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บทที่ 1
คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร
ตอนที่ 1 กล่ าวนา
ความมุ่งหมาย
1. บทเรี ยนนี ้แนะนำกำรใช้ วตั ถุระเบิดทำงทหำร
ในกำรทำลำยเครื่ องกีดขวำงทำงทหำรและใช้
ในงำนก่อสร้ ำงต่ำง ๆ ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้คือ.1.1 ชนิด คุณลักษณะพิเศษตลอดจนกำรใช้ วตั ถุระเบิดและอุปกรณ์ในกำรจุดระเบิด
1.2 กำรเตรี ยมกำร กำรวำงดินระเบิดตลอดจนกำรจุดระเบิด
1.3 สูตรกำรคำนวณหำดินระเบิด (Charge calculation formulas)
1.4 วิธีกำรทำลำยแบบประณีตและเร่งด่วนสำหรับใช้ ในเขตหน้ ำ
1.5 กฎควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
1.6 กำรจับถือ กำรขนส่ง และกำรเก็บรักษำวัตถุระเบิด
1.7 กำรใช้ ดนิ ระเบิดที่เหมำะสมต่อกำรทำลำย
2. กำรทำลำยในทำงทหำร
กำรทำลำยในทำงทหำรมีกำรทำลำย ด้ วยไฟ, ด้ วยน ้ำ, ด้ วยวัตถุระเบิด, ด้ วยเครื่ อง มือกล และ
ด้ วยอำวุธยิง กำรทำลำยจะทำลำยด้ วยวิธีใดก็แล้ วแต่สถำนที่ และเป้ำหมำยที่จะทำลำย โดยให้ สำเร็จผล
ตำมควำมมุง่ หมำยของทำงทหำรแต่ในที่นี ้จะกล่ำวถึงกำรทำลำยด้ วยวัตถุระเบิดเพียงอย่ำงเดียว
กำร
ทำลำยด้ วยวัตถุระเบิดเรำสำมำรถใช้ ได้ ทงในกำรรุ
ั้
ก และในกำรตังรั้ บ เช่น ทำลำยฉำกขัดขวำง ของข้ ำศึก
เพื่อควำมสะดวกในกำรเคลื่อนที่ของฝ่ ำยเรำและทำลำยให้ เป็ นเครื่ องกีดขวำง เพื่อรัง้ หน่วงหรื อ จำกัดกำร
เคลื่อนที่ของข้ ำศึก เป็ นต้ น
วัตถุระเบิดทางทหาร
1. วัตถุระเบิดทำงทหำรเป็ นสสำรชนิดหนึง่ ซึง่ เกิดปฏิกิริยำทำงเคมี เมื่อได้ รับควำมร้ อน, กำรเสียด
สี, กำรกระทบกระแทก หรื อได้ รับแรงกระตุ้นเตือนเริ่มแรกอย่ำงเหมำะสม ทำให้ เกิดเป็ นสำร อย่ำงใหม่ขึ ้น
หรื อกลำยเป็ นแก๊ สจำนวนมำกๆ เรำแยกชนิดของวัตถุระเบิดเป็ นวัตถุระเบิดแรงต่ำ และวัตถุระเบิดแรงสูง
ด้ วยอัตรำควำมเร็วในกำรระเบิด (เป็ นฟุตหรื อเมตรต่อวินำที) ซึง่ ผลจำกกำร ระเบิดนี ้เป็ นลักษณะพิเศษ
ของวัตถุระเบิดแต่ละชนิด
2. วัตถุระเบิดแรงต่ำ วัตถุระเบิดแรงต่ำเกิดจำกกำรเผำไหม้ จำกของแข็งไปเป็ นแก๊ สอย่ำงช้ ำ ๆ
สม่ำเสมอ (อัตรำเร็วในกำรระเบิดตังแต่
้ เริ่มต้ นจนถึง 400 เมตร หรื อ 1,312 ฟุต/วินำที) คุณลักษณะ พิเศษนี ้
ทำให้ วตั ถุระเบิดแรงต่ำเหมำะสมอย่ำงมำกเมื่อต้ องกำรให้ เกิดผลในกำรผลักดัน ตัวอย่ำงของ วัตถุระเบิด
แรงต่ำ ได้ แก่ ดินไร้ ควันและดินดำ
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3. วัตถุระเบิดแรงสูง
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของวัตถุระเบิดเป็ นแก๊ สอย่ำงรวดเร็ว ในอัตรำ
1,000 เมตร/วินำที (3,280 ฟุต/วินำที) ถึง 8,500 เมตร/วินำที
(27,880 ฟุต/วินำที) ก่อให้ เกิด
ผลกำรฉีกขำดต่อเป้ำหมำย วัตถุระเบิดแรงสูงนี ้ใช้ บรรจุเป็ นดินระเบิดแท่ง, บรรจุในทุน่ ระเบิด, กระสุนปื น
ใหญ่ และในลูกระเบิดต่ำง ๆ
4. ปัจจัยควำมมีประสิทธิผลสัมพัทธ์ (RELATIVE EFFECTIVENESS FACTOR) (ตัวกำลัง
เปรี ยบเทียบ) วัตถุระเบิดต่ำง ๆ ไม่เพียงแต่จะแตกต่ำงกันในเรื่ องอัตรำควำมเร็วในกำรระเบิด (ฟุต/วินำที
หรื อ เมตร/วินำที) เท่ำนัน้ แต่ยงั มีคณ
ุ ลักษณะอื่น ๆ ที่แตกต่ำงด้ วยเนื่องจำกกำรทำลำย ทำงทหำรที่เกี่ยวกับ
กำรระเบิดตัดหรื อระเบิดแตกหักปริมำณของกำรใช้ ดนิ ระเบิดจะได้ รับกำรปรับเปลี่ยนด้ วยปัจจัยของตัวกำลัง
เปรี ยบเทียบ โดยใช้ คำ่ ของดินระเบิด ทีเอ็นที เป็ นหลัก ยกตัวอย่ำง เช่น ดินระเบิด ทีเอ็นที มีอตั รำควำมเร็ว
ในกำรระเบิด 6,900 เมตร/วินำที มีคำ่ ตัวกำลังเปรี ยบเทียบ 1.00 ขณะที่คอมโปซิชนั่ ซี 4 มีอตั รำควำมเร็วใน
กำรระเบิด 8,040
เมตร/วินำที มีคำ่ ตัวกำลังเปรี ยบเทียบ 1.34 (ตำรำงที่ 1 - 1 หน้ ำ 7)
คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร
1. วัตถุระเบิดที่ใช้ ในกิจกำรทหำร มีลกั ษณะ และคุณสมบัตทิ ี่แน่นอนดังนี ้.1.1 ผลิตจำกวัตถุดบิ ที่หำง่ำยและรำคำถูก
1.1 ทนต่อกำรสัน่ สะเทือน กำรเสียดสี และสำมำรถประกอบในกำรจุดระเบิดได้ ง่ำย
1.2 มีขีดควำมสำมำรถในกำรทำลำยอย่ำงเพียงพอตำมควำมเหมำะสม
1.3 มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ทนต่อทุกสภำพภูมิอำกำศในระหว่ำงอุณหภูมิ -80F ถึง +165F
1.4 มีควำมหนำแน่นมำก (น ้ำหนักต่อหน่วยของปริมำตร)
1.5 สำมำรถใช้ ใต้ น ้ำและที่มีอำกำศชื ้น
1.6 มีพิษน้ อย (ทำให้ เกิดเป็ นพิษ) เมื่อเก็บรักษำ, จับถือ และระเบิด
1.7 มีขนำดรูปร่ำงเหมำะสมในกำรบรรจุ, เก็บรักษำ, กำรแจกจ่ำย, จับถือและกำรวำง โดยหน่วย
ทหำร
1.8 มีอำนำจผลักดันต่อหน่วยสูง (High energy output per unit of volume)
2. กำรระเบิดหรื อกำรเผำไหม้ ของวัตถุระเบิดทำให้ เกิดควันที่เป็ นพิษ สำรเคมีที่ใช้ ในวัตถุระเบิด เป็ น
สำรที่มีพิษ ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวผู้ใช้ ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ ไม่ควรสูดดมกลิ่น หรื อควันของดินระเบิด เมื่อ
ใช้ วตั ถุระเบิดในที่อบั หรื อใต้ พื ้นดินจะต้ องคอยเวลำให้ ควันสลำยหมดไปเสียก่อนที่จะเข้ ำไปทำกำรตรวจ
วัตถุระเบิดควรใช้ ให้ ถกู ตำมควำมมุง่ หมำย เช่น ไม่นำไปจุดเพื่อให้ เกิดควำมร้ อน หรื อเพื่อกำรปรุงอำหำร
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วัตถุระเบิดที่ใช้ ในทางทหาร
1. แอมโมเนียมไนเตรท (AMMONIUM NITRATE)
แอมโมเนียมไนเตรท
เป็ นวัตถุระเบิดที่มีควำมไวในกำรระเบิดน้ อยที่สดุ ในบรรดำวัตถุระเบิด
ทำงทหำร จึงต้ องมีดนิ ขยำยกำรระเบิดช่วยในกำรระเบิด เพรำะว่ำดินระเบิดแอมโมเนียมไนเตรทมีควำมไว
ในกำรระเบิดน้ อยจึงใช้ ผสมกับวัตถุระเบิดชนิดอื่น และเนื่องจำกเป็ นวัตถุระเบิดที่มีอตั รำควำมเร็ว ในกำร
ระเบิดต่ำ จึงไม่เหมำะสำหรับกำรใช้ เป็ นดินระเบิดตัดหรื อระเบิดแตกหัก แต่เรำจะนำไปใช้ สำหรับ ระเบิดทำ
หลุม หรื อขุดคูสว่ นมำกจะนำไปใช้ ด้ำนอุตสำหกรรมเหมืองแร่ หรื อกำรขุดดิน แอมโมเนียมไนเตรท จะชื ้นเมื่อ
ถูกอำกำศ ดังนัน้ จึงต้ องบรรจุให้ ดีเพื่อป้องกันมิให้ อำกำศเข้ ำได้ ฉะนัน้ วัตถุระเบิดชนิดนี ้ จึงไม่เหมำะที่จะใช้
ใต้ น ้ำนอกจำกจะได้ มีกำรป้องกันมิให้ ถกู น ้ำซึมเท่ำนัน้
2. พีอีทีเอ็น (PENTAERYTHRITE TETRANITRATE) (PETN)
พีอีทีเอ็น เป็ นวัตถุระเบิดที่มีควำมไวสูง (highly sensitive) และมีอำนำจมำกที่สดุ ในบรรดำ
วัตถุระเบิดทำงทหำรมีอำนำจพอ ๆ กับ อำร์ ดีเอ็กซ์ และไนโทรกรี เซอรี น พีอีทีเอ็น ใช้ เป็ นดินขยำยกำรระเบิด,
บรรจุในชนวนฝักแคระเบิดและเชื ้อปะทุบำงชนิด และบำงทีก็ใช้ ผสมกับ ดินระเบิด ทีเอ็นที หรื อใช้ กบั ไนโตร
เซลลูโลส เช่น ดินระเบิด M118 พีอีทีเอ็น ไม่ละลำยน ้ำ จึงสำมำรถใช้ ในกำรทำลำยใต้ น ้ำได้
3. อาร์ ดีเอ็กซ์ (CYCLOTRIMETHLENETRINITRAMINE) (RDX)
อำร์ ดีเอ็กซ์ เป็ นวัตถุระเบิดที่มีควำมไวในกำรระเบิดมำก มีอำนำจในกำรทำลำยสูงและเป็ น วัตถุ
ระเบิดทำงทหำรที่มีอำนำจมำกชนิดหนึง่ อำร์ ดีเอ็กซ์ใช้ เป็ นวัตถุระเบิดหลักในเชื ้อปะทุ ไฟฟ้ำ เอ็ม 6 และ เชื ้อ
ปะทุชนวน เอ็ม 7
ดินระเบิดชนิดนี ้ถ้ ำทำให้ หมดควำมไวในกำรระเบิด แล้ วสำมำรถใช้ เป็ นดินช่วย
ขยำยกำรระเบิด, ดินขยำยกำรระเบิด, ดินระเบิดทำลำยและดินระเบิดแท่งได้ ส่วนใหญ่ดนิ ระเบิด อำร์ ดี
เอ็กซ์ใช้ เป็ นส่วนผสมทำเป็ นดินระเบิดชนิดอื่น ๆ เช่น
ดินระเบิดคอมโปซิชนั่ เอ, บี หรื อ คอมโปซิชนั่
ซี
4. ทีเอ็นที (TRINITROTOLUENE) (TNT)
ทีเอ็นที เยอรมันผลิตขึ ้นใช้ เป็ นชำติแรก โดยใช้ โทลูอีนจำกถ่ำนหินเป็ นวัตถุดบิ ต่อมำ สหรัฐ ฯ ใช้
โทลูอีนจำกปิ โตเลียมทำให้ สำมำรถผลิตได้ อย่ำงเพียงพอ เนื่องจำก ทีเอ็นที มีคณ
ุ สมบัตใิ นกำรหลอม บรรจุ
ได้ ดี ฉะนัน้ ทีเอ็นที จึงมีที่ใช้ อย่ำงกว้ ำงขวำงจัดเป็ นวัตถุระเบิด มำตรฐำนที่สำคัญในรำชกำรทหำร มี
ลักษณะเป็ นผลึกสีเหลืองอ่อน มีควำมคงทนดี มีควำมไวน้ อย ถ้ ำลุกไหม้ ในที่โล่งจะเกิดควันสีดำ ใช้ สำหรับ
บรรจุลกู กระสุนปื นใหญ่, ลูกระเบิดอำกำศ, ลูกระเบิดขว้ ำง, ดินระเบิดทำลำย, ทำส่วนประกอบของดินเริ่ม
และส่วนประกอบของดินกระสุนบำงชนิด เมื่อเก็บรักษำในที่มีอำกำศร้ อน อำจเกิดกำรไหลเยิ ้มได้ ซึง่ เป็ น
อันตรำยต่อกำรใช้ นอกจำกนี ้ดินระเบิด ทีเอ็นที ยังเป็ นวัตถุระเบิดหลัก ทำงทหำร ซึง่ ใช้ เป็ นตัวกำลัง
เปรี ยบเทียบอำนำจกำรระเบิดกับวัตถุระเบิดชนิดอื่น ๆ
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5. เทตตริล (TETRYL)
เทตตริล ใช้ เป็ นดินขยำยกำรระเบิดใช้ ทำวัตถุระเบิดผสมและใช้ ในกำรระเบิดทำลำย เทตตริล มี
ควำมไวและอำนำจมำกกว่ำทีเอ็นที อย่ำงไรก็ตำมเทตตริลและวัตถุระเบิดที่มีสว่ นผสมของเทตตริล กำลัง
ได้ รับกำรทดแทนด้ วย RDX และ พีอีทีเอ็น ซึง่ มีอำนำจมำกกว่ำ
6. ไนโทรกลีเซอรีน (NITROGLYCERIN)
ไนโทรกลีเซอรี น เป็ นวัตถุระเบิดที่มีอำนำจมำกพอกับอำร์ ดีเอ็กซ์ และ พีอีทีเอ็น ใช้ เป็ นดินระเบิด
หลักในไดนำไมท์ทำงกำรค้ ำ ไนโทรกลีเซอรี นมีควำมไวในกำรระเบิดเมื่อถูกกระทบกระแทก เสียดสีสงู
เพรำะมีควำมไวในกำรระเบิดสูงจึงยำกต่อกำรจับถือ จึงไม่นำมำใช้ เป็ นวัตถุระเบิดทำงทหำร และดินไดนำ
ไมท์ทำงกำรค้ ำ จะไม่นำมำใช้ ในพื ้นที่กำรรบ (combat area)
7. ดินดา (BLACK POWDER)
ดินดำเป็ นวัตถุระเบิดที่เก่ำแก่และรู้จกั กันมำนำนว่ำเป็ นดินขับ ดินดำเป็ นส่วนผสมของ โปแต
สเซี่ยมหรื อโซเดียมไนเตรทกับถ่ำนโค๊ ก และกำมะถัน ดินดำใช้ ในชนวนฝักแคเวลำ ดินปะทุและ เครื่ อง
จุดบำงชนิดเพื่อเป็ นส่วนถ่วงเวลำ
8. อมาตอล (AMATOL)
อมำตอลเป็ นส่วนผสมของแอมโมเนียมไนเตรทและ ทีเอ็นที และสำมำรถนำไปใช้ แทน ทีเอ็นที
อมำตอล 80-20 (80% แอมโมเนียมไนเตรท และ 20% ทีเอ็นที) ใช้ บรรจุในบังกำโลตอร์ ปิโดรุ่นเก่ำ ใน
ระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 ทีเอ็นที เกิดขำดแคลน อังกฤษ จึงได้ คิดค้ นอมำตอลขึ ้น แต่อมำตอล 80-20 มี
ควำมยุง่ ยำกต่อกำรบรรจุลงในลูกกระสุน จึงหันมำใช้ อมำตอล 50-50 ซึง่ สำมำรถหลอมบรรจุได้ ต่อมำเมื่อ
สำมำรถผลิต พีอีทีเอ็น ได้ อย่ำงเพียงพอแล้ ว จึงได้ ใช้ วตั ถุระเบิดผสมอย่ำงอื่นที่กำลังมำกกว่ำ เช่น คอมโป
ซิชนั่ บี และ เพนโทไลท์แทน อมำตอล
9. คอมโปซิช่ ัน เอ 3 (COMPOSITION A 3)
คอมโปซิชนั่ เอ 3 ทำจำกอำร์ ดีเอ็กซ์ 91% ขี ้ผึ ้ง 9% มีอำนำจกำรฉีกขำดดีเหมำะสำหรับ กำรอัด
บรรจุลกู กระสุน ต่อมำได้ มีกำรปรับปรุงส่วนประกอบโดยเพิ่มส่วนลดควำมไวเข้ ำไป และเปลี่ยน มำเป็ น เอ
2, เอ 3 ปัจจุบนั นี ้มีใช้ ถึง เอ 4 และ เอ 5 คอมโปซิชนั่ เอ 3 ใช้ เป็ นดินขยำยกำรระเบิด ในดินระเบิดแท่งแบบ
เชฟซำร์ จชนิดใหม่ และในบังกำโลตอร์ ปิโดและยังใช้ เป็ นระเบิดหลักในดินระเบิด พลำสติกแรงสูง
10. คอมโปซิช่ ัน บี (COMPOSITION B)
เนื่องจำก อำร์ ดีเอ็กซ์ หำได้ ง่ำยและมีอำนำจฉีกขำดและกำรระเบิดดีกว่ำ ทีเอ็นที เรำจึงใช้ อำร์
ดีเอ็กซ์ผสมกับ ทีเอ็นที เรี ยกว่ำ คอมโปซิชนั่ บี ซึง่ มีอตั รำส่วนอำร์ ดีเอ็กซ์ 60% ทีเอ็นที 39% และ ขี ้ผึ ้ง 1%
คอมโปซิชนั่ บี ใช้ เป็ นดินระเบิดหลักในเชฟชำร์ จ
11. คอมโปซิช่ ัน บี 4 (C0MPOSITION B 4)
คอมโปซิชนั่ บี 4 ประกอบด้ วย อำร์ ดีเอ็กซ์ 60% ทีเอ็นที 39.5% และแคลเซียมซิลิเกต 0.5%
คอมโปซิชนั่ บี 4 ใช้ เป็ นดินระเบิดหลักในบังกำโลตอร์ ปิโดแบบใหม่ และในเชฟชำร์ จ
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12. คอมโปซิช่ ัน ซี 2 และ ซี 3 (COMPOSITION C 2 AND C 3)
คอมโปซิชนั่ ซี 2 เป็ นดินระเบิดที่มีสว่ นประกอบของอำร์ ดีเอ็กซ์ 80% และดินระเบิดพลำสติก
20% ดินระเบิดพลำสติกประกอบด้ วยดินระเบิด ทีเอ็นที และส่วนผสมของดินระเบิดชนิดอื่น คอมโปซิชนั่ ซี 2
ได้ ถกู แทนที่ด้วยคอมโปซิชนั่ ซี 3 ซึง่ ประกอบด้ วย อำร์ ดีเอ็กซ์ 77% และดินระเบิดพลำสติก 23% ซึง่
ประกอบด้ วย ทีเอ็นที เทตตริล ไนโตรเซลลูโลส และส่วนผสมของดินระเบิดชนิดอื่น ดินระเบิดทังสอง
้
ชนิดนี ้
จะอ่อนและปัน้ ได้ ณ อุณหภูมิระหว่ำง - 20F ถึง + 125F เพรำะว่ำเป็ นดินระเบิดที่มี อัตรำควำมเร็วใน
กำรระเบิดสูงจึงใช้ เป็ นดินระเบิดในกำรทำลำย และทำเป็ นดินระเบิดแท่ง เหมำะสำหรับ ใช้ ทำลำยใต้ น ้ำ
13. คอมโปซิช่ ัน ซี 4 (COMPOSITION C4)
คอมโปซิชนั่ ซี 4 ประกอบด้ วยดินระเบิด อำร์ ดีเอ็กซ์ 91% และของวัสดุที่เป็ นพลำสติก ที่
มิใช่ดนิ ระเบิด 9% คอมโปซิชนั่ ซี 4 มีอำนำจเท่ำกับ คอมโปซิชนั่ ซี 3 แต่สำมำรถรักษำสภำพได้ ดีกว่ำ
(อุณหภูมิ ระหว่ำง -70F ถึง + 170F) และสำมำรถคงทนต่อกำรกัดเซำะของน ้ำได้ ดีเมื่อใช้ ทำลำยใต้ น ้ำ
14. เทตตริตอล (TETRYTOL)
เทตตริตอลประกอบด้ วยเทตตริล และ ทีเอ็นที (เทตตริล 75% ทีเอ็นที 25%) ใช้ ทำดินระเบิด
แท่ง ส่วนผสมของดินระเบิดชนิดอื่น และใช้ ในกำรทำลำย เทตตริตอลมีอำนำจมำกกว่ำ ทีเอ็นที และมี
ควำมไวน้ อยกว่ำเทตตริล ดินระเบิดชนิดนี ้เปรำะแตกหักง่ำย กำรใช้ ต้องระมัดระวังอย่ำให้ ตก จะทำให้
อำนำจกำรระเบิดน้ อยลงไป
15. เพนโทไลท์ (PENTOLITE)
เพนโทไลท์ ประกอบด้ วย ทีเอ็นที กับ พีอีทีเอ็น ในอัตรำส่วน 50 : 50 ซึง่ ไวต่อกำรจุดระเบิด ให้
อำนำจกำรฉีกขำดดีและเหมำะในกำรหลอมบรรจุเนื่องจำกมีอตั รำกำรจุดระเบิดและอำนำจสูง จึงใช้ เป็ น ดิน
ขยำยกำรระเบิดในเชฟชำร์ จ
16. ไดนาไมท์ (DYNAMITES)
เดิมใช้ เรี ยกชื่อส่วนผสมของไนโตรกลี
เซอรี นกับสำรที่ดดู ซึมไนโตรกลีเซอรี นต่อมำได้ มีกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนผสมบำงอย่ำง ทำให้ เกิดเป็ น
ไดนำไมท์หลำยชนิด ได้ แก่ สเตรทไดนำไมท์, แอมโมเนียไดนำไมท์, เยลำตินไดนำไมท์ และแอมโมเนียเย
ลำตินไดนำไมท์ ไดนำไมท์เหล่ำนี ้ มีไนโตรกรี เซอรี นผสมอยูด่ ้ วย เป็ นไดนำไมท์ทำงกำรค้ ำ
17. ไดนาไมท์ ทางทหาร (MILITARY DYNAMITES)
ไดนำไมท์ทำงทหำรประกอบด้ วย อำร์ ดีเอ็กซ์ 75% ทีเอ็นที 15% และอีก 10% เป็ นวัสดุที่ทำ
ให้ หมดควำมไวและวัสดุที่เป็ นพลำสติก มีอำนำจเท่ำกับไดนำไมท์ 60% ทำงกำรค้ ำ ดินระเบิดทำงทหำรไม่มี
ไนโตรกรี เซอรี น จึงมีควำมแน่นอนปลอดภัยในกำรเก็บรักษำ และกำรจับถือดีกว่ำ ไดนำไมท์ทำงกำรค้ ำ
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ตารางที่ 1 - 1 คุณลักษณะของวัตถุระเบิดที่ใช้ สาหรับในการทาลาย
ชื่อ

การใช้ ท่ สี าคัญ

อัตราเร็วในการระเบิด

ตัวกาลังเปรียบเทียบเมื่อ
ระเบิดแตกหัก
(ทีเอ็นที = 1.00)

ความรุ นแรง
ของควัน ที่มี
พิษ

ความ
ทนทาน
เมื่อ ใช้ ใน
นา้

(เมตร/วินาที)

(ฟุต/วินาที)

400
2,700
4,900
6,100

1,300
8,900
16,000
20,000

0.55
0.42
1.17
0.92

อันตรำย
อันตรำย
อันตรำย
อันตรำย

ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
พอใช้

6,100 ถึง 7,300

20,000 ถึง 24,000

------

------

ดีมำก

ดินดำ
แอมโมเนียมไนเตรท
อะมำตอล 80/20
ไดนำไมท์ทำงททหำร M1

ชนวนฝักแคเวลำ
ระเบิดทำลำย (หลุมระเบิด)
ระเบิดให้ แตกออก
ระเบิดทำลำย (เหมืองแร่ , ถอนตอไม้ และขุดคู)

ชนวนฝักแคระเบิด

ตัวนำในกำรระเบิด

ทีเอ็นที

ระเบิดทำลำย (แตกหัก) และใช้ เป็ นส่วนผสมของวัตถุ
ระเบิด
ระเบิดทำลำย (แตกหัก)
ดินขยำยกำรระเบิด และใช้ เป็ นส่วนผสมของวัตถุ
ระเบิด

6,900

22,600

1.00

อันตรำย

ดีมำก

7,000
7,100

23,000
23,300

1.20
1.25

อันตรำย
อันตรำย

ดีมำก
ดีมำก

ดินระเบิดแผ่น M118 และ M186

ระเบิดทำลำย (ตัด)

7,300

24,000

1.14

อันตรำย

ดีมำก

เพนโทไลท์ 50/50

ดินขยำยกำรระเบิด และระเบิดให้ แตกออก

7,450

24,400

-------

อันตรำย

ดีมำก

ไนโทรกรี เซอรี น

ไดนำไมท์ทำงกำรค้ ำ

7,700

25,200

1.50

อันตรำย

ดี

บังกำโลตอร์ ปิโด M1A2

ระเบิดทำลำย (ลวดหนำม และเจำะช่องสนำมทุน่
ระเบิด) minefield breaching

7,800

25,600

1.17

อันตรำย

ดีมำก

เทตตริ ตอล 75/25
เทตตริ ล
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ตารางที่ 1 - 1 คุณลักษณะของวัตถุระเบิดที่ใช้ สาหรับในการทาลาย (ต่ อ)
ชื่อ

เชฟชำร์ จ M2A3, M2A4 และ M3A1
คอมโปซิชนั่ B
คอมโปซิชนั่ C4 และ M112
คอมโปซิชนั่ A3

การใช้ ท่ สี าคัญ

อัตราเร็วในการระเบิด

ตัวกาลังเปรียบเทียบเมื่อ
ระเบิดแตกหัก
(ทีเอ็นที = 1.00)

ความรุ นแรง
ของควัน ที่
มี พิษ

ความ
ทนทาน
เมื่อ ใช้ ใน
นา้

(เมตร/วินาที)

(ฟุต/วินาที)

ระเบิดทำลำย (ตัด, เจำะ)

7,800

25,600

1.17

อันตรำย

ดีมำก

ระเบิดให้ แตกออก
ระเบิดทำลำย (ตัด และแตกหัก)
ดินขยำยกำรระเบิด และระเบิดให้ เแตกออก

7,800
8,040
8,100

25,600
26,400
26,500

1.35
1.34
-------

อันตรำย
น้ อย
อันตรำย

ดีมำก
ดีมำก
ดี

ชนวนฝักแคระเบิด, เชื ้อปะทุ

8,300

27,200

1.66

น้ อย

ดีมำก

และดินระเบิดทำลำย
เชื ้อปะทุ, ส่วนผสมของวัตถุระเบิด

8,350

27,400

1.60

อันตรำย

ดีมำก

พีอีทีเอ็น

อำร์ ดีเอ็กซ์
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ตอนที่ 2 ดินระเบิดแท่ ง (ฺBlock Demolition Charge)
ดินระเบิดแท่งเป็ นกำรบรรจุวตั ถุระเบิดแรงสูงใช้ ในกำรปฏิบตั กิ ำรทำลำยทัว่ ๆ ไป เช่น ระเบิดตัด
ระเบิดแตกหักและกำรระเบิดเป็ นหลุม ประกอบด้ วยวัตถุระเบิดแรงสูง เช่น ทีเอ็นที, เทตตริตอล, คอมโป
ซิชนั่ ซี ชนิดต่ำง ๆ และแอมโมเนียมไนเตรท ดินระเบิดเหล่ำนี ้ทำเป็ นแท่งสี่เหลี่ยม ยกเว้ นดินระเบิด แท่ง
แอมโมเนียมไนเตรท ขนำด 40 ปอนด์ และดินระเบิดแท่ง ทีเอ็นที ขนำด ? ปอนด์ ซึง่ ทำเป็ น รูป
ทรงกระบอก
1. ดินระเบิดแท่ ง ทีเอ็นที ( ? , ? , และ 1 ปอนด์ )
1.1 คุณลักษณะ ดินระเบิดแท่ง ทีเอ็นที (ตำมภำพที่ 1 - 1 หน้ ำ 10) ผลิตออกมำเป็ น 3 ขนำด
คือ ขนำด ? ปอนด์ เป็ นรูปทรงกระบอก มีกระดำษแข็งห่อหุ้มภำยนอกป้องกันน ้ำ ขนำด ? ปอนด์ และ
ขนำด 1 ปอนด์ ผลิตขึ ้นมำรูปร่ำงคล้ ำยกัน ทัง้ 3 ขนำด นี ้มีโลหะปิ ดหัวท้ ำย ซึง่ มีรูสำหรับเสียบเชื ้อปะทุ
อยูด่ ้ ำนหนึง่
1.1 กำรใช้ ดนิ ระเบิดแท่ง ทีเอ็นที เป็ นดินระเบิดทำลำยมำตรฐำน และใช้ ในงำนกำรทำลำย ทุก
แบบ อย่ำงไรก็ดีดนิ ระเบิด ขนำด ? ปอนด์ มีควำมมุง่ หมำยใช้ ในกำรฝึ กเพื่อให้ เกิดควำมคุ้นเคย
1.2 ประโยชน์ ดินระเบิดแท่ง ทีเอ็นที มีควำมเร็วในกำรระเบิดสูง มีควำมคงทนไม่ไวต่อกำร
กระทบกระแทกหรื อกำรเสียดสี ป้องกันน ้ำได้ ดี สำมำรถใช้ ใต้ น ้ำ และมีรูปร่ำง ขนำด กำรบรรจุที่เหมำะ ใน
กำรใช้
1.3 ข้ อจำกัด ดินระเบิดแท่ง ทีเอ็นที ไม่สำมำรถปัน้ ได้ และมีควำมยำกในกำรใช้ กบั เป้ำหมำย ที่
มีรูปร่ำงไม่รำบเรี ยบสม่ำเสมอ ทีเอ็นที ไม่เหมำะที่จะใช้ ในที่ซงึ่ มีอำกำศอับเพรำะมีควันเป็ นพิษมำก (เมื่อ
ระเบิดแล้ ว)
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ตารางที่ 1 - 2 คุณลักษณะของดินระเบิดแท่ ง
ชื่อ

วัตถุระเบิด

น ้ำหนัก

ขนำด (นิ ้ว)

อัตรำควำมเร็วในกำรระเบิด
(ม./ว.) (ฟ./ว.)

ตัวกำลัง
เปรียบเทียบ

กำรบรรจุหีบห่อ/นน.รวม

2 ? ปอนด์

2 ? ปอนด์

2 x 2 x 11

ดินระเบิดแท่ง M5A1

75-25 เทตตริตอล
พร้ อมด้ วยดินขยำย
กำรระเบิดเทตตริล
คอมโปซิชนั่ ซี 2
คอมโปซิชนั่ ซี 3
คอมโปซิชนั่ ซี 4

1? x ย3?
1? x 1? x3?
1? x1? x7
2 x 2 x 11

2 ? ปอนด์

2 x 2 x 11 ?

7,650 ม./ว. 25,100 ฟ./ว.
7,625 ม./ว. 25,000 ฟ./ว.
8,040 ม./ว. 26,400 ฟ./ว.

ดินระเบิดแท่ง M112

คอมโปซิชนั่ ซี 4

1 ? ปอนด์

1 x 2 x 11

8,040 ม./ว. 26,400 ฟ./ว.

1.34

ดินระเบิดแท่ง M118

พีอีทีเอ็น หรือ
อำร์ ดีเอ็กซ์

แท่งหนัก 2 ปอนด์
แผ่น ? ปอนด์

1 ? x 3 ? x 12 ? แผ่น ?
x 3 x 12

7,190 ม./ว. 23,600 ฟ./ว.

1.14

ดินระเบิดม้ วน M186

พีอีทีเอ็น หรือ
อำร์ ดีเอ็กซ์

25 ปอนด์
( ? ปอนด์ตอ่
1 ฟุต)

? x 3 x 50 ฟุต

7,190 ม/ว. 23,600 ฟ/ว.

1.14

1 ม้ วน ต่อถุงผ้ ำพร้ อมสำยหิ ้ว 3 ถุงผ้ ำบรรจุในลังไม้ นน.
115 ปอนด์

ดินระเบิดแอมโมเนียม
ไนเตรท

แอมโมเนียมไนเตรท
TNT เป็ นดินขยำย
กำรระเบิด

43 ปอนด์

 7 x ย 24

3,400 ม./ว. 11,000 ฟ./ว.

0.42

1 ถังบรรจุในลังไม้ , นน. 52 ปอนด์

ดินระเบิดแท่ง ทีเอ็นที

ดินระเบิดแท่ง M2

ดินระเบิดแท่ง M3

ทีเอ็นที

? ปอนด์
? ปอนด์
1 ปอนด์

200 แท่ง ต่อ 1 ลังไม้ , นน.รวม 79 ปอนด์
96 แท่ง ต่อ 1 ลังไม้ , นน. ทังหมด
้
65 ปอนด์
48, 50 หรือ 56 ต่อ 1 ลังไม้ , นน. 80 ปอนด์

6,900 ม./ว. 22,600 ฟ./ว.

1.00

7,000 ม./ว 23,000 ฟ./ว.

1.20

8 แท่ง ต่อ 1 ถุง, 2 ถุง บรรจุในลังไม้
นน. ทังหมด
้
57 ปอนด์

1.34

8 แท่ง ต่อ 1 ถุง, 2 ถุงบรรจุ ในลังไม้ ,
นน. ทังหมด
้
45 ปอนด์
1 แท่ง ในห่อพลำสติก, 24 ห่อ
บรรจุในลังไม้ นน. 80 ปอนด์
1 แท่งในห่อพลำสติก, 30 ห่อ
บรรจุในลังไม้ นน. 48 ปอนด์
1 แท่ง (4 แผ่น ) ต่อ 1 ห่อพลำสติก,
20 แท่ง ต่อ 1 ลังไม้ , นน. 52 ปอนด์

1.34
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ภำพที่ 1 - 1 ดินระเบิดแท่ง ทีเอ็นที
2. ดินระเบิดแท่ ง เอ็ม 1 (2? ปอนด์ 75-25 เทตตริตอล)
2.1 คุณลักษณะดินระเบิดแท่ง เอ็ม 1 (ภำพที่ 1 - 2 หน้ ำ 11)
เป็ นแท่งของดินระเบิด เทตตริ
ตอล 75-25 มีดนิ ระเบิดเทตตริลเป็ นดินขยำยกำรระเบิด ร้ อยผ่ำนด้ วยชนวนฝักแคระเบิดหนักแท่งละ 2 ฝ
ปอนด์ จำนวน 8 แท่ง บรรจุในถุงย่ำม ทุกแท่งห่อหุ้มด้ วยกระดำษสีกำกีแกมเขียวเคลือบด้ วยแอสฟั ลต์
2.2 กำรใช้ เทตตริตอล มีอำนำจมำกกว่ำ ทีเอ็นที มีประสิทธิภำพในกำรระเบิดตัด,ระเบิดแตกหัก
สำมำรถใช้ ทดแทน ทีเอ็นที ในงำนกำรทำลำยทัว่ ๆ ไป กำรใช้ จะใช้ ทงพวงหรื
ั้
อใช้ เป็ นแท่งก็ได้
2.3 ประโยชน์ เพรำะว่ำบรรจุอยูใ่ นถุงย่ำม ดินระเบิดแท่งแบบ เอ็ม 1 จึงเหมำะที่จะใช้ ในกำร
ทำลำย เทตตริตอลไม่คอ่ ยละลำยในน ้ำจึงเหมำะที่จะใช้ ในกำรทำลำยใต้ น ้ำ
2.4 ขีดจำกัด ดินระเบิดแท่งเทตตริตอลมีดนิ ระเบิดเทตตริลเป็ นดินขยำยกำรระเบิดที่ทำให้ ระเบิด
ขึ ้นโดยแน่นอน ดินขยำยกำรระเบิดเทตตริลมีควำมไวต่อกำรกระทบกระเทือนมำกกว่ำเทตตริตอล หรื อ
ทีเอ็นที และอำจถูกทำให้ เกิดกำรระเบิดได้ ด้วยกำรยิงด้ วยปื นเล็ก นอกจำกนี ้ยังแตกหักง่ำยเมื่อตก หรื อถูก
กระทบกระแทก
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3. ดินระเบิดแท่ ง เอ็ม 2 (2? ปอนด์ , 75/25 เทตตริตอล)
คล้ ำยดินระเบิดแท่ง เอ็ม 1 (ภำพที่ 1 - 2) เว้ นแต่มีรูเสียบเชื ้อปะทุแต่ละข้ ำงรอบ ๆ รูเสียบเชื ้อ
ปะทุมีดนิ เทตตริลเป็ นดินขยำยกำรระเบิด กำรใช้ คงเหมือนกันกับดินระเบิดแบบ เอ็ม 1 ซึง่ ใช้ ในกำรระเบิด
ตัด, ระเบิดแตกหัก

ภำพที่ 1 - 2 ดินระเบิด แท่ง เอ็ม 1 และ เอ็ม 2
4. ดินระเบิดแท่ ง เอ็ม 3 (2 ? ปอนด์ , คอมโปซิช่ ัน ซี 2 หรือ คอมโปซิช่ ัน ซี 3)
4.1 คุณลักษณะ ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 3 (ภำพที่ 1 - 3 หน้ ำ 12) มีใช้ ทงคอมโปซิ
ั้
ชนั่ ซี 2 และ คอม
โปซิชนั่ ซี 3 ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 3 ห่อหุ้มด้ วยกระดำษ สีน ้ำตำลซึง่ สำมำรถแกะเปิ ดได้ ไม่มีรูสำหรับเสียบเชื ้อ
ปะทุ คอมโปซิชนั่ ซี 2 ซี 3 สำมำรถปัน้ ได้ ในอุณหภูมิ ระหว่ำง - 20F ถึง + 125F (ดูคณ
ุ ลักษณะใน
ตำรำงที่ 1 - 2 หน้ ำ 9)
4.2 กำรใช้ คอมโปซิชนั่ ซี 2 และ ซี 3 คล้ ำยคลึงกัน มีอำนำจมำกกว่ำ ทีเอ็นที และมีควำมไว
พอกัน เพรำะว่ำมีควำมเป็ นพลำสติก และมีอำนำจสูงจึงเหมำะในกำรระเบิดตัดเหล็ก และเป้ำหมำยที่มี
รูปร่ำง ที่ไม่รำบเรี ยบสม่ำเสมอ สำมำรถปัน้ ได้ แนบสนิทกับเป้ำหมำยได้ ดี กำรใช้ ใต้ น ้ำ ถ้ ำไม่แกะสิ่งห่อหุ้ม
ออก แล้ วก็จะสำมำรถทนต่อกำรกัดเซำะของน ้ำได้
4.3 ประโยชน์ ดินระเบิดชนิดนี ้สำมำรถทำเป็ นรูปร่ำงปัน้ ได้ แนบกับเป้ำหมำยได้ ดี
4.4 ขีดจำกัด ดินระเบิดชนิดนี ้ อุณหภูมิต่ำกว่ำ -20F จะเปรำะและถ้ ำสูงกว่ำ +125 F จะ
ไหลเยิ ้มและกลิ่นของมันทำให้ ผ้ ไู ด้ กลิ่นเกิดอำกำรวิงเวียนศีรษะ
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ภำพที่ 1 - 3 ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 3
5. ดินระเบิดแท่ ง เอ็ม 5 เอ 1 (2 ? ปอนด์ คอมโปซิช่ ัน ซี 4)
5.1 คุณลักษณะ ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 5 เอ 1 (ภำพที่ 1 - 4 หน้ ำ 13) คอมโปซิชนั่ ซี 4 ห่อหุ้ม
ด้ วยพลำสติกสีขำว มีรูเสียบเชื ้อปะทุที่ปลำยด้ ำนหนึง่ ดินระเบิดทังแท่
้ งสำมำรถแบ่งใช้ ได้ โดยแกะ เปลือก
พลำสติกออก คอมโปซิชนั่ ซี 4 สำมำรถรักษำคุณภำพในอุณหภูมิ ระหว่ำง - 70F ถึง + 170F
5.2 กำรใช้ เอ็ม 5 เอ 1 สำมำรถใช้ ในงำนทำลำยได้ ทกุ แบบ โดยเฉพำะในกำรระเบิดตัด และ
ระเบิดแตกหักเพรำะสำมำรถปัน้ ได้ และมีอำนำจสูง คอมโปซิชนั่ ซี 4 จึงเหมำะในกำรระเบิดตัดเหล็ก และ
เป้ำหมำยที่มีรูปร่ำงไม่เรี ยบสม่ำเสมอ คอมโปซิชนั่ ซี 4 ไม่ละลำยน ้ำและสำมำรถใช้ ใต้ น ้ำได้
5.3 ประโยชน์ คอมโปซิชนั่ ซี 4 มีอำนำจมำกกว่ำ ซี 3 สำมำรถรักษำรูปร่ำงในอุณหภูมิ ที่
เหนือกว่ำ, คงทนกว่ำ, มีควำมเหนียวน้ อยกว่ำ (is less sticky) ทนต่อกำรกัดเซำะของน ้ำได้ น้อยกว่ำ เพรำะ
ควำมเป็ นพลำสติกจึงสำมำรถตัดและปัน้ ได้ แนบกับเป้ำหมำยได้ ดี
5.4 ขีดจำกัด จำกกำรที่คอมโปซิชนั่ ซี 4 ในดินระเบิดแท่ง เอ็ม 5 เอ 1 จึงยำกต่อกำรพรำง กำร
ไหลของน ้ำจะกัดกร่อนคอมโปซิชนั่ ซี 4 ถ้ ำไม่มีสิ่งห่อหุ้มป้องกัน
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ภำพที่ 1 - 4 ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 5 เอ 1
6. ดินระเบิดแท่ ง เอ็ม 112 (คอมโปซิช่ ัน ซี 4, 1 ? ปอนด์ )
6.1 คุณลักษณะ ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 112 (ภำพที่ 1 - 5 หน้ ำ 14) เป็ นกำรปรับปรุงรูปแบบ ของ
คอมโปซิชนั่ ซี 4 ในดินระเบิดแท่ง เอ็ม 5 เอ 1 โดยกำรแบ่งดินระเบิดออกเป็ น 2 ส่วน แต่ละแท่ง หนัก 1
? ปอนด์ ห่อหุ้มด้ วยไมลำฟิ ล์มบนด้ ำนหนึง่ จะมีเทปกำวแบบพิเศษซึง่ ปิ ดด้ วยกระดำษ
6.2 กำรใช้ เอ็ม 112 ใช้ ในงำนเช่นเดียวกับ เอ็ม 5 เอ 1 ดินระเบิดนี ้เหมำะอย่ำงยิ่งสำหรับใช้ เป็ น
ดินระเบิดตัด ดินระเบิดชนิดนี ้มีเทปกำวแบบพิเศษ สำมำรถติดกับผิวหนังของเป้ำหมำยที่รำบเรี ยบได้ ดี
6.3 ประโยชน์ เอ็ม 112 มีรูปร่ำงและขนำดที่เหมำะสมในกำรจับถือง่ำยในกำรที่จะแนบเข้ ำกับ
เป้ำหมำย สำมำรถตัดและปัน้ ได้ และแนบเข้ ำกับเป้ำหมำยที่มีรูปร่ำงไม่รำบเรี ยบ สีของกระดำษที่หอ่ หุ้ม ช่วย
ในกำรพรำงได้ เป็ นอย่ำงดี
6.4 ขีดจำกัด เศษของน ้ำหนักดินระเบิดทำให้ ยำกในกำรคำนวณ เทปกำวจะไม่ยดึ แน่น ถ้ ำ
หน้ ำ พื ้นผิวของเป้ำหมำยเปี ยกหรื อชื ้น
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ภำพที่ 1 - 5 ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 112
7. ดินระเบิดแท่ ง เอ็ม 118 (พีอีทีเอ็น, 2 ปอนด์ )
7.1 คุณลักษณะ เอ็ม 118 หรื อ ดินระเบิดแผ่น (ภำพที่ 1 - 6 ) ใน 1 แท่ง ประกอบด้ วย ดินระเบิด
แผ่น ขนำด ? ปอนด์ 4 แผ่น ห่อหุ้มด้ วยกระดำษพลำสติก ข้ ำงหนึง่ ของดินระเบิดจะมีเทปกำว แบบกำว
พิเศษ
7.2 กำรใช้ ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 118 ออกแบบสำหรับใช้ เป็ นดินระเบิดตัดและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ต่อเป้ำหมำยที่เป็ นเหล็ก ควำมอ่อนตัวของดินระเบิดทำให้ แนบกับเป้ำหมำยที่ผิวไม่เรี ยบหรื อโค้ งและง่ำย ต่อ
กำรตัดตำมขนำดที่ต้องกำร เอ็ม 118 ควรใช้ กบั กำรระเบิดแตกหักขนำดเล็ก ไม่ควรจะใช้ กบั งำนที่ต้อง ใช้
ดินระเบิดเป็ นจำนวนมำก ๆ เนื่องจำกเป็ นดินระเบิดที่มีรำคำแพง (จำกข้ อควำม FM 5 - 25, 1971
หน้ ำ
1 - 9)
7.3 ประโยชน์ ควำมอ่อนตัวและกำวแบบพิเศษ ทำให้ มีควำมรวดเร็วในกำรประกอบดินระเบิด
เข้ ำกับเป้ำหมำยต่ำง ๆ ได้ ดี ดินระเบิดสำมำรถแบ่งออกใช้ ตำมขนำด ต่ำง ๆ ของเป้ำหมำย และ สำมำรถ
เพิ่มควำมหนำของดินระเบิดโดยเอำดินระเบิดวำงซ้ อนกันได้ ไม่ละลำยในน ้ำและสำมำรถ ใช้ ใต้ น ้ำได้
7.4 ขีดจำกัด เทปกำวจะไม่เกำะติดยึดแน่นบนผิวหน้ ำที่เปี ยก และชื ้น

ภำพที่ 1 - 6 ดินระเบิดแท่ง เอ็ม 118

8. ดินระเบิด (แบบม้ วน) เอ็ม 186
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8.1 คุณลักษณะ เอ็ม 186 (ภำพที่ 1 - 7) เหมือนกับดินระเบิด เอ็ม 118 เว้ นแต่ขนำดควำมกว้ ำง
,หนำ ของดินระเบิด เอ็ม 186 จะน้ อยกว่ำ และ เอ็ม 186 จะอยูใ่ นรูปของม้ วนบนหลอดพลำสติกมีควำมยำว
50 ฟุต ในควำมยำวแต่ละฟุตของดินระเบิดม้ วนจะมีดนิ ระเบิดหนักประมำณ ½ ปอนด์ ในแต่ละม้ วนของ
เอ็ม 186 จะประกอบด้ วยเชื ้อปะทุชนวน เอ็ม 8 จำนวน 15 อัน และถุงผ้ ำพร้ อมสำยหิ ้ว คุณลักษณะต่ำง ๆ
อยูใ่ นตำรำง 1- 2 หน้ ำ 9
หมายเหตุ ส่วนประกอบของดินระเบิดใน เอ็ม 186 นัน้ ขึ ้นอยูก่ บั บริษัทผู้ผลิต ในปัจจุบนั นี ้
บำงบริษัทใช้ พีอีทีเอ็น เป็ นหลักในดินระเบิด ในขณะที่บำงบริษัทใช้ อำร์ ดีเอ็กซ์ ในอนำคตบริษัทผู้ผลิต
อำจจะเปลี่ยนดินระเบิดเป็ นชนิดอื่น
8.2 กำรใช้ เอ็ม 186 นัน้ ใช้ เช่นเดียวกับ เอ็ม 118 (ข้ อควำม 1 - 31) เอ็ม 186 นันมี
้ ลกั ษณะ
พิเศษตรงที่สำมำรถปรับดินระเบิดให้ เข้ ำกับเป้ำหมำยที่จะวำงได้ ซึง่ เป้ำหมำยเหล่ำนี ้ต้ องกำรดินระเบิดที่มี
ควำมอ่อนตัว ซึง่ มีควำมยำวมำกกว่ำ 12 นิ ้ว
8.3 ประโยชน์ เอ็ม 186 เหมือนกับ เอ็ม 118 เอ็ม 186 สำมำรถตัดในควำมยำวที่เรำต้ องกำรได้
8.4 ขีดจำกัด
แถบกำวทำงด้ ำนหลังไม่สำมำรถใช้ ตดิ กับพื ้นผิวที่เปี ยก
หรื อพื ้นผิวที่มี
น ้ำแข็ง เกำะได้
ข้ อควรระวัง กำรตัด เอ็ม 186 ควรจะตัดด้ วยมีดที่คมบนพื ้นผิว (ที่รอง) ต้ องไม่มีประกำยไฟ
และห้ ำมฉีก

ภำพที่ 1 - 7 ดินระเบิด (แบบม้ วน) เอ็ม 186

9. ดินระเบิดแท่ งแอมโมเนียมไนเตรท 40 ปอนด์
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9.1 คุณลักษณะ แอมโมเนียมไนเตรท 40 ปอนด์ (ภำพที่ 1 - 8) เปลือกเป็ นโลหะทรงกระบอก
บรรจุดนิ ระเบิดแอมโมเนียมไนเตรท 30 ปอนด์ เป็ นดินระเบิดหลักและมีดนิ ระเบิด ทีเอ็นที 10 ปอนด์ เป็ นดิน
ขยำยกำรระเบิดอยูต่ รงกลำงบริเวณที่เสียบเชื ้อปะทุ มีรูสำหรับเสียบเชื ้อปะทุ 2 รู รูหนึง่ สำหรับ เสียบเชื ้อ
ปะทุชนวน เอ็ม 7 หรื อเชื ้อปะทุไฟฟ้ำ เอ็ม 6 อีกรูหนึง่ สำหรับร้ อยชนวนฝักแคระเบิดผ่ำน และผูกเงื่อนที่ปลำย
ชนวนฝั กแคระเบิด หมุดระหว่ำงรูเสียบเชื ้อปะทุทงสองส
ั้
ำหรับผูกชนวนฝักแคเวลำ สำยไฟเชื ้อปะทุไฟฟ้ำ
หรื อชนวนฝักแคระเบิดให้ ตดิ แน่น ห่วงโลหะที่อยูด่ ้ ำนบนดินระเบิดใช้ สำหรับร้ อยเชือก หย่อนดินระเบิดลงไป
ในหลุม
9.2 กำรใช้ แอมโมเนียมไนเตรท มีอตั รำควำมเร็วในกำรระเบิดต่ำ ดังนันจึ
้ งไม่เหมำะต่อกำรใช้ ใน
กำรระเบิดตัดและระเบิดแตกหัก
อย่ำงไรก็ตำมผลของกำรระเบิดก่อให้ เกิดแรงดันของแก๊ สทำให้ เกิดกำร
ผลักดันหรื อกำรอุ้มยก ซึง่ ทำให้ เหมำะสำหรับงำนทำหลุมและคู ดินระเบิดแท่งแอมโมเนียมไนเตรท
40 ปอนด์ ได้ ออกแบบมำเพื่อเป็ นดินระเบิดมำตรฐำนในกำรทำหลุมเนื่องจำกปริมำณของดินระเบิด มีเป็ น
จำนวนมำก จึงอำจนำไปใช้ ในกำรทำลำยอำคำรและป้อมค่ำยและกำรระเบิดทำลำยตอม่อสะพำน
9.3 ประโยชน์ ขนำด และ รูปร่ำง ของดินระเบิดชนิดนี ้ เหมำะในกำรทำหลุมระเบิด และรำคำก็
ไม่แพงกว่ำดินระเบิดชนิดอื่น ๆ
9.4 ขีดจำกัด แอมโมเนียมไนเตรทดูดควำมเปี ยกชื ้นได้ ง่ำย ทำให้ ยำกในกำรจุดระเบิดต้ อง ตรวจ
ตรำให้ แน่นอนว่ำไม่มีน ้ำเข้ ำไปในดินระเบิดและรูเสียบเชื ้อปะทุ มิฉะนันแล้
้ วจะทำให้ ดนิ ระเบิด ไม่ระเบิด
แอมโมเนียมไนเตรทจะต้ องจุดระเบิด ด้ วยกำรจุดระเบิดคูเ่ สมอ

ภำพที่ 1 - 8 ดินระเบิดแอมโมเนียมไนเตรท

10 ไดนาไมท์ ทางทหาร เอ็ม 1 ( ? ปอนด์ )
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10.1 คุณลักษณะ ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 (ภำพที่ 1 - 9) มีอำร์ ดีเอ็กซ์ เป็ นดินระเบิดหลัก
และไม่มีไนโทรกลีเซอรี นบรรจุอยู ่่ ทำให้ ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำ จับถือและกำรขนส่งกว่ำ ดินไดนำ
ไมท์ ทำงกำรค้ ำ ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 มีขนำดหนัก ฝ ปอนด์ ห่อหุ้มด้ วยกระดำษฉำบพำรำฟิ น มีขนำด
เส้ นผ่ำนศูนย์กลำง 1 ผ นิ ้ว มีควำมยำว 8 นิ ้ว
10.2 กำรใช้ ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 ใช้ ในงำนช่ำงทัว่ ไปในงำนแหล่งดินแหล่งหิน และ
สำมำรถใช้ ทำลำยใต้ น ้ำได้
10.3 ประโยชน์ ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 ไม่แข็งตัวถ้ ำเก็บในที่เย็นไม่ไหลเยิ ้มถ้ ำเก็บในที่ร้อน
ส่วนผสมไม่ดดู หรื อเก็บควำมชื ้น มีควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง กำรเก็บรักษำ กำรจับถือ จึงสำมำรถใช้ ใน
พื ้นที่กำรรบได้
10.4 ขีดจำกัด ไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1 เชื่อถือได้ ในกำรวำงใต้ น ้ำเพียง 24 ชัว่ โมง เท่ำนัน้ ดิน
ชนิดนี ้มีควำมไวในกำรระเบิดต่ำในกำรใช้ จะต้ องอัดลงไปในรูให้ แน่นไม่ให้ มีชอ่ งว่ำงเพื่อผลในกำรทำลำย

ภำพที่ 1 - 9 ดินระเบิดไดนำไมท์ทำงทหำร เอ็ม 1
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ตารางที่ 1 - 3 คุณลักษณะของดินระเบิดไดนาไมท์
ชื่อ

การใช้ ท่ สี าคัญ

อัตราเร็วในการระเบิด

ตัวกาลังเปรียบเทียบเมื่อระเบิด
แตกหัก (ทีเอ็นที = 1.00)

ความรุ นแรงของ ความทนทาน
ควันที่มีพิษ
เมื่อใช้ ในนา้

(เมตร/วินาที)

(ฟุต/วินาที)

ระเบิดทำลำย

6,100

20,000

0.92

อันตรำย

ดี

40%
50%
60%
40%
50%
60%

ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย

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

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

0.65
0.79
0.83
0.41
0.46
0.53

อันตรำย
อันตรำย
อันตรำย
อันตรำย
อันตรำย
อันตรำย

ดี
(ถ้ ำจุดระเบิด
ภำยใน 24 ชม.)

40%
50%
60%

ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย

2,400
2,700
4,900

7,900
8,900
16,000

0.42
0.47
0.76

น้ อย
น้ อย
น้ อย

ดี
ดี
ดี

แอมโมเนียมเยลำตินไดนำไมท์ (ทำงกำรค้ ำ) 40%
50%

ระเบิดทำลำย
ระเบิดทำลำย

4,900
5,700

16,000
18,700

-----------

น้ อย
น้ อย

ดีมำก
ดีมำก

ไดนำไมท์ทำงทหำร M1
สเตรทไดนำไมท์ (ทำงกำรค้ ำ)

แอมโมเนียมไดนำไมท์ (ทำงกำรค้ ำ)

เยลำตินไดนำไมท์ (ทำงกำรค้ ำ)

ไม่ดี
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11. ดินระเบิดเชฟชาร์ จ (SHAPED CHARGES)
ดินระเบิดเชฟชำร์ จ (ภำพที่ 1 - 10) ใช้ ในกำรปฏิบตั กิ ำรทำงทหำร บรรจุด้วยดินระเบิดแรงสูง
ในรูปทรงกระบอก ปลำยด้ ำนหนึง่ เป็ นรูปกรวยครึ่งซีกใช้ วำงเข้ ำกับวัสดุ เพื่อเจำะทะลุทะลวงโลหะ คอนกรี ต
ดิน หรื อ วัสดุชนิดอื่น ๆ ไม่สำมำรถใช้ ใต้ น ้ำได้ ในกำรทำลำยจะให้ ได้ ผลสูงสุดจะต้ องตังบนขำตั
้
งมำตรฐำน
้
ซึง่ มีระยะแน่นอนจำกเป้ำหมำย ในกำรจุดระเบิดไม่จำเป็ นจะต้ องใช้ จดุ ด้ วยกำรจุดระเบิดคู่
11.1 ดินระเบิดเชฟชำร์ จ 15 ปอนด์ เอ็ม 2 เอ 3
ดินระเบิดชนิดนี ้บรรจุด้วยดินระเบิด คอม
โปซิชนั่ บี 9 ? ปอนด์ และมีดนิ ระเบิดเพ็นโทไลท์ 50 - 50 หนัก 2 ปอนด์ เป็ นดินขยำยกำรระเบิด บรรจุในไฟ
เบอร์ ซึง่ ป้องกันกำรเปี ยกชื ้นได้ มีขำตังเป็
้ นรูปทรงกระบอกทำด้ วยไฟเบอร์
11.2 ดินระเบิดเชฟชำร์ จ 15 ปอนด์ เอ็ม 2 เอ 4 ดินระเบิดชนิดนี ้ได้ พฒ
ั นำใช้ ดนิ ระเบิด ที่มี
ควำมไวในกำรระเบิดจำกกำรยิงด้ วยปื นน้ อยกว่ำ แบบ เอ็ม 2 เอ 3, เอ็ม 2 เอ 4 เหมือนกับ เอ็ม 2 เอ 3 ใน
กำรประกอบและกำรทำแต่ผิดกันในขนำดของดินขยำยกำรระเบิด และวัสดุดงั ต่อไปนี ้.- ดินขยำย กำรระเบิด
เพ็นโทไลท์ 50 - 50 เป็ นดินระเบิดคอมโปซิชนั่ เอ 3 หนัก 50 กรัม ดินระเบิดเหลัก คอมโปซิชนั่ บี ได้ บรรจุ
เพิ่มมำกขึ ้น ซึง่ น ้ำหนักรวมทังหมดแล้
้
วก็จะเท่ำกับ แบบ เอ็ม 2 เอ 3
11.3 ดินระเบิดเชฟชำร์ จ 40 ปอนด์ เอ็ม 3 ดินระเบิดชนิดนี ้บรรจุด้วยดินระเบิด คอมโปซิชนั่ บี
ประมำณ 27 ? ปอนด์ และมีดนิ ระเบิดเพ็นโทไลท์ 50 - 50 เป็ นดินขยำยกำรระเบิด มีเปลือกเป็ นโลหะ มีขำ
ตังที
้ ่กำหนดระยะทำด้ วยโลหะเช่นเดียวกัน

ภำพที่ 1 - 10 ดินระเบิดเชฟชำร์ จ
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11.4 ดินระเบิดเชฟชำร์ จ 40 ปอนด์ เอ็ม 3 เอ 1 ดินระเบิดนี ้ได้ พฒ
ั นำใช้ ดนิ ระเบิด ที่มีควำมไว
ในกำรระเบิดจำกกำรยิงด้ วยปื นน้ อยกว่ำ แบบ เอ็ม 3, เอ็ม 3 เอ 1 เหมือนกับ เอ็ม 3 ในกำรประกอบและกำร
ทำแต่ผิดกันในขนำดของดินขยำยกำรระเบิด และวัสดุดงั นี ้.- ดินขยำยกำรระเบิด เพ็นโทไลท์ 50-50
เปลี่ยนเป็ นดินระเบิด คอมโปซิชนั่ เอ 3 หนัก 50 กรัม ดินระเบิดหลัก คอมโปซิชนั่ บี ได้ บรรจุเพิ่มขึ ้นซึง่
น ้ำหนักรวมแล้ วเท่ำกับแบบ เอ็ม 3
11.5 กำรใช้ ดนิ ระเบิดเชฟชำร์ จในกำรเจำะทะลุทะลวงพื ้นดิน
แผ่นโลหะกำแพงอิฐก่อ
คอนกรี ต พื ้นผิวถนนทุกชนิด ผลกำรทำลำยทะลุทะลวง ขึ ้นอยูก่ บั ขนำดชนิดของวัสดุนนั ้ ๆ (ดูตำรำง 3 - 5
ผลกำรเจำะทะลุทะลวงของดินระเบิดเชฟชำร์ จ หน้ ำ 96)
11.6 ข้ อระมัดระวังพิเศษ กำรที่จะใช้ ดนิ ระเบิดชนิดนี ้ให้ ได้ ผลต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้.11.6.1 จุดกึ่งกลำงของดินระเบิดต้ องอยูเ่ หนือเป้ำหมำย
11.6.2 ให้ แกนของดินระเบิดอยูใ่ นแนวเดียวกับรูที่ต้องกำรเจำะ
11.6.3 จะต้ องใช้ ขำตังมำตรฐำน
้
เพรำะระยะของขำตังเป็
้ นระยะที่ได้ ผลในกำรทะลุทะลวง
ดีที่สดุ
11.6.4 ต้ องแน่ใจว่ำไม่มีสิ่งหนึง่ สิ่งใดมำขวำงกันระหว่
้
ำงดินระเบิดกับเป้ำหมำย
ตารางที่ 1 - 4 คุณลักษณะของดินระเบิดเชฟชาร์ จ
แบบ
วัตถุระเบิด
น ้ำหนัก
ขนำดนิ ้ว
กำรบรรจุหีบห่อ
เชฟชำร์ จ
เพ็นโทไลท์ หรื อ
15 ปอนด์ 14 15/16 นิ ้ว x 7 นิ ้ว
- 1 ลัง 2 ลูก หนัก
15 ปอนด์
คอมโปซิชนั่ บี
ขำตังไฟเบอร์
้
58 ปอนด์
เอ็ม 2 เอ 3
ดินขยำยกำรระเบิด
- 1 ลัง 3 ลูก
เพ็นโทไลท์ 50-50
หนัก 65 ปอนด์
เชฟชำร์ จ
คอมโปซิชนั่ บี
15 ปอนด์ 14 15/16 นิ ้ว x 7 นิ ้ว
- 1 ลัง ต่อ 3 ลูก
15 ปอนด์
คอมโปซิชนั่ เอ 3
ขำตังไฟเบอร์
้
หนัก 65 ปอนด์
เอ็ม 2 เอ 4
ดินขยำยกำรระเบิด
เชฟชำร์ จ
คอมโปซิชนั่ บี
40 ปอนด์ 15 ? x 9 นิ ้ว
- 1 ลัง ต่อ 1 ลูก
40 ปอนด์
เพ็นโทไลท์ 50-50
ขำตังเหล็
้ ก
หนัก 65 ปอนด์
เอ็ม 3
เป็ นดินขยำยกำร
ระเบิด
เชฟชำร์ จ
คอมโปซิชนั่ บี
40 ปอนด์ 15 ? นิ ้ว x 9 นิ ้ว
- 1 ลัง ต่อ 1 ลูก
40 ปอนด์
คอมโปซิชนั่ เอ 3
ขำตังเหล็
้ ก
หนัก 65 ปอนด์
เอ็ม 3 เอ 1
ดินขยำยกำรระเบิด
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12. ดินระเบิดบังกาโลตอร์ ปิโด เอ็ม 1 เอ 1 และ เอ็ม 1 เอ 2
12.1 คุณลักษณะ ดินระเบิดชนิดนี ้ประกอบด้ วยบังกำโลตอร์ ปิโด 10 ท่อน (ภำพที่ 1 - 11) แต่
ละท่อนห่อหุ้มด้ วยโลหะยำว 5 ฟุต แ ละมีเส้ นผ่ำนศูนย์กลำง 2 1/8 นิ ้ว และมีรูเสียบเชื ้อปะทุทงสองข้
ั้
ำง
แบบ เอ็ม 1 เอ 1 บรรจุด้วยดินระเบิดอมำตอล และมีดนิ ระเบิด ทีเอ็นที 4 นิ ้ว เป็ นดินขยำยกำรระเบิด ที่
ปลำยทังสองด้
้
ำน แบบ เอ็ม 1 เอ 2 เหมือนกับ เอ็ม 1 เอ 1 แต่ผิดกันที่ดนิ ระเบิดหลักใช้ ดนิ ระเบิด คอมโป
ซิชนั่ บี และดินขยำยกำรระเบิดใช้ ดนิ ระเบิดคอมโปซิชนั่ เอ 3 รูเสียบเชื ้อปะทุทงสองด้
ั้
ำน สำมำรถใช้ จุก
เกลียวมำตรฐำนได้ แต่ละชุดจะมีปลอกข้ อต่อและมีหวั ครอบ
12.2 กำรใช้ บงั กำโลตอร์ ปิโดใช้ ในกำรกวำดล้ ำงเครื่ องกีดขวำงประเภทลวดหนำมและสนำมทุน่
ระเบิด บังกำโลตอร์ ปิโดสำมำรถกวำดล้ ำงเครื่ องกีดขวำงประเภทลวดหนำมเป็ นเส้ นทำงเดินได้ กว้ ำง 3 ถึง 4
เมตร ถ้ ำเป็ นสนำมทุน่ ระเบิดสำมำรถระเบิดทุน่ ระเบิดสังหำรบุคคล และทุน่ ระเบิดดักรถถังที่อยูใ่ กล้ ให้
ระเบิดขึ ้นได้ ด้วย และยังสำมำรถกวำดล้ ำงป่ ำทึบหรื อป่ ำไผ่ได้ (สำหรับทุน่ ระเบิดดักรถถัง และสังหำร บุคคล
จะได้ ชอ่ งทำงกว้ ำงประมำณ 1 เมตร จำก FM 5 - 25, 1986)
12.3 กำรประกอบ ทุกท่อนของบังกำโลตอร์ ปิโดที่ปลำยทังสองด้
้
ำนจะมีรูสำหรับเสียบเชื ้อปะทุ
กำรต่อแต่ละท่อนให้ ใช้ ตอ่ ด้ วยปลอกข้ อต่อ หัวครอบ ใช้ สวมเข้ ำกับท่อนแรกเพื่อป้องกันมิให้ ไปสะดุดเข้ ำกับ
สิ่งกีดขวำงต่ำง ๆ เมื่อเรำเตรี ยมท่อนแรกไปแล้ วก็ใช้ ปลอกข้ อต่อต่อเข้ ำกับท่อนต่อมำเรื่ อย ๆ จนกว่ำ จะได้
ควำมยำวตำมต้ องกำร

ภำพที่ 1 - 11 บังกำโลตอร์ ปิโด
12.4 กำรจุดระเบิดบังกำโลตอร์ ปิโดสำมำรถจุดด้ วยเชื ้อปะทุชนวนและเชื ้อปะทุไฟฟ้ำทำงทหำร
ในกำรกวำดล้ ำงเครื่ องกีดขวำง จะจุดบังกำโลตอร์ ปิโดเมื่อได้ วำงเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจำกนี ้อำจจะใช้
เครื่ องจุดชนวนถ่วงเวลำ แบบ 8 วินำที หรื อ 15 วินำที ก็ได้
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ตารางที่ 1 - 5 คุณลักษณะของบังกาโลตอร์ ปิโด
ชนิด

อุปกรณ์ ประกอบ

นา้ หนัก/ท่ อน

วัตถุระเบิด/ท่ อน

การบรรจุหีบห่ อ/นา้ หนักรวม

M1A1

1 ชุด ประกอบด้ วยบังกำโลตอร์ ปิโด 10 ท่อน,
ปลอกข้ อต่อ 10 ปลอก, หัวครอบ 1 หัว

ประมำณ 13 ปอนด์ อมำตอลประมำณ
9 ปอนด์ และใช้
ดินระเบิด ทีเอ็นที เป็ น
ดินขยำยกำรระเบิด

บรรจุในลังไม้ ขนำด
64 1/8 x 13 7/8 x 7 1/8 นิ ้ว
น ้ำหนัก 176 ปอนด์

M1A2

1 ชุด ประกอบด้ วยบังกำโลตอร์ ปิโด 10 ท่อน,
ปลอกข้ อต่อ 10 ปลอก, หัวครอบ 1 หัว

ประมำณ 15 ปอนด์ คอมโปซิชนั่ B4 ประมำณ บรรจุในลังไม้ ขนำด
10.5 ปอนด์ และใช้ ดนิ
60 3/8 x 13 3/4 x 4 9/16 นิ ้ว
ระเบิด คอมโปซิชนั่ A3
น ้ำหนัก 198 ปอนด์
เป็ นดินขยำยกำรระเบิด

23

ข้อระมัดระวังความปลอดภัย
เกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด
กฎปลอดภัยทั่วไป
กฎปลอดภัยที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดเชื ้อปะท ุ่ และเครื่ องมือทำลำยที่กำหนดขึ ้นนันจะต้
้ องปฏิบตั โิ ดย
เคร่งครัด ในระหว่ำงกำรฝึ กในสถำนกำรณ์นอกเหนือจำกกำรฝึ กจะต้ องพยำยำมปฏิบตั เิ ท่ำที่มีเวลำ มีอยู่
2 ข้ อ คือ.1. อย่ำจับถือวัตถุระเบิดด้ วยควำมสะเพร่ำ
2. ไม่แบ่งควำมรับผิดชอบในกำรเตรี ยมกำรวำงดินระเบิด และกำรจุดระเบิด ต้ องมอบ ควำม
รับผิดชอบให้ ผ้ หู นึง่ ผู้ใดเป็ นผู้กำหนดตรวจตรำทุกขันตอน
้
และกำหนดผู้สำรองไว้ แทน ในเมื่อจะมี ควำม
จำเป็ นเกิดขึ ้น
กฎปลอดภัยโดยเฉพาะ
1. กำรเก็บรักษำ
1.1 อย่ำเก็บวัตถุระเบิดไว้ ในที่เปี ยกชื ้น
1.2 อย่ำเก็บวัตถุระเบิดและเชื ้อปะทุไว้ ในคลังเดียวกันเป็ นอันขำด
1.3 อย่ำปฏิบตั กิ ำรเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรื อเก็บวัตถุระเบิดไว้ ในโรงเรื อนหรื อใกล้ ๆ โรงเรื อน
1.4 อย่ำทิ ้งวัตถุระเบิดไว้ โดยไม่มีกำรระวังป้องกัน
2. กำรปฏิบตั เิ กี่ยวกับวัตถุระเบิด
2.1 อย่ำเปิ ดหีบวัตถุระเบิดภำยในหรื อใกล้ ๆ คลัง
2.2 อย่ำสูบบุหรี่ หรื อทิ ้งเปลวไฟไว้ ใกล้ ๆ วัตถุระเบิด
2.3 อย่ำขนวัตถุระเบิดกับเชื ้อปะทุไปในรถคันเดียวกัน นอกจำกจำเป็ นจริง ๆ เท่ำนัน้ ถ้ ำไปใน รถ
คันเดียวกันให้ นำเชื ้อปะทุไว้ ตอนหน้ ำของรถ
2.4 อย่ำปล่อยให้ วตั ถุระเบิดหรื อเชื ้อปะทุถกู แดดส่องโดยตรง
2.5 อย่ำนำเชื ้อปะทุใส่ในกระเป๋ ำเสื ้อ และกระเป๋ ำกำงเกงเป็ นอันขำด
2.6 ห้ ำมใช้ ลวด ตะปู หรื อสิ่งที่คล้ ำย ๆ กัน แคะเชื ้อปะทุออกจำกกล่อง
2.7 ห้ ำมมิให้ นำสิ่งหนึง่ สิ่งใดวำงทับเชื ้อปะทุ
2.8 ห้ ำมดึงสำยไฟฟ้ำจำกเชื ้อปะทุไฟฟ้ำเล่น
3. กำรเตรี ยมดินระเบิดนำ
3.1 อย่ำใช้ เชื ้อปะทุไฟฟ้ำต่ำงชนิดกันในวงจรเดียวกัน
3.2 อย่ำลืมปลดกำรลัดวงจรออกจำกเชื ้อปะทุไฟฟ้ำก่อนทำกำรจุดระเบิด
3.3 พยำยำมลัดวงจรไว้ ตลอด ในขณะเตรี ยมและวำงดินระเบิด
3.4 อย่ำทำดินระเบิดนำด้ วยเชื ้อปะทุไฟฟ้ำ ขณะฟ้ำคะนองหรื อใกล้ จะมีพำยุฟ้ำร้ อง
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3.5 อย่ำบีบเชื ้อปะทุด้วยฟั นหรื อมีด จงใช้ คีมบีบเชื ้อปะทุเท่ำนัน้
3.6 อย่ำใช้ เชื ้อปะทุชนวนใต้ น ้ำ หรื อในหลุมเปี ยกหรื อใต้ พื ้นดิน (ถ้ ำมีควำมจำเป็ นจะต้ องมีวสั ดุ
ห่อหุ้มป้องกันควำมชื ้น)
3.7 อย่ำตัดชนวนฝักแคเวลำสันเกิ
้ นไป จะต้ องทดสอบอัตรำกำรลุกไหม้ ของชนวนฝักแคเวลำ
ก่อนใช้ เสมอ
3.8 ห้ ำมบิดหรื อพับชนวนฝักแคเวลำ
3.9 จะต้ องตรวจปลำยเปิ ดของเชื ้อปะทุชนวนให้ แน่ใจว่ำไม่มีฝนุ่ หรื อสิ่งอื่น ๆ อยูข่ ้ ำงใน
3.10 ห้ ำมดัน บิดหรื อหมุนเชื ้อปะทุชนวนในเวลำสอดชนวนฝักแคเวลำเข้ ำไปในปลำยเปิ ดของ
เชื ้อปะทุชนวน
4. กำรวำงดินระเบิด
4.1 อย่ำใช้ กำลังดันดินระเบิดที่ทำดินระเบิดนำแล้ วเข้ ำไปในรูที่เจำะ
4.2 ห้ ำมใช้ ทอ่ นโลหะหรื อเครื่ องมือทำกำรอัดลม ให้ ใช้ ไม้ ที่ไม่มีเหลี่ยมทำกำรอัดลมเท่ำนัน้
4.3 ในเวลำฝึ ก กำรวำงดินระเบิดกับไม้ เหล็ก คอนกรี ต หรื อวัสดุอื่น ๆ จะต้ องวำงทำงด้ ำนใกล้
กับผู้สงั เกตกำรณ์เพื่อให้ ชิ ้นส่วนสะเก็ดระเบิดกระเด็นห่ำงจำกตัวคน
5. กำรจุดระเบิด
5.1 อย่ำต่อสำยไฟฟ้ำเข้ ำกับเครื่ องจุดระเบิดจนกว่ำพร้ อมที่จะจุดระเบิด
5.2 อย่ำจุดระเบิดจนกว่ำผู้มีอำนำจสัง่ กำรจะสัง่ ให้ จดุ ระเบิด
5.3 อย่ำปล่อยสำยไฟฟ้ำให้ ตดิ กับเครื่ องจุดระเบิดเมื่อจุดระเบิดแล้ ว
5.4 อย่ำจุดระเบิดจนกว่ำทุกคนจะออกไปจำกเขตอันตรำยแล้ วต้ องจัดยำมเฝ้ำ
เพื่อป้องกัน
บุคคล เข้ ำไปยังพื ้นที่อนั ตรำย
5.5 ถ้ ำท่ำนเป็ นผู้อำนวยกำรจุดระเบิด จะต้ องเก็บเครื่ องจุดระเบิดไว้ กบั ตัวตลอดเวลำ
5.6 อย่ำกลัวเครื่ องจุดระเบิด จงใช้ มนั อย่ำงกระฉับกระเฉง และมัน่ ใจ
5.7 อย่ำบรรจุดนิ ระเบิดเข้ ำไปในรูที่ใช้ ดนิ ระเบิดระเบิดขยำยรูโดยทันที
ปล่อยให้ รูนนเย็
ั้ น
เพียงพอเสียก่อน เพื่อป้องกัน กำรระเบิดก่อนเวลำ อำจใช้ น ้ำเพื่อระบำยควำมร้ อนได้ ถ้ำจำเป็ น
5.8 อย่ำลืมพันข้ อต่อระหว่ำงเชื ้อปะทุชนวนกับชนวนฝักแคเวลำ
เมื่อตัดชนวนฝักแคเวลำ
สันกว่
้ ำ 1 ฟุต เพื่อป้องกันประกำยไฟจำกเครื่ องจุดเข้ ำไปถูกเชื ้อปะทุชนวนโดยตรง
6. กำรปฏิบตั เิ มื่อเกิดควำมล้ มเหลวในกำรจุดระเบิด (MISFIRE)
ผู้ควบคุมกำรจุดระเบิดจะต้ องพิจำรณำสำเหตุข้อขัดข้ องที่เกิดควำมล้ มเหลวในกำรจุดระเบิดขึ ้น
จะต้ องทำกำรตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง กำรปฏิบตั ติ ำ่ ง ๆ ณ ตำบลที่เกิดควำมล้ มเหลวในกำรจุดระเบิด
จะต้ องใช้ บคุ คลเพียงคนเดียว ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ใิ ห้ กระทำดังต่อไปนี ้.-
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6.1 ควำมผิดพลำด (ล้ มเหลว) ในกำรจุดระเบิดด้ วยระบบชนวน
6.1.1 ต้ องรอคอย 30 นำที แล้ วจึงออกไปตรวจทังนี
้ ้เนื่องจำกดินดำในไส้ ของชนวนฝักแค
เวลำอำจเสื่อมทำให้ ลกุ ไหม้ ช้ำกว่ำปกติ ซึง่ ทำให้ เกิดระเบิดได้ ในภำยหลัง แต่อย่ำงไรก็ตำมในสถำนกำรณ์ที่
มีกำรรบ ถ้ ำจำเป็ นก็จะต้ องออกตรวจทันที
6.1.2 ถ้ ำดินระเบิดที่ด้ำนไม่มีกำรอัดลม ห้ ำมเคลื่อนย้ ำยหรื อกระทบกระเทือนดินระเบิด ที่
วำง ห้ ำมใช้ ไฟเผำให้ ทำกำรทำลำยโดยใช้ ดนิ ระเบิด 1 ปอนด์ วำงด้ ำนข้ ำงของดินระเบิดเดิม
6.1.3 ถ้ ำดินระเบิดที่ด้ำนมีกำรอัดลมหนำหรื อสูงไม่เกิน 1 ฟุต ให้ ทำกำรทำลำยโดยใช้ ดิน
ระเบิด 2 ปอนด์ วำงข้ ำงบนตรงกับดินระเบิดที่ถกู อัดลม
6.1.4 ถ้ ำดินระเบิดที่ด้ำนอยูใ่ นหลุมที่มีกำรอัดลมหรื อสูงเกินกว่ำ 1 ฟุต ให้ เอำวัสดุอดั ลม
อยูอ่ อกเหลือไม่เกิน 1 ฟุต เครื่ องมือที่ใช้ จะต้ องไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ำ (ใช้ ไม้ หรื อวัสดุอโลหะ) พยำยำมหลีกเลี่ยง
อุบตั เิ หตุในขณะนำวัสดุอดั ลมออกอำจใช้ ลมเป่ ำ
หรื อใช้ น ้ำฉีดถ้ ำทำได้ ในขณะเอำวัสดุอดั ลมออก ให้
หลีกเลี่ยง กำรกระทบกระแทกดินระเบิด ตรวจสอบควำมลึกของหลุมจำกผิวดินถึงด้ ำนบนของดินระเบิด ให้
เหลือไม่เกิน 1 ฟุต ในกำรทำลำยใช้ ดนิ ระเบิด 2 ปอนด์ จุดระเบิดด้ วยระบบชนวนฝักแคระเบิดจุดด้ วย เชื ้อ
ปะทุชนวน
6.1.5 ถ้ ำดินระเบิดที่ด้ำนอยูใ่ นที่มีกำรอัดลม เช่นเดียวกับข้ อ 6.1.4 และไม่สำมำรถเอำ
วัสดุอดั ลมออกได้ ให้ เจำะหลุมใหม่ด้ำนข้ ำงของหลุมเดิมห่ำงไม่เกิน 1 ฟุต ลึกเท่ำหลุมเดิมกว้ ำงพอ ที่จะ
บรรจุดนิ ระเบิดได้ ในระหว่ำงกำรเจำะให้ หลีกเลี่ยงกำรกระทบกระแทกดินระเบิดเดิม ในกำรทำลำยใช้ ดิน
ระเบิด 2 ปอนด์ วำงที่ก้นหลุมที่เจำะใหม่จดุ ระเบิดด้ วยระบบชนวนฝักแคระเบิด
6.2 ควำมผิดพลำด (ล้ มเหลว) ในกำรจุดระเบิดด้ วยระบบไฟฟ้ำ
6.2.1 ถ้ ำควำมล้ มเหลวนันจุ
้ ดระเบิดด้ วยระบบไฟฟ้ำคู่ และดินระเบิดทำกำรอัดลม หรื อ
วำงใต้ ดนิ ต้ องรอคอย 30 นำที ก่อนกำรตรวจ ซึง่ หลังจำก 30 นำที แล้ วจะไม่มีกำรระเบิดเกิดขึ ้น
6.2.2 ถ้ ำควำมผิดพลำดนันจุ
้ ดระเบิดด้ วยระบบไฟฟ้ำคู่
แต่ดนิ ระเบิดวำงบนดินและ
ไม่อดั ลม ต้ องรอคอย 30 นำที ก่อนออกตรวจ ซึง่ จะต้ องใช้ ควำมระมัดระวังอย่ำงมำก เพรำะอำจจะเกิด
ระเบิดขึ ้นทีหลังได้
6.2.3 ถ้ ำไม่ได้ จดุ ระเบิดด้ วยกำรจุดระเบิดคู่
และดินระเบิดวำงบนดินหรื อไม่อดั ลม
สำมำรถออกตรวจได้ ทนั ที
6.2.4 ถ้ ำไม่ได้ จดุ ระเบิดด้ วยกำรจุดระเบิดคู่ และดินระเบิดวำงอยูใ่ ต้ ดนิ หรื อมีกำรอัดลม
จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้.6.2.4.1 ตรวจกำรต่อสำยไฟฟ้ำเข้ ำกับเครื่ องจุดระเบิด หรื อแหล่งกำลังงำนไฟฟ้ำ
ว่ำถูกต้ องหรื อไม่
6.2.4.2 ตรวจสอบวงจรจุดระเบิด 2 - 3 ครัง้ หรื อมำกกว่ำนัน้ เพื่อให้ แน่ใจว่ำ ต่อ
วงจรถูกต้ อง
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6.2.4.3 ทำกำรจุดระเบิดอีกครัง้ โดยใช้ เครื่ องจุดระเบิดหรื อแหล่งกำลังงำนไฟฟ้ำอื่น
6.2.4.4 ปลดสำยไฟฟ้ำออกจำกเครื่ องจุดระเบิด
หรื อแหล่งกำลังงำนไฟฟ้ำลัด
ปลำยสำยไฟฟ้ำเพื่อป้องกันไฟฟ้ำสถิต รอคอย 30 นำที ก่อนออกทำกำรตรวจ
6.2.4.5 ตรวจสอบวงจรรวมทังสำยไฟจุ
้
ดระเบิดว่ำมีรอยแตกร้ ำวหรื อลัดวงจรหรื อไม่
6.2.4.6 ถ้ ำไม่พบสำเหตุที่วงจรจุดระเบิดบนพื ้นดิน
ให้ เอำวัสดุอดั ลมที่อยูเ่ หนือ
ดินระเบิดออกอย่ำงระมัดระวัง หลีกเลี่ยงกำรกระทบกระแทกเชื ้อปะทุไฟฟ้ำ
6.2.4.7 อย่ำพยำยำมเคลื่อนย้ ำยดินระเบิด หรื อเอำดินระเบิดนำออก
6.2.4.8 ให้ รือ้ วัสดุอดั ลมออกเหลือไม่เกิน 1 ฟุต จำกดินระเบิดวำงดินระเบิด
2 ปอนด์ ที่ประกอบ ระบบจุดระเบิดด้ วยไฟฟ้ำใหม่ตรงเหนือดินระเบิดเดิม
6.2.4.9 ปลดสำยไฟของเชื ้อปะทุไฟฟ้ำเดิมออกจำกวงจรจุดระเบิดและลัดปลำยสำย
ของเชื ้อปะทุไฟฟ้ำ (ไม่ถอดเชื ้อปะทุไฟฟ้ำออกจำกดินระเบิดนำ)
6.2.4.10 ต่อสำยไฟของเชื ้อปะทุไฟฟ้ำใหม่เข้ ำกับวงจรจุดระเบิด
6.2.4.11 ทำกำรอัดลมใหม่
6.2.4.12 ทำกำรจุดระเบิด ดินระเบิดที่วำงใหม่จะทำให้ ดนิ ระเบิดเดิมระเบิดขึ ้น
หมายเหตุ ในบำงกรณีอำจจะขุดหลุมใหม่ด้ำนข้ ำงของดินระเบิด โดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้ อ 6.1.5
หน้ ำ 25
7. เกณฑ์ควำมปลอดภัย
เกณฑ์ที่ให้ ไว้ ข้ำงล่ำงนี ้ คือ ระยะปลอดภัยของบุคคลที่อยูใ่ นพื ้นที่โล่งแจ้ งจำกสะเก็ดระเบิด ที่ดนิ
ระเบิดฝัง หรื อวำงไว้ บนดิน โดยไม่คำนึงถึงชนิด และสภำพของดิน
7.1 ดินระเบิดน้ อยกว่ำ หรื อเท่ำกับ 27 ปอนด์ ระยะปลอดภัยน้ อยที่สดุ 300 เมตร
7.2 สำหรับดินระเบิดมำกกว่ำ 27 ปอนด์ ถึง 425 ปอนด์ คำนวณระยะ ปลอดภัย โดยใช้ สตู ร
ดังนี ้.3
ระยะปลอดภัยเป็ นเมตร = 100 x จานวนดินระเบิดเป็ นปอนด์
7.3 ถ้ ำจำนวนดินระเบิดเกิน 425 ปอนด์ ให้ ใช้ ระยะปลอดภัยอย่ำงน้ อยที่สดุ
750 เมตร
7.4 ในกำรระเบิดวัตถุที่แข็งมำก ๆ จะต้ องมีที่กำบัง ซึง่ ระยะจำกที่กำบังถึงตำบลจุดระเบิด
อย่ำงน้ อย 100 เมตร ที่กำบังจะต้ องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน ้ำหนักวัสดุขนำดหนักที่จะตกลงบนที่กำบังได้

