงอตัรา
ของคลืนระเบิดทีวิงไปตามแท่งวตัถุระเบิด ความเร็วในการระเบิดนีขึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความ
หนาแน่น ส่วนผสม ขนาดของวตัถุระเบิด ขนาดของ particles ในวตัถุระเบิด และ degree of 

confinement  

   2.4.3.2. ความหนาแน่น (Density) คือหน่วยนาํหนกัต่อปริมาตรของวตัถุ
ระเบิด ความหนาแน่นของวตัถุระเบิดทีสามารถบรรจุไดใ้นรูระเบิดขนาดหนึง ๆ เรียกว่า “ความ
หนาแน่นทีสามารถบรรจุไดที้ขนาดรูระเบิดนนั ๆ (Loading density)” ความถ่วงจาํเพาะของวตัถุ
ระเบิดคืออตัราส่วนของนาํหนกัวตัถุระเบิดต่อนาํหนกัของนาํเมือมีปริมาตรเท่ากนั มกัใชค้วาม
หนาแน่นของวตัถุระเบิดในการเปรียบเทียบความแรงของวตัถุระเบิดต่างชนิดกนัหรือผลิตทีโรงงาน
ต่างกนั เมือบรรจุในรูระเบิดขนาดเท่ากนัวตัถุระเบิดทีมีความหนาแน่นมากกว่ามกัจะมีพลงัในการ
ระเบิดมากกว่า วตัถุระเบิดบางชนิดทีมีความหนาแน่นเท่ากนัเมือนาํไปใชใ้นรูระเบิดทีมขีนาดโต 
กว่าจะทาํใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึน ความหนาแน่นเป็นตวับ่งชีถึงความเร็วในการระเบิดและความ
ดนัในการระเบิดได ้ โดยทวัไปวตัถุระเบิดทางการคา้จะมีความหนาแน่นอยูร่ะหว่าง 0.7 –1.7 กรัม
ต่อลกูบาศกเ์ซนติเมตร  

   2.4.3.3. ความดนัจากการระเบิด (Detonation pressure) 

   2.4.3.4. ความไวต่อการกระตุน้และขนาดอนุภาค (Sensitivity, Critical 

diameter) ความไวในการระเบิดหรือความสามารถในการถ่ายทอดพลงังานของวตัถุระเบิด คือ 
ความยากง่ายในการระเบิดของวตัถุระเบิด วดัไดจ้ากพลงังานทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการกระตุน้ใหว้ตัถุ
ระเบิดชนิดนนั ๆ จุดระเบิด วตัถุระเบิดบางชนิดสามารถจุดระเบิดไดง่้าย เช่น ไดนาไมต ์และวตัถุ
ระเบิดแบบหนืดบางชนิดทีสามารถจุดระเบิดไดด้ว้ยแก๊ปเบอร์ # 8 ตามธรรมดา 
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การใชแ้ก๊ปเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถทีจะจุดระเบิด ANFO และวตัถุระเบิดแบบหนืดบางชนิดได ้

จาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุระเบิดทีจุดระเบิดไดง่้ายกว่า เช่น ไดนาไมต์ เป็นตวัช่วยในการจุดระเบิด เรียกว่า 
“Primer” หรือ “Booster” ดงัตารางที 1 เป็นตวัอยา่งความยากง่ายในการจุดระเบิดของวตัถุระเบิด
บางชนิด วตัถุระเบิดทีใชส้าํหรับประกอบเป็นเชือปะทุมกัจะมีความไวในการระเบิดสูงจึงสามารถ
จุดระเบิดโดยไม่ตงัใจไดง่้าย เช่น เมือไดรั้บความร้อน การกระแทก ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ารัว แรงอดั 
การเสียดสี เปลวไฟ คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า เช่น คลืนวิทย ุคลืนโทรศพัท ์และคลืนไมโครเวฟ เป็นตน้ 

ส่วนขนาดอนุภาคของวตัถุระเบิดควรมีขนาดทีเลก็มาก ๆ ซึงเมือระเบิดจะเกิดความต่อเนืองตลอด
ในแท่งของวตัถุระเบิด ค่านีไดจ้ากการทดลองจุดระเบิดดว้ยวตัถุระเบิดทีมีขนาดอนุภาคทีแตกต่าง
กนั 

   2.4.3.5. พลงังานทีใหอ้อกมาหรือความแรงในการระเบิด (Energy output 

or strength) คือพลงัความสามารถในการระเบิดของวตัถุระเบิดทีสามารถผลิตแรงระเบิดตาม
วตัถุประสงคใ์นการใชว้ตัถุระเบิดซึงตอ้งการพลงังานทีปลดปล่อยของวตัถุระเบิดใหม้ากทีสุดเพือ
งานจะไดม้ีประสิทธิภาพ เช่น การทาํใหหิ้นแตกตวัออก หรือการตดัเหลก็ พลงังานจากการระเบิด
อยูใ่นรูปของพลงังานทางเคมีทีใหอ้อกมาขณะเกิดปฏิกิริยาและถกูใชไ้ปในระหว่างเกิดการปฏิกิริยา
ระเบิด เช่น ใชใ้นการบดหินทีอยูร่อบรูเจาะ เปลียนเป็นพลงังานความร้อนและแสงสว่าง เสียง 

แรงสนัสะเทือน แรงพลงัดนั เป็นตน้ ซึงพลงังานต่าง ๆ ทีถูกใชไ้ปนีสามารถคาํนวณและวดัได ้

ผูผ้ลิตวตัถุระเบิดแต่ละรายใชว้ิธีการวดัความแรงในการระเบิดดว้ยวิธีต่าง ๆ กนั และไม่มีวิธีการวดั
ความแรงในการระเบิดทีถือเป็นวิธีมาตรฐาน วตัถุระเบิดชนิดเดียวกนัอาจมีประสิทธิภาพต่างกนัเมือ
ใชง้านในรูทีมีขนาดต่างกนั เมือขนาดรูระเบิดโตขึนประสิทธิภาพของวตัถุระเบิดบางชนิดจะสูงขึน
กว่าเมือใชง้านในรูระเบิดขนาดเลก็ 
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ตารางที 1 แสดงความไวในการจุดระเบิดของวตัถุระเบิดชนิดต่างๆ 

 

ชนิดของวตัถุระเบิด 
ความยากง่ายในการระเบิด 

(Hazard sensitivity) 

ความไวในการใชง้าน
(Performance sensitivity) 

ไดนาไมตช์นิดเมด็ 

(Granular Dynamite) 
ปานกลาง ถึงง่าย ดีเยยีม 

ไดนาไมตช์นิดหนืด 

(Gelatin Dynamite) 
ปานกลาง ดีเยยีม 

วตัถุระเบิดแบบหนืด 

(Bulk Slurry) 
ยาก ดี – ดีมาก 

วตัถุระเบิดแบบหนืดชนิดแท่ง 
(Cart ridged Slurry) 

ยาก ดี – ดีมาก 

ANFO แบบหลวม 

(Poured  ANFO) 
ยาก ดี 

ANFOแบบบรรจุแท่ง
(Packaged  ANFO) 

ยาก ดี - ดีมาก 

ทีมา : เรามาทาํความรู้จกัระเบิดกนัเถอะ [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 20 กุมภาพนัธ ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.weopenmind.com/board/ 

   2.4.3.6. คุณสมบติัในการกนันาํ (Water resistance) เป็นคุณสมบติัของ
วตัถุระเบิดทีจะคงความไวต่อการกระตุน้ไดม้ากนอ้ยเพียงใดเมือถกูนาํ วตัถุระเบิดเกิดเสือมสภาพ
เพราะนาํโดยสาเหตุ 2 ประการ คือเกลือทีผสมในวตัถุระเบิดเกิดละลายนาํและสูญเสียไป หรือความ
ดนันาํทาํใหข้นาดและจาํนวนของฟองอากาศเกิดลดลงเป็นผลใหว้ตัถุระเบิดค่อย ๆ เสือมสภาพ วตัถุ
ระเบิดเนือพลาสติดโดยปกติแลว้มีความคงทนต่อนาํสูง วตัถุระเบิดประเภท Emulsion มีคุณสมบติั
ความคงทนต่อนาํทีดีมากดว้ยเกลือทีถกูปกคลุมดว้ยฟิลม์ของนาํมนัหรือขีผงึและฟองอากาศถกูรรจุ
อยูใ่น micro balloons ส่วนวตัถุระเบิดทีไม่มีคุณสมบติัคงทนต่อนาํในตวัเองก็สามารถทาํใหใ้ชใ้น
นาํไดโ้ดยการบรรจุลงในวสัดุกนันาํ เช่น พลาสติก ยกตวัอยา่งเช่น ANFO หรือ Dynamite เป็นตน้ 
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   2.4.3.7. ความปลอดภยัในการใชง้าน (Safety characteristics) เป็น
คุณสมบติัทีสาํคญัของวตัถุระเบิด เพือใหถ้กูลกัษณะการใชง้าน การขนยา้ย และความเสียงของ
ผูป้ฏิบติังาน เช่น วตัถุระเบิดประเภท Dynamite เป็นวตัถุทีมีความไวต่อแรงกระแทกและแรงเสียด
ทานมาก การวดัความปลอดภยัของวตัถุระเบิดสามารถทาํไดจ้ากการทดสอบหาค่าของพลงังานหรือ
ปริมาณของแรงต่าง ๆ ทีมากระทาํกบัวตัถุระเบิดมากทีสุดแลว้ไม่เกิดการระเบิดเมือไดรั้บแรง
กระทาํเหล่านี 

   2.4.3.8. ลกัษณะควนัระเบิด (Fume class) ควนัระเบิดหมายถึงแก๊สพิษที
ไดจ้ากการระเบิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ไนโตรเจนออกไซด ์(NO และ NO2) ลกัษณะของ
ควนัระเบิดจะเป็นตวับอกถึงปริมาณของแก๊สพิษทีเกิดขึนจากการระเบิด ซึงตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ
สาํหรับการระเบิดในอุโมงคห์รือในทีทีการระบายอากาศไม่ดี 

   2.4.3.9. อายกุารเก็บรักษา (Shelf life) อายกุารเก็บรักษาของวตัถุระเบิด
เป็นส่วนสาํคญัอยา่งหนึง วตัถุระเบิดบางประเภททีมีการเกบ็ไวน้าน หรือเก็บไวใ้นสภาพแวดลอ้มที
ไม่ดี เช่น มีความชืนมากเกินไป อุณหภูมิสูงเกินไป เช่น วตัถุระเบิดพลาสติก และไนโตรกลีเซอรีน 

เมือเก็บไวใ้นทีอุณหภูมิสูงจะทาํใหเ้กลือทีผสมอยูเ่กิดการแยกตวัออกจากเนือวตัถุระเบิด หรือ
ฟองอากาศทีผลมอยูใ่นวตัถุระเบิดอาจสูญเสียไปบางส่วนหรือทงัหมด ถา้เก็บไวน้านทาํใหค้วามไว
ต่อการจุดระเบิดลดลง หรือไม่สามารถจุดระเบิดได ้

 

2.5. วตัถุระเบดิทางทหาร (Military explosives) 
  2.5.1. ประเภทของวตัถุระเบิด  

            แบ่งตามความเร็วในการปะทุ หรือความเร็วในการลุกไหม ้ (เมตรหรือฟุตต่อ
วินาที) ได ้2 ประเภท (Cooper 1996) คือ 

   2.5.1.1. วตัถุระเบิดแรงตาํ (Low explosives) คือ ระเบิดทีสามารถทาํให้
เกิดการระเบิดไดโ้ดยการใชไ้ฟจุด ทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาในการเปลียนสภาพจากของแข็งไปเป็นแก๊ส 
เกิดไดค่้อนขา้งชา้ มีการเผาไหมข้องสารเคมีอยา่งรุนแรงในพืนทีจาํกดัทาํใหเ้กิดแรงดนัของก๊าซ
อยา่งมหาศาลจนทาํใหเ้กิดการระเบิดขึน (ประมาณ 400 เมตร หรือ 1,300 ฟุตต่อวินาที) เรียกว่า 
“การลุกไหมอ้ยา่งรุนแรง” (Deflagration) คุณลกัษณะอนันีทาํใหว้ตัถุระเบิดแรงตาํเหมาะสาํหรับ
เป็นตวัใหก้าํลงัขบัดนั วตัถุระเบิดประเภทนีไดแ้ก่ ดินส่งกระสุน ดินดาํ และสารไพโรเทคนิค 
(Pyrotechnic) ระเบิดแรงตาํต่างจากระเบิดแรงสูงคือ ไม่สามารถทาํใหเ้กิดช็อกเวบ็ (Shock wave) 

ซึงเป็นปฏิกิริยาทีมีความเร็วนอ้ยกว่าความเร็วเสียงได ้
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   2.5.1.2. วตัถุระเบิดแรงสูง (High explosives) คือ วตัถุระเบิดทีสามารถ
สลายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก (ประมาณ 1,000 - 8,500 เมตรต่อวินาที หรือ 3,280 - 27,888 ฟุตต่อ
วินาที) เรียกว่า “การปะทุ” (Detonation) ทาํใหเ้กิดอาํนาจการฉีกขาดต่อเป้าหมาย โดยตอ้งถกู
กระตุน้ใหเ้กิดการระเบิดดว้ยการกระแทกอยา่งแรงจนเกิดเป็น Shock wave เช่น การถกูยงิดว้ย
กระสุนปืน แต่ไม่สามารถทีจะกระตุน้ไดโ้ดยการจุดไฟ วตัถุระเบิดแรงสูงนีใชใ้นทีทีตอ้งการอาํนาจ
การฉีกขาด เช่น ใชเ้ป็นดินระเบิดทาํลาย และใชเ้ป็นดินระเบิดในทุ่นระเบิดกระสุนปืนใหญ่  

  2.5.2. วตัถุระเบดิทีใช้ในทางทหาร (Military explosives) 
   2.5.2.1. Pentaerytherite tetranitrate (PETN) เป็นวตัถุระเบิดทางทหารทีมี
ความไวสูงและมีกาํลงัการระเบิดมากชนิดหนึงพอ ๆ กบั RDX และไนโตรกลีเซอรีน มีลกัษณะเป็น
ผงสีขาวจนถึงสีเทาอ่อน ไม่ละลายนาํ แต่ละลายไดใ้นแอลกอฮอล ์ อีเทอร์ อะซีโตน หรือเบนซิน 
นิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเชือปะทุโดยใชเ้ป็นประจุล่าง (Base charge) ใชท้าํสายชนวนระเบิด 
(Detonating cords) และใชส้าํหรับกระตุน้การระเบิดแรงสูงชนิดอืน (Cast boosters) หรือทาํดิน
ขยายการระเบิด (Booster) เป็นวตัถุระเบิดทีเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงมากทีสุดชนิดหนึง มกัใช้
ผสมกบัวตัถุระเบิดแรงสูงชนิดอืน เช่น RDX ในทางทหารใชท้าํระเบิดพลาสติก เมือถกูกระแทก
หรือการเสียดสี สามารถระเบิดไดง่้ายกว่า TNT หรือเททริล มีความเร็วในการระเบิด 27,200 ฟุตต่อ
วินาที นอกจากนียงัใชเ้ป็นวตัถุระเบิดชนิดผสม โดยผสมกบั TNT หรือไนโตรเซลลโูลส เช่น ดิน
ระเบิด เอม็ 118 โดยสารระเบิด PETN นีเกือบจะไม่ละลายนาํเลยจึงอาจใชใ้นการทาํลายใตน้าํได้
   2.5.2.2. แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium nitrate: NH4NO3) เป็นวตัถุ
ระเบิดทางทหารทีมีความไวนอ้ยทีสุด จะตอ้งมีดินขยายการระเบิดจึงจะระเบิดไดโ้ดยสมบูรณ์ ใชท้าํ
เป็นวตัถุระเบิดชนิดผสม เนืองจากแอมโมเนียมไนเตรตมีความไวในการปะทุตาํจึงไม่เหมาะสมใน
การระเบิดเจาะหรือตดัแต่เหมาะในการระเบิดขุดหลุม ในทางพลเรือนใชส้าํหรับระเบิดหิน  

แอมโมเนียมไนเตรตดดูความชืนไดง่้ายจึงตอ้งบรรจุไวใ้นภาชนะทีผนึกกนัความชืน แอมโมเนียม
ไนเตรตหรือวตัถุระเบิดทีผสมกบัแอมโมเนียมไนเตรตไม่เหมาะในการใชท้าํลายใตน้าํนอกจากจะ
บรรจุอยูใ่นภาชนะทีผนึกกนันาํหรือจุดระเบิดทนัทีทีวางลงไปในนาํแลว้เท่านนั 

   2.5.2.3. Trinitrotoluene (TNT) เป็นวตัถุระเบิดทางทหาร อาจใชต้าม
ลาํพงั หรือใชท้าํเป็นวตัถุระเบิดชนิดผสมของวตัถุระเบิดแรงสูงหลายชนิดทงัในทางทหารและใช้
ในทางการคา้ มีทีใชส้าํหรับทาํเป็นดินขยายการระเบิด ดินระเบิด และดินระเบิดทาํลาย เป็นวตัถุ
ระเบิดมาตรฐานในการเปรียบเทียบกบัวตัถุระเบิดแรงสูงอืน ๆ TNT ทีมีการผลิตทีไดม้าตรฐานจะมี
เสถียรภาพมากกว่าไนโตรกลีเซอรีน และมีความปลอดภยัจากการเสียดสี การกระแทก และไม่มีการ 
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ดูดความชืนจึงเก็บไวไ้ดน้านกว่า โดยทวัไปสามารถจุดระเบิดไดโ้ดยการใชเ้ชือปะทุเท่านนั นิยมใช้
เป็นวตัถุระเบิดทางการทหารและทางการคา้  
   2.5.2.4. Cyclonite (RDX) เป็นวตัถุระเบิดทางทหารทีมีความไวและ
อาํนาจการฉีกขาดสูงและมีกาํลงัการระเบิดมากชนิดหนึง ใชง้านเช่นเดียวกบั PETN คือทาํเป็นประจุ
ล่างของเชือปะทุ ทาํสายชนวนระเบิด ใชส้าํหรับกระตุน้การระเบิดแรงสูงชนิดอืน ใชเ้ป็นดินส่วน
บรรจุหลกัสาํหรับบรรจุเชือปะทุไฟฟ้า เอม็ 6 และเชือปะทุชนวน เอม็ 7 เมือผสมกบัตวัลดความไว
แลว้นาํมาใชเ้ป็นดินช่วยขยายการระเบิด ดินขยายการระเบิด ดินระเบิด และดินระเบิดทาํลาย ส่วน
ใหญ่ใชส้าํหรับทาํวตัถุระเบิดชนิดผสม เช่น คอมโปซิชนั เอ บี และซี มีความเร็วในการระเบิด 
27,394 ฟุตต่อวินาที RDX ประมาณ 83 % ผสมกบัขีผงึหรือวสัดุทีสามารถทาํใหมี้การปันเป็นกอ้น
ไดง่้ายอีก 17 % เรียกว่า “ระเบิดซีโฟร์” (C-4) เป็นวตัถุระเบิดทีใชเ้พือการทหาร 

   2.5.2.5. Trinitrophenylmethylnitramine (Tetryl) มีลกัษณะเป็นผงละเอียด
หรือเป็นผลึกสีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิน สามารถจุดระเบิดไดด้ว้ย ไฟ การเสียดสี หรือการกระแทก ใช้
มากในสงครามโลกครังที 2 ใชส้าํหรับทาํดินระเบิดและทาํวตัถุระเบิดชนิดผสมสาํหรับใชเ้ป็นดิน
ระเบิดหรือดินระเบิดทาํลาย เป็นวตัถุระเบิดทีมคีวามไวและอาํนาจการระเบิดมากชนิดหนึง มีพลงั
การระเบิดสูงกว่า TNT แต่ไม่ค่อยเสถียรเท่ากบั TNT ทาํใหม้ีการใชใ้นทางทหารนอ้ยกว่า อยา่งไรก็
ตามทงัเททริลและวตัถุระเบิดชนิดผสมทีมีเททริลอยูด่ว้ยกาํลงัเปลียนมาใชว้ตัถุระเบิดชนิดผสมทีมี 

RDX และ PETN เป็นส่วนประกอบซึงมีกาํลงัการระเบิดและอาํนาจการฉีกขาดมากกว่า ปัจจุบนั
นิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเชือปะทุและใชใ้นการกระตุน้ระเบิดแรงสูงชนิดอืน (Standard 

booster explosive)  

   2.5.2.6. ไนโตรกลีเซอรีน [Nitroglycerin (C3H5N3O9): NG] เป็นวตัถุ
ระเบิดแรงสูงทีมีกาํลงัการระเบิดมากชนิดหนึง พอ ๆ กบั RDX และ PETN มีลกัษณะเป็นของเหลว
หากบริสุทธิจะใสไม่มีสี ไม่ละลายนาํ แต่ละลายไดใ้นแอลกอฮอล ์ใชเ้ป็นวตัถุระเบิดหลกัของไดนา
ไมทพ์ลเรือน ไนโตรกลีเซอรีนมีความไวมากและมีผลกระทบกระเทือนต่ออุณหภูมิทีร้อนจดัหรือ
หนาวจดั เนืองจากความไวและความยากลาํบากในการหยบิยกขนยา้ยของไนโตรกลีเซอรีน จึงไม่
นาํมาใชเ้ป็นวตัถุระเบิดในราชการทหาร และไดนาไมทข์องพลเรือน 

   2.5.2.7. ดินดาํ (Black power) เป็นวตัถุระเบิดและดินส่งกระสุนเก่าแก่ 

โดยเป็นส่วนผสมของถ่าน ดินประสิว และกาํมะถนั ดินดาํมกัใชใ้นการทาํฝักแคเวลา ดินทวีเพลิง
หรือดินจุด และดินนาํระเบิดบางชนิด 
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   2.5.2.8. เททริตอล (Tetrytol) เป็นวตัถุระเบิดชนิดผสมระหว่างเททริลกบั 

TNT ในอตัราส่วน 75:25 ใชเ้ป็นดินระเบิดทาํลาย มีกาํลงัการระเบิดและอาํนาจการฉีกขาดสูงกว่า 
TNT แต่มีความไวนอ้ยกว่าเททริล 

   2.5.2.9. คอมโปซิชนัเอ 3 (Composition A3) เป็นส่วนผสมของ RDX 91 

% และขีผงึ 9% ซึงเป็นตวัฉาบหุม้อนุภาคของ RDX และเป็นตวัลดความไว ทาํหนา้ทีเป็นตวัยดึ 

(Binder) มีทีใชเ้ป็นดินขยายการระเบิดของดินโพรง และบงักาโลตอร์ปิโดรุ่นใหม่ นอกจากนีก็ใช้
เป็นดินระเบิดของกระสุนระเบิดชนิดพลาสติก 

   2.5.2.10. แอมมาตอล (Ammatol) เป็นส่วนผสมของแอมโมเนียมไนเตรต
กบั TNT ซึงไดน้าํมาใชเ้ป็นดินระเบิดแทน TNT โดยใชใ้นอตัราส่วน 80 - 20 (แอมโมเนียมไนเตรต 

80 % กบั TNT 20 %) มีใชใ้นบงักาโลตอร์ปิโดแบบเก่า เนืองจากแอมมาตอลมีแอมโมเนียมไนเตรต
เป็นส่วนผสม จึงเกิดการดูดความชืน ในการบรรจุจาํเป็นตอ้งเก็บไวใ้นภาชนะทีมีผนึกกนัความชืน 

ซึงถา้บรรจุไวใ้นหีบห่อไดเ้ป็นอยา่งดีก็อาจเก็บรักษาแอมมาตอลไวไ้ดน้าน โดยไม่ทาํใหค้วามไว 

อาํนาจการฉีกขาด และความคงทนเปลียนไป  

   2.5.2.11. คอมโปซิชนับี (Composition B) เป็นวตัถุระเบิดชนิดผสม
ระหว่าง RDX 60%, TNT 39% และขีผงึ 1 % มีความไวมากกว่า TNT และเนืองจากมีความไวใน
การปะทุและอาํนาจฉีกขาดสูงจึงนาํมาใชเ้ป็นดินระเบิดของดินโพรง (Shaped charge) 

   2.5.2.12. คอมโปซิชนัซี 2 และ ซี 3 (Composition C2, C3) เป็นวตัถุ
ระเบิดชนิดผสมประกอบไปดว้ย RDX 80 % กบัสารปันไดป้ระเภทวตัถุระเบิด 20 % (TNT กบัวตัถุ
ระเบิดอืน) ต่อมาไดผ้ลิตซี 3 ออกมาใชแ้ทน ซี 2 ประกอบดว้ย RDX 77 % กบัสารปันไดป้ระเภท
วตัถุระเบิด 23 % (TNT เททริล ไนโตรเซลลโูลส และอืน ๆ) ดินระเบิดทงัสองชนิดนีมีเนืออ่อนและ
สามารถปันไดใ้นช่วงอุณหภูมิ -20 องศาฟาเรนไฮต ์ ถึงมากกว่า 125 องศาฟาเรนไฮต ์ ใชเ้ป็นดิน
ระเบิดทาํลายเพราะมีความเร็วในการปะทุและอาํนาจการฉีกขาดสูง เหมาะในการใชท้าํงานใตน้าํ
เพราะแท่งดินระเบิดไม่ละลายนาํ เก็บรักษาไดใ้นอุณหภูมทีิสูงกว่า 120 องศาฟาเรนไฮต ์

   2.5.2.13. คอมโปซิชนับี 4 (Composition 4) เป็นวตัถุระเบิดชนิดผสม
ประกอบไปดว้ย RDX 60 %, TNT 39.5% และแคลเซียมซิลิเกต (Calcium silicate) 0.5 % ใชเ้ป็นดิน
ระเบิดของบงักาโลตอร์ปิโด และดินโพรงรุ่นใหม ่

   2.5.2.14. คอมโปซิชนัซี  (Composition C4) เป็นวตัถุระเบิดชนิดผสม
ประกอบไปดว้ย RDX 91% กบัสารปันไดที้ไม่ใช่วตัถุระเบิด 9 % ใชแ้ทนคอมโปซิชนั ซี 3 ในการ
ทาํลาย และใชท้าํหลอดดินระเบิด มีอาํนาจการฉีกขาดดีกวา่คอมโปซิชนั ซี 3 และปันไดใ้นช่วง 
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อุณหภูมิมากกว่า (-70 องศาฟาเรนไฮตถึ์ง 170 องศาฟาเรนไฮต)์ มีความคงทนกว่า และถกูนาํเซาะ
กร่อนไดน้อ้ยกว่าเมือใชท้าํลายใตน้าํ 
   2.5.2.15. เพนโตไลท ์ (Pentolite) เป็นส่วนผสมระหว่าง PETN กบั TNT 

ในอตัราส่วน 50:50 ใชเ้ป็นดินขยายการระเบิดของดินโพรงบางแบบ 

   2.5.2.16. ไดนาไมท ์ (Dynamites) ไดนาไมทส่์วนมากมีไนโตรกลีเซอรีน
ปนอยูด่ว้ยยกเวน้ไดนาไมทท์างทหาร กาํลงัการระเบิดและความไวของไดนาไมทขึ์นอยูก่บัปัจจยั
หลายอยา่งรวมทงัปริมาณของไนโตรกลีเซอรีนทีมีอยู ่ ใชใ้นการระเบิดทวั ๆ ไปและในการระเบิด
ทาํลายไดแ้ก่ การระเบิดกวาดลา้งพืนที ขุดหลุมและค ูและการระเบิดหิน  

   2.5.2.17. ไดนาไมทท์างทหาร (Military dynamite) เป็นส่วนผสมระหว่าง 

RDX 75 %, TNT 15 % สารปันไดแ้ละตวัลดความไว 10 % มีกาํลงัเทียบเท่าไดนาไมทพ์ลเรือน 60 

% ไม่มีไนโตรกลีเซอรีนผสมดว้ย จึงทาํใหม้ีความคงทนมากกว่า ปลอดภยัในการเก็บรักษา และการ
หยบิยกกว่าไดนาไมทพ์ลเรือน 

  2.5.3. คุณสมบัตขิองวตัถุระเบดิทีใช้ในทางทหาร (Military explosive property)

            วตัถุระเบิดทีเหมาะสมสาํหรับใชป้ฏิบติัการทางทหารจะตอ้งมีคุณสมบติั
และลกัษณะทีเป็นมาตรฐานและเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ดงันี 

   2.5.3.1. ไดจ้ากวตัถุดิบทีหาไดง่้ายและผลิตไดใ้นราคาถกู 

   2.5.3.2. สามารถใชใ้นอากาศชืน หรือใตน้าํได ้

   2.5.3.3. มีอาํนาจการฉีกขาดและพลงังานศกัยเ์พียงพอสาํหรับการใชง้าน
   2.5.3.4. มีความหนาแน่นมาก 

   2.5.3.5.มีความคงทนดีสามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้านในทุกสภาพอากาศ
ตงัแต่ -80 องศาฟาเรนไฮต ์ถึง 165 องศาฟาเรนไฮต ์ 

   2.5.3.6. ไม่ไวต่อแรงกระแทกหรือเสียดสีจนเกินไปนกั และตอ้งจุดดว้ย
ตวัจุดอยา่ง ง่าย ๆ ได ้ 

   2.5.3.7. มีความเป็นพษินอ้ยทีสุด 

   2.5.3.8. มีรูปร่างและขนาดเหมาะสมแก่การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขน
ยา้ย และใชง้าน 
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2.6. วตัถุระเบดิแสวงเครือง (Improvised explosive device; IED) 
 ระเบิดแสวงเครือง คือ ระเบิดทีผูก่้อการร้ายประดิษฐขึ์นมาเองเพือใชใ้นจุดประสงคใ์ด
จุดประสงคห์นึง เป็นวตัถุระเบิดทีเกิดจากการนาํเอาสารเคมีและอุปกรณ์ทีหาไดง่้ายและใกลต้วัใน
พืนทีนนั ๆ มาทาํเป็นวตัถุระเบิด ทาํใหร้ะเบิดแสวงเครืองไม่มีรูปแบบทีแน่นอน ไม่มีสญัลกัษณ์ 
หรือรูปแบบตวัอกัษรใด ๆ แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นวตัถุระเบิด ซึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็นระเบิดแสวง
เครืองแบบถือ-พกพาได ้ หรือแบบกระเป๋าเอกสาร ระเบิดแสวงเครืองแบบพลีชีพ และระเบิดแสวง
เครืองทีติดไวก้บัรถยนต ์ (Vehicle borne-Improvised explosive device: VBIED) หรือคาร์บอมบ ์
(Car bomb) 
  2.6.1. การทํางานของวตัถุระเบิดแสวงเครือง  
            มีลกัษณะการทาํงาน 3 ระบบ (สิทธิชยั โกศล 2552) คือ 

   2.6.1. .ระบบสารเคมี เป็นการใชส้ารเคมีมาทาํใหเ้กิดการทาํงานของ
ระเบิด ซึงเป็นวิธีทีไม่นิยมใชเ้พราะขนัตอนการประดิษฐย์ุง่ยากและเป็นอนัตรายกบัตวัผูป้ระดิษฐ์
เนืองจากไม่สามารถควบคุมเวลาในการระเบิดไดแ้น่นอน 

   2.6.1.2. ระบบกลไก เป็นการใชอุ้ปกรณ์ทางกลต่าง ๆ เช่น แรงดึง แรงกด 
แรงดีด หรือแรงตกกระทบมาทาํใหเ้กิดการทาํงานของระเบิด นิยมใชก้บัการระเบิดทีมุ่งสงัหารตวั
บุคคลเพราะตอ้งอาศยัสิงต่าง ๆ ภายนอกมากระทาํต่ออุปกรณ์ ระเบิดจึงจะทาํงาน  

   2.6.1.3. ระบบไฟฟ้า ใชอุ้ปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์มาทาํใหเ้กิด
การทาํงานของระเบิด เป็นระบบทีนิยมใชม้าก เนืองจากสามารถกาํหนดเวลาและควบคุมการทาํงาน
ไดแ้น่นอน รวมถึงควบคุมการทาํงานในระยะไกลได ้ และสามารถออกแบบไดซ้บัซอ้นและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระดิษฐไ์ดห้ลายรูปแบบ  
  2.6.2. ขันตอนการทํางานของวตัถุระเบดิแสวงเครือง 

             เมือส่วนประกอบทงัหมดถกูเชือมต่อกนัเป็นวงจรตามลาํดบัของการระเบิด 
(ภาพที 5) การทาํงานของวตัถุระเบิดแสวงเครืองจะเริมขึนอยา่งเป็นลกูโซ่ เริมจากเมือระบบสวิทช์
ควบคุมมีการถกูกระตุน้ใหท้าํงานกจ็ะไปทาํการปล่อยวงจรไฟฟ้าจากแหล่งกาํเนิดไฟฟ้า เช่น 
แบตเตอรี ส่งผลให้แบตเตอรีจ่ายกระแสไฟผา่นสายไฟทีอยูบ่ริเวณปลายหลอดของตวัเชือปะทุ
ไฟฟ้า ซึงมีหนา้ทีเป็นสะพานไฟใหก้บัดินเริมการจุดระเบิด (Primary charge) ไดแ้ก่ Lead azide, 

Lead styphnate, Mercury fulminate หรือ ASA ทีบรรจุอยูภ่ายในตวัเชือปะทุไฟฟ้านีเกิดการระเบิด
ขึน (ภาพที 4) ส่งผลต่อใหดิ้นระเบิดส่วนล่าง (Base charge) ซึงเป็นวตัถุระเบิดชกันาํมกันิยมใช ้
RDX, PETN หรือ Tetyl ทีเป็นดินระเบิดแรงสูง (High explosive) เกิดการระเบิดตาม แรงระเบิดจาก 
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วตัถุระเบิดชกันาํในเชือปะทุไฟฟ้าจะกระตุน้ใหว้ตัถุระเบิดแรงสูงในส่วนของดินขยายการระเบิด 
เช่น Dynamite, Emulsion, Anzomex เกิดการระเบิดขึน และแรงระเบิดจากวตัถุระเบิดแรงสูงจะ
กระตุน้ใหว้ตัถุระเบิดหลกั เช่น  ANFO หรือ TNT เกิดการระเบิดขึนในทีสุด 

 

ภาพที 2 องคป์ระกอบภายในเชือปะทุไฟฟ้า 
ทีมา : วตัถุระเบิดสาํหรับงานเหมืองแร่และเหมืองหิน [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 20 มกราคม 2555. 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mne.eng.psu.ac.th/knowledge/student/equipment/explosive.htm 

  

ภาพที  3 ลาํดบัในการระเบิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

 
 

2.7 สารระเบิด RDX, PETN และ TNT 

  2.7.1 สาร Trinitrotoluene หรือ TNT 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 โครงสร้างทางเคมีของสาร TNT  
 

           สาร TNT หรือในชือ 2,4,6-Trinitrotoluene หรือ Trinitrotol ก็เรียก เป็น
สารประกอบทางเคมีทีมีสูตรโมเลกุลเป็น C7H5N3O6 เป็นสารทีมีโครงสร้างอยูใ่นกลุ่ม 
Nitroaromatics  มีนาํหนกัโมเลกุล 227.13 g/mol ลกัษณะเป็นผลึกสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน ไม่มี
กลิน หลอมละลายกลายเป็นของเหลวไดที้อุณหภูมิ 81°C มีจุดเดือด 295°C สาร TNT ไม่ละลายใน
นาํ แต่ละลายในแอลกอฮอล ์อีเทอร์ เบนซีน คาร์บอนไดซลัไฟด ์อะซีโตน และตวัทาํละลายอืน ๆ มี
ความหนาแน่น 1.654 g/cm3 มีอตัราการระเหยในความดนับรรกาศ 25°C เท่ากบั 7.1X10-6 ppt  

           TNT เป็นสารเคมีทีใชเ้ป็นวตัถุระเบิดและส่วนผสมของวตัถุระเบิดแรงสูง 
(Explosive material) หลายชนิดทงัในทางทหาร (Military explosive) และใชใ้นทางการคา้ 
(Commercial explosive) ทงัในงานเหมืองหินและกิจกรรมทางเหมืองแร่ โดยมีชือเรียกในทาง
การคา้ว่า Trilite, Tolite, Trinol, Trotyl, Tritolol, Tritone, Trotol และ Triton เป็น Secondary 

explosive ในประเภท High explosive สารระเบิด TNT ถกูใชค้รังแรกในระหว่างสงครามโลกครังที 
1 และยงัคงใชม้าถึงปัจจุบนั เหตุที TNT จดัอยูใ่น Secondary explosive เพราะมีความไวในการจุดตาํ
และตอ้งการตวัจุดไฟถึงจะสามารถเกิดการระเบิดได ้ TNT สามารถใชเ้ป็นตวัขยายการระเบิดหรือ
ตวัใหก้าํลงัการระเบิดสาํหรับเป็นระเบิดแรงสูง ทาํการระเบิดอาคาร สิงก่อสร้าง และใชใ้นก่อการ
ร้าย สาร TNT อาจถกูนาํไปผสมกบัสารระเบิดอืน ๆ เช่น RDX และ HMX และเป็นส่วนประกอบ
ของสารระเบิด 
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หลาย ๆ ชนิด เช่น Amatol, Pentolite, Tetrytol, Torpex, Tritonal, Picratol, Ednatol และประเภท 
Composition ต่าง ๆ ขอ้ดีของสารระเบิด TNT คือความปลอดภยัในการนาํไปใช ้ การขนส่ง 
เคลือนยา้ย เก็บรักษา ใหอ้าํนาจในการทาํลายสูง มีความคงทน สามารถใชก้บัสารระเบิดอืน ๆ ได ้
และมีจุดหลอมเหลวตาํ โดยทวัไปจะสามารถจุดระเบิดไดโ้ดยการใชเ้ชือปะทุ (Detonator) เท่านนั 
และเนืองจาก TNT เป็นวตัถุระเบิดทีมีพิษและสามารถติดไฟได ้การขนส่งจึงตอ้งใหม้ีการทาํใหชุ่้ม
ดว้ยนาํอยา่งนอ้ย 10 % ของนาํหนกัสารและตอ้งมีเครืองหมาย “วสัดุไวไฟ” ติดไวอ้ยา่งชดัเจน  

           TNT ทีมีการผลิตทีไดม้าตรฐานจะมีเสถียรภาพมากกว่าไนโตรกลีเซอรี 

(Nitroglycerine) มีความปลอดภยัจากการเสียดสี การกระแทก และไม่มีการดูดความชืนจึงเก็บไวไ้ด้
นานกว่า แต่หากทาํปฏิกิริยากบัสารประกอบของธาตุหมู่ที1 (Alkalis) จะทาํใหไ้ม่เสถียรและง่ายต่อ
การระเบิดไดด้ว้ยความร้อนหรือการกระแทก ในการผลิตสาร TNT หากสารมีความบริสุทธิมาก จะ
ไดผ้ลึกสีขาวจนถึงเหลืองอ่อน จดัเป็นสารเกรด A (จุดหลอมเหลว 80.6°C) หากสารทีไดม้คีวาม
บริสุทธิตาํ สีของสารจะเขม้มากกว่าอาจมีสีนาํตาลจดัเป็นสารเกรด B (จุดหลอมเหลว 76°C) 
           สาร TNT มีความเป็นพิษ จากผลการทดลองทางทหารพบว่าผูค้นทีสมัผสักบั
ดินทีปนเปือน TNT มาก ๆ อาจมีผลทาํใหเ้ป็นโรคโลหิตจาง โรคไต ภูมคุิมกนัโรคลดลง การสูดดม
กลินของมนัทาํใหมี้อาการปวดหวั การสมัผสัทาํใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงั และลด
ความสามารถในการสืบพนัธุใ์นเพศชาย  
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  2.7.2. สาร Pentaerythritol tetranitrate หรือ PETN 

 

 

 

 

ภาพที 5 โครงสร้างทางเคมีของสาร PETN 

           PETN หรือทีเรียก Corpent และ Pentrite เป็นสารประกอบทางเคมีทีมีสูตร
โมเลกุลเป็น C5H8N12O4 เป็นสารอนินทรียจ์ดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัสาร Nitrocellulose (NC), 
Nitroglycerin (NG)  
และ Ethylene Glycol dinitrate (EGDN) เป็นสารสงัเคราะห์ โดยการสงัเคราะห์ PETN นีใช้
กระบวนการ ICI Method โดยมี Pentaerythritol เป็นสารตงัตน้ทาํปฏิกิริยากบั Nitric acid ทีเขม้ขน้ 
โดยมี Sulfuric acid เร่งปฏิกิริยา มี by-products เป็นสาร Sulfonate ทีไม่เสถียร 

C(CH2OH)4 + 4HNO3 → C(CH2ONO2)4 + 4H2O 

            มีการคน้พบ PETN เป็นครังแรกในปี ค.ศ. 1901 นิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตเชือปะทุ โดยใชเ้ป็นประจุล่าง (Base charge) ใชท้าํสายชนวนระเบิด (Detonating cords) และ
ใชส้าํหรับกระตุน้การระเบิดแรงสูงชนิดอืน (Cast boosters) มีลกัษณะเป็นผงสีขาวจนถึงสีเทาอ่อน
ไม่ละลายนาํแต่ละลายไดใ้นแอลกอฮอล ์อีเทอร์ อะซีโตน หรือเบนซิน มีอตัราการระเหยทีความดนั
บรรยากาศ 25°C เท่ากบั 25 1.4X10-8 ppt เป็น Secondary explosive ในประเภท High explosive จดั
อยูใ่นกลุ่ม Nitrate Ester ซึงเป็นวตัถุระเบิดทีเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงมากทีสุดชนิดหนึงมกัใช้
ผสมกบัวตัถุระเบิดแรงสูงชนิดอืน เช่น RDX ในทางทหารใชท้าํระเบิดพลาสติก มีความเร็วในการ
ระเบิด 27,200 ฟุตต่อวนิาที 

           ประโยชน์ทางการแพทย ์ สาร PETN นีใชเ้ป็น Vasodilator เหมือนกบั 
Nitroglycerin ใชใ้นการรักษาโรคหวัใจ  
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  2.7.3. สาร Cyclotrimethylenetrinitramine หรือ RDX 

 

 

 

 

ภาพที 6 โครงสร้างทางเคมีของสาร RDX 

           RDX หรือในชือว่า Research development explosive มีชือทางเคมี คือ 1,3,5-

Trinitro-1,3,5-triazacyclohexane หรือชือทีรู้จกัทวัไป คือ Cyclonite และ Hexogen มีโครงสร้างเป็น
รูปวงแหวน มีสูตรทางเคมี ไดแ้ก่ C3H6N6O6 มีนาํหนกัโมเลกุล 222.117 g/mol ลกัษณะของ RDX 

เป็นผงผลึกสีขาว มีไนโตรเจนประกอบอยู ่ 37.84% จะเกิดการสลายทีอุณหภูมิ 170 °C และหลอม
ละลายที 
อุณหภูมิ 205.5 °C มีความหนาแน่น 1.806 g/cc  มีความเสถียรมากทีอุณหภูมิหอ้ง ความสามารถใน
การละลายนาํไดน้อ้ย อตัราการระเหยตาํโดยในความดนับรรยากาศที 25°C มีอตัราการระเหย 
4.6X10-9 ppt (Krausa 2008)  
           สารระเบิด RDX เป็น Secondary explosive ในประเภท High explosive 

(Hallowell 2008) อยูใ่นกลุ่ม Cyclic nitramines ใชท้าํเป็นประจุล่าง (Base charge) ของเชือปะทุ 
(Blasting caps) ทาํสายชนวนระเบิด (Detonating cords) เพือใชก้ระตุน้สารระเบิดแรงสูงชนิดอืน 
รวมถึงใชเ้ป็นดินส่วนบรรจุหลกัสาํหรับบรรจุเชือปะทุไฟฟ้า เอม็ 6 และเชือปะทุชนวน เอม็ 7 หรือ
เมือผสมกบัตวัลดความไวแลว้นาํมาใชเ้ป็นดินช่วยขยายการระเบิด ทาํดินขยายการระเบิด (Booster) 
ดินระเบิด และดินระเบิดทาํลาย มีความเร็วในการระเบิด 27,394 ฟุตต่อวินาที โดยส่วนใหญ่ใช้
สาํหรับทาํวตัถุระเบิดชนิดผสม ไดแ้ก่ Composition A, Composition B, Composition C, 

Composition D, HBX, H6 และ C4 ทีนาํสารระเบิด RDX ผสมกบัสารระเบิดอืน ๆ ร่วมกบัขีผงึหรือ
วสัดุทีสามารถทาํใหมี้การปันเป็นกอ้นไดง่้ายในอตัราส่วนต่าง ๆ  ซึงเป็นวตัถุระเบิดทีใชเ้พือ
การทหาร เป็นตน้  
           นอกจากนียงัมีประโยชน์ทางดา้นการรักษาโรค โดยสามารถใชท้าํยารักษา
โรคท่อปัสสาวะอกัเสบ เรียกว่า “Methenamine” และใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก 
และอุตสาหกรรมยางอีกดว้ย 
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ตารางที 2 แสดงตวัอยา่งสารระเบิด 

ชือสามญั     :  Nitrobenzene 

สูตรเคมี                :  C6H5NO2 
นาํหนกัโมเลกุล   : 123.06 g/mol 

Flash point  :  88 C 

 

 

ชือสามญั     :  2-Nitrotoluene   

สูตรเคมี               :  C7H7NO2  
นาํหนกัโมเลกุล    : 137.136 g/mol      
Melting point       : -9.3°C  

 

 

ชือสามญั      :  3-Nitrotoluene  

สูตรเคมี                 :  C7H7NO2  
นาํหนกัโมเลกุล    : 137.136 g/mol      
Melting point        : 16.1 °C 

 

 

ชือสามญั     :  4-Nitrotoluene  

สูตรเคมี                :  C7H7NO2  
นาํหนกัโมเลกุล    : 137.136 g/mol   

Melting point       :  51.7 °C 

 

 

ชือสามญั     :  Pentaerythrite 

Tetranitrate      

                               (PETN)    

 สูตรเคมี   :  C5H8N12O4   
นาํหนกัโมเลกุล    : 136.14 g/mol  

Melting point       :  141.3 °C  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

 
 

ตารางที 2 (ต่อ)   
ชือสามญั     :  Nitroglycerine   

สูตรเคมี                 :  C3H5N3O9 
นาํหนกัโมเลกุล    : 227.09 g/mol       
Melting point       :  14 °C  

 

 

ชือสามญั   :  1,3-Dinitrobenzene 

สูตรเคมี               :  C3H4N2O4 
นาํหนกัโมเลกุล   : 168.11 g/mol   

Melting point      :  88 °C  

 

 

ชือสามญั   :  2,6-Dinitrotoluene   

สูตรเคมี                :  C7H6N2O4 

นาํหนกัโมเลกุล   : 182.13 g/mol   

Melting point      :  66 °C 

 
 

ชือสามญั    :  2,4-Dinitrotoluene 

สูตรเคมี               :  C7H6N2O4 
นาํหนกัโมเลกุล  : 182.13 g/mol 

Melting point      :  70 °C 

 

 

ชือสามญั   :  1,3,5-Trinitrobenzene 

สูตรเคมี               :  C6H3N3O6 
นาํหนกัโมเลกุล  : 214.1 g/mol 

Melting point     :  123.2 °C 
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ตารางที 2 (ต่อ)   
ชือสามญั     :  2,4,6, - trinitrotoluene 

(TNT)  

สูตรเคมี                 :  C7H5N3O6  

นาํหนกัโมเลกุล    : 214.1 g/mol          
Melting point       :  80.35 °C  

 

ชือสามญั    : 

Cyclotrimethylenetrinitramine    

                               (RDX)  
สูตรเคมี                :  C3H6N6O6 

นาํหนกัโมเลกุล   : 222.12 g/mol   

Melting point      :  205.5 °C 

 

ชือสามญั    :  3,5-Dinitroaniline 

สูตรเคมี                :  C6H5N3O4 

นาํหนกัโมเลกุล   : 183.12 g/mol 

Melting point      :  160 °C 

 

 

 

ชือสามญั   :  2-Amino-4,6-dinitrotoluene 

สูตรเคมี               :  C7H7N3O4 

นาํหนกัโมเลกุล  : 197.15 g/mol 

 

 

ชือสามญั :  Tetryl 

สูตรเคมี               :  C7H5N5O8 

นาํหนกัโมเลกุล  : 287.15 g/mol 

Melting point     :  129.5  °C 
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2.8. การตรวจหาวตัถุระเบดิ (Explosive detection) 
 การตรวจหาวตัถุระเบิดมี 3 รูปแบบ (Krausa 2008) คือ 

  2.8.1 Bulk explosive เป็นการตรวจหาวตัถุระเบิดโดยอาศยัการตรวจหาชินส่วน
ของวตัถุระเบิดหรือส่วนประกอบทีอยูใ่นลกูระเบิด เช่น นาฬิกา สวิตช ์วตัถุระเบิด ชนวน เศษโลหะ 
(Nut and bolt) ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น เครือง X-ray หรือการตรวจหาวตัถุระเบิดดว้ยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ซึงจะเนน้ถึงการตรวจคุณลกัษณะของสารพิษ (Material characterization) ทีเป็น
องคป์ระกอบอยูใ่นวตัถุระเบิดนนั เช่น การตรวจหาโลหะหนกั การหาโครงสร้าง โมเลกุล 
โครงสร้างผลึก หรือการหาความหนาแน่นของธาตุไนโตรเจน คาร์บอน และออกซิเจน เป็นตน้ 

  2.8.2. Shape เป็นการตรวจหาวตัถุระเบิดโดยการอาศยัคลืนแม่เหลก็หรือพลงังาน
ของสารระเบิดทีไดป้ลดปล่อยออกมาจากตวัของสารระเบิดเอง แลว้ใชเ้ครืองมือทีใชห้ลกัการ
ตรวจจบัพลงังานเหล่านี เช่น เครืองทีใชห้ลกัการทาง UV, IR และ Radar  

  2.8.3. Vapor phase เป็นการตรวจหาวตัถุระเบิดจากไอระเหยของสารระเบิด ซึง
องคป์ระกอบสาํคญัของสารระเบิดมกัจะเป็นสารระเหย (Volatile compound) ซึงจะมีไอระเหย
ออกมาขา้งนอกหรือติดอยูต่ามผวิของวตัถุระเบิดหรือภาชนะทีหุม้ห่อ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ตรวจวิเคราะห์หาสารระเบิดเหล่านีได ้ 
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ภาพที 7 การตรวจหาวตัถุระเบิด 3 รูปแบบ  
ทีมา : Michael Krausa, “Chance Of and Demands on Chemical Vapor Explosives Detection,” 

Fraunhofer-Institut Chemische Technologie, 2008. 

2.9 เทคโนโลยใีนการตรวจหาวตัถุระเบดิ 

 เทคโนโลยทีีนาํมาใชต้รวจหาวตัถุระเบิดในทีน่าเชือถือและใชไ้ดผ้ลในปัจจุบนั มีอยู ่ 2 

แบบ (สมพร จองคาํ 2004) คือ 

  2.9.1. เทคโนโลยนีิวเคลยีร์ 

            เป็นการตรวจหาวตัถุระเบิดแบบ Bulk explosive ทีอาศยัการตรวจหา
ชินส่วนทีประกอบอยูใ่นลกูระเบิด เช่น นาฬิกา สวิตช ์วตัถุระเบิด ชนวน เศษโลหะ (Nut and bolt) 

ดว้ยเทคโนโลยนิีวเคลียร์ การตรวจหาวตัถุระเบิดโดยวิธีนิวเคลียร์เนน้ถึงการตรวจคุณลกัษณะของ
สารพิษ (Material characterization) ทีเป็นองคป์ระกอบอยูใ่นวตัถุระเบิดนนั ๆ เช่น การตรวจหา
โลหะหนกั การหาโครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างผลึก หรือการหาความหนาแน่นของธาตุ
ไนโตรเจน คาร์บอน และออกซิเจน เป็นตน้ โดยวิธีการทางนิวเคลียร์ทีใชไ้ดแ้ก่ 
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กกกกกกกกกกกก2.9.1.1  Electron spin resonance (ESR) 

กกกกกกกกกกกก2.9.1.2. Nuclear quadrupole resonance (NQR) 
กกกกกกกกกกกก2ุ.9.1.3. Nuclear magnetic resonance (NMR) 

กกกกกกกกกกกก2.9.1.4. X-Ray fluorescence (XRF) 

กกกกกกกกกกกก2.9.1.5. X-Ray absorption (XRA)  

กกกกกกกกกกกก2.9.1.6. X-Ray diffraction (XRD)  

กกกกกกกกกกกก2.9.1.7. Gamma ray absorption (GRA)  
กกกกกกกกกกกก2.9.1.8. Thermal neutron activation (TNA)  

กกกกกกกกกกกก2.9.1.9. Fast neutron activation (FNA)  

 

  2.9.2. เทคโนโลยกีารวเิคราะห์ไอระเหย  

            องคป์ระกอบสาํคญัของวตัถุระเบิดมกัจะเป็นสารระเหย (Volatile 

compound) ซึงจะมีไอระเหยออกมาขา้งนอกหรือติดอยูต่ามผวิของวตัถุระเบิด ภาชนะทีหุม้ห่อ และ
วสัดุทีมีการสมัผสักบัสารระเบิดนนัโดยตรง เช่น นาํมนัของ Nitroglycerin และ Ethylene glycol 

dinitrate ทีมีความสามารถในการระเหยอยา่งรวดเร็วในระดบัหนึงในลา้นส่วน (Part per million; 

ppm) จะส่งกลินเฉพาะตวัออกมา ทาํใหส้ามารถใชเ้ครืองมืออยา่งง่าย ๆ มาช่วยในการตรวจได ้หรือ
ใชสุ้นขัช่วยดมกลินได ้ สาํหรับการตรวจกลินหรือไอระเหยต่อสารประกอบชนิดอืนทีมีอตัราการ
ระเหยนอ้ยจาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองมือทีมีประสิทธิภาพสูงมาก เช่น การตรวจวดัไอระเหยจาก 

Dinitrotoluene และ TNT ซึงมีอตัราการระเหยเพียงหนึงในพนัลา้นส่วน (Part per billion; ppb) หรือ 

Hexogen และ Nitropenta ทีมีอตัราการระเหยเพียงหนึงในลา้นลา้นส่วน (Part per trillion; ppt) 

นอกจากอตัราการระเหยของสารอาจนอ้ยแลว้ การหุม้ห่อดว้ยพลาสติกหรือเสือผา้จะทาํใหอ้ตัราการ
แพร่ของสารระเหยออกมาชา้ลงอีกดว้ย จึงเป็นอุปสรรคต่อการตรวจวดัและเมืออยูร่วมกบัสารอืนที
มีการส่งกลินหรือไอระเหยเช่นเดียวกนั เช่น นาํหอม สบู่ ผลไม ้ หรืออาหารบางชนิด อาจทาํให้
เครืองตรวจวดัดงักล่าวตรวจผดิไดเ้ช่นกนั โดยเทคโนโลยกีารวิเคราะห์กลินหรือไอระเหยจากวตัถุ
ระเบิดทีไดท้าํการศึกษามีอยู ่4 ชนิด คือ 

   2.9.2.1. Mass spectroscopy (MS) เป็นเครืองมือตรวจวดัระเบิดทีมีความ
ไวสูง สามารถวิเคราะห์สารพวก Nitrate esters ทงัหลายได ้ เช่น Ethylene glycol dinitrate, 

Nitroglycerin หรือ Nitropenta แต่มีขอ้เสียคือราคาแพงและไม่สามารถจาํแนกชนิดของสารทีเป็น
วตัถุระเบิดไดบ้างชนิด เช่น Ammonium nitrate เป็นตน้ 
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   2.9.2.2. Ion mobility spectrometry (IMS) เป็นวิธีทีมคีวามไวในการ
ตรวจวดัสารระเบิด โดยการวดัสารอินทรียที์จบักมุอิเลก็ตรอน เช่น สารประกอบพวกไนโตรหรือ 
Peroxides ดว้ยวิธีการร่วมกนัระหว่างการแตกตวัเป็นไอออนลบของสารพวก electronegative 

species กบัการวดัระยะทีไอออนเคลือนไปจากตาํแหน่งเดิม (Evaluated drift conditions)  
   2.9.2.3. Gas chromatography (GC) มีการพฒันาจากเดิมทีมีการวดัอยา่ง
ล่าชา้โดยการทาํใหร้ะยะของท่อ (Column) สนัลง เพิมอตัราไหลของก๊าซดว้ยการเพิมอุณหภูมิอยา่ง
รวดเร็วและเสมอภาค (isothermally) มกัใชร่้วมกบัการตรวจวดัดว้ยวิธี Electron capture (EC) 

เครืองมือชนิดนีมีความไวในการวดัสารประกอบพวก Chlorides, Esters และ Nitro  

   2.9.2.4. Chemiluminescence detection (CLD) อาศยัวิธีการทาํให้
สารประกอบทีอยูใ่นวตัถุระเบิดพวก Nitro หรือ Nitroso ถกูความร้อนสูงแลว้จะกลายเป็นพวก
ไนโตรเจนออกไซด ์ เมือนาํไปรวมกบัโอโซนจะกลายเป็น NO2 ทีอยูใ่นสภาวะตืนตวัและมีการคาย
พลงังานแสงสีเหลืองออกมา (ความยาวคลืน 600 nm) และสามารถทาํการวดัแสงนีได ้ 

   2.9.2.5. Isotope ratio mass spectrometry (IRMS) อาศยัการวดัอตัราส่วน
ไอโซโทปของธาตุเบา เช่น 13C/12C, 18O/16O, D/1H, 15N/14N และ 34S/32S อตัราส่วนไอโซโทปของ
ธาตุนนัวดัไดจ้ากการเปรียบเทียบกบัค่าไอโซโทปมาตรฐานเสมอเพือไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดใน
การวดั และสารมาตรฐานนนัก็คือ VDPB สาํหรับวดัคาร์บอน, V-CDT สาํหรับวดัซลัเฟอร์, 
VSMOW สาํหรับวดัออกซิเจนและไฮโดรเจน และ laboratory air สาํหรับวดัไนดตรเจน 

  เทคโนโลยกีารวิเคราะห์กลินหรือไอระเหย เหมาะสาํหรับการตรวจวิเคราะห์วตัถุ
ระเบิดทีประกอบดว้ยสารอินทรียแ์ละสารพวกทีเป็นไอระเหยไดเ้ท่านนั และอาจมีการวิเคราะห์
ผดิพลาด เมือวตัถุชนิด Nitroaromatic ปนอยูด่ว้ย หรือสารทีมีกลินตามธรรมชาติ เช่น นาํหอม สบู่ 
ผลไม ้ และอาหาร เป็นตน้ สารระเหยบางอยา่งอาจซุกซ่อนในถุงพลาสติกไดอ้ยา่งมิดชิด เช่น พวก 
Hexogen และ Nitropenta จึงทาํใหย้ากต่อการตรวจพบ  
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ตารางที 3 แสดงการเปรียบเทียบเทคนิคทีใชใ้นการตรวจหาวตัถุระเบิด  

นิวเคลยีร์ วเิคราะห์ ชนิดวตัถุระเบดิ 

NMR, NQR, ESR โครงสร้างของสาร  สารอินทรีย ์ 

X-ray absorption โลหะหนกั ความหนาแน่น  สารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์

X-ray fluorescence  โลหะหนกั สารอนินทรีย ์ 

X-ray diffraction  โครงสร้างผลึก  ของแข็ง  

X-ray absorption  ความหนาแน่นไนโตรเจน  
สารอินทรีย ์ สารกลุ่มไนโตร 

สารอนินทรีย ์ 

Thermal neutron 

activation 
ความหนาแน่นไนโตรเจน  

สารอินทรีย ์ สารกลุ่มไนโตร 

สารอนินทรีย ์เกลือไนเตรท 

Fast neutron activation  
ความหนาแน่นไนโตรเจน 

ออกซิเจน และคาร์บอน  

สารอินทรียไ์นโตร 

สารอินทรีย ์ 

การวเิคราะห์ไอระเหย วเิคราะห์ ชนิดวตัถุระเบดิ 

MS โครงสร้างโมเลกุล  สารอินทรีย ์ 

IMS  การเคลือนตวัของอิออน โมเลกุล  สารอินทรีย ์ 

GC + EC  โปรตอนแสง และ Electron affinity  สารอินทรีย ์ 

GC + CLD  
โปรตอนแสงสีเหลืองของ
ไนโตรเจน  

สารอินทรียไ์นโตร  

ทีมา : สมพร จองคาํ, “การตรวจวตัถุระเบิดระเบิดดว้ยวิธีนิวเคลียร์,” เอกสารข่าวสาํนกังานพลงังาน
ปรมาณูเพือสนัติ 10, 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2538): 8-9. 
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2.10 Ion Mobility Spectrometry (IMS) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8 หลกัการของ Ion mobility spectrometry 

ทีมา : Smiths Detection, Ion Mobility Spectrometry [Online], accessed 20 February 2012. 

Available from http://www.smithsdetection.com/IMS.php  

 หลกัการทาํงานของเทคโนโลย ี Ion mobility spectrometry (IMS) อาศยัตวัอยา่งทีเป็น
ของแข็งหรือของเหลว โดยตวัอยา่งจะถกูความร้อนทาํใหเ้ปลียนสถานะกลายเป็นไอระเหย แลว้
เคลือนทีไปยงัส่วนของ Reaction region ดว้ยลมหรืออากาศแหง้ทีสะอาด ในส่วนของ Reaction 

region จะมีสารกมัมนัตภาพรังสีอ่อน ๆ ไดแ้ก่ Nickel 63 (63Ni) beta emitter ทาํหนา้ทีเป็นตวัเปลียน
ไอระเหยของสารใหเ้ป็นไอออน โดยอยูใ่นรูปของไอออนบวกและไอออนลบจากการชนกนัของ
อนุภาคเบตา้ (Beta particle) กบัก๊าซของตวัอยา่งทีลอยอยู ่ไอออนของสารระเบิดจะถกูเปลียนใหอ้ยู่
ในรูปของไอออนลบ ส่วนสารเสพติดจะอยูใ่นรูปของไอออนบวก ใน IMS จะมีสนามไฟฟ้าทีใชว้ดั
ระยะทางในการเคลือนทีของสาร คุณสมบติัของขวัไฟฟ้าของสนามไฟฟ้านีจะเป็นบวกหรือลบ
ขึนอยูก่บัชนิดของสารทีนาํมาทดสอบ ไอออนของขวัทีถกูตอ้งในการทดสอบจะเคลือนทีจาก 
Reaction region ไปยงั Drift region โดยการเปิดออกของส่วน Gating grid ชวัขณะเพือใหไ้อออนที
ถกูตอ้งเคลือนทีผา่นเขา้ไป ไอออนทีหลากหลายจะใชเ้วลาในการเคลือนทีไดแ้ตกต่างกนัตาม
ลกัษณะความสามารถหรือความเร็วในการไปถึงตวั Collector electrode โดยขึนกบัขนาด รูปร่าง  
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และมวลของสาร ดงัสเปคตรัมในการเคลือนทีหรือพลาสมาแกรมภาพที 11 แสดงถึงไอออน X ซึง
เคลือนทีมาถึงขวั Electrode ก่อนแสดงว่ามีระยะทางในการเคลือนทีสนัและมีมวลนอ้ย   

 

ภาพที 9 IMS Detector Output as a Function of a Drift Time 

ทีมา : Smiths Detection, “IONSCAN Operator’s Manual,” (30 October 2002):7. 

 เครืองมือตรวจวิเคราะห์ละอองไอออนของสารระเบิด เช่น C4, TNT, RDX หรือ SEMTEX 

ทีอาศยัเทคโนโลย ีIon mobility spectrometry (IMS) ในการตรวจวิเคราะห์ มีหลกัการตรวจคือการ
เหนียวนาํละอองไอออนเหล่าของสารเหล่านี แลว้ทาํการยงิละอองไอออนออกไปเพือวดัระยะใน
การวิงไป-กลบัของละอองไอออน แลว้ทาํการเช็คระยะเวลาในการวิงไป-กลบักบัฐานขอ้มลูว่า
ละอองไอออนนีเป็นระเบิดหรือไม่ และเป็นระเบิดชนิดไหน โดยปัจจุบนัมีอยูห่ลายแบบ ไดแ้ก่ 

  2.10.1. เครืองตรวจวเิคราะห์ร่องรอยสารระเบดิ (Trace detection) 
             ไดแ้ก่ เครือง IONSCAN 500DT, IONSCAN 400B และ IONSCAN-LSTM 
เป็นเครืองตรวจหาร่องรอยวตัถุระเบิดทีมีขนาดใหญ่ สามารถตรวจสอบไดท้งัสารระเบิดและสาร
เสพติด โดยตวัเครืองจะมีฐานขอ้มลูของสารชนิดต่าง ๆ อยู ่ในขนัตอนการตรวจวิเคราะห์ตอ้งอาศยั
แผน่ Swab ไปป้ายหรือเช็ดบริเวณทีตอ้งสงสยัว่ามีสารนนั ๆ อยู่ แลว้นาํแผน่ swab นนัมาใส่เครือง
ไอออนสแกน จากนนัรอใหเ้ครืองทาํการวิเคราะห์ออกมาวา่สารตอ้งสงสยัเป็นสารชนิดไหน 
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โดยเครืองไอออนสแกนแบบตงัโต๊ะนีเป็นเครืองตรวจสารระเบิดเบืองตน้ (Screening test) และ
สามารถทีจะนาํไปใชต้รวจในพืนทีตอ้งสงสยัได ้

(A)     (B)  

ภาพที 10 เครืองไอออนสแกน Smith detection รุ่นต่าง ๆ Ionscan 400B (A) และIonscan 500DT 

(B)  
ทีมา : Smiths Detection, IONSCAN [Online], accessed 20 February 2012. Available from 

http://www.smithsdetection.com/eng/IONSCAN.php 

  2.10.2. เครืองตรวจวเิคราะห์สารระเบิดแบบพกพา (Portable equipment) 
             ไดแ้ก่ เครือง SABRE EXV และ SABRE 4000 เป็นเครืองตรวจระเบิดทีมี
ขนาดเลก็ นาํหนกัประมาณ 4 กิโลกรัม มีแบตเตอรีทีสามารถนาํมาชาร์จใหม่ได ้อาศยัหลกัการ IMS 

ในการตรวจวิเคราะห์ สามารถบอกชือสารทีตรวจพบไดท้นัทีผา่นหนา้จอ LCD บนตวัเครือง 

 

 

 

 

 

ภาพที 11 เครืองตรวจวิเคราะห์สารระเบิด SABRE 4000 

ทีมา : Smiths Detection, SABRE 4000 [Online], accessed 20 February 2012. Available from 

http://www.smithsdetection.com/eng/sabre_4000_1.php 
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  2.10.3. เครืองตรวจวเิคราะห์สารระเบิดแบบประตูเดินผ่าน (Walk-Through) 
             ไดแ้ก่ เครือง Sentinal II ใชห้ลกัการ IMS ในการตรวจวิเคราะห์ โดย
สามารถตรวจหาสารระเบิดทีอาจจะปนเปือนมากบัตวับุคคล หรือสิงของได ้ หากเมือบุคคลหรือ
สิงของเหล่านนัผา่นประตูแลว้เครืองจะเตือนผลและแสดงชนิดของสารทนัที 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 12 เครืองตรวจวิเคราะห์สารระเบิด Sentinal II 

ทีมา : Smiths Detection, Sentina II [Online], accessed 26 February 2012. Available from 

http://www.smithsdetection.com/eng/sentina_II.php 

 

2.11. หลกัการพนืฐานของเครืองมอืทใีช้ในการวเิคราะห์สารประกอบวตัถุระเบดิ 
  2.11.1 เครืองไอออนสแกน 500DT (IONSCAN 500DT) 
             เครืองไอออนสแกนรุ่น 500DT เป็นเครืองตรวจจบัสารประกอบวตัถุระเบิด
หรือสารเสพติดแบบตงัโต๊ะ (Desktop explosives or narcotics trace detector)  
   2.11.1.1 หลกัการทาํงานของเครืองไอออนสแกนอาศยัเทคโนโลย ี Ion 

mobility spectrophotometer (IMS) ในการตรวจวิเคราะห์สารตวัอยา่ง การทาํงานของเครืองเริมจาก
นาํผา้เก็บตวัอยา่ง ทีไดท้าํการ Swab สารตวัอยา่งจากพืนผวิวตัถุตอ้งสงสยั จากนนันาํไปเขา้ช่อง
ตรวจของเครืองไอออนสแกนโดยเครืองจะใหพ้ลงังานความร้อนแก่ผา้เก็บตวัอยา่ง ทีซึงมีอนุภาค
ของสารเกาะอยู ่ สารจะถกูเผาไหมจ้นกลายเป็นก๊าซแลว้ถกูลมเป่าผา่นช่อง IMS ส่งผา่นไปยงัส่วน
ปฏิกิริยา (Reaction region) ซึงจะทาํการเปลียนแปลงคุณลกัษณะทางไฟฟ้าโดยใชส้าร
กมัมนัตภาพรังสี (Nickel 63: 63Ni) ทีมีอยูน่อ้ยมากในช่องปฏิกิริยา (Chamber) จากการปะทะกบั 
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อนุภาคเบตา้ (Beta) ก๊าซจะเปลียนรูปเป็นไอออนบวก (สารเสพติด) และไอออนลบ (สารประกอบ
วตัถุระเบิด) จากนนัไอออนจะถกูส่งผา่นไปยงัส่วนทีเรียกว่า “ดริฟทิวป์” (Drift tube) ซึงภายใน
ประกอบดว้ยสนามไฟฟ้าและก๊าซเฉือยทีจะทาํการแยกไอออนตามความสามารถในการเคลือนที 
(Ion mobility) ถา้ไอออนของก๊าซ ณ ความดนับรรยากาศเคลือนทีในสนามไฟฟ้าคงที ไอออนจะมี
อตัราเร่งลดลงจนกระทงัชนกบัโมเลกุลทีเป็นกลาง การชนกนัของไอออนและอิทธิพลของ
สนามไฟฟ้าจะส่งผลใหเ้กิดการชนต่อกนัไปเรือย ๆ ความเร่งและการชนทีเกิดขึนจะแปรเปลียนเป็น
ความเร็วทีเคลือนทีไปตามระยะทาง สนามไฟฟ้าทีใชจ้ะสุ่มจากการชนกนัของไอออน ซึงผลรวม
ของความเร่งและการชนกนัทีเกิดขึนจะทาํใหไ้ดค้วามเร็วเฉลียของไอออนทีจะเป็นสดัส่วนโดยตรง
กบัสนามไฟฟ้าและจะไดอ้ตัราส่วนระหว่างความเร็วทีเคลือนทีไปตามระยะทางกบัสนามไฟฟ้าก็
คือ ความสามารถในการเคลือนทีของไอออนทีสามารถแยกสารแต่ละชนิดกนัออกมา 
   2.11.1.2 การทาํงานของระบบไอออนสแกน มีกระบวนการทีสาํคญั 2 
ขนัตอน คือ 

    2.11.1.2.1. การเลือกเก็บตวัอยา่ง (Sample collection) ตวัอยา่ง
สามารถเก็บโดยวิธีการเช็ด (Wiping) ดว้ยผา้เก็บตวัอยา่ง หรือวิธีการดูด (Suction) ดว้ย DC remote 

sampler 

    2.11.1.2.2 การวิเคราะห์ตวัอยา่ง (Analysis of sample) เริมตน้ทาํ
การวิเคราะห์ดว้ยการนาํผา้เก็บตวัอยา่ง หรือ Filter card วางหรือสอดลงบนช่องวางสไลดข์อง
เครืองตรวจ ปิดฝาสไลดแ์ลว้เลือนช่องสไลดนี์ไปทางขวาของเครืองยงัส่วนของการตรวจวิเคราะห์ 
กระบวนการวิเคราะห์เริมขึน โดย Desorber จะยกตวัขึนและตรึงตวัอยา่งไวร้ะหว่าง Desorber 

heater กบั IMS inlet ตวัอยา่งจะถกูความร้อนเปลียนสถานะเป็นไอและมีลมแหง้สะอาดเป่าพาให้
เคลือนทีไปยงั IMS detector ซึงจะถกูทาํใหก้ลายเป็นไอออนในส่วนของ Reaction region จากนนั
ส่วนของ Gating grid จะเปิดออกเพือยอมใหไ้อออนทีมีขวัทีถกูตอ้งผา่นเขา้ไปยงัส่วน Drift region 

ไอออนจะเคลือนทีไปยงัสนามไฟฟ้าตามท่อ IMS ภายในส่วนของ Drift region เพือวิงไปยงั 
Collector electrode การเคลือนทีของไอออนจะเป็นค่าความจาํเพาะของสาร จอภาพประมวลผล
สญัญาณการทาํงานของ Collector electrode ตามกระบวนการทาํงานของการตรวจจบัการเคลือนที
ของไอออนโดยการใช ้ Custom-written software สาํหรับการควบคุมและการจาํแนกจุดต่าง ๆ เมือ
สารตวัอยา่งถกูตรวจพบ Software จะทาํงานอยา่งทนัทีทนัใดโดยการกระตุน้ระบบใหเ้กิดเสียงเตือน
ขึนมา ระหว่างการใหค้วามร้อนแก่ตวัอยา่ง หนา้จอจะแสดงพืนหลงัเป็นสีเหลืองในกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ และมีคาํว่า “Analyzing” แสดงขึนมา 
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   2.11.1.3. ค่า Detection limit การตรวจหาสารประกอบระเบิดดว้ยเครือง
ไอออนสแกน สามารถตรวจไดต้ามค่าการตรวจพบตาํสุด (Detection limit) ดงันี 

 

ตารางที 4 ค่าตาํสุดทีสามารถตรวจพบสารระเบิดของเครืองไอออนสแกน 500DT  

Explosive compound Detection limit 

RDX 500 pg 

PETN 500 pg 

NG 200 pg 

TNT 300 pg 

Ammonium nitrate 5-10 ng 

DNT 300 pg 

ทีมา : Smiths Detection, “IONSCAN Operator’s Manual,” (30 October 2002): 4.  

2.12 ปัจจยัในการตรวจหาร่องรอยสารระเบดิ 

กกกกกกกกในการตรวจพิสูจน์ร่องรอยของสาร (Trace detection) ทีอาศยัการวิเคราะห์ไอระเหย
ของสาร ปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัผลการวิเคราะห์มีดงันี (Krausa 2008) 
  2.12.1. ความเข้มข้นของสารระเบดิ (Explosive concentration) 
              หากสารระเบิดระเหยอยูใ่นอากาศ ความเขม้ขน้ของสารจะลดลงตาม
ระยะทางทีเพิมขึนหรือห่างจากแหล่งกาํเนิดหรือพืนผวิทีสารเกาะยดึอยู ่
  2.12.2. อุณหภูม ิ(Temperature) 
              ปัจจยัของอุณหภูมิมีผลต่ออตัราการระเหย (Vapor pressure) ของสาร หาก
อุณหภูมิสูงขึนอตัราการระเหยจะเพิมมากขึนเช่นกนั 
  2.12.3. ความชืน (Moisture) 
              ปัจจยัของความชืนมีผลต่ออตัราการระเหย (Vapor pressure) ของสาร
เช่นกนั โดยหากในอากาศมีความชืนสูงจะทาํใหอ้ตัราการระเหยของสารลดลง 
  2.12.4. การบรรจุหีบห่อ (Packages) 
              หากมีการบรรจุหีบห่อสารหรือวตัถุระเบิดอยา่งหนาแน่นแลว้ การระเหย
ของสารก็ลดลงเช่นกนั 
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  2.12.5. การยดึเกาะของสาร (Adsorption) 
              การยดึเกาะหรือดูดซบัของสารระเบิดบนพืนผวิวตัถุต่าง ๆ เช่น ในสาร 
TNT มีคุณลกัษณะทียดึแน่นบนพืนผวิต่าง ๆ ไดดี้ แต่ทงันีขึนกบัลกัษณะการสมัผสัของสารกบัวตัถุ 
(Hallowell 2008) 
   2.12.5.1. จากการสมัผสัโดยตรง (Contact with the bulk explosive) 
   2.12.5.2. จากอากาศ (Aerosolized explosive) 
   2.12.5.3. จากการสมัผสัทางออ้ม  

   2.12.5.3.1. Secondary Fingerprints 

   2.12.5.3.2. Contact with contaminates hands  

   2.12.5.3.3. Contact with surfaces of tools and workplace  

 

2.13 ก๊าซโครมาโตกราฟี Gas Chromatography (GC) 

 ก๊าซ โครมาโตกราฟี (Gas Chromatography) เป็นเทคนิคการแยกสารเนือเดียวออกจากกนั 
โดยอาศยัหลกัการทีว่าสารแต่ละชนิดมคีวามสามารถในการละลายและถกูดูดซบัต่างกนั จึงทาํให้
สารแต่ละชนิดแยกออกจากกนัได ้

  2.13.1. หลกัการ 

               ก๊าซโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography) เป็นเทคนิคการแยกสารเนือ
เดียวออกจากกนั โดยตวัอยา่งทีจะนาํเขา้สู่ระบบจะตอ้งสามารถระเหยกลายเป็นไอไดแ้ละมีความ
เสถียรเมือถกูความร้อน ตวัอยา่งทีเป็นไอจะถกูพาดว้ยก๊าซเฉือย (mobile phase)ไปยงัคอลมัน ์ 
(stationary phase) เพือทาํการแยกสารออกจากกนั สารทีแยกไดจ้ะถกูบนัทึก เพือทาํการวิเคราะห์
ต่อไป  

 
 

 

ภาพที 13 แสดงการแยกสารของเทคนิค Gas Chromatography  

A

B
C

D

E
GC 

Abundance 

Time (minutes) 

 
Gas Chromatogram 

sample 

A 
B 

C 

D 

 E 
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  2.13.2. ชนิดของก๊าซ โครมาโตกราฟี  

              สามารถแบ่งไดเ้ป็น  ชนิดตามชนิดของ stationary phase ดงันี 

   2.13.2.1 Gas-Liquid: stationary phase เป็นของเหลวทีถดูดูดซบัอยูบ่น
ของแข็ง 

   2.13.2.2 Gas-Solid: stationary phase เป็นของแข็ง มกัใชว้ิเคราะห์ 

atmospheric gases (O2, N2, Ar, CO2, H2S, CO) 

   2.13.2.3 Gas-Bonded Phase: stationary phase เป็นสารอินทรียที์สร้าง
พนัธะกบัพืนผวิของแข็ง 

  2.13.3. ปัจจยัทีมผีลต่อการแยกสาร 

   2.13. .  Flow rate ของ carrier gas (mobile phase) 
   2.13.3.2 อุณหภูมิทีสารตวัอยา่งจะระเหยเป็นไอ 

   2.13. .  Polarity ของคอลมัน์  
   2.13. .  ชนิดของ detector  
  2.13.4. เครืองมอื  

   โดยทวัไปเครืองก๊าซ โครมาโตกราฟี ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงันี 

   2.13.4.1 Carrier Gas (mobile phase) 

   2.13.4.2 Sample Injection System 

   2.13.4.3 Chromatographic Column  

   2.13.4.4 Oven 

   2.13.4.5 Detector และ Recorder 

  

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที 14 แสดงภาพส่วนประกอบของเครืองแก๊สโครมาโตกราฟี 
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  2.13.5 Carrier Gas 

             Carrier gas ทีใชเ้ป็น mobile phase นนัตอ้งเป็นก๊าซเฉือยไม่ทาํปฏิกิริยา 
ไดแ้ก่ nitrogen, helium, argon และ carbon dioxide การเลือกชนิดของก๊าซจะขึนอยูก่บัชนิดของ 
detector ทีใช ้ 
  2.13.6 Sample Injection System 

             การนาํสารเขา้สู่ระบบจะใชก้ารฉีด 

   - Effects band broadening 

    อุณหภูมิของ Injector จะสูงกว่าใน oven  ประมาณ 50 °C  

    สารตวัอยา่งจะถกูทาํใหเ้ป็นไอและส่งผา่นสู่ chamber 

    ปริมาณสารทีฉีดเขา้สู่ระบบ 

   - Capillary columns ~ 1 μL 

   - Packed columns 1-20 μL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 15 ภาพแสดงส่วนประกอบของ Inlet 

   (a) แสดงภาพเข็มฉีด นาํสารเขา้สู่ Injector 

   (b) แสดงภาพส่วนประกอบต่างๆ ของ Injector 

   (c) แสดงภาพส่วน Injector ของเครืองแก๊สโครมาโตกราฟี  

( c ) 

( b ) ( a ) 
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  2.13.7 Oven 

             เป็นส่วนทีควบคุมอุณหภูมขิองคอลมัน์ เพือใหไ้ดง้านทีมีความแม่นยาํ การ
ควบคุมอุณหภูมิจะตอ้งมีความละเอียดถึง .  องศาเซลเซียส การตงัค่าอุณหภูมินนัจะขึนอยูก่บัจุด
เดือดของตวัอยา่ง โดยปกติแลว้อุณหภูมิคอลมัน์จะถกูตงัไวสู้งกว่าจุดเดือดของตวัอยา่งขณะที
ตวัอยา่งเคลือนทีผา่น stationary phase  อุณหภูมิตาํจะใหค่้า resolution ดี แต่ใชเ้วลาในการวิเคราะห์
เพิมขึน ถา้สารประกอบแต่ละชนิดในตวัอยา่งมีจุดเดือดใกลเ้คียงกนั จะตงัค่าอุณหภูมิเพียงค่าเดียว 
(isothermal) ถา้สารประกอบแต่ละชนิดในตวัอยา่งมีจุดเดือดช่วงกวา้ง จะใช ้ temperature program 

ในการแยกสาร คือ อุณหภูมิของคอลมัน์จะค่อย ๆ เพิมขึนอยา่งต่อเนืองจนกระทงัการแยกเสร็จสิน 
  2.13.8 Detector และ Recorder 

             Detector ทีใชใ้นวิธี GC ขึนอยูก่บัความจาํเพาะของตวัอยา่ง  
   - Non-selective detector ใชไ้ดก้วา้งขวาง  
   - Selective detector จะใชก้บัสารประกอบต่าง ๆ ทีคุณสมบติัทางเคมีหรือ
กายภาพเหมาะกบั detector นนัๆ 

   - Specific detector จะเหมาะกบัสารประกอบตวัทีสนใจเท่านนั  
             เมือสารถกูแยกและทาํการวิเคราะห์แลว้ หน่วยประมวลผลจะแสดงผลการ
วิเคราะห์ออกมาในรูป gas chromatogram ซึงจะแสดง % abundance และ retention time และเครือง
สามารถวิเคราะห์หาความสูง peak และพืนทีใต ้peak  เพือเปรียบเทียบปริมาณสารไดอี้กดว้ย 
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ภาพที 16 แสดงลกัษณะของโครมาโทรแกรมของเครืองแกส๊โครมาโตกราฟี 

 

  2.13.9. การประยุกต์ใช้ 

   2.13.9.1 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ (Identification) ทาํไดโ้ดยนาํสารมาตรฐาน 
(Reference compound) กบัสารทีสงสยัมาตรวจวดัดว้ยเครืองมือเดียวกนั การเตรียมแบบเดียวกนั 
สภาพแวดลอ้มเหมือนกนั ถา้สารทีสงสยัให ้peak ที retention time เดียวกบัสารมาตรฐาน ก็แสดงว่า
สารทีสงสยัเป็นสารชนิดเดียวกบั สารมาตรฐาน 

   2.13.9.2 การวิเคราะห์หาปริมาณ (Quantitative analysis) ทาํโดยการ
วิเคราะห์พืนทีใต ้peak ของสารตวัอยา่งเทียบกบัสารมาตรฐาน 

   2.13.9.3 วิเคราะห์หาองคป์ระกอบสาร โดยการใชร่้วมกบัเทคนิคอืนๆ 
เช่น ใช ้ Mass spectrometer เป็น detector จะบอกไดว้่าสารตวัอยา่งประกอบดว้ยสารใดบา้ง 
(เปรียบเทียบสารมาตรฐานหรือ library search) 
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2.14. แมสสเปกโทรมเิตอร์ Mass Spectrometer (MS) 

 เป็น Detectorทีใชต้รวจวดัองคป์ระกอบทีมีอยูใ่นสารตวัอยา่งโดยอาศยักลไก คือโมเลกุล
ขององคป์ระกอบทีถกูแยกออกมาจากสารตวัอยา่งโดยเครือง GC จะถกูทาํใหก้ลายเป็นไอออนใน
สภาวะสุญญากาศแลว้ตรวจวดัออกมาเป็นเลขมวล (Mass number) เทียบกบัฐานขอ้มลูอา้งอิง แลว้ 
แปลผลออกมาเป็นชือขององคป์ระกอบนนัๆ                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 17 แสดงส่วนประกอบพืนฐานของ Mass  spectrometor 

 

  2.14.1 องค์ประกอบสําคญัของ MS แบ่งออกเป็น 

   2.14.1.1. Ionization Source แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

    2.14.1.1.1. Electron Ionization (EI) เป็นการทาํใหส้ารเกิด 
Fragment โดยใชล้าํ Electron ซึง Ionization chamberตอ้งมีความดนัตาํประมาณ 10 -8 Torr โดย 
Electron จาก Filament ทีร้อนจะถกูโฟกสัผา่นหอ้งนีและถกูดึงเขา้หา repeller voltage ทีมีความต่าง
ศกัย ์70 โวลต ์ ซึงจะใหพ้ลงังานกบั Electron เป็น 70 eV ทาํใหข้องผสมทีซบัซอ้นของไอออนเกิด
การแตกหกั (Fragmentation ion) ทีสามารถใหข้อ้มลูเกียวกบัโครงสร้างและความอุดมสมัพทัธ ์
(Relative abundance) 
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   2.14.1.1.2. Chemical Ionization (CI) เป็นการทาํใหส้ารเกิดการ Fragment 

ดว้ยวิธีทางเคมี โดยผสมสารตวัอยา่ง (ความดนั10 -4Torr) เขา้กบัแก๊สทีทาํปฏิกิริยาดว้ย (ความดนั 1 

Torr) แลว้ผา่นสารผสมเขา้ไปใน Ionization chamber โดยการทาํใหเ้กิดการ Fragment ดว้ยการชน
กบั Electron เช่นเดียวกนัแก๊สทีใชไ้ดแ้ก่ Methane, Isobutane, Ammonia  
 

 

 

 

ภาพที 18 แสดงการทาํงานของ Electron Ionization 
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ภาพที 19 แสดงการทาํงานของ Chemical Ionization 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 20  แสดงกลไกการเกิด fragment ของ EI และ CI  
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   2.14.1.2. Mass Analyzer เป็นเครืองวิเคราะห์มวล มีหลายแบบ คือ 
Magnetic-sector analyzer, Electrostatic analyzer,  Time-of-flight analyzer, Ion cyclotron 

resonance analyzer และ Quadrupole mass  spectrometer-Quadrupole Mass Spectrometer ใช้
หลกัการวิเคราะห์ดว้ยสนามแม่เหลก็ คือ เป็น Path-stability mass spectrometer ซึงมีแหล่งผลิต Ion 

source 2  ส่วนโดยส่วนแรกจะทาํใหต้วัอยา่งกลายเป็นไอออน  และส่วนที 2 ทาํใหส้ารมาตรฐาน
กลาย เป็นไอออนลาํไอออนทงัสองจะถกูบงัคบัใหผ้า่นเครืองแยกไอออนชุด  เดียวกนั ดงันนั
ไอออนทงัหมดจะไดรั้บอิทธิพลจากสนามแม่เหลก็ในสภาวะเดียวกนั แต่ถกูตรวจและวดัดว้ยเครือง 
Detector แยกกนัซึงมีขอ้ดีคือทาํใหส้ามารถวดัมวลไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 21 แสดงภาพโครงสร้างของ Mass Analyzer 
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   2.14.1.3 Detector ทีใชโ้ดยทวัไปมีหลายอยา่ง คือ Faraday cup dectector, 

Electron multiplier detector, Scintillation counter dectector, Photographic plate dectector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 22  แสดงภาพ Electron Multiplier Schematic 
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ภาพที 23 แสดงภาพการ Interpreting spectra  

 

  - Low Resolution MS มีประสิทธิภาพในการแยกไอออนไดต้าํ คือ สามารถแยก 

ไอออนทีมีมวลต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย (เป็นจาํนวนเต็ม) 
  - High Resolution MS มีประสิทธิภาพในการแยกไอออนไดสู้ง สามารถแยก
ไอออนทีมีมวลต่างกนัไดใ้นหลกัทศนิยม 
 ข้อดขีองGC-MS  

  1. สามารถวิเคราะห์ไดท้งัแบบทวัไปและแบบเฉพาะเจาะจงให ้Sensitivity ทีสูง 

  2. สามารถบ่งชีชนิดขององคป์ระกอบทีมีอยูใ่นสารตวัอยา่งได ้

  3. สามารถวิเคราะห์ไดท้งัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ข้อเสียของGC-MS 

  1. ราคาแพง และค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาเครืองสูง 

  2. ตอ้งใชบุ้คลากรทีมีความชาํนาญสูง 
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2.15 การตรวจวเิคราะห์เชิงคุณภาพของวธิีวเิคราะห์ 

  2.15.1. ความจาํเพาะเจาะจง (Specificity /Selectivity) 

              การศึกษาความจาํเพาะเจาะจงของวิธี คือ การศึกษาว่าวิธีนนั มีการ
ตอบสนองต่อสารทีกาํลงัศึกษาเพียงอยา่งเดียวหรือตอบสนองต่อสารอืนทีมีในตวัอยา่ง หรือต่อ 
species อืนๆ ของสารทีกาํลงัศึกษาดว้ย ถา้มีการตอบสนองต่อสารอืน ๆ ทีไม่สารทีศึกษาเพียงอยา่ง
เดียวแสดงว่าวิธีนนัไม่มีความจาํเพาะเจาะจง และสารอืน ๆ เหล่านนัจะทาํใหเ้กิด systematic error 

 การทดสอบความจาํเพาะเจาะจงเชิงปริมาณเป็นสิงทียุง่ยากเพราะจะตอ้งมีการศึกษาทีความ
เขม้ขน้ของสารทีสนใจ และสารทีอาจรบกวนเหล่านนัหลายระดบั ดงันนั การทดสอบเชิงคุณภาพจึง
เป็นทียอมรับ  ซึงทาํไดโ้ดยการใช ้สารมาตรฐาน, matrix blanks, Spiked matrix blanks, กรณีทีไม่
สามารถหา matrix blank ได ้ก็อาจใช ้blanks อืนๆ ทีเหมาะสมได ้

   2.15.1.1 Solvent blank /reagent blank หมายถึง blank ทีเตรียมตาม
ขนัตอนวิธีทดสอบทงัหมดโดยไม่เติมตวัอยา่ง เพือตรวจสอบการปนเปือนของสารเคมี/solvent 

รวมทงัเครืองมือ และเครืองแกว้ทีใช ้

   2.15.1.2 Sample blank, matrix blank, solution blank หมายถึง blank ที
เตรียมตามขนัตอนวิธีทดสอบทงัหมด โดยม ี matrix ของตวัอยา่งทีไม่มีสารทีสนใจทดสอบ 

(Analyte) หรือมีสารนนันอ้ยมาก เพือตรวจสอบการรบกวนโดยสารอืนทีมีในตวัอยา่ง 

   2.15.1.3 Fortified sample หมายถึง ตวัอยา่งทีมีการเติมสารทีตอ้งการ
ทดสอบเพือเพิมสญัญาณของสารนนัในการทดสอบเพือ ศึกษา % recovery ของวิธีทดสอบ 

   2.15.1.4 Spiked sample หมายถึง ตวัอยา่งทีมีการเติมสารทีตอ้งการ
ทดสอบหรือสารอืนเพือเพิมสญัญาณของสารนนัในการทดสอบเพือศึกษา % recovery ของวิธี
ทดสอบ อาจเป็นการ spiked เพือศึกษาผลของการเติม เช่น การ spiked สารปนเปือนเพือหาระดบั
ความเขม้ขน้ทีอาจมีผลต่อการทดสอบทีสนใจในตวัอยา่ง 

   2.15.1.5 Sample of known analyte content หมายถึง ตวัอยา่งทีทราบค่า
แน่นอนของสารทีสนใจทดสอบทีมีอยูใ่นองคป์ระกอบ สามารถนาํมาใชเ้ป็น reference material ได้
   2.15.1.6 Reference standard หมายถึง วสัดุหรืออุปกรณ์มาตรฐานทีมี
คุณภาพระดบัสูง ใชส้าํหรับสอบเทียบเท่านนัไม่ได ้ กาํหนดใหใ้ชส้าํหรับงานอืน และใหเ้ก็บรักษา 
และใชง้านในสถานทีทีกาํหนด 

   2.15.1.7 Certified reference material (CRM) หมายถึง วสัดุอา้งอิงทีค่า
ของสมบติัอยา่งหนึงทีไดรั้บการรับรอง โดยวิธีทีถกูตอ้งทางวิชาการพร้อมมีใบรับรองหรือสามารถ 
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สอบกลบัไดไ้ปยงัใบรับรองหรือเอกสารอืนใดทีออกโดยหน่วยงานทีใหก้าร รับรองใชใ้นการสอบ
เทียบเครืองมือประเมินการทดสอบหรือใชใ้นการกาํหนดค่าใหก้บัวสัดุอืน 

  2.15.2 การทดสอบความจาํเพาะเจาะจง 

   2.15.2.1 กรณีทีมี matrix blank วิเคราะห์ matrix blank กบั spiked matrix 

blank ถา้สญัญาณของ matrix blank นอ้ยมากเมือเทียบกบัสญัญาณของ spiked matrix blank แสดง
ว่าไม่มีการรบกวนจากสารอืนในตวัอยา่ง (ยกเวน้การวิเคราะห์สารตกคา้ง ซึงค่าของ blank มกัจะ
ใกลเ้คียงกบั analyte ทีระดบั detection limit) 

   2.15.2.2 กรณีไม่มี matrix blank วิเคราะห์ตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทีกาํลงัศึกษา 
และยนืยนัดว้ยเทคนิคอืน โดยเฉพาะเทคนิคทีให ้ spectral data เช่น mass spectrometry (MS), 

atomic emission spectrometry (AES), NMR, IR, UV, fluorescence เป็นตน้ โดยเปรียบเทียบกบั
สารมาตรฐาน ทงันีตอ้งทาํ method blank ดว้ย เพือ identify interference อืน ๆ ทีนอกเหนือจาก 
sample matrix 

   2.15.2.3 กรณีทีมีวิธีมาตรฐานทีมคีวามจาํเพาะเจาะจงต่อ sample matrix 

นนั วิเคราะห์ตวัอยา่งดว้ยวิธีทีกาํลงัศึกษา เปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน ถา้พบว่ามีการรบกวน ตอ้ง
หาสาเหตุและแกไ้ข หากพบว่ามากจาก matrix จะตอ้งปรับ (optimize) หรือดดัแปลง (modify) วิธี
ใหดี้ขึน 

  2.15.3 ขีดจาํกดัของการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) 

              Limit of detection (LOD) เป็นความเขม้ขน้ตาํสุดของสารทีสนใจใน
ตวัอยา่งทีวิธีทดสอบสามารถตรวจวดัไดด้ว้ยความเชือมนั  % โดยทีความเขม้ขน้ระดบันี ไม่อาจ
บอกเป็นปริมาณทีมคีวามถกูตอ้ง และเทียงตรงในระดบัทียอมรับได ้ เนืองจากความไม่แน่นอนมีค่า
สูง  
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2.16 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 ในปี 2003  Stephance Calderara และคณะ ไดท้าํการทดลองศึกษา fiber  ทีเหมาะสม
สาํหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารประกอบวตัถุระเบิด  โดยเครือง  GC/ECD  พบว่า   Fiber  

PDMS/DVB  เหมาะสาํหรับตรวจวิเคราะห์หาสารประกอบวตัถุระเบิดทีสุดเมือเทียบกบั fiber ชนิด
อืน ๆ 

 ปี 2004 Hazel E. Cullum และคณะไดท้าํการสาํรวจหาการปนเปือนของสารระเบิดแรงสูง
จากสถานทีสาธารณะ เช่นสถานีตาํรวจ สถานีขนส่ง โรงแรมในกรุงลอนดอน และเมืองรอบๆ ซึง
สามารถตรวจพบสารระเบิด RDX ไดแ้ต่ในปริมาณทีตาํมาก โดยใชเ้ทคนิค GC/TEA, GC/MS และ 
LC/MS  
 ปี 2004 Hulya KOYUNCU และคณะไดท้าํการทดสอบหาสารระเบิดจากมือผูต้อ้งสงสยั 
และเศษซากจากระเบิด โดยเทคนิค Ion Mobility Spectrometry (IMS) ซึงจากการทดสอบพบว่า
เทคนิค IMS มีความไวสูงกว่าเทคนิค GC และ GC/MS 

 ปี 2007  Dan Muller และคณะ ไดท้าํการทดลองวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบใน 

ตวัอยา่งทีเก็บจากสถานทีระเบิด  โดยทาํการเปรียบเทียบเครือง GC/MS/MS  กบั GC/TEA  พบว่า
เครือง GC/MS/MS สามารถวิเคราะห์สารประกอบ Nitro group เช่น 2,6-DNT, 4-NDPA และ 2-

NDPA ได ้และยงั สามารถวิเคราะห์สารทีไม่มีเขม่า (Smokeless powder) ทีไม่มีกลุ่ม Nitro group 

 ปี 2008 นางสาววิชชุดา วิชยานฤพล ไดท้าํการศึกษาการพฒันาเทคนิค GC-MS ในการ
ตรวจวิเคราะห์สารประกอบระเบิด โดยทาํการพฒันาวธีิการตรวจพิสูจน์หาสารระเบิดดว้ยเครือง
GC-MS จาํนวน 3 ชนิด คือ Nitroglycerin, TNT และ RDX 

 ปี 2009   นภาพร  กวัตระกลู ไดท้าํการศึกษาการตรวจหาสารระเบิดบนพืนผวิผา้ฝ้ายและ
ไมอ้ดัดว้ยเครืองไอออนสแกน. 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

บทที 3 
วธิีดําเนินการวจิยั 

 
3.1 อุปกรณ์และสารเคม ี
 3.1.1 เครืองมอื 
 
ตารางที 5 เครืองมือ 

เครืองมอื แหล่งทีมา 
Ion scan รุ่น 500DT      Smiths Detection 

Gas chromatograph  Mass spectrometer (GC/MS) 

รุ่น 5975 C  Inert XL 

Agilent  Technology 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  24 แสดงภาพเครือง Ion scan และ เครือง GC/MS  

    (a) Ion scan บริษทั Smiths Detection รุ่น 500DT 

     (b) Gas chromatograph  Mass spectrometer (GC/MS) บริษทั Agilent รุ่น  C inert XL 

(b) 
(a) 
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 3.1.2 อุปกรณ์ทีใช้ 
 
ตารางที 6 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ แหล่งทีมา 
เครืองลา้งความถีสูง      CREST 

Auto pipette ขนาด 20 ul GILSON 

Auto pipette ขนาด 100 ul GILSON 
Auto pipette ขนาด 200 ul GILSON 
Beaker ขนาด 20 ml THERMAX 
Vial ขนาด 20 ml CLEAN PAX 
Vial ขนาด 2 ml CLEAN PAX  
ผา้เก็บตวัอยา่ง Smiths Detection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 25 แสดงภาพผา้เก็บตวัอยา่ง 
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 3.1.3 สารเคมทีีใช้ 
 
ตารางที 7 สารเคมี 

สารเคม ี แหล่งทีมา 
Aetone      MERCK 

สารระเบิด Composition C-4 สรรพาวุธทหารบก 

สารมาตรฐานระเบิด EPA Method 529 IS Fortification 

Solution (ประกอบดว้ยระเบิด 14ชนิด) คือ 
AccuStandard, Inc. 

- Nitrobenzene 

- 2-Nitrotoluene 

- 3-Nitrotoluene 

- 4-Nitrotoluene 

- 1,3-Dinitrobenzene 

-  2,6-Dinitrotoluene 

- 2,4-Dinitrotoluene 

- 1,3,5-Trinitrobenzene 

- 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 

- Cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) 

- 4-Amino-2,6-dinitrotoluene   

- 3,5-Dinitroaniline   

- 2-Amino-4,6-dinitrotoluene 

- Tetryl   

สารมาตรฐานระเบิด Pentaerythritoltetranitrate (PETN) 

สารมาตรฐานระเบิด Nitroglycerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AccuStandard, Inc. 

AccuStandard, Inc. 
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3.2. วธิีการทดลอง 
 3.2.1. การเตรียมตวัอย่างเพอืทําการวเิคราะห์ 
  3.2.1.1. นาํสารระเบิด C4 (RDX) มาประมาณ 1 g จากนนัใหอ้าสาสมคัรจาํนวน 
10 คน สมัผสัสารระเบิดดว้ยมือทงั 2 ขา้ง (โดยปันเป็นกอ้นกลม) เป็นเวลา 1 นาที 
  3.2.1.2. จากนนัใหอ้าสาสมคัรลา้งมือดว้ยนาํเปล่าโดยเทนาํใหไ้หลผา่นมือ เป็น
เวลา 1 min. แลว้เช็ดมือใหแ้หง้ดว้ยผา้ขนหนู  
  3.2.1.3. อาสาสมัครสัมผ ัสสิงของซึงได้แก่  กระเป๋าสตางค์ และแฮนด์
รถจกัรยานยนต ์เป็นเวลา 1 นาที 

  3.2.1.4. นําผ ้าเก็บตัวอย่างมาเก็บตัวอย่างโดยเช็ดกระเป๋าสตางค์ แฮนด์
รถจกัรยานยนตแ์ละมือของอาสาสมคัรอยา่งละ 2 แผน่ 

  3.2.1.5. จากนันนาํผา้เก็บตวัอย่างไปตรวจสอบดว้ยเครือง Ion scan รุ่น 500DT 

และตรวจสอบดว้ยเครือง GC-MS ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 26 แสดงภาพมือสมัผสัสารระเบิดและสมัผสัสิงของต่างๆ 

 (a) มือสมัผสัสารระเบิด RDX (b) และ (c) มือสมัผสัสิงของต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที 27 แสดงภาพผา้เก็บตวัอยา่งเช็ดมือและเช็ดสิงของต่างๆ 

  (a) ผา้เก็บตวัอยา่งเช็ดจากมือ (b) แฮนดร์ถจกัรยานยนตแ์ละ (c) กระเป๋าสตางค ์

(c) (b) (a) 

(a) (b) (c) 
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 3.2.2. ขันตอนการตรวจสอบด้วยเครืองไอออนสแกน Smith detection 400B 
  3.2.2.1. นาํผา้เก็บตวัอยา่งวางตรงช่องของเครืองไอออนสแกน ดว้ยการวางใหด้า้น
ทีเช็ดหรือสมัผสักบัตวัอยา่งหงายขึนหรืออยูด่า้นบน แลว้เลือนสไลดเ์ขา้ไปยงัช่องตรวจวิเคราะห์ 
 

 

 

 

 

ภาพที 28 แสดงภาพช่องสาํหรับใส่ผา้เก็บตวัอยา่ง 

 

  3.2.2.2. เครืองจะทาํการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่าง และแสดงผลการตรวจผ่านหน้า
จอแสดงผลต่อไป 

  3.2.2.3. ผา้เก็บตวัอย่าง จะถูกให้ความร้อนดว้ยพลงังานจากกระแสไฟฟ้าภายใน
ตวัเครืองไอออนสแกนเพือใหอ้นุภาคของสารกลายเป็นไอระเหย แลว้ไอระเหยนีจะถูกลมทีสะอาด
จากตวัเครืองเป่าผา่นช่องทางเดินของสาร เขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์สาร 

  3.2.2.4. ขณะทีเครืองทาํงาน หนา้จอของเครืองไออนสแกนจะเป็นสีเขียว และคาํ
ว่า READY TO ANALYZING จะแสดงขึนทีหนา้จอ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 29 แสดงภาพหนา้จอสีเขียวแสดงสถานะกาํลงัทาํงาน 
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  3.2.2.5 ถา้เครืองไอออนสแกนตรวจไม่พบสารระเบิดจะแสดงไฟหน้าจอสีเขียว 
และคาํว่า No Alarm detected ใหน้าํผา้ Swab ออกจากช่องตรวจ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 30 แสดงภาพหน้าจอสีเขียวแสดงสถานะการตรวจไม่พบสารระเบิดและคาํเตือนให้นาํผา้ 
Swab เก็บสารตวัอยา่งออก 

  3.2.2.6 ถา้เครืองไอออนสแกนตรวจพบสารระเบิด จะมีสัญญาณเตือน ไฟหน้า
จอสีแดง และแสดงคาํว่า ALARM พร้อมทงัแสดงชือสารทีตรวจพบบนหน้าจอ พร้อมผลการ
วิเคราะห์ตามประเภทของสาร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 31 แสดงภาพหนา้จอสีแดง และแสดงชือสารทีตรวจพบ 
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 3.2.3 ขันตอนการนําไปตรวจสอบด้วยเครือง GC-MS 
  3.2.3.1 การหาความจาํเพาะเจาะจง (Specificity) 
   3.2.3.1.1. นาํผา้ ion scan ใส่ใน vial ขนาด 20 ml และทาํการ Spike สาร
มาตรฐานทงั 16 ชนิดทีปริมาณ 20 ug/ml ลงบนผา้ ion scan 

   3.2.3.1.2. เติม acetone ปริมาณ 5 ml และนาํไป sonicate เป็นเวลา 5 นาที 

   3.2.3.1.3. ดูดสารละลายออก ทาํการสกดัซาํ 3 ครัง 
   3.2.3.1.4. นาํสารละลายทีไดไ้ประเหยแหง้ และนาํมาละลายดว้ย acetone 
ปริมาณ 200 ul 

   3.2.3.1.5. นาํไปวิเคราะห์ดว้ยเครือง GC/MS (EI mode) ดงัสภาวะของการ
ทดลองดงันี 

 
 สภาวะทีใชใ้นการวิเคราะห์ของเครือง  GC/MS 

 -  Gas chromatograph  Mass spectrometer (GC/MS) บริษทั Agilent  รุ่น   C inert XL  

   Injection volume  : 1 ul  

   Oven Program  : 70 C for 1 min 

       Then 30 C/min to 120 C  

Then 10 C/min to 200 C                     

Then 60 C/min to 280 C for 2.5 min                

   Total flow  : 64.53 ml/min 

 Mode   : Pulsed  Split less 

 Split Ratio  : 20 : 1 

 Aux   : 200 C 

 Column    : DB 5-MS  

     (12 m. x 0.2 mm. x 0.33 um) 

  3.2.3.2 ขีดจาํกดัของการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) 
   3.2.3.2.1 นาํสารละลายมาตรฐานทงั 16 ชนิด มา Spike ลงผา้ Ion scan ซึง
ใชเ้ก็บตวัอยา่ง 
   3.2.3.2.2 นาํมาสกดัดว้ย acetone เหมือนขนัตอนในขอ้ 3.2.3.1.2 
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   3.2.3.2.3 นาํสารละลายทีไดม้าทาํการเจือจางและนาํไปฉีดดว้ยเครือง GC-

MS ตามสภาวะการทดลองในขอ้ 3.2.3.1.5 

   3.2.3.2.4 ทาํการเจือจางลงไปเรือยๆ จนถึงระดบัความเขม้ขน้ตาํสุดที
เครืองไม่สามารถตรวจพบสารระเบิดได ้
    3.2.3.2.5 ทาํการบนัทึกผลการทดลองทีได ้

  3.2.3.3 การทดสอบผ้าเกบ็ตวัอย่างทีทําการวจิยัและตวัอย่างจริงจากทีเกดิเหตุ 
   3.2.3.3.1. นาํผา้เก็บตวัอยา่งและผา้เก็บตวัอยา่งทีเก็บมาจากสถานทีเกิด
เหตุ จาํนวน 30 ตวัอยา่ง ทงัสองแผน่ ใส่ในขวด vial ขนาด 20 ml  

   3.2.3.3.2. ทาํการทดลองเหมือนกบัขอ้ 3.2.3.1.2. 
   3.2.3.3.3. นาํไปฉีดดว้ยเครือง GC-MS และทาํการประมวลผลต่อไป 
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บทที 4 

ผลการทดลอง 

กกกกกกกกงานวิจัยนีศึกษาถึงความคงอยู่ของสารระเบิดทีสัมผสักับบุคคลและสิงของทีมีการ
สัมผสัจากผูที้มีการสัมผสักับสารระเบิด โดยการวิเคราะห์ใช้เครืองไอออนสแกนยีห้อ Smiths 

Detection รุ่น 500DT ในการตรวจเบืองตน้ หลงัจากนนัใชเ้ครือง GC-MS ในการตรวจเพือยนืยนัผล
การวิเคราะห์ โดยจะใชเ้ป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาตวัผูป้ระกอบระเบิดหรือผู ้
ทีมีส่วนร่วมในการประกอบระเบิดต่อไป 

 

4.1 ผลการศึกษาสารละลายมาตรฐานระเบดิทัง 16 ชนิด โดยเทคนิค GC-MS 

 จากผลการวิเคราะห์โดยนาํสารละลายมาตรฐานระเบิดทงั 16 ชนิด มา Spike ลงบนผา้เก็บ
ตวัอยา่งและนาํมาสกดัและวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค GC-MS ไดผ้ลการทดลองดงัโครมาโตแกรมดงั
แสดงในรูปที 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 32 แสดงภาพโครมาโตแกรมของสารระเบิดทงั 16 ชนิด ทีความเขม้ขน้ 20 ug/ml 
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 จากรูปที 33 พบว่าทาํการวิเคราะห์สารระเบิดทงั 16 ชนิด ซึงเป็นสารระเบิดจาก Standard 

mix 14 ตวั (ดงัแสดงในตาราง 8), สาร Standard PETN 1 ตวั และสาร Standard Nitroglycerin 1 ตวั
เนืองจากเป็นสารทีมีใชใ้นการผลิตระเบิดชนิดต่าง ๆ จากการทดสอบความจาํเพาะของวิธีโดยการ
ทดสอบความสามารถในการแยกพีคของ Nitrobenzene, 2-Nitrotoluene, 3-Nitrotoluene, 4-

Nitrotoluene, PETN, Nitroglycerin, 1,3-Dinitrobenzene, 2,6-Dinitrotoluene, 2,4-Dinitrotoluene, 

1,3,5-Trinitrobenzene, TNT, RDX, 4-Amino-2,6-dinitrotoluene, 3,5-Dinitroaniline, 2-Amino-4,6-

dinitrotoluene, Tetryl  ออกจากกนั  พบว่าวิธีการวิเคราะห์มีความจาํเพาะต่อสารระเบิดทงั 16 ชนิด 
โดยสารแต่ละชนิดมี Retention time ทีแยกออกจากกนั  และมี m/z ทีแตกต่างกนั ซึงสารแต่ละชนิด
มีค่า RT ดงัแสดงในตารางที 8 

ตารางที 8 แสดงค่า Retention time ของสารระเบิดแต่ละชนิด 

 

 

 

ลาํดบั ชนิดของสาร Retention time (RT) 

1 Nitrobenzene 2.606 

2 2-Nitrotoluene 3.150 

3 3-Nitrotoluene 3.453 

4 4-Nitrotoluene 3.615 

5 PETN 3.983 

6 Nitroglycerin 4.797 

7 1,3-Dinitrobenzene 5.830 

8 2,6-Dinitrotoluene 5.904 

9 2,4-Dinitrotoluene 6.714 

10 1,3,5-Trinitrobenzene 8.469 

11 TNT 8.520 

12 RDX 10.312 

13 4-Amino-2,6-dinitrotoluene 10.896 

14 3,5-Dinitroaniline 11.011 

15 2-Amino-4,6-dinitrotoluene 11.223 

16 Tetryl 11.639 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

 

เมือนาํมายนืยนัผลดว้ยการใช ้Mass spectrum ในการตรวจ พบว่ารูปที 34 แสดงการวิเคราะห์โดยใช ้
Mass spectrum ของสารมาตรฐาน RDX  

 

 

ภาพที 33 แสดงภาพ Chromatogram Mass spectra ของสารระเบิด RDX ที RT   10.00 นาที โดย   
Mass/charge ratio  หลกัของ RDX  คือ   , 30  และ    m/z 

 จากรูปพบการแตก m/z ที 46, 30 และ 120 ตามลาํดบั ซึงเป็นค่าทีเฉพาะเจาะจงต่อสาร
ระเบิด RDX 
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4.2 ขีดจาํกดัของการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) 

 การศึกษาหาปริมาณทีตาํทีสุดของสารประกอบวตัถุระเบิด RDX ทีสามารถวิเคราะห์ได ้ 
โดยเครือง GC/MS  โดยทาํการ Spike สารประกอบวตัถุระเบิด RDX บนผา้เก็บตวัอยา่ง จากนนัทาํ
การเจือจางสารละลายลงไป และนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเครือง GC-MS ทาํการเจือจางจนถึงระดบัความ
เขม้ขน้ตาํสุดทีเครืองไม่สามารถตรวจพบสาระเบิดได ้ โดยทาํการวิเคราะห์ซาํ 7 ซาํ ไดผ้ลการ
ทดลองดงัตารางที 12 

ตารางที 12 แสดงค่าปริมาณสารระเบิด RDX ความเขม้ขน้ตาํสุดทีสามารถตรวจได ้ 

 

 จากตารางทดลองพบว่า สามารถตรวจพบสาร RDX ไดที้ระดบัตาํสุดคือ 4 ug/ml ใน
ตวัอยา่งการทดสอบผา้เก็บตวัอยา่งทีทาํการวจิยั 

ชนิดของสาร ปริมาณ (ug/ml) 
RDX 4 
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4.3 การตรวจสารระเบิดจากมอืของผู้ประกอบระเบิดและสิงของทีผู้ประกอบระเบิดสัมผัสหลังจาก
ล้างมอืแล้ว ด้วยเครืองไอออนสแกน 500DT 

 จากการศึกษาการตรวจหาสารระเบิดดว้ยผา้เก็บตวัอยา่งซึงเช็ดจากมืออาสาสมคัรหลงัจาก
ลา้งมือดว้ยนาํเปล่า และสมัผสัสิงของซึงไดแ้ก่ กระเป๋าสตางคแ์ละแฮนดร์ถจกัรยายนต ์ จาํนวน 10 

คน ไดผ้ลการทดลองแสดงดงัตารางที 9 

ตารางที 9 การตรวจพบสารระเบิดจากทีต่างๆดว้ยเครืองไอออนสแกน 

คนท ี มอื กระเป๋าสตางค์ แฮนด์รถจกัรยานยนต์ 

1 + (48%) + (61%) + (62%) 

2 + (75%) + (62%) + (68%) 

3 + (67%) + (58%) + (60%) 

4 + (65%) + (55%) + (54%) 

5 + (62%) + (51%) + (51%) 

6 + (50%) + (48%) + (44%) 

7 + (57%) + (44%) + (69%) 

8 + (55%) + (62%) + (74%) 

9 + (52%) + (64%) + (68%) 

10 + (50%) + (59%) + (55%) 

 + หมายถึงเครืองไอออนสแกนตรวจพบสารระเบิด RDX 

 ( %) หมายถึงเปอร์เซนตที์แสดงทีหนา้จอ 

 จากการทดลองพบว่าสามารถตรวจพบบนตวัอยา่งทุกตวัอยา่ง แมว้่าผูที้สมัผสัสารประกอบ
ระเบิดจะทาํการลา้งมือดว้ยนาํสะอาดแลว้ก็ตาม  
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กกกก กกก 

ภาพที 34 แสดงภาพผลการตรวจพบสาร RDX จากกระเป๋าสตางค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 35 แสดงภาพผลการตรวจพบสาร RDX จากแฮนดร์ถจกัรยายนยนต ์
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ภาพที 36 แสดงภาพผลการตรวจพบสาร RDX จากมือผูส้มัผสัระเบิด 

 

 เมือนาํผา้เก็บตวัอยา่งทีตรวจพบ Positive ดว้ยเครือง Ion scan นาํมาสกดัและตรวจวิเคราะห์
ดว้ยเทคนิค GC-MS พบว่า ผลการทดลองแสดงผลดงัตารางที 10 ซึงพบว่าทุกตวัอยา่งสามารถตรวจ
พบ RDX ดว้ยเทคนิค GC-MS 
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ตารางที 10 การตรวจสารระเบิดดว้ยเครือง GC-MS 

คนท ี มอื กระเป๋าสตางค์ แฮนด์รถจกัรยานยนต์ 

1 RDX RDX RDX 

2 RDX RDX RDX 

3 RDX RDX RDX 

4 RDX RDX RDX 

5 RDX RDX RDX 

6 RDX RDX RDX 

7 RDX RDX RDX 

8 RDX RDX RDX 

9 RDX RDX RDX 

10 RDX RDX RDX 

 

 จากตารางการทดลองนาํผา้เก็บตวัอยา่งทีเช็ดจากมือทีลา้งมือแลว้หลงัสมัผสัสารระเบิด C4 

และเช็ดจากสิงของทีสมัผสัหลงัลา้งมือ จากนนันาํผา้เก็บตวัอยา่งไปตรวจดว้ยเครืองไอออนสแกน 
400B แลว้นาํมาสกดัฉีดเขา้เครือง GC-MS ผลทีไดส้ามารถตรวจพบสารระเบิด RDX จากมือ และ
สิงของต่างๆ (กระเป๋าสตางคแ์ละแฮนดร์ถจกัรยานยนต)์ได ้ โดยโครมาโตแกรมของสารระเบิด 
RDX ทีตรวจพบจากการเช็ดจากแฮนดม์อเตอร์ไซด ์ แสดงดงัภาพที 37 , ตวัอยา่งจากมือ แสดงดงั
ภาพที 38 และตวัอยา่งจากกระเป๋าสตางค ์ แสดงดงัภาพที 39 และจากการใชผ้า้เก็บตวัอยา่งเพือ
ตรวจสอบ Blank ของมือ กระเป๋าสตางคแ์ละแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ พบว่าผลเป็น Negative 

(แสดงผลในภาคผนวก) 
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ภาพที 37 แสดงภาพโครมาโตแกรมของสารระเบิด RDX ทีตรวจพบจากแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์
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ภาพที 38 แสดงภาพโครมาโตแกรมของสารระเบิด RDX ทีตรวจพบจากมือ 
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ภาพที 39 แสดงภาพโครมาโตแกรมของสารระเบิด RDX ทีตรวจพบจากกระเป๋าสตางค ์
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4.4 การวเิคราะห์ตวัอย่างจริงทีเกบ็จากทีเกดิเหตุ  
 จากตารางผา้เก็บตวัอยา่งทีเก็บจากตวัอยา่งจริงจากพืนทีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึง
จะถกูตรวจเบืองตน้ดว้ยเครืองไอออนสแกนจากหอ้งปฏิบติัการ ของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ ณ ค่าย
อิงคยทุธบริหาร จงัหวดัปัตตานี มาก่อนลาํดบัหนึงแลว้ ซึงหากมีการตรวจพบสารระเบิด จะถกูส่ง
มาตรวจยนืยนั ณ หอ้งปฏิบติัการสาํนกัตรวจพิสูจน์ทางเคมี ดว้ยเครือง GC-MS อีกครัง ซึงพบว่าผล
การตรวจยนืยนัสามารถตรวจพบสารระเบิด RDX ไดจ้ากทงั มือ กระเป๋าสตางค ์ และแฮนด์
รถจกัรยานยนต ์ นอกจากนีสามารถตรวจพบไดจ้ากสิงของทีสมัผสัในชีวิตประจาํวนัไดอี้กดว้ยซึง
ไดแ้ก่ เสือผา้ โทรศพัทมื์อถือ สวิตชเ์ปิดปิดไฟฟ้า นาฬิกาขอ้มือ และโทรทศัน์ เป็นตน้ 

 

ตารางที 11 ผลการตรวจสารระเบิดดว้ยตวัอยา่งทีเก็บจากทีเกิดเหตุ 

ลาํดบัที รหัสวตัถุพยาน ชนิด ผลการตรวจ 

1 - 83-xxxx-xx แฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ RDX 

2 -200094-xxxx-xx แฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ RDX 

3 - -xxxx-xx แฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ RDX 

4 4- -xxxx-xx แฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ RDX 

5 4- -xxxx-xx แฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ RDX 

6 4- -xxxx-xx แฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ RDX 

7 4-6 251-xxxx-xx กระเป๋าสตางค ์ RDX 

8 4- 2-xxxx-xx กระเป๋าสตางค ์ RDX 

9 - 2-xxxx-xx กระเป๋าสตางค ์ RDX 

10 - 1-xxxx-xx กระเป๋าสตางค ์ RDX 

11 - 4-xxxx-xx กระเป๋าสตางค ์ RDX 

12 - 83-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

13 - 83-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

14 - 83-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

15 - 84-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

16 - 84-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

17 - 92-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 
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ตารางที 11 (ต่อ)  
ลาํดบัที รหัสวตัถุพยาน ชนิด ผลการตรวจ 

18 - 91-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

19 - 91-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

20 - 94-xxxx-xx มือซา้ยขวา RDX 

21 - 83-xxxx-xx เสือผา้ RDX 

22 - 83-xxxx-xx เสือผา้ RDX 

23 - 83-xxxx-xx เสือผา้ RDX 

24 4- 8 -xxxx-xx เสือผา้ RDX 

25 4- 8 -xxxx-xx สวิตชไ์ฟ RDX 

26 4- -xxxx-xx สวิตชไ์ฟ RDX 

27 4- -xxxx-xx นาฬิกาขอ้มือ RDX 

28 4- 8-xxxx-xx โทรศพัทม์ือถือ RDX 

29 - 1-xxxx-xx โทรศพัทม์ือถือ RDX 

30 - 4-xxxx-xx โทรทศัน ์ RDX 
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บทที 5 
สรุปและอภิปรายผล 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

 การศึกษาทดลองนีเป็นการศึกษาการคงอยูข่องการปนเปือนสารระเบิด RDX ดว้ยการ
ทดสอบเบืองตน้โดยเทคนิค Ion Mobility Spectrometer (IMS) ดว้ยเครืองไอออนสแกน รุ่น 500DT 

จากนนัทาํการตรวจยนืยนัผลโดยเทคนิค Gas Chromatograph / Mass Spectrometer ดว้ยเครือง GC-

MS การทดลองใชอ้าสาสมคัรจาํนวน 10 คน สมัผสัระเบิด C4 (ซึงมีส่วนผสมหลกัคือสารระเบิด 
RDX) จากนนัลา้งมือดว้ยนาํเปล่า เช็ดมือใหแ้หง้ จากนนัใหอ้าสาสมคัรสมัผสัสิงของ ซึงไดแ้ก่ 
กระเป๋าสตางค ์และแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์หลงัจากนนัผูท้าํการวจิยัจะใชผ้า้เก็บตวัอยา่ง  เช็ดมือของ
อาสาสมคัร เช็ดกระเป๋าสตางคแ์ละเช็ดจากแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ อยา่งละ 2 แผน่ แลว้นาํผา้เก็บ
ตวัอยา่งดงักล่าวไปตรวจเบืองตน้ดว้ยเครืองไอออนสแกน หลงัจากนนันาํผา้เก็บตวัอยา่งทีผา่นการ
ตรวจแลว้ ไปสกดัสารระเบิด แลว้นาํไปตรวจยนืยนัผลดว้ยเครือง GC-MS 

 จากการทดลองการศกึษาหาค่า LOD ของสารระเบิด RDX นนั ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ารมาตรฐาน 
RDX ซึงทราบค่าทีแน่นอน โดยค่า LOD ของสารระเบิด RDX อยูที่ 4 ug  และในการหาค่าความ
ความจาํเพาะของวิธี ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ารมาตรฐานระเบิดจาํนวน 16 ชนิด รวมกนัแลว้ฉีดเขา้เครือง GC-

MS ซึงผลจากการทดสอบความจาํเพาะของวิธี โดยการทดสอบความสามารถในการแยกพีคพบว่า
วิธีการวิเคราะห์มีความจาํเพาะต่อสารระเบิดทงั 16 ชนิด โดยสารแต่ละชนิดมี Retention time ทีแยก
ออกจากกนั อยา่งไรกต็าม ในการทดลองนีใชร้ะเบิดทางทหาร (Military explosives) มาทาํการ
ทดสอบซึงจะไม่ทราบปริมาณของสารระเบิด RDX ทีแน่ชดัไดเ้นืองจากแต่ละแหล่งผลิตจะมีสาร
ระเบิด RDX ในปริมาณทีแตกต่างกนัและสารบนผา้เก็บตวัอยา่งมีปริมาณนอ้ยมากซึงไม่สามารถหา
ปริมาณได ้

 จากการทดลองเมืออาสาสมคัรไดส้มัผสักบัสารทีใชใ้นการประกอบระเบิดและผา่นการลา้ง
มือพบว่า เมือใชผ้า้เก็บตวัอยา่งเช็ดจากมือ กระเป๋าสตางคแ์ละแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์ สามารถตรวจ
พบสารระเบิด RDX ไดด้ว้ยเครืองไอออนสแกน และเครือง GC-MS ซึงผลการทดลองพบว่า
สามารถตรวจพบในทุกตวัอยา่งและจากตวัอยา่งทีเก็บจากคดีทีเกิดขึนในพืนทีจริง พบว่าเมือตรวจ
พบดว้ยเครือง Ion scan และนาํมาตรวจวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค GC-MS ก็ตรวจพบ RDX ในทุก
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ตวัอยา่งเช่นเดียวกนั  จากผลการทดลองยนืยนัว่าผูที้สมัผสัสสารประกอบระเบิด C4 หากมกีาร
ลา้งทาํความสะอาดมือดว้ยนาํเปล่า จะยงัคงมีการปนเปือนของสารระเบิด และหากไปสมัผสัสิงของ
ต่างๆ ก็อาจทาํใหสิ้งของนนัๆ มีการปนเปือนของสารระเบิด RDX ไดด้ว้ยเช่นกนั ซึงมีความ
สอดคลอ้งการงานวจิยัหลายๆงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองนี ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที 2 ดงันนั
การวจิยันีจะช่วยพิสูจนย์นืยนัถึงการตรวจพบสารประกอบวตัถุระเบิดและช่วยเจา้หนา้ทีปฏิบติังาน
ในพืนทีจริง ผลการตรวจพิสูจน์ทีไดย้อ่มมีความน่าเชือถือไดด้ว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตามการติดทน
หรือคงอยูบ่นสิงของต่างๆ ขึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการลา้งมือ ปริมาณความ
เขม้ขน้ของสาร อุณหภูมิ ความชืน ลกัษณะการสมัผสักบัสิงของ ซึงลว้นแต่มีผลต่ออตัราการระเหย
ของสาร (Krausa, 2008) ทาํใหม้ีผลต่อการตรวจหาสารระเบิดไดเ้ช่นกนั  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 มีการศึกษาถึงการทาํความสะอาดมือ ดว้ยนาํยาทาํความสะอาดหลากหลายชนิดใน
ทอ้งตลาด 

 5.2.2 เพิมการศึกษาในสารประกอบระเบิดชนิดอืนๆ มากขึน 
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(1) โครมาโตแกรมของ Blank Extracted 

(2) โครมาโตแกรมของ Blank Dissolved 
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(3) โครมาโตแกรมของ Blank จากมือ 

(4) โครมาโตแกรมของ Blank จากแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์
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(5) โครมาโตแกรมของ Blank จากกระเป๋าสตางค ์

(6) โครมาโตแกรมจากแฮนดร์ถจกัรยานยนต ์อนัที 1 
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