
วัตถุระเบิดและการท าลาย 





ในการท าลายเครื่องกีดขวางทางทหาร และใช้ใน
งานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

-ชนิด คุณลักษณะพิเศษตลอดจนการใช้วัตถุระเบิด 
-การเตรียมการ การวางดินระเบิดตลอดจนการจุดระเบิด 
-สูตรการค านวณหาดินระเบิด 
-วิธีการท าลายแบบประณีต และเร่งด่วน 
-กฎความปลอดภัยต่างๆ 
-การจับถือ ขนส่ง และเก็บรักษาวัตถุระเบิด 
-การใช้ดินระเบิดที่เหมาะสมต่อการท าลาย 



ด้วยไฟ 
ด้วยน้ า 
ด้วยวัตถุระเบิด 
ด้วยเครื่องมือกล 
ด้วยอาวุธยิง 

การท าลายทางทหาร จะท าลาย
ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่สถานที ่
และเป้าหมายที่จะท าลาย 



การท าลายด้วยวัตถุระเบิดเราสามารถใช้ได้ทั้งในการรุก  การตั้งรับ 

ใช้วัตถุระเบิดในการท าลายฉากขัดขวางของข้าศึก 

ใช้วัตถุระเบิดเป็นเครื่องกีดขวาง เพื่อรั้งหน่วงหรือจัดการข้าศึก 



คือ สสารซึ่งเมื่อได้รับความร้อน การเสียดสี การกระทบ
กระแทก หรือได้รับแรงกระตุ้นเริ่มแรกอย่างเหมาะสม จะท า
ให้เกิดเป็นสารอย่างใหม่หรือกลายเป็นแก๊สจ านวนมาก  
แยกชนิดของวัตถุระเบิดด้วยความเร็วในการระเบิด 
 

วัตถุระเบิดทางทหาร 



การแบ่งประเภทวัตถุระเบิด 
ก.วัตถุระเบิดแรงต่ า  (เผาไหม้จากของแข็งเป็นแก๊สอย่างช้าๆ สม่ าเสมอ)              
 - อัตราเร็วในการระเบิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 400 เมตร/วินาท ี  
    ( 1,312 ฟุต/วินาที  )                 
 - เหมาะสมอย่างมากเม่ือต้องการให้เกิดผลในการผลักดัน                       
 - บรรจุเป็นดินขับในกระสุน , ไส้ชนวนฝักแคเวลา , ดินด า  
 
ข.วัตถุระเบิดแรงสูง (เปลี่ยนแปลงเป็นแก๊สอย่างรวดเร็ว)  
  - อัตราเร็วในการระเบิดตั้งแต่ 1,000 เมตร/วินาที (3,280 ฟุต)/ วินาที           
    จนถึง 8,500 เมตร/วินาท(ี28,888ฟุต)/วินาท ี  
             - บรรจุเป็นดินระเบิดแท่ง ทุ่นระเบิด กระสุนปืนใหญ่ ลูกระเบิด ฯลฯ 
  
 



ปัจจัยความมีประสิทธิผลสัมพัทธ์ 

การท าลายทางทหารที่เกี่ยวกับการระเบิดตัดหรือระเบิด
แตกหัก  ปริมาณของการใช้ดินระเบิดจะมีการปรับเปลี่ยน  
ด้วยปัจจัยตัวก าลังเปรียบเทียบ  โดยใช้ค่าของดินระเบิด 
ทีเอ็นที เป็นหลัก 



1.ผลิตจากวัตถุดิบที่หาง่าย ราคาถูก 
2.ทนต่อการสั่นสะเทือน เสียดสี และ สามารถ  ประกอบในการจุดระเบิดได้ง่าย 
3.มีคุณสมบัติที่ทนต่อทุกสภาพภมูิอากาศ ในช่วงอุณหภูมิ    -80’F ถึง +165’F 
4.มีความหนาแน่นมาก (น้ าหนัก ต่อ หน่วยของปริมาตร) 
5.สามารถใช้ใต้น้ าและที่มีอากาศชื้น 
6.มีพิษน้อย เมื่อเก็บรักษา,จับถือ และระเบิด 
7.มีขนาดรูปร่างเหมาะสมในการบรรจุ ,เก็บรักษา ,แจกจ่าย, จับถือ และการวาง 
8.มีอ านาจผลักดันต่อหน่วยสูง 
 





แอมโมเนียมไนเตรท  
AMMONIUM NITRATE (0.42) 

-เป็นวัตถุระเบิดที่มีความไวในการระเบิดน้อย
ที่สุด ในบรรดาวัตถุระเบิดทางทหาร 
-ต้องมีดินขยายการระเบิดช่วยในการระเบิด 
-เหมาะส าหรับท าหลุมระเบิดหรือคู 
-ไม่เหมาะที่จะน าไปใช้ใต้น้ า 



พีอีทีเอ็น (PETN) 
(1.66) 

-เป็นวัตถุระเบิดที่มีความไวสูงและมีอ านาจมากที่สุด 
-ใช้เป็นดินขยายการระเบิด 
-บรรจุในชนวนฝักแคระเบิด หรือเชื้อประทุไฟฟ้า 
-ไม่ละลายน้ า  สามารถใช้ใต้น้ า 



อารด์ีเอ็กซ์  RDX (1.60) 

-มีความไวในการระเบิดมาก  มีอ านาจในการท าลายสูง 
-บรรจุในเชื้อประทุไฟฟ้า M6  และเชื้อประทุชนวน M7 

-ใช้เป็นดินขยายการระเบิด 
-ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนผสมท าดินระเบิดชนิดอื่น 



ทีเอ็นที TNT (1.00) 

-ประเทศเยอรมนีผลิตขึ้นใช้เป็นชาติแรก 
-เป็นดินระเบิดมาตรฐานทางทหาร  มีลักษณะเป็นผลึกสีเหลืองอ่อน   
มีความคงทน  มีความไวในการระเบิดน้อย   
-ใช้เป็นดินระเบิดท าลายทั่วไป บรรจุในลูกระเบิด  ทุ่นระเบิด   
กระสุนปืนใหญ่ 
-เป็นวัตถุระเบิดหลักทางทหาร  ใช้เป็นตัวก าลังเปรียบเทียบอ านาจ 
การระเบิดกับวัตถุระเบิดชนิดอื่น 



เทตตริล  TETRYL (1.25) 

-มีความไวและมีอ านาจการระเบิดมากว่า ทีเอ็นท ี
-ใช้เป็นดินขยายการระเบิด  ใช้ท าวัตถุระเบิดและ 
ใช้ในการระเบิดท าลาย 



ดินด า 
(BLACK POWDER) 0.55 

-เป็นวัตถุระเบิดที่เก่าแก่และรู้จักกันมานาน 
-ดินด าเป็นส่วนผสมของ โปแตสเซียมหรือโซเดียมไนเตรท  
กับถ่านโค๊กและก ามะถัน 
-ดินด าใช้ในชนวนฝักแคเวลา  ดินปะทุ เครื่องจุดบางชนิด 
เพื่อเป็นการถ่วงเวลา 



อมาตอล AMATOL (1.17) 

เป็นส่วนผสมของแอมโมเนียมไนเตรทและทีเอ็นที 
อมาตอล 80-20 ( อมาตอล 80 แอมโมเนียมไนเตรท 20 ) 
ใช้บรรจุในบังกะโลตอร์ปิโดรุ่นเก่า 



COMPOSITION  C2 C3 

C2 ( RDX 80% และดินระเบิดพลาสติก 20% ) 

C3 ( RDX 77% และดินระเบิดพลาสติก 23% ) 

-ทั้งสองชนิดอ่อนและปั้นได้ ณ อุณหภูมิระหว่าง 20F ถึง  
+125F 
-ใช้เป็นดินระเบิดในการท าลาย  ท าดินระเบิดแท่ง 



COMPOSITION  C4 (1.34) 

-ประกอบด้วยดินระเบิด RDX 91%  
วัสดุที่เป็นพลาสติกที่มิใช่ดินระเบิด 9% 

-มีอ านาจเท่ากับ COMPOSITION C3  
แต่สามารถรักษาสภาพได้ดีกว่า คงทนต่อการกัดเซาะของน้ าได้ดี  
เมื่อใช้ใต้น้ า 
 













9 นิว้ 

15 นิว้ 

15  ½ นิว้ 





ดนิขยายการระเบิด  

      T.N.T 

อมาตอล หัวครอบ 

ปลอกขอ้ตอ่ 

5 ฟุต 

2 1/8 นิว้ 





























































 



1. ระบบการจดุระเบิดดว้ยเช้ือปะทชุนวน 

2. ระบบการจดุระเบิดดว้ยเช้ือปะทไุฟฟ้า 

3. ระบบการจดุระเบิดดว้ยฝักแคระเบิด 



 ตดัชนวนฝักแคเวลาท้ิง 6 น้ิว แลว้ทดสอบอตัราการลกุไหม ้

 ตดัชนวนฝักแคเวลาตามความยาวท่ีตอ้งการ 

 ตรวจเช้ือปะทชุนวน 

 น าเช้ือปะทชุนวนประกอบกบัชนวนฝักแคเวลา 

 บีบเช้ือปะทชุนวนใหติ้ดกบัฝักแคเวลา  

 น าเช้ือปะทชุนวนประกอบเขา้กบัดินระเบิด 

 ประกอบเครื่องจดุชนวน หรือใชไ้มขี้ดจดุ 



เคร่ืองจดุชนวน ชนวนฝักแคเวลา 

คีมบบีเชื้อปะทุ 

เชื้อปะทุชนวน 









 เตรยีมอปุกรณใ์นการจดุระเบิด 

 วางสายไฟจดุระเบิดจากดินระเบิดไปยงัต าบลจดุ

ระเบิด 

 ทดสอบสายไฟจดุระเบิดดว้ยกลัวานอมิเตอร ์

 ทดสอบเช้ือปะทไุฟฟ้า 

 ต่อวงจรจดุระเบิด (อนกุรม,ขนาน,ผสม) 



 ต่อสายจดุระเบิดเขา้กบัสายของเช้ือปะทไุฟฟ้า 

 สอดเช้ือปะทไุฟฟ้าเขา้ไปในดินระเบิด 

 ตรวจสอบวงจรจดุระเบิดอีกครัง้ 

 ท าการจดุระเบิด 

   ขอ้ควรระมดัระวงั 

    - ถา้เชื้อปะทุไฟฟ้ามากกวา่ 2 ดอกขึ้นไปตอ้ง    

      เป็นชนิดเดียวกนั ผลิตจากบริษทัเดียวกนั 



เคร่ืองจดุระเบดิ เชื้อปะทุไฟฟ้า สายไฟจดุระเบดิ 



จกุเกลยีวเสยีบเชื้อปะทุ ถอดตวัลดัวงจรออก 

เชื้อปะทุไฟฟ้า 

กลัวานอมเิตอร์ 



พนัดว้ยเชอืกหรือลวด 

ฉนวนภายนอก 

สายจดุระเบดิ 

สายเชื้อปะทุไฟฟ้า 

สายเชื้อปะทุไฟฟ้า 

เงื่อนต่อสายไฟฟ้าก่อนต่อเงื่อนหางหมู 



BATT. 

T
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T
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T
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T
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ต่อชนวนฝักแคระเบิดเขา้กบัดินระเบิด 

ใชเ้ช้ือปะทชุนวนหรอืเช้ือปะทไุฟฟ้าทาบ

ชนวนฝักแคระเบิด 

ท าการจดุระเบิด 



เงื่อนพิรอด 

6 นิ้ว 

 



• ใชก้บัดนิระเบดิทีป้ั่นได ้

• ดนิระเบดิทีหุ่ม้รอบเงื่อนตอ้งหนาอยา่งนอ้ย 1/2 นิ้ว 



ใชผู้กกบัแท่งดนิระเบดิในกรณทีี่มเีชื้อปะทุไม่พอ  หรือมนีอ้ย 

6 นิ้ว 



ใชผู้กกบัแท่งดนิระเบดิไดนาไมท ์และแอมโมเนยีมไนเตรท 



Ring main 

Branch lines 

Girth hitch with 
an extra turn 



 ระบบการจดุระเบิดดว้ยเช้ือปะทชุนวนค ู่ 

 ระบบการจดุระเบิดดว้ยเช้ือปะทไุฟฟ้าค ู่ 

 ระบบการจดุระเบิดค ู่ผสม 



ชนวนฝักแคระเบดิ 

เชื้อปะทุชนวน 

ชนวนฝักแคเวลา 

เคร่ืองจดุชนวน 



สายจดุระเบดิ 

สายจดุระเบดิ 

ระบบ B 

ระบบ A 



เชื้อปะทุชนวน 

เชื้อปะทุไฟฟ้า 

เคร่ืองจดุชนวน 

ชนวนฝักเวลา 

สายจดุระเบดิ 

ชนวนฝักแคระเบดิ 



เชื้อปะทุชนวน 

6 นิ้ว 

เชอืกยาวประมาณ 90 นิ้ว 

ชนวนฝักแคเวลา 
เชอืก 

6 นิ้ว 

8 นิ้ว 

TNT 

การท าดนิระเบดิน าดว้ยเชื้อปะทุชนวน 

โดยไม่ใชจุ้กเกลยีว 



การท าดนิระเบดิน าดว้ยเชื้อปะทุไฟฟ้า 

โดยใชจุ้กเกลยีว 

 



การท าดนิระเบดิน าดว้ยเชื้อปะทุไฟฟ้า 

โดยไม่ใชจุ้กเกลยีว 

 


