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บทที่ 1 

คุณลักษณะของวัตถุระเบดิทางทหาร 
ตอนที่ 1 กล่าวน า 

ความมุ่งหมาย 
1.  บทเรียนนีแ้นะน ำกำรใช้วตัถรุะเบดิทำงทหำร ในกำรท ำลำยเคร่ืองกีดขวำงทำงทหำรและใช้       

ในงำนก่อสร้ำงตำ่ง ๆ ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนีคื้อ.- 
1.1 ชนิด คณุลกัษณะพิเศษตลอดจนกำรใช้วตัถรุะเบดิและอปุกรณ์ในกำรจดุระเบดิ 

1.2 กำรเตรียมกำร กำรวำงดนิระเบดิตลอดจนกำรจดุระเบดิ 
1.3 สตูรกำรค ำนวณหำดนิระเบดิ (Charge calculation formulas) 
1.4 วิธีกำรท ำลำยแบบประณีตและเร่งดว่นส ำหรับใช้ในเขตหน้ำ 
1.5 กฎควำมปลอดภยัตำ่ง ๆ  
1.6 กำรจบัถือ กำรขนสง่ และกำรเก็บรักษำวตัถรุะเบดิ 
1.7 กำรใช้ดนิระเบดิท่ีเหมำะสมตอ่กำรท ำลำย 

 2. กำรท ำลำยในทำงทหำร 
 กำรท ำลำยในทำงทหำรมีกำรท ำลำย ด้วยไฟ, ด้วยน ำ้, ด้วยวตัถรุะเบดิ,  ด้วยเคร่ือง มือกล และ

ด้วยอำวธุยิง กำรท ำลำยจะท ำลำยด้วยวิธีใดก็แล้วแตส่ถำนท่ี  และเปำ้หมำยท่ีจะท ำลำย โดยให้ส ำเร็จผล
ตำมควำมมุง่หมำยของทำงทหำรแตใ่นท่ีนีจ้ะกลำ่วถึงกำรท ำลำยด้วยวตัถรุะเบดิเพียงอยำ่งเดียว    กำร
ท ำลำยด้วยวตัถรุะเบดิเรำสำมำรถใช้ได้ทัง้ในกำรรุก และในกำรตัง้รับ เชน่ ท ำลำยฉำกขดัขวำง ของข้ำศกึ
เพ่ือควำมสะดวกในกำรเคล่ือนท่ีของฝ่ำยเรำและท ำลำยให้เป็นเคร่ืองกีดขวำง  เพ่ือรัง้หนว่งหรือ จ ำกดักำร
เคล่ือนท่ีของข้ำศกึ เป็นต้น 

วัตถุระเบิดทางทหาร     
 1. วตัถรุะเบดิทำงทหำรเป็นสสำรชนิดหนึง่ ซึง่เกิดปฏิกิริยำทำงเคมี เม่ือได้รับควำมร้อน,  กำรเสียด
สี,  กำรกระทบกระแทก หรือได้รับแรงกระตุ้นเตือนเร่ิมแรกอยำ่งเหมำะสม    ท ำให้เกิดเป็นสำร อยำ่งใหมข่ึน้
หรือกลำยเป็นแก๊สจ ำนวนมำกๆ เรำแยกชนิดของวตัถรุะเบดิเป็นวตัถรุะเบดิแรงต ่ำ และวตัถรุะเบดิแรงสงู    
ด้วยอตัรำควำมเร็วในกำรระเบดิ   (เป็นฟตุหรือเมตรตอ่วินำที)    ซึง่ผลจำกกำร ระเบดินีเ้ป็นลกัษณะพิเศษ
ของวตัถรุะเบดิแตล่ะชนิด 

 2. วตัถรุะเบดิแรงต ่ำ วตัถรุะเบดิแรงต ่ำเกิดจำกกำรเผำไหม้จำกของแข็งไปเป็นแก๊สอยำ่งช้ำ ๆ 
สม ่ำเสมอ (อตัรำเร็วในกำรระเบดิตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึง 400 เมตร หรือ 1,312 ฟตุ/วินำที)  คณุลกัษณะ พิเศษนี ้
ท ำให้วตัถรุะเบดิแรงต ่ำเหมำะสมอยำ่งมำกเม่ือต้องกำรให้เกิดผลในกำรผลกัดนั   ตวัอยำ่งของ วตัถรุะเบดิ
แรงต ่ำ  ได้แก่  ดนิไร้ควนัและดนิด ำ 



2 

 3. วตัถรุะเบดิแรงสงู       เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของวตัถรุะเบดิเป็นแก๊สอยำ่งรวดเร็ว ในอตัรำ 
1,000 เมตร/วินำที (3,280 ฟตุ/วินำที)  ถึง 8,500 เมตร/วินำที                  (27,880 ฟตุ/วินำที)    ก่อให้เกิด
ผลกำรฉีกขำดตอ่เปำ้หมำย วตัถรุะเบดิแรงสงูนีใ้ช้บรรจเุป็นดนิระเบดิแทง่, บรรจใุนทุน่ระเบดิ, กระสนุปืน
ใหญ่ และในลกูระเบดิตำ่ง ๆ  
  4. ปัจจยัควำมมีประสิทธิผลสมัพทัธ์ (RELATIVE  EFFECTIVENESS FACTOR) (ตวัก ำลงั
เปรียบเทียบ) วตัถรุะเบดิตำ่ง ๆ ไมเ่พียงแตจ่ะแตกตำ่งกนัในเร่ืองอตัรำควำมเร็วในกำรระเบดิ (ฟตุ/วินำที 
หรือ เมตร/วินำที) เทำ่นัน้ แตย่งัมีคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีแตกตำ่งด้วยเน่ืองจำกกำรท ำลำย ทำงทหำรท่ีเก่ียวกบั
กำรระเบดิตดัหรือระเบดิแตกหกัปริมำณของกำรใช้ดนิระเบดิจะได้รับกำรปรับเปล่ียนด้วยปัจจยัของตวัก ำลงั
เปรียบเทียบ  โดยใช้คำ่ของดนิระเบดิ ทีเอ็นที เป็นหลกั ยกตวัอย่ำง เชน่ ดนิระเบดิ ทีเอ็นที มีอตัรำควำมเร็ว
ในกำรระเบดิ 6,900 เมตร/วินำที มีคำ่ตวัก ำลงัเปรียบเทียบ 1.00 ขณะท่ีคอมโปซิชัน่ ซี 4 มีอตัรำควำมเร็วใน
กำรระเบดิ 8,040         เมตร/วินำที มีคำ่ตวัก ำลงัเปรียบเทียบ 1.34 (ตำรำงท่ี 1 - 1 หน้ำ 7) 
 
คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร 

1.  วตัถรุะเบดิท่ีใช้ในกิจกำรทหำร มีลกัษณะ และคณุสมบตัท่ีิแนน่อนดงันี.้- 
  1.1 ผลิตจำกวตัถดุบิท่ีหำง่ำยและรำคำถกู 

1.1 ทนตอ่กำรสัน่สะเทือน กำรเสียดสี และสำมำรถประกอบในกำรจดุระเบดิได้ง่ำย 

1.2 มีขีดควำมสำมำรถในกำรท ำลำยอยำ่งเพียงพอตำมควำมเหมำะสม 

1.3 มีคณุสมบตัท่ีิทนตอ่ทกุสภำพภมูิอำกำศในระหวำ่งอณุหภมูิ -80F ถึง +165F  
1.4 มีควำมหนำแนน่มำก  (น ำ้หนกัตอ่หนว่ยของปริมำตร) 
1.5 สำมำรถใช้ใต้น ำ้และท่ีมีอำกำศชืน้ 

1.6 มีพิษน้อย  (ท ำให้เกิดเป็นพิษ)  เม่ือเก็บรักษำ, จบัถือ และระเบดิ 

1.7 มีขนำดรูปร่ำงเหมำะสมในกำรบรรจ,ุ เก็บรักษำ, กำรแจกจำ่ย, จบัถือและกำรวำง โดยหนว่ย
ทหำร 

1.8 มีอ ำนำจผลกัดนัตอ่หนว่ยสงู (High energy output per unit of volume) 
  2. กำรระเบดิหรือกำรเผำไหม้ของวตัถรุะเบดิท ำให้เกิดควนัท่ีเป็นพิษ สำรเคมีท่ีใช้ในวตัถรุะเบดิ เป็น
สำรท่ีมีพิษ ด้วยเหตผุลดงักลำ่วผู้ใช้ต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไมค่วรสดูดมกลิ่น หรือควนัของดนิระเบดิ เม่ือ
ใช้วตัถรุะเบดิในท่ีอบัหรือใต้พืน้ดนิจะต้องคอยเวลำให้ควนัสลำยหมดไปเสียก่อนท่ีจะเข้ำไปท ำกำรตรวจ  
วตัถรุะเบดิควรใช้ให้ถกูตำมควำมมุง่หมำย เชน่ ไมน่ ำไปจดุเพ่ือให้เกิดควำมร้อน หรือเพ่ือกำรปรุงอำหำร 
 
 



3 

วัตถุระเบิดที่ใช้ในทางทหาร 
1.  แอมโมเนียมไนเตรท (AMMONIUM NITRATE) 

  แอมโมเนียมไนเตรท      เป็นวตัถรุะเบดิท่ีมีควำมไวในกำรระเบดิน้อยท่ีสดุในบรรดำวตัถรุะเบดิ 
ทำงทหำร จงึต้องมีดนิขยำยกำรระเบดิชว่ยในกำรระเบดิ  เพรำะวำ่ดนิระเบดิแอมโมเนียมไนเตรทมีควำมไว 
ในกำรระเบดิน้อยจงึใช้ผสมกบัวตัถรุะเบดิชนิดอ่ืน    และเน่ืองจำกเป็นวตัถรุะเบดิท่ีมีอตัรำควำมเร็ว ในกำร
ระเบดิต ่ำ  จงึไมเ่หมำะส ำหรับกำรใช้เป็นดนิระเบดิตดัหรือระเบดิแตกหกั แตเ่รำจะน ำไปใช้ส ำหรับ ระเบดิท ำ
หลมุ หรือขดุคสูว่นมำกจะน ำไปใช้ด้ำนอตุสำหกรรมเหมืองแร่ หรือกำรขดุดนิ แอมโมเนียมไนเตรท จะชืน้เม่ือ
ถกูอำกำศ ดงันัน้ จงึต้องบรรจใุห้ดีเพ่ือปอ้งกนัมิให้อำกำศเข้ำได้ ฉะนัน้ วตัถรุะเบดิชนิดนี ้จงึไมเ่หมำะท่ีจะใช้
ใต้น ำ้นอกจำกจะได้มีกำรปอ้งกนัมิให้ถกูน ำ้ซมึเทำ่นัน้ 

 2. พีอีทีเอ็น (PENTAERYTHRITE TETRANITRATE)  (PETN) 
 พีอีทีเอ็น  เป็นวตัถรุะเบดิท่ีมีควำมไวสงู (highly sensitive) และมีอ ำนำจมำกท่ีสดุ ในบรรดำ

วตัถรุะเบดิทำงทหำรมีอ ำนำจพอ ๆ กบั อำร์ดีเอ็กซ์ และไนโทรกรีเซอรีน พีอีทีเอ็น ใช้เป็นดนิขยำยกำรระเบดิ, 
บรรจใุนชนวนฝักแคระเบดิและเชือ้ปะทบุำงชนิด และบำงทีก็ใช้ผสมกบั ดนิระเบดิ  ทีเอ็นที  หรือใช้กบัไนโตร
เซลลโูลส  เชน่  ดนิระเบดิ  M118  พีอีทีเอ็น  ไมล่ะลำยน ำ้  จงึสำมำรถใช้ในกำรท ำลำยใต้น ำ้ได้ 

 3. อาร์ดีเอ็กซ์  (CYCLOTRIMETHLENETRINITRAMINE)  (RDX) 
  อำร์ดีเอ็กซ์ เป็นวตัถรุะเบดิท่ีมีควำมไวในกำรระเบดิมำก มีอ ำนำจในกำรท ำลำยสงูและเป็น วตัถุ

ระเบดิทำงทหำรท่ีมีอ ำนำจมำกชนิดหนึง่อำร์ดีเอ็กซ์ใช้เป็นวตัถรุะเบดิหลกัในเชือ้ปะท ุไฟฟ้ำ เอ็ม 6 และ เชือ้
ปะทชุนวน   เอ็ม 7      ดนิระเบดิชนิดนีถ้้ำท ำให้หมดควำมไวในกำรระเบดิ     แล้วสำมำรถใช้เป็นดนิชว่ย 
ขยำยกำรระเบดิ, ดนิขยำยกำรระเบดิ, ดนิระเบดิท ำลำยและดนิระเบดิแทง่ได้    สว่นใหญ่ดนิระเบดิ อำร์ดี
เอ็กซ์ใช้เป็นสว่นผสมท ำเป็นดนิระเบดิชนิดอ่ืน ๆ     เชน่         ดนิระเบดิคอมโปซิชัน่ เอ, บี หรือ คอมโปซิชัน่ 
ซี 

 4. ทีเอ็นที (TRINITROTOLUENE) (TNT) 
  ทีเอ็นที เยอรมนัผลิตขึน้ใช้เป็นชำตแิรก โดยใช้โทลอีูนจำกถ่ำนหินเป็นวตัถดุบิ  ตอ่มำ สหรัฐ ฯ ใช้
โทลอีูนจำกปิโตเลียมท ำให้สำมำรถผลิตได้อยำ่งเพียงพอ เน่ืองจำก ทีเอ็นที มีคณุสมบตัใินกำรหลอม บรรจุ
ได้ดี ฉะนัน้ ทีเอ็นที จงึมีท่ีใช้อยำ่งกว้ำงขวำงจดัเป็นวตัถรุะเบดิ  มำตรฐำนท่ีส ำคญัในรำชกำรทหำร มี
ลกัษณะเป็นผลกึสีเหลืองออ่น มีควำมคงทนดี มีควำมไวน้อย ถ้ำลกุไหม้ในท่ีโล่งจะเกิดควนัสีด ำ ใช้ส ำหรับ
บรรจลุกูกระสนุปืนใหญ่, ลกูระเบดิอำกำศ, ลกูระเบดิขว้ำง, ดนิระเบดิท ำลำย, ท ำสว่นประกอบของดนิเร่ิม
และสว่นประกอบของดนิกระสนุบำงชนิด เม่ือเก็บรักษำในท่ีมีอำกำศร้อน อำจเกิดกำรไหลเยิม้ได้ ซึง่เป็น
อนัตรำยตอ่กำรใช้ นอกจำกนีด้นิระเบดิ ทีเอ็นที ยงัเป็นวตัถรุะเบดิหลกั ทำงทหำร ซึง่ใช้เป็นตวัก ำลงั
เปรียบเทียบอ ำนำจกำรระเบดิกบัวตัถรุะเบดิชนิดอ่ืน ๆ 
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 5. เทตตริล (TETRYL) 
 เทตตริล ใช้เป็นดนิขยำยกำรระเบดิใช้ท ำวตัถรุะเบดิผสมและใช้ในกำรระเบดิท ำลำย เทตตริล มี

ควำมไวและอ ำนำจมำกกวำ่ทีเอ็นที อยำ่งไรก็ตำมเทตตริลและวตัถรุะเบดิท่ีมีสว่นผสมของเทตตริล ก ำลงั
ได้รับกำรทดแทนด้วย RDX และ พีอีทีเอ็น ซึง่มีอ ำนำจมำกกวำ่ 

 6. ไนโทรกลีเซอรีน  (NITROGLYCERIN) 
  ไนโทรกลีเซอรีน เป็นวตัถรุะเบดิท่ีมีอ ำนำจมำกพอกบัอำร์ดีเอ็กซ์ และ พีอีทีเอ็น ใช้เป็นดนิระเบดิ
หลกัในไดนำไมท์ทำงกำรค้ำ  ไนโทรกลีเซอรีนมีควำมไวในกำรระเบดิเม่ือถกูกระทบกระแทก เสียดสีสงู 
เพรำะมีควำมไวในกำรระเบดิสงูจงึยำกตอ่กำรจบัถือ จงึไมน่ ำมำใช้เป็นวตัถรุะเบดิทำงทหำร และดนิไดนำ
ไมท์ทำงกำรค้ำ จะไมน่ ำมำใช้ในพืน้ท่ีกำรรบ (combat area) 

 7. ดนิด า (BLACK POWDER) 
  ดนิด ำเป็นวตัถรุะเบดิท่ีเก่ำแก่และรู้จกักนัมำนำนวำ่เป็นดนิขบั ดนิด ำเป็นสว่นผสมของ โปแต
สเซ่ียมหรือโซเดียมไนเตรทกบัถ่ำนโค๊ก  และก ำมะถนั      ดนิด ำใช้ในชนวนฝักแคเวลำ  ดนิปะทแุละ เคร่ือง
จดุบำงชนิดเพ่ือเป็นสว่นถ่วงเวลำ 

8.  อมาตอล (AMATOL) 
  อมำตอลเป็นสว่นผสมของแอมโมเนียมไนเตรทและ ทีเอ็นที และสำมำรถน ำไปใช้แทน ทีเอ็นที 
อมำตอล 80-20 (80% แอมโมเนียมไนเตรท และ 20% ทีเอ็นที) ใช้บรรจใุนบงักำโลตอร์ปิโดรุ่นเก่ำ ใน
ระหวำ่งสงครำมโลกครัง้ท่ี 1 ทีเอ็นที เกิดขำดแคลน องักฤษ จงึได้   คดิค้นอมำตอลขึน้ แตอ่มำตอล 80-20 มี
ควำมยุง่ยำกตอ่กำรบรรจลุงในลกูกระสนุ จงึหนัมำใช้อมำตอล 50-50 ซึง่สำมำรถหลอมบรรจไุด้ ตอ่มำเม่ือ
สำมำรถผลิต พีอีทีเอ็น ได้อยำ่งเพียงพอแล้ว จงึได้ใช้วตัถรุะเบดิผสมอยำ่งอ่ืนท่ีก ำลงัมำกกวำ่ เชน่ คอมโป
ซิชัน่ บี  และ เพนโทไลท์แทน อมำตอล 

9.  คอมโปซิช่ัน เอ 3 (COMPOSITION A 3) 
 คอมโปซิชัน่ เอ 3 ท ำจำกอำร์ดีเอ็กซ์ 91% ขีผ้ึง้ 9% มีอ ำนำจกำรฉีกขำดดีเหมำะส ำหรับ กำรอดั

บรรจลุกูกระสนุ ตอ่มำได้มีกำรปรับปรุงสว่นประกอบโดยเพิ่มสว่นลดควำมไวเข้ำไป และเปล่ียน มำเป็น เอ 
2, เอ 3 ปัจจบุนันีมี้ใช้ถึง เอ 4 และ เอ 5 คอมโปซิชัน่ เอ 3 ใช้เป็นดนิขยำยกำรระเบดิ ในดนิระเบดิแทง่แบบ
เชฟซำร์จชนิดใหม ่และในบงักำโลตอร์ปิโดและยงัใช้เป็นระเบดิหลกัในดนิระเบดิ พลำสตกิแรงสงู 

10. คอมโปซิช่ัน บี (COMPOSITION B) 
     เน่ืองจำก อำร์ดีเอ็กซ์ หำได้ง่ำยและมีอ ำนำจฉีกขำดและกำรระเบดิดีกวำ่ ทีเอ็นที เรำจงึใช้อำร์
ดีเอ็กซ์ผสมกบั ทีเอ็นที เรียกวำ่ คอมโปซิชัน่ บี ซึง่มีอตัรำสว่นอำร์ดีเอ็กซ์ 60% ทีเอ็นที 39% และ ขีผ้ึง้ 1% 
คอมโปซิชัน่ บี ใช้เป็นดนิระเบดิหลกัในเชฟชำร์จ 

11. คอมโปซิช่ัน บี 4 (C0MPOSITION B 4)  
  คอมโปซิชัน่ บี 4 ประกอบด้วย อำร์ดีเอ็กซ์ 60% ทีเอ็นที 39.5%  และแคลเซียมซิลิเกต 0.5% 
คอมโปซิชัน่ บี 4 ใช้เป็นดนิระเบดิหลกัในบงักำโลตอร์ปิโดแบบใหม ่และในเชฟชำร์จ 
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12. คอมโปซิช่ัน ซี 2 และ ซี 3 (COMPOSITION C 2 AND C 3) 
   คอมโปซิชัน่ ซี 2 เป็นดนิระเบดิท่ีมีสว่นประกอบของอำร์ดีเอ็กซ์ 80% และดนิระเบดิพลำสตกิ 
20% ดนิระเบดิพลำสตกิประกอบด้วยดนิระเบดิ ทีเอ็นที และสว่นผสมของดนิระเบดิชนิดอ่ืน คอมโปซิชัน่ซี 2 
ได้ถกูแทนท่ีด้วยคอมโปซิชัน่ ซี 3 ซึง่ประกอบด้วย อำร์ดีเอ็กซ์ 77% และดนิระเบดิพลำสตกิ 23% ซึง่
ประกอบด้วย ทีเอ็นที เทตตริล ไนโตรเซลลโูลส และสว่นผสมของดนิระเบดิชนิดอ่ืน ดนิระเบดิทัง้สอง ชนิดนี ้

จะออ่นและปัน้ได้ ณ อณุหภมูิระหว่ำง - 20F ถึง + 125F  เพรำะวำ่เป็นดนิระเบดิท่ีมี อตัรำควำมเร็วใน
กำรระเบดิสงูจงึใช้เป็นดนิระเบดิในกำรท ำลำย และท ำเป็นดนิระเบดิแทง่ เหมำะส ำหรับ ใช้ท ำลำยใต้น ำ้ 
 13. คอมโปซิช่ัน ซี 4 (COMPOSITION C4) 
     คอมโปซิชัน่ ซี 4 ประกอบด้วยดนิระเบดิ  อำร์ดีเอ็กซ์ 91%     และของวสัดท่ีุเป็นพลำสตกิ ท่ี
มิใชด่นิระเบดิ 9% คอมโปซิชัน่ ซี 4 มีอ ำนำจเทำ่กบั คอมโปซิชัน่ ซี 3 แตส่ำมำรถรักษำสภำพได้ดีกวำ่ 

(อณุหภมูิ ระหวำ่ง -70F ถึง + 170F) และสำมำรถคงทนตอ่กำรกดัเซำะของน ำ้ได้ดีเม่ือใช้ท ำลำยใต้น ำ้ 
14. เทตตริตอล (TETRYTOL) 

   เทตตริตอลประกอบด้วยเทตตริล    และ ทีเอ็นที (เทตตริล 75% ทีเอ็นที 25%) ใช้ท ำดนิระเบดิ
แทง่ สว่นผสมของดนิระเบดิชนิดอ่ืน และใช้ในกำรท ำลำย     เทตตริตอลมีอ ำนำจมำกกวำ่ ทีเอ็นที และมี
ควำมไวน้อยกวำ่เทตตริล ดนิระเบดิชนิดนีเ้ปรำะแตกหกัง่ำย กำรใช้ต้องระมดัระวงัอยำ่ให้ตก จะท ำให้
อ ำนำจกำรระเบดิน้อยลงไป 

15. เพนโทไลท์ (PENTOLITE) 
   เพนโทไลท์ ประกอบด้วย ทีเอ็นที กบั พีอีทีเอ็น ในอตัรำสว่น 50 : 50 ซึง่ไวตอ่กำรจดุระเบดิ ให้
อ ำนำจกำรฉีกขำดดีและเหมำะในกำรหลอมบรรจเุน่ืองจำกมีอตัรำกำรจดุระเบดิและอ ำนำจสงู จงึใช้เป็น ดนิ
ขยำยกำรระเบดิในเชฟชำร์จ 

16. ไดนาไมท์ (DYNAMITES)   เดมิใช้เรียกช่ือสว่นผสมของไนโตรกลี
เซอรีนกบัสำรท่ีดดูซมึไนโตรกลีเซอรีนตอ่มำได้มีกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลงสว่นผสมบำงอยำ่ง ท ำให้เกิดเป็น
ไดนำไมท์หลำยชนิด ได้แก่ สเตรทไดนำไมท์, แอมโมเนียไดนำไมท์, เยลำตนิไดนำไมท์ และแอมโมเนียเย
ลำตนิไดนำไมท์  ไดนำไมท์เหลำ่นี ้มีไนโตรกรีเซอรีนผสมอยูด้่วย   เป็นไดนำไมท์ทำงกำรค้ำ 

17. ไดนาไมท์ทางทหาร (MILITARY DYNAMITES)  
   ไดนำไมท์ทำงทหำรประกอบด้วย อำร์ดีเอ็กซ์ 75% ทีเอ็นที 15% และอีก 10% เป็นวสัดท่ีุท ำ

ให้หมดควำมไวและวสัดท่ีุเป็นพลำสตกิ มีอ ำนำจเทำ่กบัไดนำไมท์ 60% ทำงกำรค้ำ ดนิระเบดิทำงทหำรไมมี่
ไนโตรกรีเซอรีน จงึมีควำมแนน่อนปลอดภยัในกำรเก็บรักษำ และกำรจบัถือดีกวำ่ ไดนำไมท์ทำงกำรค้ำ 
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ตารางท่ี 1 - 1 คุณลักษณะของวัตถุระเบิดที่ใช้ส าหรับในการท าลาย 
ชื่อ 
 

การใช้ที่ส าคัญ อัตราเร็วในการระเบิด 
 

ตัวก าลังเปรียบเทียบเมื่อ 

ระเบิดแตกหัก 
(ทีเอ็นที = 1.00) 

ความรุนแรง 

ของควัน   ที่มี
พิษ 

ความ
ทนทาน
เมื่อ ใช้ใน

น า้ 
  (เมตร/วินาที) (ฟุต/วินาที)    

ดนิด ำ 
แอมโมเนียมไนเตรท 
อะมำตอล 80/20 
ไดนำไมท์ทำงททหำร M1 
 
ชนวนฝักแคระเบิด   
 
ทีเอ็นที 
 
เทตตริตอล 75/25   
เทตตริล 
 
 
ดนิระเบิดแผ่น M118 และ M186 
 
เพนโทไลท์ 50/50 
 
ไนโทรกรีเซอรีน 
 
บงักำโลตอร์ปิโด M1A2 
 

ชนวนฝักแคเวลำ 
ระเบิดท ำลำย (หลมุระเบิด)  
ระเบิดให้แตกออก 
ระเบิดท ำลำย (เหมืองแร่, ถอนตอไม้ และขดุค)ู 
 
ตวัน ำในกำรระเบิด 
 
ระเบิดท ำลำย (แตกหกั) และใช้เป็นสว่นผสมของวตัถุ
ระเบิด 
ระเบิดท ำลำย (แตกหกั)  
ดนิขยำยกำรระเบิด และใช้เป็นสว่นผสมของวตัถุ
ระเบิด 
 
ระเบิดท ำลำย (ตดั) 
 
ดนิขยำยกำรระเบิด และระเบิดให้แตกออก 
 
ไดนำไมท์ทำงกำรค้ำ 
 
ระเบิดท ำลำย (ลวดหนำม และเจำะช่องสนำมทุน่
ระเบิด) minefield breaching 

  400 
2,700 
4,900 
6,100 

 
6,100 ถึง 7,300 

 
6,900 

 
7,000 
7,100 

 
 

7,300 
 

7,450 
 

7,700 
 

7,800 

1,300 
8,900 

16,000 
20,000 

 
20,000 ถึง 24,000   

 
22,600 

 
23,000 
23,300 

 
 

24,000 
 

24,400 
 

25,200 
 

25,600 
 

0.55 
0.42 
1.17 
0.92 

 
------ 

 
1.00 

 
1.20 
1.25 

 
 

1.14 
 

------- 
 

1.50 
 

1.17 
 

อนัตรำย 
อนัตรำย 
อนัตรำย 
อนัตรำย 

 
------ 

 
อนัตรำย 

 
อนัตรำย 
อนัตรำย 

 
 

อนัตรำย 
 

อนัตรำย 
 

อนัตรำย 
 

อนัตรำย 

ไม่ด ี
ไม่ด ี
ไม่ด ี
พอใช้ 

 
ดีมำก 

 
ดีมำก 

 
ดีมำก 
ดีมำก 

 
 

ดีมำก 
 

ดีมำก 
 
ดี 
 

ดีมำก 
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ตารางท่ี 1 - 1 คุณลักษณะของวัตถุระเบิดที่ใช้ส าหรับในการท าลาย (ต่อ) 

ชื่อ 
 

การใช้ที่ส าคัญ อัตราเร็วในการระเบิด 
 

ตัวก าลังเปรียบเทียบเม่ือ
ระเบิดแตกหัก 

(ทีเอ็นที = 1.00) 

ความรุนแรง 

ของควัน       ที่
มี พิษ 

ความ
ทนทาน
เมื่อ ใช้ใน

น า้ 

  (เมตร/วินาที) (ฟุต/วินาที)    
เชฟชำร์จ M2A3, M2A4 และ M3A1 
 
คอมโปซิชัน่ B 
คอมโปซิชัน่ C4 และ M112 
คอมโปซิชัน่ A3 
 
พีอีทีเอ็น 
 
 
อำร์ดีเอ็กซ์ 

ระเบิดท ำลำย (ตดั, เจำะ) 
 
 
ระเบิดให้แตกออก 
ระเบิดท ำลำย (ตดั และแตกหกั) 
ดินขยำยกำรระเบิด และระเบิดให้เแตกออก 
 
ชนวนฝักแคระเบิด, เชือ้ปะท ุ 
 
และดินระเบิดท ำลำย 
เชือ้ปะท,ุ สว่นผสมของวตัถรุะเบิด 

7,800 
 
 

7,800 
8,040 
8,100 

 
8,300 

 
 

8,350 

25,600 
 
 

25,600 
26,400 
26,500 

 
27,200 

 
 

27,400 

1.17 
 
 

1.35 
1.34 
------- 

 
1.66 

 
 

1.60 

อนัตรำย 
 
 

อนัตรำย 
น้อย 

อนัตรำย 
 

น้อย 
 
 

อนัตรำย 
 

ดีมำก 
 
 

ดีมำก 
ดีมำก 
ดี 
 

ดีมำก 
 
 

ดีมำก 
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ตอนที่ 2 ดนิระเบดิแท่ง (  ฺ Block Demolition Charge) 
 
 ดนิระเบดิแทง่เป็นกำรบรรจวุตัถรุะเบดิแรงสงูใช้ในกำรปฏิบตักิำรท ำลำยทัว่ ๆ ไป  เชน่ ระเบดิตดั 
ระเบดิแตกหกัและกำรระเบดิเป็นหลมุ ประกอบด้วยวตัถรุะเบดิแรงสงู   เชน่ ทีเอ็นที, เทตตริตอล, คอมโป
ซิชัน่ ซี ชนิดตำ่ง ๆ และแอมโมเนียมไนเตรท ดนิระเบดิเหลำ่นีท้ ำเป็นแทง่ส่ีเหล่ียม ยกเว้นดนิระเบดิ แทง่
แอมโมเนียมไนเตรท ขนำด 40 ปอนด์ และดนิระเบดิแทง่ ทีเอ็นที ขนำด  ? ปอนด์   ซึง่ท ำเป็น รูป
ทรงกระบอก 

1.  ดนิระเบิดแท่ง ทีเอ็นที   ( ? , ? ,  และ 1 ปอนด์) 
  1.1 คณุลกัษณะ ดนิระเบดิแทง่ ทีเอ็นที   (ตำมภำพท่ี 1 - 1 หน้ำ 10)  ผลิตออกมำเป็น 3 ขนำด 
คือ ขนำด ? ปอนด์ เป็นรูปทรงกระบอก  มีกระดำษแข็งหอ่หุ้มภำยนอกปอ้งกนัน ำ้ ขนำด ? ปอนด์ และ 
ขนำด 1 ปอนด์ ผลิตขึน้มำรูปร่ำงคล้ำยกนั     ทัง้ 3 ขนำด  นีมี้โลหะปิดหวัท้ำย ซึง่มีรูส ำหรับเสียบเชือ้ปะท ุ
อยูด้่ำนหนึง่ 

1.1 กำรใช้ดนิระเบดิแทง่ ทีเอ็นที เป็นดนิระเบดิท ำลำยมำตรฐำน และใช้ในงำนกำรท ำลำย ทกุ
แบบ อยำ่งไรก็ดีดนิระเบดิ ขนำด ? ปอนด์ มีควำมมุง่หมำยใช้ในกำรฝึกเพ่ือให้เกิดควำมคุ้นเคย 

1.2 ประโยชน์ ดนิระเบดิแทง่ ทีเอ็นที มีควำมเร็วในกำรระเบดิสงู มีควำมคงทนไมไ่วตอ่กำร 
กระทบกระแทกหรือกำรเสียดสี ปอ้งกนัน ำ้ได้ดี สำมำรถใช้ใต้น ำ้ และมีรูปร่ำง ขนำด กำรบรรจท่ีุเหมำะ ใน
กำรใช้ 

1.3 ข้อจ ำกดั ดนิระเบดิแท่ง ทีเอ็นที  ไมส่ำมำรถปัน้ได้และมีควำมยำกในกำรใช้กบัเปำ้หมำย ท่ี
มีรูปร่ำงไมร่ำบเรียบสม ่ำเสมอ ทีเอ็นที ไมเ่หมำะท่ีจะใช้ในท่ีซึง่มีอำกำศอบัเพรำะมีควนัเป็นพิษมำก (เม่ือ
ระเบดิแล้ว) 
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ตารางท่ี 1 - 2 คุณลักษณะของดนิระเบิดแท่ง 
 
ชื่อ 

 
วตัถรุะเบิด    

 
น ำ้หนกั 

 
ขนำด (นิว้) 

อตัรำควำมเร็วในกำรระเบิด 
(ม./ว.) (ฟ./ว.) 

ตวัก ำลงั 
เปรียบเทียบ 

 

 
กำรบรรจหุีบหอ่/นน.รวม 

ดินระเบิดแทง่ ทีเอ็นที  ทีเอ็นที     ?  ปอนด์ 
   ?  ปอนด์ 
    1 ปอนด์ 

 1 ?  x  ย 3 ?   
1 ?   x  1 ?   x 3 ?    
1 ?  x 1 ?   x 7 

 
6,900 ม./ว. 22,600 ฟ./ว. 

 
1.00 

200 แทง่ ตอ่ 1 ลงัไม้,  นน.รวม  79 ปอนด์ 
96 แทง่ ตอ่ 1 ลงัไม้, นน. ทัง้หมด 65 ปอนด์ 
48,  50 หรือ 56 ตอ่ 1 ลงัไม้, นน. 80 ปอนด์  

ดินระเบิดแทง่  M2  75-25 เทตตริตอล 
 พร้อมด้วยดินขยำย 
 กำรระเบิดเทตตริล 

2 ?  ปอนด์ 2 x 2 x 11 7,000 ม./ว 23,000 ฟ./ว. 1.20 8 แทง่ ตอ่ 1 ถงุ,  2 ถงุ บรรจใุนลงัไม้ 
นน. ทัง้หมด 57 ปอนด์ 
 

ดินระเบิดแทง่  M3  คอมโปซิชัน่ ซี 2 
 คอมโปซิชัน่ ซี 3 

2  ? ปอนด์ 2 x 2 x 11   7,650 ม./ว. 25,100 ฟ./ว. 
7,625 ม./ว. 25,000 ฟ./ว. 

1.34 8 แทง่ ตอ่ 1 ถงุ, 2 ถงุบรรจ ุในลงัไม้, 
 นน. ทัง้หมด 45 ปอนด์ 

ดินระเบิดแทง่  M5A1  คอมโปซิชัน่ ซี 4 2 ?   ปอนด์ 2 x 2  x 11 ?    8,040 ม./ว. 26,400 ฟ./ว. 1.34 1 แทง่ ในหอ่พลำสติก,  24 หอ่   
บรรจใุนลงัไม้ นน. 80 ปอนด์ 

ดินระเบิดแทง่  M112  คอมโปซิชัน่ ซี 4 1 ? ปอนด์ 1 x 2 x 11 8,040 ม./ว. 26,400 ฟ./ว. 1.34 1 แทง่ในหอ่พลำสติก,  30 หอ่   
บรรจใุนลงัไม้ นน. 48 ปอนด์ 

ดินระเบิดแทง่  M118 
 
 
ดินระเบิดม้วน M186 
 
 
 

 พีอีทีเอ็น หรือ     
 อำร์ดีเอ็กซ์ 
 
 พีอีทีเอ็น  หรือ    
 อำร์ดีเอ็กซ์ 

แทง่หนกั 2 ปอนด์  
แผ่น ?  ปอนด์ 
 
25 ปอนด์                   
( ?   ปอนด์ตอ่ 
 1 ฟตุ) 

1 ?  x 3 ?   x 12 ?  แผ่น   ?  
x 3  x 12 
 
?  x 3  x 50 ฟตุ 

7,190 ม./ว. 23,600 ฟ./ว. 
 
 
7,190 ม/ว.  23,600 ฟ/ว. 
 

1.14 
 
 

1.14 
 

1 แทง่ (4 แผ่น ) ตอ่ 1 หอ่พลำสติก,  
20 แทง่ ตอ่ 1 ลงัไม้,  นน. 52 ปอนด์  
 
1 ม้วน ตอ่ถงุผ้ำพร้อมสำยหิว้ 3 ถงุผ้ำบรรจใุนลงัไม้ นน. 
115 ปอนด์ 

ดินระเบิดแอมโมเนียม 
ไนเตรท 

 แอมโมเนียมไนเตรท    
 TNT เป็นดินขยำย   
 กำรระเบิด 

43 ปอนด์  7 x  ย 24 3,400 ม./ว. 11,000 ฟ./ว. 0.42 1 ถงับรรจใุนลงัไม้,  นน. 52 ปอนด์ 



 10 

 

ภำพท่ี 1 - 1 ดนิระเบดิแทง่ ทีเอ็นที 
 

2.  ดนิระเบิดแท่ง เอ็ม 1 (2?  ปอนด์ 75-25 เทตตริตอล) 
          2.1 คณุลกัษณะดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 1    (ภำพท่ี 1 - 2 หน้ำ 11)        เป็นแทง่ของดนิระเบดิ เทตตริ
ตอล 75-25 มีดนิระเบดิเทตตริลเป็นดนิขยำยกำรระเบดิ  ร้อยผำ่นด้วยชนวนฝักแคระเบดิหนกัแทง่ละ 2 ฝ 
ปอนด์ จ ำนวน 8 แทง่ บรรจใุนถงุยำ่ม   ทกุแทง่หอ่หุ้มด้วยกระดำษสีกำกีแกมเขียวเคลือบด้วยแอสฟัลต์ 
          2.2 กำรใช้ เทตตริตอล มีอ ำนำจมำกกวำ่ ทีเอ็นที มีประสิทธิภำพในกำรระเบดิตดั,ระเบดิแตกหกั 
สำมำรถใช้ทดแทน ทีเอ็นที ในงำนกำรท ำลำยทัว่ ๆ ไป กำรใช้จะใช้ทัง้พวงหรือใช้เป็นแทง่ก็ได้ 
        2.3 ประโยชน์  เพรำะวำ่บรรจอุยูใ่นถงุยำ่ม ดินระเบดิแทง่แบบ เอ็ม 1 จงึเหมำะท่ีจะใช้ในกำร 
ท ำลำย เทตตริตอลไมค่อ่ยละลำยในน ำ้จงึเหมำะท่ีจะใช้ในกำรท ำลำยใต้น ำ้ 
              2.4 ขีดจ ำกดั ดนิระเบดิแทง่เทตตริตอลมีดนิระเบดิเทตตริลเป็นดนิขยำยกำรระเบดิท่ีท ำให้ระเบดิ 
ขึน้โดยแนน่อน ดนิขยำยกำรระเบดิเทตตริลมีควำมไวตอ่กำรกระทบกระเทือนมำกกวำ่เทตตริตอล หรือ 
ทีเอ็นที และอำจถกูท ำให้เกิดกำรระเบดิได้ด้วยกำรยิงด้วยปืนเล็ก นอกจำกนีย้งัแตกหกัง่ำยเม่ือตก หรือถกู
กระทบกระแทก 
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3. ดนิระเบิดแท่ง เอ็ม 2 (2? ปอนด์, 75/25 เทตตริตอล) 

  คล้ำยดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 1 (ภำพท่ี 1 - 2) เว้นแตมี่รูเสียบเชือ้ปะทแุตล่ะข้ำงรอบ ๆ รูเสียบเชือ้
ปะทมีุดนิเทตตริลเป็นดนิขยำยกำรระเบดิ กำรใช้คงเหมือนกนักบัดนิระเบดิแบบ    เอ็ม 1 ซึง่ใช้ในกำรระเบดิ
ตดั, ระเบดิแตกหกั 

 
ภำพท่ี 1 -  2 ดนิระเบดิ แทง่ เอ็ม 1 และ เอ็ม 2 

 
4.  ดนิระเบิดแท่ง เอ็ม 3 (2 ?  ปอนด์,  คอมโปซิช่ัน ซี 2 หรือ คอมโปซิช่ัน ซี 3) 

  4.1 คณุลกัษณะ ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 3 (ภำพท่ี 1 - 3 หน้ำ 12)  มีใช้ทัง้คอมโปซิชัน่ ซี 2 และ คอม
โปซิชัน่ ซี 3 ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 3 หอ่หุ้มด้วยกระดำษ สีน ำ้ตำลซึง่สำมำรถแกะเปิดได้ ไมมี่รูส ำหรับเสียบเชือ้

ปะท ุ  คอมโปซิชัน่ ซี 2 ซี 3 สำมำรถปัน้ได้ในอณุหภมูิ ระหวำ่ง - 20F ถึง + 125F   (ดคูณุลกัษณะใน
ตำรำงท่ี 1 - 2  หน้ำ 9) 
              4.2 กำรใช้คอมโปซิชัน่ ซี 2 และ ซี 3 คล้ำยคลงึกนั มีอ ำนำจมำกกวำ่ ทีเอ็นที และมีควำมไว
พอกนั เพรำะวำ่มีควำมเป็นพลำสตกิ และมีอ ำนำจสงูจงึเหมำะในกำรระเบดิตดัเหล็ก และเปำ้หมำยท่ีมี
รูปร่ำง ท่ีไมร่ำบเรียบสม ่ำเสมอ สำมำรถปัน้ได้แนบสนิทกบัเปำ้หมำยได้ดี กำรใช้ใต้น ำ้ ถ้ำไมแ่กะสิ่งหอ่หุ้ม
ออก แล้วก็จะสำมำรถทนตอ่กำรกดัเซำะของน ำ้ได้ 
            4.3 ประโยชน์     ดนิระเบดิชนิดนีส้ำมำรถท ำเป็นรูปร่ำงปัน้ได้แนบกบัเปำ้หมำยได้ดี  

            4.4 ขีดจ ำกดั   ดนิระเบดิชนิดนี ้  อณุหภมูิต ่ำกวำ่  -20F   จะเปรำะและถ้ำสงูกวำ่ +125 F  จะ
ไหลเยิม้และกลิ่นของมนัท ำให้ผู้ ได้กลิ่นเกิดอำกำรวิงเวียนศีรษะ 
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ภำพท่ี 1 -  3 ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 3  

 
5. ดนิระเบิดแท่ง เอ็ม 5 เอ 1 (2 ?  ปอนด์ คอมโปซิช่ัน ซี 4) 

5.1 คณุลกัษณะ ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 5 เอ 1  (ภำพท่ี 1 - 4 หน้ำ 13)   คอมโปซิชัน่ ซี 4 หอ่หุ้ม
ด้วยพลำสตกิสีขำว มีรูเสียบเชือ้ปะทท่ีุปลำยด้ำนหนึง่ ดนิระเบดิทัง้แทง่สำมำรถแบง่ใช้ได้โดยแกะ เปลือก

พลำสตกิออก คอมโปซิชัน่ ซี 4 สำมำรถรักษำคณุภำพในอณุหภมูิ    ระหวำ่ง - 70F   ถึง  + 170F  
5.2 กำรใช้ เอ็ม 5 เอ 1 สำมำรถใช้ในงำนท ำลำยได้ทกุแบบ โดยเฉพำะในกำรระเบดิตดั และ

ระเบดิแตกหกัเพรำะสำมำรถปัน้ได้และมีอ ำนำจสงู คอมโปซิชัน่ ซี 4  จงึเหมำะในกำรระเบดิตดัเหล็ก และ
เปำ้หมำยท่ีมีรูปร่ำงไมเ่รียบสม ่ำเสมอ คอมโปซิชัน่ ซี 4  ไมล่ะลำยน ำ้และสำมำรถใช้ใต้น ำ้ได้ 

5.3 ประโยชน์ คอมโปซิชัน่ ซี 4 มีอ ำนำจมำกกวำ่  ซี 3  สำมำรถรักษำรูปร่ำงในอณุหภมูิ ท่ี
เหนือกวำ่, คงทนกวำ่, มีควำมเหนียวน้อยกวำ่ (is less sticky)  ทนตอ่กำรกดัเซำะของน ำ้ได้น้อยกวำ่ เพรำะ
ควำมเป็นพลำสตกิจงึสำมำรถตดัและปัน้ได้แนบกบัเปำ้หมำยได้ดี 

5.4 ขีดจ ำกดั จำกกำรท่ีคอมโปซิชัน่ ซี 4 ในดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 5 เอ 1 จงึยำกตอ่กำรพรำง กำร
ไหลของน ำ้จะกดักร่อนคอมโปซิชัน่ ซี 4  ถ้ำไมมี่สิ่งหอ่หุ้มปอ้งกนั 
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ภำพท่ี 1 - 4 ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 5 เอ 1 

 
6.  ดนิระเบิดแท่ง เอ็ม 112 (คอมโปซิช่ัน ซี 4,  1 ?    ปอนด์) 

           6.1 คณุลกัษณะ ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 112 (ภำพท่ี 1 - 5 หน้ำ 14) เป็นกำรปรับปรุงรูปแบบ ของ
คอมโปซิชัน่ ซี 4 ในดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 5 เอ 1 โดยกำรแบง่ดนิระเบดิออกเป็น       2 สว่น  แตล่ะแทง่ หนกั 1 
?  ปอนด์    หอ่หุ้มด้วยไมลำฟิล์มบนด้ำนหนึง่จะมีเทปกำวแบบพิเศษซึง่ปิดด้วยกระดำษ 
         6.2 กำรใช้  เอ็ม 112 ใช้ในงำนเชน่เดียวกบั เอ็ม 5 เอ 1 ดนิระเบดินีเ้หมำะอยำ่งยิ่งส ำหรับใช้เป็น 
ดนิระเบดิตดั ดนิระเบดิชนิดนีมี้เทปกำวแบบพิเศษ สำมำรถตดิกบัผิวหนงัของเปำ้หมำยท่ีรำบเรียบได้ดี 
  6.3 ประโยชน์ เอ็ม 112   มีรูปร่ำงและขนำดท่ีเหมำะสมในกำรจบัถือง่ำยในกำรท่ีจะแนบเข้ำกบั 
เปำ้หมำย สำมำรถตดัและปัน้ได้และแนบเข้ำกบัเปำ้หมำยท่ีมีรูปร่ำงไมร่ำบเรียบ สีของกระดำษท่ีหอ่หุ้ม ชว่ย
ในกำรพรำงได้เป็นอยำ่งดี  
               6.4 ขีดจ ำกดั เศษของน ำ้หนกัดนิระเบดิท ำให้ยำกในกำรค ำนวณ เทปกำวจะไมย่ดึแนน่     ถ้ำ
หน้ำ พืน้ผิวของเปำ้หมำยเปียกหรือชืน้ 
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ภำพท่ี 1 -  5  ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 112 

 
7. ดนิระเบิดแท่ง เอ็ม 118 (พีอีทีเอ็น,  2 ปอนด์) 

  7.1 คณุลกัษณะ เอ็ม 118 หรือ ดนิระเบดิแผน่ (ภำพท่ี 1 - 6 ) ใน 1 แทง่ ประกอบด้วย ดนิระเบดิ
แผน่ ขนำด ?  ปอนด์ 4 แผน่ หอ่หุ้มด้วยกระดำษพลำสตกิ ข้ำงหนึง่ของดนิระเบดิจะมีเทปกำว แบบกำว
พิเศษ 
  7.2 กำรใช้ ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 118 ออกแบบส ำหรับใช้เป็นดนิระเบดิตดัและโดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง 
ตอ่เปำ้หมำยท่ีเป็นเหล็ก ควำมออ่นตวัของดนิระเบดิท ำให้แนบกบัเปำ้หมำยท่ีผิวไมเ่รียบหรือโค้งและง่ำย ตอ่
กำรตดัตำมขนำดท่ีต้องกำร เอ็ม 118 ควรใช้กบักำรระเบดิแตกหกัขนำดเล็ก  ไมค่วรจะใช้กบังำนท่ีต้อง ใช้
ดนิระเบดิเป็นจ ำนวนมำก ๆ เน่ืองจำกเป็นดนิระเบดิท่ีมีรำคำแพง (จำกข้อควำม FM 5 - 25, 1971         หน้ำ 
1 - 9) 
  7.3 ประโยชน์ ควำมออ่นตวัและกำวแบบพิเศษ ท ำให้มีควำมรวดเร็วในกำรประกอบดนิระเบดิ 
เข้ำกบัเปำ้หมำยตำ่ง ๆ ได้ดี ดนิระเบดิสำมำรถแบง่ออกใช้ตำมขนำด ตำ่ง ๆ ของเปำ้หมำย และ สำมำรถ
เพิ่มควำมหนำของดนิระเบดิโดยเอำดนิระเบดิวำงซ้อนกนัได้ ไมล่ะลำยในน ำ้และสำมำรถ ใช้ใต้น ำ้ได้ 
  7.4 ขีดจ ำกดั เทปกำวจะไมเ่กำะตดิยดึแนน่บนผิวหน้ำท่ีเปียก  และชืน้ 

 
ภำพท่ี 1 -  6 ดนิระเบดิแทง่ เอ็ม 118 

 

 
 
 8. ดนิระเบิด (แบบม้วน) เอ็ม 186 
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  8.1 คณุลกัษณะ เอ็ม 186 (ภำพท่ี 1 - 7) เหมือนกบัดนิระเบดิ เอ็ม 118 เว้นแตข่นำดควำมกว้ำง 
,หนำ ของดนิระเบดิ เอ็ม 186 จะน้อยกวำ่ และ เอ็ม 186 จะอยูใ่นรูปของม้วนบนหลอดพลำสตกิมีควำมยำว 
50 ฟตุ ในควำมยำวแตล่ะฟตุของดนิระเบดิม้วนจะมีดนิระเบดิหนกัประมำณ ½ ปอนด์  ในแตล่ะม้วนของ 
เอ็ม 186 จะประกอบด้วยเชือ้ปะทชุนวน เอ็ม 8 จ ำนวน 15 อนั และถงุผ้ำพร้อมสำยหิว้ คณุลกัษณะตำ่ง ๆ  
อยูใ่นตำรำง 1- 2 หน้ำ 9  
  หมายเหตุ  สว่นประกอบของดนิระเบดิใน เอ็ม 186 นัน้  ขึน้อยูก่บับริษัทผู้ผลิต      ในปัจจบุนันี ้
บำงบริษัทใช้ พีอีทีเอ็น เป็นหลกัในดนิระเบดิ ในขณะท่ีบำงบริษัทใช้ อำร์ดีเอ็กซ์    ในอนำคตบริษัทผู้ผลิต
อำจจะเปล่ียนดนิระเบดิเป็นชนิดอ่ืน 
  8.2 กำรใช้   เอ็ม 186 นัน้ ใช้เชน่เดียวกบั เอ็ม 118 (ข้อควำม 1 - 31) เอ็ม 186 นัน้มีลกัษณะ
พิเศษตรงท่ีสำมำรถปรับดนิระเบดิให้เข้ำกบัเปำ้หมำยท่ีจะวำงได้ ซึง่เปำ้หมำยเหลำ่นีต้้องกำรดนิระเบดิท่ีมี
ควำมออ่นตวั ซึง่มีควำมยำวมำกกวำ่ 12 นิว้ 
  8.3 ประโยชน์  เอ็ม 186 เหมือนกบั เอ็ม 118 เอ็ม 186 สำมำรถตดัในควำมยำวท่ีเรำต้องกำรได้ 
  8.4 ขีดจ ำกดั        แถบกำวทำงด้ำนหลงัไมส่ำมำรถใช้ตดิกบัพืน้ผิวท่ีเปียก      หรือพืน้ผิวท่ีมี
น ำ้แข็ง เกำะได้ 
  ข้อควรระวัง   กำรตดั เอ็ม 186 ควรจะตดัด้วยมีดท่ีคมบนพืน้ผิว (ท่ีรอง) ต้องไมมี่ประกำยไฟ 
และห้ำมฉีก 
 

 
ภำพท่ี 1 - 7 ดนิระเบดิ (แบบม้วน) เอ็ม 186 

 
 
 
 
 
 

 
 9. ดนิระเบิดแท่งแอมโมเนียมไนเตรท 40 ปอนด์ 
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  9.1 คณุลกัษณะ แอมโมเนียมไนเตรท 40 ปอนด์ (ภำพท่ี 1 - 8) เปลือกเป็นโลหะทรงกระบอก 
บรรจดุนิระเบดิแอมโมเนียมไนเตรท 30 ปอนด์ เป็นดนิระเบดิหลกัและมีดนิระเบดิ ทีเอ็นที 10 ปอนด์ เป็นดนิ
ขยำยกำรระเบดิอยูต่รงกลำงบริเวณท่ีเสียบเชือ้ปะท ุ มีรูส ำหรับเสียบเชือ้ปะท ุ 2 รู รูหนึง่ส ำหรับ เสียบเชือ้
ปะทชุนวน เอ็ม 7 หรือเชือ้ปะทไุฟฟ้ำ เอ็ม 6 อีกรูหนึง่ส ำหรับร้อยชนวนฝักแคระเบดิผำ่น และผกูเง่ือนท่ีปลำย
ชนวนฝักแคระเบดิ หมดุระหวำ่งรูเสียบเชือ้ปะททุัง้สองส ำหรับผกูชนวนฝักแคเวลำ   สำยไฟเชือ้ปะทไุฟฟ้ำ
หรือชนวนฝักแคระเบดิให้ตดิแนน่  หว่งโลหะท่ีอยูด้่ำนบนดนิระเบดิใช้ส ำหรับร้อยเชือก หยอ่นดนิระเบดิลงไป
ในหลมุ 
  9.2 กำรใช้ แอมโมเนียมไนเตรท มีอตัรำควำมเร็วในกำรระเบดิต ่ำ ดงันัน้จงึไมเ่หมำะตอ่กำรใช้ใน 
กำรระเบดิตดัและระเบดิแตกหกั อยำ่งไรก็ตำมผลของกำรระเบดิก่อให้เกิดแรงดนัของแก๊สท ำให้เกิดกำร 
ผลกัดนัหรือกำรอุ้มยก ซึง่ท ำให้เหมำะส ำหรับงำนท ำหลมุและค ู ดนิระเบดิแทง่แอมโมเนียมไนเตรท                   
40 ปอนด์ ได้ออกแบบมำเพ่ือเป็นดนิระเบดิมำตรฐำนในกำรท ำหลมุเน่ืองจำกปริมำณของดนิระเบดิ มีเป็น
จ ำนวนมำก จงึอำจน ำไปใช้ในกำรท ำลำยอำคำรและปอ้มคำ่ยและกำรระเบดิท ำลำยตอมอ่สะพำน 
  9.3 ประโยชน์ ขนำด และ รูปร่ำง ของดนิระเบดิชนิดนี ้ เหมำะในกำรท ำหลมุระเบดิ และรำคำก็
ไมแ่พงกวำ่ดนิระเบดิชนิดอ่ืน ๆ  
  9.4 ขีดจ ำกดั แอมโมเนียมไนเตรทดดูควำมเปียกชืน้ได้ง่ำย ท ำให้ยำกในกำรจดุระเบดิต้อง ตรวจ
ตรำให้แนน่อนวำ่ไมมี่น ำ้เข้ำไปในดนิระเบดิและรูเสียบเชือ้ปะท ุ  มิฉะนัน้แล้วจะท ำให้ดนิระเบดิ ไมร่ะเบดิ 
แอมโมเนียมไนเตรทจะต้องจดุระเบดิ ด้วยกำรจดุระเบดิคูเ่สมอ 

 

 
ภำพท่ี 1 - 8 ดนิระเบดิแอมโมเนียมไนเตรท 

 
 
 10 ไดนาไมท์ทางทหาร เอ็ม 1 ( ?  ปอนด์) 
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  10.1 คณุลกัษณะ ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 (ภำพท่ี 1 - 9)  มีอำร์ดีเอ็กซ์ เป็นดนิระเบดิหลกั 
และไมมี่ไนโทรกลีเซอรีนบรรจอุย ู  ่่ท ำให้ปลอดภยัในกำรเก็บรักษำ จบัถือและกำรขนสง่กวำ่    ดนิไดนำ
ไมท์ ทำงกำรค้ำ ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 มีขนำดหนกั ฝ ปอนด์ หอ่หุ้มด้วยกระดำษฉำบพำรำฟิน มีขนำด
เส้นผำ่นศนูย์กลำง 1 ผ นิว้  มีควำมยำว  8 นิว้ 
      10.2 กำรใช้ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1  ใช้ในงำนชำ่งทัว่ไปในงำนแหลง่ดนิแหลง่หิน และ
สำมำรถใช้ท ำลำยใต้น ำ้ได้ 
            10.3 ประโยชน์ ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 ไมแ่ข็งตวัถ้ำเก็บในท่ีเย็นไมไ่หลเยิม้ถ้ำเก็บในท่ีร้อน 
สว่นผสมไมด่ดูหรือเก็บควำมชืน้ มีควำมปลอดภยัในกำรขนสง่ กำรเก็บรักษำ กำรจบัถือ จงึสำมำรถใช้ใน 
พืน้ท่ีกำรรบได้ 
              10.4 ขีดจ ำกดั ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 เช่ือถือได้ในกำรวำงใต้น ำ้เพียง  24 ชัว่โมง เทำ่นัน้ ดนิ
ชนิดนีมี้ควำมไวในกำรระเบดิต ่ำในกำรใช้จะต้องอดัลงไปในรูให้แนน่ไมใ่ห้มีชอ่งวำ่งเพื่อผลในกำรท ำลำย 
 

 
ภำพท่ี 1 - 9 ดนิระเบดิไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 
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 ตารางท่ี 1 - 3 คุณลักษณะของดนิระเบิดไดนาไมท์ 

ชื่อ 
 

การใช้ที่ส าคัญ อัตราเร็วในการระเบิด 
 

ตัวก าลังเปรียบเทียบเมื่อระเบิด 
แตกหัก (ทีเอ็นที = 1.00) 

ความรุนแรงของ
ควันที่มีพิษ 

ความทนทาน
เมื่อใช้ในน า้ 

  (เมตร/วินาที) (ฟุต/วินาที)    
ไดนำไมท์ทำงทหำร M1 
 
สเตรทไดนำไมท์ (ทำงกำรค้ำ)          40%                 
                                                         50% 
                                                         60% 
แอมโมเนียมไดนำไมท์ (ทำงกำรค้ำ) 40%                 
                                                         50% 
                                                         60% 
 
เยลำตินไดนำไมท์  (ทำงกำรค้ำ)      40%                 
                                                         50%             
                                                         60% 
 
แอมโมเนียมเยลำตินไดนำไมท์ (ทำงกำรค้ำ)  40%                 
                                                         50% 
                                     

ระเบิดท ำลำย 
 

ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 

 
ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 

 
ระเบิดท ำลำย 
ระเบิดท ำลำย 

 

6,100 
 

4,600 
5,500 
5,800 
2,700 
3,400 
3,700 

 
2,400 
2,700 
4,900 

 
4,900 
5,700 

20,000 
 

15,000 
18,000 
19,000 
 8,900 
11,000 
12,000 

   
7,900 
  8,900 
16,000 

 
16,000 
18,700 

 

0.92 
 

0.65 
0.79 
0.83 
0.41 
0.46 
0.53 

 
0.42 
0.47 
0.76 

 
------ 
------ 

 
 
 
 
 
 

อนัตรำย 
 

อนัตรำย 
อนัตรำย 
อนัตรำย 
อนัตรำย 
อนัตรำย 
อนัตรำย 

 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

 
น้อย 
น้อย 

ดี 
 
ดี  

(ถ้ำจดุระเบิด 
ภำยใน 24 ชม.) 

 
ไมด่ี 

 
 
ดี 
ดี 
ดี 
 

ดีมำก 
ดีมำก 
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 11. ดนิระเบิดเชฟชาร์จ (SHAPED CHARGES) 
                ดนิระเบดิเชฟชำร์จ (ภำพท่ี 1 - 10) ใช้ในกำรปฏิบตักิำรทำงทหำร      บรรจดุ้วยดนิระเบดิแรงสงู 
ในรูปทรงกระบอก ปลำยด้ำนหนึง่เป็นรูปกรวยคร่ึงซีกใช้วำงเข้ำกบัวสัด ุ เพ่ือเจำะทะลทุะลวงโลหะ คอนกรีต 
ดนิ หรือ วสัดชุนิดอ่ืน ๆ ไมส่ำมำรถใช้ใต้น ำ้ได้ ในกำรท ำลำยจะให้ได้ผลสงูสดุจะต้องตัง้บนขำตัง้มำตรฐำน 
ซึง่มีระยะแนน่อนจำกเปำ้หมำย  ในกำรจดุระเบดิไมจ่ ำเป็นจะต้องใช้จดุด้วยกำรจดุระเบดิคู ่
    11.1 ดนิระเบดิเชฟชำร์จ 15 ปอนด์ เอ็ม 2 เอ 3          ดนิระเบดิชนิดนีบ้รรจดุ้วยดนิระเบดิ คอม
โปซิชัน่ บี 9 ?  ปอนด์ และมีดนิระเบดิเพ็นโทไลท์ 50 - 50 หนกั 2 ปอนด์ เป็นดนิขยำยกำรระเบดิ บรรจใุนไฟ
เบอร์ ซึง่ปอ้งกนักำรเปียกชืน้ได้ มีขำตัง้เป็นรูปทรงกระบอกท ำด้วยไฟเบอร์ 
    11.2 ดนิระเบดิเชฟชำร์จ 15 ปอนด์ เอ็ม 2 เอ 4    ดนิระเบดิชนิดนีไ้ด้พฒันำใช้ดนิระเบดิ ท่ีมี
ควำมไวในกำรระเบดิจำกกำรยิงด้วยปืนน้อยกวำ่ แบบ เอ็ม 2 เอ 3, เอ็ม 2 เอ 4   เหมือนกบั เอ็ม 2 เอ 3 ใน
กำรประกอบและกำรท ำแตผ่ิดกนัในขนำดของดนิขยำยกำรระเบดิ และวสัดดุงัตอ่ไปนี.้- ดนิขยำย กำรระเบดิ
เพ็นโทไลท์ 50 - 50 เป็นดนิระเบดิคอมโปซิชัน่ เอ 3 หนกั 50 กรัม   ดนิระเบดิเหลกั คอมโปซิชัน่ บี  ได้บรรจุ
เพิ่มมำกขึน้ ซึง่น ำ้หนกัรวมทัง้หมดแล้วก็จะเทำ่กบั แบบ เอ็ม 2 เอ 3  
    11.3 ดนิระเบดิเชฟชำร์จ 40 ปอนด์ เอ็ม 3 ดนิระเบดิชนิดนีบ้รรจดุ้วยดนิระเบดิ คอมโปซิชัน่ บี 
ประมำณ 27 ?   ปอนด์ และมีดนิระเบดิเพ็นโทไลท์ 50 - 50 เป็นดนิขยำยกำรระเบดิ มีเปลือกเป็นโลหะ มีขำ
ตัง้ท่ีก ำหนดระยะท ำด้วยโลหะเชน่เดียวกนั 

 

 
 ภำพท่ี 1 - 10  ดนิระเบดิเชฟชำร์จ 
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    11.4 ดนิระเบดิเชฟชำร์จ 40 ปอนด์ เอ็ม 3 เอ 1 ดนิระเบดินีไ้ด้พฒันำใช้ดนิระเบดิ ท่ีมีควำมไว
ในกำรระเบดิจำกกำรยิงด้วยปืนน้อยกวำ่ แบบ เอ็ม 3, เอ็ม 3 เอ 1 เหมือนกบั เอ็ม 3 ในกำรประกอบและกำร
ท ำแตผ่ิดกนัในขนำดของดนิขยำยกำรระเบดิ และวสัดดุงันี.้- ดนิขยำยกำรระเบดิ เพ็นโทไลท์ 50-50 
เปล่ียนเป็นดนิระเบดิ คอมโปซิชัน่ เอ 3 หนกั 50 กรัม ดนิระเบดิหลกั   คอมโปซิชัน่ บี ได้บรรจเุพิ่มขึน้ซึง่
น ำ้หนกัรวมแล้วเทำ่กบัแบบ เอ็ม 3 
  11.5 กำรใช้ดนิระเบดิเชฟชำร์จในกำรเจำะทะลทุะลวงพืน้ดนิ   แผน่โลหะก ำแพงอิฐก่อ 
คอนกรีต พืน้ผิวถนนทกุชนิด ผลกำรท ำลำยทะลทุะลวง ขึน้อยูก่บัขนำดชนิดของวสัดนุัน้ ๆ  (ดตูำรำง 3 - 5 
ผลกำรเจำะทะลทุะลวงของดนิระเบดิเชฟชำร์จ หน้ำ 96) 
  11.6 ข้อระมัดระวังพเิศษ      กำรท่ีจะใช้ดนิระเบดิชนิดนีใ้ห้ได้ผลต้องปฏิบตัดิงันี.้- 

 11.6.1 จดุกึ่งกลำงของดนิระเบดิต้องอยูเ่หนือเปำ้หมำย 
   11.6.2 ให้แกนของดนิระเบดิอยูใ่นแนวเดียวกบัรูท่ีต้องกำรเจำะ 
                   11.6.3 จะต้องใช้ขำตัง้มำตรฐำน  เพรำะระยะของขำตัง้เป็นระยะท่ีได้ผลในกำรทะลทุะลวง 
ดีท่ีสดุ 
                      11.6.4 ต้องแนใ่จวำ่ไมมี่สิ่งหนึง่สิ่งใดมำขวำงกัน้ระหวำ่งดนิระเบดิกบัเปำ้หมำย 

ตารางท่ี 1 - 4 คุณลักษณะของดนิระเบิดเชฟชาร์จ 
แบบ วตัถรุะเบดิ  น ำ้หนกั ขนำดนิว้ กำรบรรจหีุบหอ่ 

เชฟชำร์จ  
15 ปอนด์  
เอ็ม 2 เอ 3 
 

เพ็นโทไลท์ หรือ 
คอมโปซิชัน่ บี 
ดนิขยำยกำรระเบดิ 
เพ็นโทไลท์ 50-50 

15 ปอนด์ 14 15/16 นิว้ x 7 นิว้  
ขำตัง้ไฟเบอร์ 

- 1 ลงั 2 ลกู หนกั 
58 ปอนด์ 
- 1 ลงั 3 ลกู 
หนกั 65 ปอนด์ 

เชฟชำร์จ  
15 ปอนด์  
เอ็ม 2 เอ 4 

คอมโปซิชัน่ บี 
คอมโปซิชัน่ เอ 3 
ดนิขยำยกำรระเบดิ 

15 ปอนด์ 14 15/16 นิว้ x 7 นิว้  
ขำตัง้ไฟเบอร์ 

- 1 ลงั ตอ่ 3 ลกู 
หนกั 65 ปอนด์ 

เชฟชำร์จ  
40 ปอนด์  
เอ็ม 3 
 

คอมโปซิชัน่  บี 
เพ็นโทไลท์ 50-50 
เป็นดนิขยำยกำร 
ระเบดิ 

40 ปอนด์ 15 ?   x 9 นิว้  
ขำตัง้เหล็ก 

- 1 ลงั ตอ่ 1 ลกู 
หนกั 65 ปอนด์ 

เชฟชำร์จ  
40 ปอนด์  
เอ็ม 3 เอ 1 

คอมโปซิชัน่  บี 
คอมโปซิชัน่ เอ 3  
ดนิขยำยกำรระเบดิ 
 
 

40 ปอนด์ 15 ?   นิว้ x 9 นิว้   
ขำตัง้เหล็ก 

- 1 ลงั ตอ่ 1 ลกู 
หนกั 65 ปอนด์ 
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   12. ดนิระเบิดบังกาโลตอร์ปิโด เอ็ม 1 เอ 1 และ เอ็ม 1 เอ 2 
              12.1 คณุลกัษณะ ดนิระเบดิชนิดนีป้ระกอบด้วยบงักำโลตอร์ปิโด 10 ทอ่น  (ภำพท่ี 1 - 11) แต่
ละทอ่นหอ่หุ้มด้วยโลหะยำว 5 ฟตุ แ ละมีเส้นผำ่นศนูย์กลำง 2 1/8  นิว้ และมีรูเสียบเชือ้ปะททุัง้สองข้ำง 
แบบ เอ็ม 1 เอ 1 บรรจดุ้วยดนิระเบดิอมำตอล และมีดนิระเบดิ ทีเอ็นที 4 นิว้   เป็นดนิขยำยกำรระเบดิ ท่ี
ปลำยทัง้สองด้ำน แบบ เอ็ม 1 เอ 2 เหมือนกบั เอ็ม 1 เอ 1 แตผ่ิดกนัท่ีดนิระเบดิหลกัใช้ดนิระเบดิ คอมโป
ซิชัน่ บี และดนิขยำยกำรระเบดิใช้ดนิระเบดิคอมโปซิชัน่ เอ 3 รูเสียบเชือ้ปะททุัง้สองด้ำน  สำมำรถใช้ จกุ
เกลียวมำตรฐำนได้แตล่ะชดุจะมีปลอกข้อตอ่และมีหวัครอบ 
           12.2 กำรใช้บงักำโลตอร์ปิโดใช้ในกำรกวำดล้ำงเคร่ืองกีดขวำงประเภทลวดหนำมและสนำมทุน่ 
ระเบดิ บงักำโลตอร์ปิโดสำมำรถกวำดล้ำงเคร่ืองกีดขวำงประเภทลวดหนำมเป็นเส้นทำงเดนิได้กว้ำง 3 ถึง 4 
เมตร  ถ้ำเป็นสนำมทุน่ระเบดิสำมำรถระเบดิทุน่ระเบดิสงัหำรบคุคล และทุน่ระเบดิดกัรถถงัท่ีอยูใ่กล้ ให้
ระเบดิขึน้ได้ด้วย และยงัสำมำรถกวำดล้ำงป่ำทบึหรือป่ำไผไ่ด้(ส ำหรับทุน่ระเบดิดกัรถถงั และสงัหำร บคุคล  
จะได้ชอ่งทำงกว้ำงประมำณ 1 เมตร   จำก FM 5 - 25, 1986) 
  12.3 กำรประกอบ  ทกุทอ่นของบงักำโลตอร์ปิโดท่ีปลำยทัง้สองด้ำนจะมีรูส ำหรับเสียบเชือ้ปะท ุ 
กำรตอ่แตล่ะทอ่นให้ใช้ตอ่ด้วยปลอกข้อตอ่ หวัครอบ ใช้สวมเข้ำกบัทอ่นแรกเพ่ือปอ้งกนัมิให้ไปสะดดุเข้ำกบั 
สิ่งกีดขวำงตำ่ง ๆ  เม่ือเรำเตรียมทอ่นแรกไปแล้วก็ใช้ปลอกข้อตอ่ตอ่เข้ำกบัทอ่นตอ่มำเร่ือย ๆ จนกวำ่ จะได้
ควำมยำวตำมต้องกำร 

 

 

ภำพท่ี 1 - 11 บงักำโลตอร์ปิโด 
   
  12.4 กำรจดุระเบดิบงักำโลตอร์ปิโดสำมำรถจดุด้วยเชือ้ปะทชุนวนและเชือ้ปะทไุฟฟ้ำทำงทหำร 
ในกำรกวำดล้ำงเคร่ืองกีดขวำง จะจดุบงักำโลตอร์ปิโดเม่ือได้วำงเรียบร้อยแล้ว นอกจำกนีอ้ำจจะใช้      
เคร่ืองจดุชนวนถ่วงเวลำ แบบ 8 วินำที หรือ 15 วินำที ก็ได้ 
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ตารางท่ี 1 - 5 คุณลักษณะของบังกาโลตอร์ปิโด 
 

ชนิด 
 

 
อุปกรณ์ประกอบ 

 
น า้หนัก/ท่อน 

 
วัตถุระเบิด/ท่อน 

 
การบรรจุหีบห่อ/น า้หนักรวม 

 
M1A1 

 
1 ชดุ ประกอบด้วยบงักำโลตอร์ปิโด 10 ทอ่น,  
ปลอกข้อตอ่ 10 ปลอก, หวัครอบ 1 หวั 

 
ประมำณ 13 ปอนด์ 

 
อมำตอลประมำณ 
9 ปอนด์ และใช้ 
ดนิระเบดิ ทีเอ็นที เป็น 
ดนิขยำยกำรระเบดิ 

 
บรรจใุนลงัไม้  ขนำด 
64 1/8 x 13 7/8 x 7 1/8 นิว้ 
น ำ้หนกั 176 ปอนด์ 
 

 
M1A2 

 
1 ชดุ ประกอบด้วยบงักำโลตอร์ปิโด 10 ทอ่น,  
ปลอกข้อตอ่ 10 ปลอก, หวัครอบ 1 หวั 

 
ประมำณ 15 ปอนด์ 

 
คอมโปซิชัน่ B4 ประมำณ 
10.5 ปอนด์ และใช้ดนิ 
ระเบดิ คอมโปซิชัน่ A3 
เป็นดนิขยำยกำรระเบดิ 

 
บรรจใุนลงัไม้ ขนำด 
60 3/8  x 13 3/4 x 4 9/16 นิว้ 
น ำ้หนกั 198 ปอนด์ 
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กฎปลอดภัยท่ัวไป  
 กฎปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัวตัถรุะเบดิเชือ้ปะท ุ่และเคร่ืองมือท ำลำยท่ีก ำหนดขึน้นัน้จะต้องปฏิบตัโิดย 
เคร่งครัด ในระหวำ่งกำรฝึกในสถำนกำรณ์นอกเหนือจำกกำรฝึกจะต้องพยำยำมปฏิบตัเิทำ่ท่ีมีเวลำ มีอยู ่     
2 ข้อ คือ.- 

1.  อยำ่จบัถือวตัถรุะเบดิด้วยควำมสะเพร่ำ 
2.  ไมแ่บง่ควำมรับผิดชอบในกำรเตรียมกำรวำงดนิระเบดิ และกำรจดุระเบดิ ต้องมอบ ควำม

รับผิดชอบให้ผู้หนึง่ผู้ใดเป็นผู้ก ำหนดตรวจตรำทกุขัน้ตอน และก ำหนดผู้ส ำรองไว้แทน ในเม่ือจะมี ควำม
จ ำเป็นเกิดขึน้ 

กฎปลอดภัยโดยเฉพาะ 
1.  กำรเก็บรักษำ 

1.1 อยำ่เก็บวตัถรุะเบดิไว้ในท่ีเปียกชืน้ 
1.2 อยำ่เก็บวตัถรุะเบดิและเชือ้ปะทไุว้ในคลงัเดียวกนัเป็นอนัขำด 
1.3 อยำ่ปฏิบตักิำรเก่ียวกบัวตัถรุะเบดิหรือเก็บวตัถรุะเบดิไว้ในโรงเรือนหรือใกล้ ๆ โรงเรือน 
1.4 อยำ่ทิง้วตัถรุะเบดิไว้โดยไมมี่กำรระวงัปอ้งกนั 

       2. กำรปฏิบตัเิก่ียวกบัวตัถรุะเบดิ 
            2.1 อยำ่เปิดหีบวตัถรุะเบดิภำยในหรือใกล้ ๆ คลงั 
            2.2 อยำ่สบูบหุร่ีหรือทิง้เปลวไฟไว้ใกล้ ๆ วตัถรุะเบดิ 

           2.3 อยำ่ขนวตัถรุะเบดิกบัเชือ้ปะทไุปในรถคนัเดียวกนั นอกจำกจ ำเป็นจริง ๆ เทำ่นัน้ ถ้ำไปใน รถ
คนัเดียวกนัให้น ำเชือ้ปะทไุว้ตอนหน้ำของรถ 

            2.4 อยำ่ปลอ่ยให้วตัถรุะเบดิหรือเชือ้ปะทถุกูแดดสอ่งโดยตรง 
            2.5 อยำ่น ำเชือ้ปะทใุสใ่นกระเป๋ำเสือ้ และกระเป๋ำกำงเกงเป็นอนัขำด 

          2.6 ห้ำมใช้ลวด ตะป ูหรือสิ่งท่ีคล้ำย ๆ กนั แคะเชือ้ปะทอุอกจำกกลอ่ง 
            2.7 ห้ำมมิให้น ำสิ่งหนึง่สิ่งใดวำงทบัเชือ้ปะท ุ

               2.8 ห้ำมดงึสำยไฟฟ้ำจำกเชือ้ปะทไุฟฟ้ำเลน่ 

 3. กำรเตรียมดนิระเบดิน ำ 
  3.1 อยำ่ใช้เชือ้ปะทไุฟฟ้ำตำ่งชนิดกนัในวงจรเดียวกนั 

3.2 อยำ่ลืมปลดกำรลดัวงจรออกจำกเชือ้ปะทไุฟฟ้ำก่อนท ำกำรจดุระเบดิ 
3.3 พยำยำมลดัวงจรไว้ตลอด ในขณะเตรียมและวำงดนิระเบดิ 

3.4 อยำ่ท ำดนิระเบดิน ำด้วยเชือ้ปะทไุฟฟ้ำ ขณะฟ้ำคะนองหรือใกล้จะมีพำยฟุ้ำร้อง 

ข้อระมัดระวังความปลอดภัย 
เกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด 
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3.5 อยำ่บีบเชือ้ปะทดุ้วยฟันหรือมีด จงใช้คีมบีบเชือ้ปะทเุทำ่นัน้ 

3.6 อยำ่ใช้เชือ้ปะทชุนวนใต้น ำ้ หรือในหลมุเปียกหรือใต้พืน้ดนิ (ถ้ำมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีวสัดุ
หอ่หุ้มปอ้งกนัควำมชืน้) 

3.7 อยำ่ตดัชนวนฝักแคเวลำสัน้เกินไป จะต้องทดสอบอตัรำกำรลกุไหม้ของชนวนฝักแคเวลำ 
ก่อนใช้เสมอ 

3.8 ห้ำมบดิหรือพบัชนวนฝักแคเวลำ 
3.9 จะต้องตรวจปลำยเปิดของเชือ้ปะทชุนวนให้แนใ่จวำ่ไมมี่ฝุ่ นหรือสิ่งอ่ืน ๆ อยูข้่ำงใน 

3.10 ห้ำมดนั  บดิหรือหมนุเชือ้ปะทชุนวนในเวลำสอดชนวนฝักแคเวลำเข้ำไปในปลำยเปิดของ
เชือ้ปะทชุนวน 

       4. กำรวำงดนิระเบดิ  
          4.1 อยำ่ใช้ก ำลงัดนัดนิระเบดิท่ีท ำดนิระเบดิน ำแล้วเข้ำไปในรูท่ีเจำะ 
         4.2 ห้ำมใช้ทอ่นโลหะหรือเคร่ืองมือท ำกำรอดัลม ให้ใช้ไม้ท่ีไมมี่เหล่ียมท ำกำรอดัลมเทำ่นัน้  
          4.3 ในเวลำฝึก กำรวำงดนิระเบดิกบัไม้ เหล็ก คอนกรีต หรือวสัดอ่ืุน ๆ จะต้องวำงทำงด้ำนใกล้ 
กบัผู้สงัเกตกำรณ์เพ่ือให้ชิน้สว่นสะเก็ดระเบดิกระเดน็หำ่งจำกตวัคน 

       5. กำรจดุระเบดิ 
          5.1 อยำ่ตอ่สำยไฟฟ้ำเข้ำกบัเคร่ืองจดุระเบดิจนกวำ่พร้อมท่ีจะจดุระเบดิ 
          5.2 อยำ่จดุระเบดิจนกวำ่ผู้ มีอ ำนำจสัง่กำรจะสัง่ให้จดุระเบดิ 
         5.3 อยำ่ปลอ่ยสำยไฟฟ้ำให้ตดิกบัเคร่ืองจดุระเบดิเม่ือจดุระเบดิแล้ว 
         5.4 อยำ่จดุระเบดิจนกวำ่ทกุคนจะออกไปจำกเขตอนัตรำยแล้วต้องจดัยำมเฝำ้      เพ่ือปอ้งกนั 
บคุคล เข้ำไปยงัพืน้ท่ีอนัตรำย 

           5.5 ถ้ำทำ่นเป็นผู้อ ำนวยกำรจดุระเบิด จะต้องเก็บเคร่ืองจดุระเบดิไว้กบัตวัตลอดเวลำ 
          5.6 อยำ่กลวัเคร่ืองจดุระเบดิ จงใช้มนัอยำ่งกระฉบักระเฉง และมัน่ใจ 

          5.7 อยำ่บรรจดุนิระเบดิเข้ำไปในรูท่ีใช้ดนิระเบดิระเบดิขยำยรูโดยทนัที           ปลอ่ยให้รูนัน้เย็น        
เพียงพอเสียก่อน  เพ่ือปอ้งกนั กำรระเบดิก่อนเวลำ อำจใช้น ำ้เพ่ือระบำยควำมร้อนได้ถ้ำจ ำเป็น 

          5.8 อยำ่ลืมพนัข้อตอ่ระหวำ่งเชือ้ปะทชุนวนกบัชนวนฝักแคเวลำ       เม่ือตดัชนวนฝักแคเวลำ 
สัน้กวำ่ 1 ฟตุ เพ่ือปอ้งกนัประกำยไฟจำกเคร่ืองจดุเข้ำไปถกูเชือ้ปะทชุนวนโดยตรง 
           6. กำรปฏิบตัเิม่ือเกิดควำมล้มเหลวในกำรจดุระเบดิ (MISFIRE) 
  ผู้ควบคมุกำรจดุระเบดิจะต้องพิจำรณำสำเหตขุ้อขดัข้องท่ีเกิดควำมล้มเหลวในกำรจดุระเบดิขึน้ 
จะต้องท ำกำรตรวจสอบและแก้ไขให้ถกูต้อง กำรปฏิบตัติำ่ง ๆ ณ ต ำบลท่ีเกิดควำมล้มเหลวในกำรจดุระเบดิ 
จะต้องใช้บคุคลเพียงคนเดียว  ขัน้ตอนกำรปฏิบตัใิห้กระท ำดงัตอ่ไปนี.้- 
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6.1 ควำมผิดพลำด (ล้มเหลว) ในกำรจดุระเบดิด้วยระบบชนวน 
 6.1.1  ต้องรอคอย 30 นำที แล้วจงึออกไปตรวจทัง้นีเ้น่ืองจำกดนิด ำในไส้ของชนวนฝักแค 

เวลำอำจเส่ือมท ำให้ลกุไหม้ช้ำกวำ่ปกต ิซึง่ท ำให้เกิดระเบดิได้ในภำยหลงั  แตอ่ยำ่งไรก็ตำมในสถำนกำรณ์ท่ี 
มีกำรรบ  ถ้ำจ ำเป็นก็จะต้องออกตรวจทนัที  

 6.1.2 ถ้ำดนิระเบดิท่ีด้ำนไมมี่กำรอดัลม ห้ำมเคล่ือนย้ำยหรือกระทบกระเทือนดนิระเบดิ ท่ี
วำง  ห้ำมใช้ไฟเผำให้ท ำกำรท ำลำยโดยใช้ดนิระเบดิ 1 ปอนด์ วำงด้ำนข้ำงของดนิระเบดิเดมิ 

 6.1.3 ถ้ำดนิระเบดิท่ีด้ำนมีกำรอดัลมหนำหรือสงูไมเ่กิน 1 ฟตุ ให้ท ำกำรท ำลำยโดยใช้ ดนิ
ระเบดิ 2 ปอนด์ วำงข้ำงบนตรงกบัดนิระเบดิท่ีถกูอดัลม 

   6.1.4  ถ้ำดนิระเบดิท่ีด้ำนอยูใ่นหลมุท่ีมีกำรอดัลมหรือสงูเกินกวำ่ 1 ฟตุ ให้เอำวสัดอุดัลม 
อยูอ่อกเหลือไมเ่กิน 1 ฟตุ เคร่ืองมือท่ีใช้ จะต้องไมเ่ป็นส่ือไฟฟ้ำ (ใช้ไม้หรือวสัดอุโลหะ) พยำยำมหลีกเล่ียง 
อบุตัเิหตใุนขณะน ำวสัดอุดัลมออกอำจใช้ลมเป่ำ  หรือใช้น ำ้ฉีดถ้ำท ำได้ในขณะเอำวสัดอุดัลมออก ให้
หลีกเล่ียง กำรกระทบกระแทกดนิระเบดิ ตรวจสอบควำมลกึของหลมุจำกผิวดนิถึงด้ำนบนของดนิระเบดิ ให้
เหลือไมเ่กิน 1 ฟตุ   ในกำรท ำลำยใช้ดนิระเบดิ 2 ปอนด์ จดุระเบดิด้วยระบบชนวนฝักแคระเบดิจดุด้วย เชือ้
ปะทชุนวน 

 6.1.5  ถ้ำดนิระเบดิท่ีด้ำนอยูใ่นท่ีมีกำรอดัลม    เชน่เดียวกบัข้อ 6.1.4 และไมส่ำมำรถเอำ 
วสัดอุดัลมออกได้ ให้เจำะหลมุใหมด้่ำนข้ำงของหลมุเดมิหำ่งไมเ่กิน 1 ฟตุ ลกึเทำ่หลมุเดมิกว้ำงพอ ท่ีจะ
บรรจดุนิระเบดิได้ ในระหวำ่งกำรเจำะให้หลีกเล่ียงกำรกระทบกระแทกดนิระเบดิเดมิ ในกำรท ำลำยใช้ ดนิ
ระเบดิ 2 ปอนด์ วำงท่ีก้นหลมุท่ีเจำะใหมจ่ดุระเบดิด้วยระบบชนวนฝักแคระเบดิ 

           6.2 ควำมผิดพลำด (ล้มเหลว) ในกำรจดุระเบดิด้วยระบบไฟฟ้ำ         
 6.2.1 ถ้ำควำมล้มเหลวนัน้จดุระเบดิด้วยระบบไฟฟ้ำคู ่    และดนิระเบดิท ำกำรอดัลม หรือ

วำงใต้ดนิ ต้องรอคอย 30 นำที ก่อนกำรตรวจ ซึง่หลงัจำก 30 นำที แล้วจะไมมี่กำรระเบดิเกิดขึน้ 
  6.2.2 ถ้ำควำมผิดพลำดนัน้จดุระเบดิด้วยระบบไฟฟ้ำคู ่   แตด่นิระเบดิวำงบนดนิและ        

ไมอ่ดัลม  ต้องรอคอย 30 นำที ก่อนออกตรวจ ซึง่จะต้องใช้ควำมระมดัระวงัอยำ่งมำก เพรำะอำจจะเกิด 
ระเบดิขึน้ทีหลงัได้ 

  6.2.3 ถ้ำไมไ่ด้จดุระเบดิด้วยกำรจดุระเบดิคู ่   และดนิระเบดิวำงบนดนิหรือไมอ่ดัลม 
สำมำรถออกตรวจได้ทนัที 

  6.2.4 ถ้ำไมไ่ด้จดุระเบดิด้วยกำรจดุระเบดิคู ่  และดนิระเบดิวำงอยูใ่ต้ดนิหรือมีกำรอดัลม 
จะต้องปฏิบตัดิงันี.้- 

  6.2.4.1 ตรวจกำรตอ่สำยไฟฟ้ำเข้ำกบัเคร่ืองจดุระเบดิ    หรือแหลง่ก ำลงังำนไฟฟ้ำ 
วำ่ถกูต้องหรือไม ่

 6.2.4.2 ตรวจสอบวงจรจดุระเบดิ 2 - 3 ครัง้ หรือมำกกวำ่นัน้  เพ่ือให้แนใ่จวำ่ ตอ่
วงจรถกูต้อง 
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 6.2.4.3 ท ำกำรจดุระเบดิอีกครัง้ โดยใช้เคร่ืองจดุระเบดิหรือแหลง่ก ำลงังำนไฟฟ้ำอ่ืน 
 6.2.4.4 ปลดสำยไฟฟ้ำออกจำกเคร่ืองจดุระเบดิ        หรือแหลง่ก ำลงังำนไฟฟ้ำลดั 

ปลำยสำยไฟฟ้ำเพ่ือปอ้งกนัไฟฟ้ำสถิต  รอคอย 30 นำที  ก่อนออกท ำกำรตรวจ 
 6.2.4.5 ตรวจสอบวงจรรวมทัง้สำยไฟจดุระเบดิวำ่มีรอยแตกร้ำวหรือลดัวงจรหรือไม่ 
 6.2.4.6 ถ้ำไมพ่บสำเหตท่ีุวงจรจดุระเบดิบนพืน้ดนิ         ให้เอำวสัดอุดัลมท่ีอยูเ่หนือ      

ดนิระเบดิออกอยำ่งระมดัระวงั  หลีกเล่ียงกำรกระทบกระแทกเชือ้ปะทไุฟฟ้ำ 
 6.2.4.7 อยำ่พยำยำมเคล่ือนย้ำยดนิระเบดิ หรือเอำดนิระเบดิน ำออก 
 6.2.4.8 ให้รือ้วสัดอุดัลมออกเหลือไมเ่กิน   1  ฟตุ    จำกดนิระเบดิวำงดนิระเบดิ            

2 ปอนด์ ท่ีประกอบ ระบบจดุระเบดิด้วยไฟฟ้ำใหมต่รงเหนือดนิระเบดิเดมิ 
 6.2.4.9 ปลดสำยไฟของเชือ้ปะทไุฟฟ้ำเดมิออกจำกวงจรจดุระเบดิและลดัปลำยสำย 

ของเชือ้ปะทไุฟฟ้ำ (ไมถ่อดเชือ้ปะทไุฟฟ้ำออกจำกดนิระเบดิน ำ) 
 6.2.4.10 ตอ่สำยไฟของเชือ้ปะทไุฟฟ้ำใหมเ่ข้ำกบัวงจรจดุระเบดิ 
 6.2.4.11 ท ำกำรอดัลมใหม ่
   6.2.4.12 ท ำกำรจดุระเบดิ  ดนิระเบดิท่ีวำงใหมจ่ะท ำให้ดนิระเบดิเดมิระเบดิขึน้ 

 หมายเหตุ ในบำงกรณีอำจจะขดุหลมุใหมด้่ำนข้ำงของดนิระเบดิ โดยปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ 6.1.5 
หน้ำ 25     

7.  เกณฑ์ควำมปลอดภยั 
  เกณฑ์ท่ีให้ไว้ข้ำงลำ่งนี ้คือ ระยะปลอดภยัของบคุคลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีโลง่แจ้งจำกสะเก็ดระเบดิ ท่ีดนิ
ระเบดิฝัง หรือวำงไว้บนดนิ โดยไมค่ ำนงึถึงชนิด และสภำพของดนิ 

7.1 ดนิระเบดิน้อยกวำ่ หรือเทำ่กบั 27 ปอนด์ ระยะปลอดภยัน้อยท่ีสดุ  300 เมตร 
7.2 ส ำหรับดนิระเบดิมำกกวำ่ 27 ปอนด์ ถึง 425 ปอนด์ ค ำนวณระยะ ปลอดภยั โดยใช้สตูร  

ดงันี.้- 
                                                                 3      

     ระยะปลอดภัยเป็นเมตร = 100 x       จ านวนดนิระเบิดเป็นปอนด์ 
  7.3  ถ้ำจ ำนวนดนิระเบดิเกิน 425 ปอนด์  ให้ใช้ระยะปลอดภยัอยำ่งน้อยท่ีสดุ  750 เมตร 
  7.4 ในกำรระเบดิวตัถท่ีุแข็งมำก ๆ จะต้องมีท่ีก ำบงั    ซึง่ระยะจำกท่ีก ำบงัถึงต ำบลจดุระเบดิ 
อยำ่งน้อย 100 เมตร ท่ีก ำบงัจะต้องแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับน ำ้หนกัวสัดขุนำดหนกัท่ีจะตกลงบนท่ีก ำบงัได้ 

 
 


