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บทที่ 4
การติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด
การแบ่งประเภทของกับระเบิด
กับระเบิดหมายถึง ดินระเบิด กระสุน ป. ลูกระเบิดขว้าง หรือสิ่งอื่นที่มีวัตถุระเบิดบรรจุอยู่นามา
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทาให้เกิดการระเบิดขึ้นโดยการกระทาของบุคคล
ซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์คิดว่าสิ่งที่ตนไป
ถูกต้องไม่น่าจะมีอันตราย หรือคิดว่าปลอดภัย หากขาดความระมัดระวัง เช่น ยกสิ่งของหรือเคลื่อนย้าย
วัสดุ ซึ่งดูไม่น่าจะมีอันตราย เครื่องจุดระเบิดจะทางานทันทีทาให้ได้รับอันตราย กับระเบิดแบ่งออกเป็ 2
ประเภท คือ.1. กับระเบิดผลิตจากโรงงาน คือ กับระเบิดที่ทาจากโรงงานโดยเฉพาะ มีเครื่องกลไกยอกย้อน
ไม่สามารถประดิษฐ์ขึ้นได้ในสนาม โดยธรรมดาแล้วมักจะทาให้คล้ายคลึงหรือเหมือนกับวัตถุสิ่งของที่ระลึก
หรือของใช้ทั่วไป เช่น ไฟฉาย, ปากกา, กระติกน้า, กล้องยาเส้น ฯลฯ เป็นต้น
2. กับระเบิดแสวงเครื่อง คือ การนาเอาวัสดุที่หาได้มาประดิษฐ์หรือประกอบขึ้นได้ในความมุ่ง
หมายหลาย ๆ อย่าง กับระเบิดชนิดนี้ประกอบด้วย ดินระเบิด ถ้าไม่มีดินระเบิดอาจดัดแปลงได้โดยใช้ ลูก
กระสุน ป., ลูกระเบิดขว้าง หรือสิ่งที่มีวัตถุระเบิดบรรจุอยู่ภายในและเครื่องจุดระเบิดหรือสวิตช์จุดระเบิด
แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ
2.1 พวกใช้เชื้อปะทุชนวน กับระเบิดพวกนี้ประกอบขึ้นด้วย
ดินระเบิด เครื่องจุดระเบิด
(มาตรฐานหรือแสวงเครื่อง) เชื้อปะทุชนวน สาหรับจุดดินระเบิดให้ระเบิดขึ้น
2.2 พวกใช้เชื้อปะทุไฟฟ้า กับระเบิดพวกนี้จะมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับพวกแรกจะแตกต่าง
กันที่ส่วนจุดดินระเบิด
ซึ่งประกอบขึ้นด้วยดินระเบิด,สวิตซ์จุดระเบิดแบตเตอรี่ และเชื้อปะทุ
ไฟฟ้า
สาหรับจุดดินระเบิดให้ระเบิดขึ้น
สายการจุดระเบิด
สายการจุดระเบิด คือ อาการริเริ่มการจุดระเบิดไปกระตุ้นหรือกระทาต่อเครื่องจุดระเบิด, เครื่องจุด
ระเบิดให้ประกายไฟหรือคลื่นระเบิด, ประกายไฟหรือคลื่นระเบิดไปจุดเชื้อปะทุ ทาให้เกิดการระเบิดขนาด
เล็ก การระเบิดขนาดเล็กไปจุดดินขยายการระเบิด (อาจไม่ใช้) ทาให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ การระเบิด
ของดินขยายการระเบิดไปจุดดินระเบิดหลัก ทาให้ดินระเบิดหลักเกิดระเบิดขึ้น
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สายการจุดระเบิด
อาการริเริ่ม ทาให้เข็มแทงชนวน
แทงจอกกระทบแตก
ประการไฟหรือคลื่นระเบิด จุดเชื้อปะทุ

การระเบิดขนาดเล็ก จุดระเบิด
ดินขยายการระเบิด(อาจไม่ใช้)

การระเบิดของดินขยายการระเบิด
จุดระเบิดดินระเบิดหลัก
ภาพที่ 4.1 สายการจุดระเบิด
อาการริเริ่มการจุดระเบิด
การจุดระเบิดเริ่มต้นจากการกระตุ้นหรือกระทาต่อเครื่องจุดระเบิดหรือสวิตช์จุดระเบิดกับระเบิด มีดังนี้.1. การดึง
เตะลวดสะดุดหรือดึงลิ้นชักโต๊ะ ทาให้กับระเบิดทางาน
2. การเลิกดึง
รถชนลวดสะดุดที่ขึงตึงขาดหรือเปิดประตูลวดสะดุดที่ขึงตึงขาดทาให้กับระเบิด
ทางาน
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3. การกด
น้าหนักกดของเท้าหรือล้อรถ ทาให้กับระเบิดทางาน
4. การเลิกกด
ยกสิ่งของหรือศพทหารเคลื่อนที่ ทาให้กับระเบิดทางาน
การทางานของเครื่องจุดระเบิด
การทางานของเครื่องจุดระเบิด มีวิธีการทางาน 4 วิธี ดังนี้.1. ระบบไฟฟ้า เมื่อดึงลิ่ม ออกจากการ ที่ถูกหนีบทาให้ วงจรไฟฟ้าบรรจบกัน หรือใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดการครบวงจร และเชื้อปะทุไฟฟ้าจุดระเบิดขึ้น
2. ระบบกลไกแมคคานิค เมื่อสลักนิรภัยถูกดึงออก เข็มแทงชนวนจะพุ่งตัวเองด้วยแรงดันของ
แหนบไปกระแทกจอกกระทบแตกเกิดประกายไฟจุดเชื้อปะทุขึ้น
3. ระบบเสียดสี เมื่อดึงหรือดันหลอดที่บรรจุวัตถุที่ใช้ในทางเคมีผ่านน้ายาเคมีจะเกิดประกายไฟ
จุดเชื้อปะทุขึ้น หรือดึงลวดอาบน้ายาผ่านช่องแคบที่ฉาบน้ายาอีกชนิดหนึ่งไว้ ทาให้เกิดประกายไฟจุดเชื้อ
ปะทุขึ้น
4. ระบบเคมี
4.1 แบบกด เมื่อบีบที่ส่วนบนของขวดให้แตก กรดซัลเฟอริกจะผสมผงเคมี ซึ่งทาให้เกิด
ประกายไฟไปจุดเชื้อปะทุขึ้น
4.2 แบบถ่วงเวลา เมื่อบีบหลอดแก้วบรรจุน้ายาเคมีจะแตกแล้วไปกัดเส้นลวดขาด ทาให้เข็ม
แทงชนวนเป็นอิสระไปกระแทกจอกกระทบแตกระเบิดจุดเชื้อปะทุชนวนตามลาดับ
การถ่วงเวลาคือ
การพิจารณาตกลงใจให้ได้เวลาที่ต้องการสาหรับน้ายาเคมีกัดเส้นลวดให้ขาด
การใช้กับระเบิด แต่ละประเภทใช้แตกต่างกัน ดังนี้.1. กับระเบิดที่ผลิตจากโรงงาน การใช้จะอยู่ในลักษณะให้เห็น เช่น ปากการะเบิด นาไปวางไว้
ตามโต๊ะที่คาดว่าผู้เคราะห์ร้ายจะมา ณ ที่นั้น ทาให้ผู้เคราะห์ร้ายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปากกาธรรมดาเมื่อ
พยายามจะใช้ก็ระเบิดขึ้น เป็นต้น ส่วนมากกับระเบิดที่ผลิตจากโรงงานนั้น การใช้จะอยู่ในลักษณะให้
เห็นทั้งสิ้น แต่ผู้เคราะห์ร้ายขาดความระมัดระวัง ขาดความรู้ ความรอบคอบ
1.1 ข้อแนะนาเพื่อความปลอดภัย
1.1.1) เมื่อพบเห็นของเหล่านี้ เมื่อไม่ใช่ของตนเองแล้วอย่าพยายามใช้ ควรจะได้ตรวจดูให้
รอบคอบ ถ้าสงสัยให้ผู้มีความรู้พิจารณา หรือส่งไปยังเจ้าหน้าที่ ทางเทคนิคตรวจสอบ
1.1.2) นาของจริงแบบเดียวกันมาเปรียบเทียบรูปร่าง, น้าหนัก ก็พอจะทราบได้บ้างทางที่
ดีไม่ควรจะพยายามใช้
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1.1.3) ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่า อาจจะเป็นพวกกับระเบิดที่ผลิตจากโรงงาน

ภาพที่ 4.2 ปากการะเบิด

ภาพที่ 4.3 ไฟฉายระเบิด

ภาพที่ 4.4 กล้องยาระเบิด
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ภาพที่ 4.5 นกหวีดระเบิด
2. กับระเบิดแสวงเครื่อง การใช้กับระเบิดแสวงเครื่อง จะใช้อยู่ 2 ลักษณะ คือ
2.1 ลักษณะให้เห็น ไม่ได้หมายความว่าให้เห็นกับระเบิดโดยตรง แต่ให้เห็นเหยื่อล่อทาให้เข้าใจ
ผิด เช่น ไปยกหรือไปเคลื่อนที่สิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่มีอันตราย แล้วเกิดระเบิดขึ้น เช่น ศพพวกเดียวกันทิ้งค้าง
คืนไว้ไม่มีการเฝ้า เมื่อไปเคลื่อนศพก็จะเกิดระเบิดขึ้นใต้ศพ เป็นต้น หรือยุทโธปกรณ์ทิ้งไว้ในสนามรบ
เมื่อเราไปหยิบ ยกหรือเคลื่อนที่ก็จะเกิดการระเบิดขึ้น ฯลฯ
ข้อแนะนาเพื่อความปลอดภัย
- สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าพบเห็น ไม่ควรจะเข้าไปหยิบยกด้วยมือ ควรจะใช้
เชือกยาว ๆ ผูกแล้วดึงในที่กาบัง
- ก่อนที่จะเข้าไปยังสิ่งของเหล่านั้น จะต้องตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่จะเข้าไปด้วยของแหลม
ตรวจค้น หรือจะใช้เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดทาการตรวจพื้นที่บริเวณนั้นเสียก่อน มีบ่อยครั้งที่ฝ่ายตรงข้าม
ไม่ได้ทากับระเบิดไว้กับยุทโธปกรณ์ที่ทิ้งไว้แต่นากับระเบิดไปวางไว้รอบ ๆ สิ่งของที่ทิ้งไว้
- การปฏิบัติการควรใช้คนแต่น้อย นอกนั้นหลบเข้าที่กาบัง
- กับระเบิดใช้ได้ทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้ สิ่งที่ขวางทางเดินให้ระมัดระวัง
2.2 ลักษณะไม่ให้เห็น คือ กับระเบิดประเภทที่ฝังดิน หรือซุกซ่อนไว้ ทาการพรางให้เห็นได้ยาก
การทางานของกับระเบิดประเภทนี้ ส่วนมากมักจะเป็นแบบกดระเบิด, ดึงระเบิด
เช่น เดินไปตามถนนหรือตามเส้นทางแล้วไปเหยียบหรือสะดุดลวดเข้าก็เกิดระเบิดขึ้น
ข้อแนะนาเพื่อความปลอดภัย
- การเดินไม่ควรเดินใกล้กันจนเกินไป ถ้าคนเดินตามหลังเหยียบรอยเท้าของคนเดินหน้าได้ จะ
ปลอดภัย
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- ขณะเดินไปให้สังเกตสิ่งบอกเหตุต่าง ๆ ที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะทาให้พวกเดียวกันทราบ เช่น
กองหิน, กองดิน, เถาวัลย,์ ใบไม,้ สลักนิรภัย, กากหีบห่อทุ่นระเบิด ตามธรรมดาแล้ว เมื่อวางทุ่นระเบิดหรือ
กับระเบิดจะต้องทาเครื่องหมาย และให้พวกเดียวกันทราบเพื่อสะดวกในการรื้อถอนในภายหลัง
- เวลาไปใช้เส้นทางหนึ่ง ตอนกลับถ้าเปลี่ยนเส้นทางได้ควรเปลี่ยนใหม่ การเดินก็ควรจะได้
กระจายกาลังให้ห่าง ๆ กัน
- คนที่เดินหน้าควรจะเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบดี,เป็นคนช่างสังเกต,รอบคอบ จะช่วยให้คน
เดินตามหลังปลอดภัยขึ้น
การใช้ทางยุทธวิธี
กับระเบิดใช้เพิ่มเติมสนามทุ่นระเบิด จะเป็นเครื่องกีดขวางที่มีคุณค่ายิ่ง กับระเบิดยังทาให้ข้าศึก
เกิดความสับสน ทาให้เกิดบาดเจ็บทนทุกข์ทรมาน ทาลายยุทโธปกรณ์ และทาลายขวัญข้าศึกให้ต่าลง โดย
ปกติกับระเบิดจะวางโดยผู้ที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามทหารทุกคนจะได้รับการฝึกในเรื่อง
กับระเบิดและสิ่งประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกับระเบิด ทั้งนี้เมื่อมีความจาเป็นก็ให้สามารถวางกับระเบิดแบบ
ง่าย ๆ ได้
อานาจในการสั่งวาง
1. แม่ทัพภาคออกคาแนะนาพิเศษ เกี่ยวกับ การใช้กับระเบิดในเขตบังคับบัญชาของตนสิ่งอุปกรณ์ที่
ได้รับอนุมัติให้สะสมและอาจจัดหาเมื่อต้องการที่จะใช้กับระเบิด
2. แม่ทัพภาคและผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ อาจมอบอานาจการวางกับระเบิดได้แต่ต้องไม่ต่ากว่า
ผบ.พล อย่างไรก็ดี ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนืออาจเพิกถอนอานาจนี้กลับคืนได้ในเวลาหนึ่งเวลาใด ตามแต่
สถานการณ์ทางยุทธวิธี ยกเว้นกับระเบิดที่ใช้ในสนามทุ่นระเบิด สาหรับกับระเบิดที่ใช้ในสนามทุ่นระเบิดให้
เป็นไปตามอานาจการสั่งวางสนามทุ่นระเบิด
3. การบันทึกการวางกับระเบิดทั้งหมดที่ได้เตรียมไว้ ต้องส่งรายงานถึงกองบัญชาการชั้นเหนือ
4. เมื่อพบบริเวณที่มีกับระเบิดของข้าศึก ต้องรายงานให้ บก. หน่วยเหนือทราบโดยเร็วทีส่ ุด เพื่อให้
หน่วยต่างๆ
ได้ระมัดระวังการปฏิบัติการของข้าศึกหรือทาป้ายเครื่องหมายเตือนอันตรายไว้ให้ทราบ
ถ้าหากสามารถทาได้ควรทากับระเบิดทั้งหมดให้ไม่พร้อมระเบิด
ปัจจัยในการวางกับระเบิด
1. กับระเบิดใช้สาหรับสังหารบุคคล, ทาให้บาดเจ็บ, รบกวน, ทาลายขวัญ ทาให้เลิกล้มความตั้งใจใน
การปฏิบัติภารกิจ กับระเบิดนั้นสามารถใช้ได้ทั้งในภูมิประเทศ, ในอาคารที่พักอาศัย, ในยานพาหนะ จะใช้
อย่างใดนั้นขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของผู้วาง
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2. ผลของกับระเบิดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบ และวิธีการวางอย่างแยบยล ซึ่งผู้วางจะต้องหาหนทางให้
บังเกิดผลมากที่สุด โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
2.1 นิสัย สิ่งที่คนปฏิบัติเป็นกิจวัตรหรือกระทาเสมอจนเคยชินเป็นปกติ นิสัยจะทาให้คนเรา
ขาดความระมัดระวัง ไม่คาดว่าจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ เช่น การเปิดปิดประตูหน้าต่าง การเปิดปิดสวิตช์
ไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ และการใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
2.2 ความอยากรู้อยากเห็น กับระเบิดจะวางไว้กับวัตถุหรือสิ่งของมีค่า, ของที่ระลึก หรือสิ่งของ
ที่ล่อใจบุคคล ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ จนเป็นเหตุจูงใจนาตนเองไปถูกกับระเบิด
2.3 ความสะดวกสบาย ความต้องการตามธรรมชาติ บุคคลต้องการความสะดวกสบาย เช่น
เข้าที่ร่ม, หลบแดด, หลบฝน ต้องการที่หลับนอนอย่างสบาย ความต้องการเหล่านี้จะทาให้ตนเองได้รับ
อันตรายจากกับระเบิด
2.4 ความไม่สะดวก สิ่งกีดขวางต่าง ๆ อาจจะมีกับระเบิดวางซุกซ่อนได้ หากไปขยับเขยื้อนหรือ
นาออก อาจทาให้ได้รบั อันตรายจากกับระเบิดได้ เช่น มีต้นไม้ล้มขวาง อยู่บนถนน เป็นต้น
หลักเบื้องต้นในการวางกับระเบิด
หลักเบื้องต้นที่ควรระลึกและนาไปใช้แม้ว่าเป็นหลักการเก่า ๆ ก็ต้องกระทาตามและจะได้ผลมาก
ที่สุดเกี่ยวกับกับระเบิด ความรู้ของหลักการเหล่านี้จะช่วยเหลือทหารได้มาก ไม่เพียงแต่การวางกับระเบิด
อย่างชานาญเท่านั้น แต่ยังจะช่วยให้ตรวจพบและหลีกเลี่ยงให้พ้นจากกับระเบิดของข้าศึกได้อีกด้วย
1. สิ่งที่ปรากฏให้เห็น
การปกปิดเป็นสิ่งควรกระทาเพื่อให้ได้ผลสาเร็จ เส้นลวด เศษสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งบอกเหตุให้
ทราบว่ามีกับระเบิด ต้องทาการกลบเกลื่อนพรางตา
2. การจุดระเบิด
การจุดระเบิดที่มองเห็นได้ง่ายหรือวางไว้อย่างเปิดเผย อาจประกอบด้วยความตั้งใจที่ซ่อนไว้ด้วย
เล่ห์กลอย่างฉลาด ให้เพิ่มความระมัดระวัง
3. บริเวณที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือเหมาะสม
ช่องทางแคบ หรือพื้นที่บีบบังคับ เป็นที่ที่ดีเลิศในการวางกับระเบิด
4. เครื่องกีดขวาง
เครื่องปิดกั้นถนน ไม้ล้มขวางเส้นทางที่มีหญ้ารก เป็นที่เหมาะสมสาหรับวางกับระเบิด
5. พื้นที่บังคับ
ช่องทางเข้าออกของอาคาร พื้นที่รวมพล หรือลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้ว บุคคล
จะต้องผ่านหรือรวมเป็นกลุ่ม เหมาะที่จะวางกับระเบิด โดยเฉพาะกับระเบิดถ่วงเวลา
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6. สิ่งล่อใจ

กับระเบิดที่วางไว้กับสิ่งล่อใจ ชวนให้บุคคลอยากรู้อยากเห็นและกล้าเสี่ยง เพื่อให้ได้สิ่งนั้นจะ
เป็นผลให้ขาดความระมัดระวัง
7. วิธีหลอกล่อ
วางกับระเบิดลวงหลายๆ ชุด จะทาให้ผู้ตรวจขาดความระมัดระวังต่อกับระเบิดจริงที่วางไว้ด้วย
ทาให้ได้รับอันตราย
8. กลลวง
กับระเบิดอาจเป็นเหยื่ออันพึงประสงค์ในสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้
การระเบิดของกับ
ระเบิดเพลิงถ่วงเวลา หรือดินระเบิดที่ทาเป็นกับระเบิดระเบิดขึ้น อาจทาให้บุคคลแตกตื่นกระจัดกระจายหรือ
ต้องอ้อมไปยังพื้นที่อื่นที่มีการวางกับระเบิดอย่างหนาแน่นไว้
วิธีการปฏิบัติ
ดินระเบิดมีความรุนแรงเหมือนกันทั้งหมดเพียงใด กับระเบิดก็มีอันตรายเหมือนกันเท่านั้น แต่
เนื่องจากว่าความผิดพลาดก็เกิดจากบุคคลกระทาเช่นกัน กรรมวิธีต่าง ๆ ได้บรรยายมาแล้วจะต้องสนใจ
และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง นั่นแหละจึงจะปลอดภัยและได้ผลมากที่สุด
1. ก่อนที่จะประกอบกับระเบิด ส่วนประกอบทั้งสิ้นควรจะตรวจสอบว่าใช้งานได้ถูกต้องสมบูรณ์
ทางานตามที่กาหนดไว้ ความปลอดภัยทั้งปวง กลไกการทางานของเครื่องจุดระเบิดต้องตรวจสอบให้มั่นใจ
ว่าทางานอย่างถูกต้องไม่มีสนิมหรือสิ่งขัดขวางซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการทางานของเครื่องกลไก
2. ถ้าแผนการวางกับระเบิดไม่สามารถทาได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องจัดหาเมื่อถึงแหล่งที่จะวาง คือ วัสดุที่
หาได้และต้องใช้ในการวาง จะต้องตั้งศูนย์กลางการควบคุมขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่จะวางกับระเบิด ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้เป็นที่ขนสิ่งอุปกรณ์พร้อมทั้งให้คาแนะนา ชี้แจง ในพื้นที่ซึ่งมีกับระเบิดหนาแน่นเส้นทางผ่านที่
ปลอดภัยจากจุดควบคุมทุกๆ ที่ตั้งต้องมีเครื่องหมายไว้อย่างแน่ชัด หรือผ้าแถบหมายแนวอาจใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ผู้ควบคุมเป็นบุคคลที่มีความสาคัญยิ่ง
3. ชุดวางกับระเบิดต่าง ๆ อาจจะปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งตาบลควบคุม แต่ละชุด (ไม่เกิน 2
คน) จะได้รับมอบพื้นที่เฉพาะและสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายให้ตามต้องการเท่านั้น รายละเอียดทั้งสิ้นผู้บังคับบัญชา
ต้องแน่ใจว่าแต่ละคนต้องรู้จักงานของตนเองและสามารถทางานได้ ชุดต่าง ๆ จะต้องกระจายกันเพื่อไม่ให้
เกิดอันตรายร่วมกัน เมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้น เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ชุดวางทั้งหมดต้องรายงานให้ผู้ควบคุม
ทราบก่อนที่จะปฏิบัติการในตาบลควบคุมอื่น
4. ในแต่ละชุดจะต้องกาหนดหัวหน้าชุดขึ้นเพื่อสั่งงานทั้งหมด
ถ้าหากทาได้เมื่อได้ประกอบกับ
ระเบิดขึ้นแล้ว ทุกคนจะต้องร่วมทางานอย่างใกล้ชิด คนหนึ่งทาการตรวจ ด้านเทคนิคทั้งหมดอีกคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยในการวาง และงานอื่น ๆ ตามต้องการและฝึกหาความชานาญด้วย
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5. กับระเบิดที่วางไว้ระหว่างที่ทาการจู่โจมเข้าไปในพื้นที่ที่ข้าศึกอยู่ ควรเป็นแบบธรรมดากระทัดรัด
สะดวกแก่การวาง แต่ละคนในพวกวางกับระเบิดต้องขนสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการไปเอง การใช้กับระเบิดภายใต้
สถานการณ์เช่นนี้ การบันทึกกับระเบิดที่แท้จริงอาจกระทาไม่ได้หรืออาจเป็นการเสี่ยงเมื่อหน่วยทหารฝ่าย
เดียวกันทาการจู่โจมเข้าไปในพื้นที่ที่วางกับระเบิดไว้ในภายหลัง
6. วิธีการวางกับระเบิด มีดังต่อไปนี.้ 6.1 เลือกพื้นที่ให้เหมาะสมจะทาให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์เมื่อวางกับระเบิดแล้ว
6.2 วางกับระเบิดให้มีลักษณะซ่อนพราง เพื่อป้องกันการตรวจค้น
6.3 ที่ยึดกับระเบิดควรผูกให้แน่นกับตะปู, ลวด, เชือก, หรือ ลิ่ม ถ้าหากจาเป็นต้องใช้
6.4 ทาการพรางตาบลที่วางกับระเบิด
6.5 เมื่อวางกับระเบิดให้พร้อมที่จะระเบิดแล้วชุดวางกับระเบิดทางานต่อไปอีกบริเวณ หนึ่งที่
ปลอดภัย
6.6 เมื่อได้วางกับระเบิดแล้วกลบเกลื่อนพื้นที่ให้เรียบร้อยนาเอาสิ่งอุปกรณ์ทั้งหมดออกไป เช่น
เศษดิน, หีบบรรจุกับระเบิด, ผ้าแถบหมายแนว, พืชพันธุ์, การลบรอยเท้า สิ่งเหล่านี้ถ้ามีอยู่จะเป็นสิ่งบอก
เหตุได้ว่ามีการวางกับระเบิดไว้
การรายงาน การบันทึกและการทาเครื่องหมาย
กับระเบิดต้องมีการรายงาน ต้องมีการบันทึกเพื่อให้ข่าวสารแก่ ผบ.หน่วยยุทธวิธี และเพื่อป้องกัน
หน่วยฝ่ายเดียวกันให้พ้นจากอันตราย ที่ตั้งกับระเบิดต้องรายงานและบันทึก เช่นเดียวกับสนาม
ทุน่
ระเบิดไม่ว่าในพื้นที่นั้น มีทั้งกับระเบิดและทุ่นระเบิด หรือมีแต่กับระเบิดอย่างเดียว
1. การรายงาน
1.1 ความมุ่งหมาย การส่งข่าวสารต้องกระทาด้วยวิธีที่เร็วที่สุดที่จะกระทาได้โดยแน่นอนและให้
มีความปลอดภัยในการส่งข่าวสาร รายงานตาบลที่วางกับระเบิดในพื้นที่ที่ได้กาหนดไว้จานวนและชนิดของ
ทุ่นระเบิดที่ได้วางไว้ (ถ้าใช้ทุ่นระเบิดดักรถถังเป็นกับระเบิด) กับระเบิดที่จะวางจะต้องประมาณการตั้งแต่
เริ่มวางถึงเวลาแล้วเสร็จ และความมุ่งหมายในทางยุทธวิธี การรายงานเป็นการริเริ่มของผู้บังคับบัญชาที่มี
อานาจสั่งวาง และส่งรายงานให้แก่กองบังคับการชั้นเหนือขึ้นไป
1.2 การรายงานเมื่อเริ่มวาง รายงานนี้ต้องส่งไปให้เร็วที่สุดด้วยวิธีการใด ๆ และให้มีความ
ปลอดภัยในทางการสื่อสาร ต้องระบุตาบลที่วาง ขอบเขตของสนามทุ่นระเบิด จานวนทั้งสิ้นของทุ่นระเบิด
และกับระเบิดที่จะวางไว้ และประมาณเวลาแล้วเสร็จ ผบ.หน่วยวางส่งรายงานเริ่มการวางถึงผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งวาง
1.3 การรายงานเมื่อวางแล้วเสร็จ
การรายงานเมื่อวางเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องส่งรายงาน
โดยเร็วที่สุดที่จะทาได้ ต้องแจ้งจานวน ชนิดของกับระเบิดที่ได้วางไว้ ตาบลที่วางและขอบเขตของสนาม
หรือ
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พื้นที่ตลอดจนเวลาที่วางเสร็จแล้วต้องรายงานส่งให้ถึงระดับกองทัพภาค เมื่อกับระเบิดได้วางแล้วไม่ว่าจะ
เป็นกับระเบิดหรือทุ่นระเบิดกับระเบิด รายงานนั้นต้องระบุจานวนของกับระเบิดที่วาง และรายงานเมื่อเสร็จ
เรียบร้อยสาหรับการวางกับระเบิดในสนามทุ่นระเบิด คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการรายงานการวางสนามทุ่น
ระเบิด
1.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น วางเพิ่มเติม หรือรื้อถอนบางส่วนและรื้อถอนทั้งหมดต้อง
รายงานด้วย โดยปฏิบัติตามข้อ 1.3 (การรายงานเมื่อสร้างเสร็จแล้ว)
2. การบันทึก กับระเบิดต้องทาการบันทึกเช่นเดียวกับสนามทุ่นระเบิดด้วยแบบการบันทึกสนาม
ทุ่นระเบิด ทบ.462-034 ซึ่งบรรจุสิ่งต่อไปนี้.2.1 ตาบลวาง แสดงเป็นภาพร่าง (SKECTH) ใช้สัญญลักษณ์ที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสมพื้นที่
วางกับระเบิดหรือการใช้เครื่องหมายตามลาดับตัวอักษร เริ่มตัวอักษรที่อยู่ใกล้ข้าศึกที่สุดก่อน
2.2 จานวน ชนิด ตาบลที่วางและวิธีวางกับระเบิด เขียนลงในช่องหมายเหตุของแบบบันทึก ถ้า
หากช่องว่างไม่พอที่จะเขียนเกี่ยวกับกับระเบิด ให้เขียนภาพแสดงรายละเอียดแนบติดกับแบบบันทึก
2.3 การบันทึกต้องกระทาพร้อมกันกับการวางกับระเบิด
และส่งผ่านสายการบังคับบัญชา
จนถึงระดับกองทัพภาคโดยด่วน (ถ้าแบบบันทึกไม่สามารถหาได้ก็ให้ทาแบบบันทึกใช้ชั่วคราว)
2.4 สนามทุ่นระเบิดที่มีทั้งทุ่นระเบิดและกับระเบิดก็ต้องทาการบันทึก เช่นเดียวกับการบันทึก
สนามทุ่นระเบิด เมื่อกาหนดตาบลที่วางกับระเบิดโดยแน่นอนแล้ว สาหรับเครื่องจุดระเบิดมาตรฐาน (วาง
กระจัดกระจายในพื้นที่เปิดเผย)
ไม่ต้องบันทึกจานวนแบบลงในช่องหมายเหตุของแบบบันทึกแต่ต้อง
แสดงค่าพิกัดกริด
3. การทาเครื่องหมาย กับระเบิดแสดงด้วยเครื่องหมายสามเหลี่ยมหน้าจั่วทาสีแดงทั้ง 2 ด้าน มี
ฐานยาว 28 ซม. อีก 2 ด้านยาวด้านละ 20 ซม. ห่างจากฐานลงมา 3 นิ้ว มีแถบสีขาวกว้าง 1 นิ้ว พาดขวาง
ตอนล่างและเหนือแถบสีขาวมีอักษรว่า “กับระเบิด” สีขาวด้วยเครื่องหมายอาจทาด้วยโลหะ ไม้ พลาสติก
หรือวัสดุที่คล้ายกันแขวนไว้เหนือพื้นดินให้ด้านแหลมชี้ลงดิน แขวนติดกับรั้วลวดหนาม ต้นไม้ ประตู
หน้าต่าง หรือที่อื่นตามแต่วัตถุประสงค์หรือเอาด้านแหลมปักไว้บนพื้นดินก็ได้ เป็นการทาเครื่องหมายที่ใช้
โดยหน่วยทหารฝ่ายเรา เพื่อแสดงว่าเป็นกับระเบิดของฝ่ายเดียวกันในขณะที่ดาเนินการถอนตัวออกจาก
พื้นที่นั้นหรือใช้เป็นเครื่องหมายเตือนให้กาลังฝ่ายเดียวกันทราบเพื่อให้ระมัดระวังกับระเบิดของข้าศึกที่วาง
ไว้
4. การละทิ้ง เมื่อปล่อยทิ้งพื้นที่ที่วางกับระเบิดไว้ให้กับข้าศึก เครื่องหมายรั้วลวดและอื่น ๆ ต้อง
รื้อถอนออกทั้งหมด
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เครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่มีกับระเบิด หรือ จุดที่ตั้งกับระเบิด

หมายเหตุ

ตัวอักษรคาว่า "กับระเบิด" สีขาว
ภาพที่ 4.6 เครื่องหมายกับระเบิด
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การติดตั้งและรื้อถอนกับระเบิดแสวงเครื่อง
ตอนที่ 1
กับระเบิดพวกใช้เชื้อปะทุชนวน
กับระเบิดพวกนี้ เป็นกับระเบิดที่ใช้เชื้อปะทุชนวนจุดดินระเบิดหลัก แต่จะต้องใช้เครื่องจุดระเบิด
(มาตราฐานหรือแสวงเครื่อง) เป็นตัวจุดเชื้อปะทุชนวนก่อน สาหรับเครื่องจุดระเบิดมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นของสหรัฐฯ
ซึ่งสามารถติดตั้งได้รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้ ประกอบเข้ากับดินระเบิด, ลูกกระสุน
ค., ป., รายละเอียดศึกษาได้จาก FM. 5 - 31
แบบของเครื่องจุดระเบิดมาตรฐาน
1. M 1
การทางานในลักษณะ
2. M 3
การทางานในลักษณะ
3. M 1 A 1 การทางานในลักษณะ
4. M 1
การทางานในลักษณะ
5. M 5
การทางานในลักษณะ
6. M 1
การทางานในลักษณะ
7. M 142
การทางานในลักษณะ

ดึง
ดึง - เลิกดึง
กด
เลิกกด
เลิกกด
ถ่วงเวลา
เอนกประสงค์ คือ ดึง เลิกดึง กด และ เลิกกด

หมายเหตุ
ขั้นตอนการติดตั้งและรื้อถอนเครื่องจุดระเบิดที่กล่าวแล้ว
ต่อไป.

ดูภาพประกอบและคาอธิบายในหน้า
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เครื่องจุดระเบิด M-1 ดึง
4.

การทางานเมื่อมีแรงดึงที่ลวดสะดุด 3-5 ปอนด์

การทาให้ไม่พร้อมระเบิด (DISARMING)
ใส่ตะปู, เส้นลวดหรือสิ่งที่คล้ายสลักนิรภัย ใส่ที่
รูสลักห้ามเข็มแทงชนวนก่อน และใส่รูสลักขัดเข็ม
แทงชนวนทีหลัง ต่อจากนั้นจึงตัดลวดสะดุด ถอด
เครื่องจุดระเบิดและวัตถุระเบิดแยกออกจากกัน

ใช้ลวด  1 มม. ใส่แทนสลักนิรภัยทั้ง 2 อัน ถอด
จุกกันฝุ่นออกจากฐานเกลียวมาตรฐาน
นาเชื้อปะทุชนวนใส่แล้วบีบให้แน่นด้วยคีมบีบ
เชื้อปะทุ นาเครื่องจุดระเบิดไปประกอบกับวัตถุ
ระเบิดและประกอบกับลวดสะดุด (ลวดสะดุด
จะต้องผูกจากหลักสมอบกมาที่ห่วงดึงของเครื่อง
จุดระเบิด)

5.

การทาให้พร้อมระเบิด (ARMING)
ถอดสลักขัดเข็มแทงชนวนก่อน
ถอดสลักห้ามเข็มแทงชนวนทีหลัง
ก่อนถอดสลักห้ามให้ตรวจสอบความคล่องตัว
ของสลักก่อน ถ้าคล่องตัว (หลวม) จึงถอด
ถ้าฝืดห้ามถอดออก ให้เปลี่ยนเครื่องจุดระเบิด
ใหม่

การประกอบเครื่องจุดระเบิด M1 กับ
ทุ่นระเบิดดักรถถัง เมื่อทาเป็นทุ่นระเบิด
กับระเบิด
เครื่องจุดระเบิดแบบดึง M1 นี้ยังสามารถใช้
ทากันเขยื้อนกับทุ่นระเบิดดักรถถังแบบ M.15
หรือ M.19 ได้อีกด้วย โดยการทาพร้อมระเบิด
เช่นเดียวกับขั้นตอนข้างบนนี้
โดยใช้เกลียว
มาตรฐานของเครื่องจุดระเบิดประกอบกับชนวน
กันเขยื้อนทางด้านข้าง และนาลวดสะดุดซึ่งผูกกับ
สมอบกมาผูกกับห่วงดึงของเครื่องจุดระเบิด
เครื่องจุดระเบิดดังกล่าวฝังอยู่ใต้พื้นดินใกล้ ๆ กับ
ทุ่นระเบิดที่วางไว้
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เครื่องจุดระเบิด M 3 ดึง - เลิกดึง
1.

3.

การทาให้พร้อมระเบิด
-ให้ถอดลวดเส้นเล็กที่ติดอยู่กับสลักขัดเข็มแทง
ชนวนออกก่อน แล้วใช้กว้านปรับหมุนให้ลวด
สะดุดตึงจนสามารถถอดสลักขัดเข็มแทงชนวน
ออกมาได้
ถ้าถอดยากให้หมุนปรับกว้านอีก
เล็กน้อย จนสลักห้ามเข็มแทงชนวนออกได้ง่าย
จึงเอาสลักขัดเข็มแทงชนวนออกก่อน และต่อไป
เอาสลักห้ามเข็มแทงชนวนออกทีหลัง
- ก่อนถอดสลักห้ามให้กระทาเช่นเดียวกับ
ใช้ ลวด  1 มม. ใส่แทนสลักห้ามเข็มแทงชนวน M1 ดึง
- ถอดจุกกันฝุ่นออกจากฐานเกลียวมาตรฐาน
และใช้เชื้อปะทุชนวนใส่ที่ปลายจุกเกลียว
4. การทาไม่ให้พร้อมระเบิด
มาตรฐานบีบให้ติดแน่นด้วยคีบบีบเชื้อปะทุชนวน เครื่องจุดระเบิดแบบ M 3 นี้อันตรายมากใน
ประกอบเครื่องจุดระเบิดแล้วนาเชื้อปะทุชนวนใส่ การทาไม่ให้พร้อมระเบิดควรทาลายทิ้ง
ไปในดินระเบิด (แท่งดินระเบิดนี้จะต้องผูกติดกับ ข้อสังเกต
หลักให้แน่น สามารถทนแรงดึงได้มากกว่า 6-10 ถ้าต้องการทาให้ไม่พร้อมระเบิดให้ปฏิบัติ
ปอนด์) ปลายลวดสะดุดอีกด้านหนึ่ง สอดไปใน ดังต่อไปนี้
แกนเฟืองกว้าน ปรับหมุนเฟืองกว้านให้ลวดสะดุด -ใช้เส้นลวด,ตะปูหรือสิ่งอื่นแทนสลักนิรภัยแล้ว
ตึงจนกระทั่งสามารถถอดสลักขัดเข็มแทงชนวน ใส่ในช่องสลักห้ามเข็มแทงชนวนก่อน ต่อมานา
ออกได้ง่าย (คล่องตัว) (สลักขัดเข็มแทงชนวนจะ เส้นลวด, ตะปู หรือสิ่งอื่นใส่แทนที่สลักขัดเข็ม
แทงชนวน
อยู่ตรงกึ่งกลาง)
-ผ่อนลวดสะดุดและเอาเครื่องจุดระเบิดออก
จากวัตถุระเบิด

2.
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เครื่องจุดระเบิด M1 A1 กด
1.

3.

การเริ่มทางานเมื่อมีน้าหนักกดตั้งแต่ 10 ปอนด์
ขึ้นไป
2.
การทาให้พร้อมระเบิด
- นาเอาคลิ๊ปขัดเข็มแทงชนวนออกก่อน แล้ว
นาลวดเปลี่ยนสลักห้าม เข็มแทงชนวนออกที
หลัง
ก่อนถอดลวดเปลี่ยนสลักห้ามให้กระทา
เช่นเดียวกับ M1 ดึง
4.

- นาลวด  1 มม.ใส่แทนสลักห้ามเข็มแทงชนวน
-ถอดจุกกันฝุ่นออกจากฐานเกลียวมาตรฐานและ
นาเชื้อปะทุชนวนบีบติดกับปลายจุกเกลียว
มาตรฐานด้วยคีมบีบเชื้อปะทุนาปลายข้างหนึ่งของ การทาไม่ให้พร้อมระเบิด
-ใช้ลวดหรือตะปูใส่เข้าในช่องของสลักห้ามเข็ม
ฝักแคระเบิดมาทาบกับเชื้อปะทุชนวนที่ติดกับ
แทงชนวนก่อน แล้วใส่คลิ๊ปนิรภัยเข้าที่เดิม
เครื่องจุดระเบิด แล้วพันติดแน่นด้วยผ้าเทปพัน
หรืออาจหาสิ่งอื่นแทน
สายไฟฟ้า ปลายข้างหนึ่งของฝักแคระเบิด
- ถอดฐานเกลียวมาตรฐาน ออกจากเครื่อง
นาเชื้อปะทุชนวนมาประกอบให้ติดแน่นแล้วสอด
จุดระเบิด
เข้าไปในดินระเบิด (หรือพันด้วยเงื่อนฝักดาบ)
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เครื่องจุดระเบิด M1 - เลิกกด
1.

3.

การทาให้พร้อมระเบิด
นาลวดเปลี่ยนเส้นเล็กออกก่อนแล้วนาลวด
การเริ่มการทางาน
เมื่อยกน้าหนักขึ้นสูง 1.59 ซม. น้าหนักที่ใช้วาง เปลี่ยนเส้นใหญ่ออกทีหลัง การปฏิบัติการทาให้
ทับแผ่นเลิกกด ต้องมีน้าหนัก 5 ปอนด์ หรือ พร้อมระเบิดจะต้องใช้ความระมัดระวังมากที่สุด
ก่อนนาลวดเปลี่ยนเส้นใหญ่ออก
กระทา
มากกว่า
เช่นเดียวกับ M1 ดึง
2.
4.

การทาให้ไม่พร้อมระเบิด
ใส่ลวดเปลี่ยนเส้นใหญ่ในช่องสลักห้าม เข็มแทง
ชนวนปลายลวดจะต้องงอทั้ง 2 ข้าง เพื่อมิให้เส้น
ใช้ลวดเกลี้ยง  3 มม. ใส่ในช่องใส่สลักห้าม ลวดหลุดจากช่องสลักห้ามจะต้องกระทาอย่าง
เข็มแทงชนวน (ลวดเปลี่ยนเส้นใหญ่) วางไม้อัด ระมัดระวังที่สุด (ถ้าทาได้ให้ใส่ลวดเปลี่ยนเส้นเล็ก
บนแผ่นรับ นน.กด ใช้ลวดเกลี้ยง  2 มม. ใส่ ด้วย) ค่อย ๆ ยกน้าหนักกดขึ้นอย่างช้า ๆ เบา ๆ
แทนสลักขัดเข็มแทงชนวน(ลวดเปลี่ยนเส้นเล็ก) เมื่อน้าหนักกดถูกยกขึ้นแล้ว กระเดื่องจะทางาน
และค้างที่ลวดเปลี่ยนเส้นใหญ่จากนั้นให้แยกเอา
ประกอบเชื้อปะทุชนวนให้ติดแน่นกับฐานเกลียว
ส่วนประกอบของเครื่องจุดระเบิดออกจากดิน
มาตรฐานประกอบกับเครื่องจุดระเบิดและดิน
ระเบิด

ระเบิด
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เครื่องจุดระเบิด M 5 เลิกกด
1.

3.

การทาให้พร้อมระเบิด
นาลวดเปลี่ยนเส้นเล็กออกก่อนและนาลวด
ใหญ่ออกทีหลัง
การปฏิบัติการทาให้พร้อม
ระเบิดจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด
การเริ่มการทางาน เมื่อยกน้าหนักขึ้นสูง 1.59
ก่อนเอาลวดเปลี่ยนเส้นใหญ่ออกต้องกระทา
ซม.น้าหนักที่ใช้วางกับแผ่นเลิกกดต้องมีน้าหนัก
เช่นเดียวกับ M1 ดึง
5 ปอนด์ หรือมากกว่า
2.
4.

ใช้ลวดเกลี้ยง  3 มม. ใส่ในช่องสลักห้าม เข็ม
แทงชนวน (ลวดเปลี่ยนเส้นใหญ่) คว่าแผ่นเลิก
กดลง ใช้ลวดเกลี้ยง  2 มม. ใส่แทนสลักขัดเข็ม
แทงชนวน(ลวดเปลี่ยนเส้นเล็ก)ประกอบเชื้อปะทุ
ชนวนให้ติดแน่นกับฐานจุกเกลียวมาตรฐาน
ประกอบกับเครื่องจุดระเบิดและดินระเบิด

การทาให้ไม่พร้อมระเบิด
ใส่ลวดเปลี่ยนเส้นใหญ่ในช่องใส่สลักห้ามเข็ม
แทงชนวน (รูใหญ่) ปลายจะต้องงอทั้ง 2 ข้าง
เพื่อมิให้ลวดหลุดจากช่องใส่สลักห้าม จะต้อง
กระทาอย่างระมัดระวังที่สุด (ถ้าทาได้ให้ใส่ลวด
เปลี่ยนเส้นเล็กด้วย) ค่อย ๆ ยกทุ่นระเบิดขึ้น
อย่าง ช้าๆ เบาๆ เมื่อน้าหนักกดถูกยกขึ้นแล้ว
กระเดื่องจะทางานและค้างที่ลวดเปลี่ยนเส้น
ใหญ่จากนั้นให้ยกเอาส่วนประกอบของเครื่อง
จุดระเบิดออกจากทุ่นระเบิด
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เครื่องจุดระเบิดแบบ M1 ถ่วงเวลา
1.

3.

การทาให้พร้อมระเบิด ใช้นิ้วมือ (หัวแม่มือ
กับนิ้วชี้) บีบหลอดแก้วน้ายาเคมี (ส่วนที่เป็น
ทองแดง) ให้แรงจนหลอดแก้วน้ายาเคมีแตก
แล้วดึงแถบสีนิรภัยห้ามเข็มแทงชนวนออก
ต่อไปดึงสลักห้ามเข็มแทงชนวนออกทีหลัง
การทางานต้องให้เครื่องจุดระเบิดอยู่พร้อม ณ
ตาบลที่ต้องการระเบิดแล้วต้องระวังให้มากที่สุด

การเริ่มทางาน เมื่อบีบให้หลอดแก้วบรรจุน้ายา
เคมีแตก
น้ายาจะไปกัดเส้นลวดที่ดึงเข็มแทง
ชนวนให้ขาดแล้วเข็มชนวนจะวิ่งไปแทงจอก
กระทบแตก ทาให้เกิดประกายไฟจุดเชื้อปะทุ
ชนวน การถ่วงเวลาให้พิจารณาดูแถบสีนิรภัยได้
จากตารางเวลาที่ต้องการที่จะให้น้ายาเคมีกัด
เส้นลวดขาด
2.
4. การทาให้ไม่พร้อมระเบิด ใส่เส้นลวดใหญ่
ในช่องสลักห้ามเข็มแทงชนวน จะต้องกระทา
ด้วยความระมัดระวังที่สุดเพราะไม่ทราบ
ระยะเวลาในการถ่วงเวลา
ข้อระมัดระวัง
ถ้าไม่จาเป็นไม่ควรทาให้ไม่
พร้อมระเบิด ควรจัดการทาลาย ณ ที่วาง โดย
ประกอบระบบการจุดระเบิดแล้วใช้เชือกดึง 2
เส้น ให้วัตถุระเบิดอยู่ตรงกลาง นาวัตถุระเบิดไป
วางให้ใกล้กับเครื่องจุดระเบิด แล้วจุดระเบิดขึ้น
จะเป็นการลดอันตรายได้มาก
ใช้ลวดเกลี้ยง  2 มม. ใส่ในช่องใส่สลักห้ามเข็ม
แทงชนวน นาจุกกันฝุ่นออก ประกอบเชื้อปะทุ
ชนวนให้ติดแน่นกับฐานเกลียวมาตรฐาน
ประกอบเครื่องจุดระเบิดเข้ากับวัตถุระเบิด
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ตารางที่ 4.1 ตารางถ่วงเวลาของเครื่องจุดระเบิด M1 ถ่วงเวลา
ตารางถ่วงเวลากับผลที่แท้จริงของอุณหภูมิสาหรับเครื่องจุดระเบิด M1 - ถ่วงเวลา
อุณหภูมิ
องศา
ฟาเรนไฮท์

-25
0
+25
50
75
100
125
150

ดา
OM

แดง
ST

8 ชม. 2.5 ชม.
36 นาที 16 นาที
15 นาที 7 นาที
9 นาที 4 นาที
5 นาที 2 นาที
4 นาที 1.5 นาที
3 นาที 1 นาที

OM

ขาว
ST

OM

8.5 ชม. 3.3 ชม.
3 วัน
45 นาที 20 นาที 17.5 ชม.
25 นาที 11 นาที 5.5 ชม.
17 นาที 8 นาที
2 ชม.
15 นาที 7 นาที
1 ชม.
8 นาที 3.5 นาที 32 นาที
5 นาที 2 นาที 20 นาที
4 นาที 1.5 นาที 15 นาที

เขียว
ST

1.3 วัน
8 ชม.
2.5 ชม.
55 นาที
27 นาที
14 นาที
9 นาที
6 นาที

OM

2.6 วัน
17 ชม.
6 ชม.
2.5 ชม.
70 นาที
35 นาที
20 นาที

เหลือง
ST

1.2 วัน
8 ชม.
2.7 ชม.
70 นาที
30 นาที
15 นาที
9 นาที

OM

8.5 วัน
2 วัน
14 ชม.
5.5 ชม.
2.5 ชม.
80 นาที
46 นาที

ST

อุณหภูมิ
องศา
เซลเซียส

10 วัน
2.2 วัน
14 ชม.
5 ชม.
2.3 ชม.
1.1 ชม.
36 นาที

-32
-18
-4
+10
24
38
52
66

น้าเงิน
ST

3.8 วัน
20 ชม.
6 ชม.
2.5 ชม.
65 นาที
36 นาที
21 นาที

OM

23 วัน
5 วัน
1.3 วัน
11.5 ชม.
5.2 ชม.
2.5 ชม.
80 นาที

OM

คือระยะเวลาถ่วงเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุด ถ้าใช้เครื่องจุดระเบิดชนิดเดียวกัน 2 อัน กับวัตถุระเบิดเดียวกัน ถ้าใช้เครื่องจุดระเบิดอัน
เดียวนี้ค่านี้จะเพิ่มประมาณ 15%

ST

คือระยะถ่วงเวลาที่ปลอดภัย เวลาที่น้อยกว่านี้ ไม่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งในพันครั้ง
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คาเตือนเมื่อใช้เลิกกดหรือเลิกดึง - ถอดสลัก
ห่วงกลม

ภาพที่ 4.7 เครื่องจุดระเบิด M142 (เอนกประสงค์)
- คาแนะนาในการติดตั้งเครื่องจุดระเบิด ดูหน้าต่อไป
- การตั้งเข็มแทงชนวนใหม่ ต้องระมัดระวังอย่ามองตรงกระบอกตัวเครื่องจุดระเบิด
- เมื่อทาการตรึงเครื่องจุดระเบิดกับพื้นที่ไม่สม่าเสมอ อย่าดัดหรืองอหู หรือส่วนอื่น ๆ ของตัว
เครื่องจุดระเบิด
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การทางานในลักษณะกด
เครื่องจุดจะทางานเมื่อมีน้าหนักกด 25 ปอนด์หรือมากกว่า
1. ตรวจสอบสลักห้ามเข็มแทงชนวนดูว่าขยับเข้าออกได้ง่าย
และคล่องตัว
2. ยึดตัวเครื่องจุดด้วยตะปูหรือลวดให้แน่นอยู่กับที่ในตาแหน่ง
ที่เหมาะสม
3. ถอดส่วนปลายของชุดตัวต่อเครื่องจุดใส่เชื้อปะทุชนวนแล้ว
ประกอบชุดตัวต่อเข้ากับเครื่องจุด
4. ประกอบดินระเบิดเข้ากับปลายชุดตัวต่อเครื่องจุด ถ้าไม่สามารถประกอบได้ให้ใช้ฝักแค
ระเบิดยาวประมาณ 1 ฟุต ทาบกับเชื้อปะทุชนวนให้ติดแน่นอีกปลายประกอบเชื้อปะทุ
ชนวนแล้วสอดเข้าไปในดินระเบิด
5. วางแผ่นรับน้าหนักกดเข้าที่ที่จุด “F” อย่างเหมาะสม ควรแน่ใจว่าน้าหนักแผ่นรับแรง
กดไม่มากเกินไปจนเครื่องจุดทางาน (ไม่ควรเกิน 15 ปอนด์)
6. ถอดสลักห่วงสี่เหลี่ยมออก (ใช้ลวดช่วยดึงเมื่อจาเป็น)
7. ห้ามถอดสลักห่วงกลมออก
8. ถอดสลักห้ามเข็มแทงชนวนออก (ใช้ลวดช่วยดึงเมื่อจาเป็น) “ถ้าสลักห้ามเข็มแทงชนวน
ฝืดมาก ห้ามถอดออก ให้ตรวจสอบการติดตั้งใหม่”

การทางานในลักษณะดึง
เครื่องจุดจะทางานเมื่อมีแรงดึง 7 ปอนด์ หรือมากกว่า
1. ตรวจสอบสลักห้ามเข็มแทงชนวนดูว่าขยับได้ง่าย
และคล่องตัว
2. ยึดตัวเครื่องจุดให้แน่นอยู่กับที่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
3. ถอดส่วนปลายชุดตัวต่อเครื่องจุด ใส่เชื้อปะทุชนวนและ
ประกอบกับเครื่องจุด
4. ประกอบดินระเบิด (เช่นเดียวกับลักษณะกด)
5. ติดตั้งลวดสะดุดโดยผูกจากหลักสมอบกที่อยู่ข้างหน้ามายังรูผูก
ลวดสะดุด “P” ให้ลวดผ่านจุด “F” หย่อนพอประมาณ
6. ถอดสลักห่วงสี่เหลี่ยมออก (ใช้ลวดช่วยดึงเมื่อจาเป็น)
7. ห้ามถอดสลักห่วงกลมออก
8. ถอดสลักห้ามเข็มแทงชนวนออก (ใช้ลวดช่วยดึงเมื่อจาเป็น) “ถ้าสลักห้ามเข็มแทงชนวน
ฝืดมาก ห้ามถอดออก ให้ตรวจสอบการติดตั้งใหม่”
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การติดตั้งเครื่องจุดระเบิด M 142 (ต่อ)

การทางานในลักษณะเลิกกด
เครื่องจุดจะทางานเมื่อยกน้าหนักกด
ตั้งแต่2 – 150 ปอนด์ ออก
1. ตรวจสอบสลักห้ามเข็มแทงชนวนดูว่าขยับได้ง่ายและ
คล่องตัว
2. ยึดตัวเครื่องจุดให้แน่นอยู่กับที่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
3. ถอดส่วนปลายชุดตัวต่อ เครื่องจุดใส่เชื้อปะทุชนวนและ
ประกอบกับเครื่องจุด
4. ประกอบดินระเบิด (เช่นเดียวกับลักษณะกด)
5. วางวัสดุที่มีน้าหนักอย่างน้อย 2 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 150 ปอนด์ บนจุด “F” ให้มั่นคง
6. ถอดสลักห่วงกลมออก (ใช้ลวดช่วยดึงเมื่อจาเป็น)
7. ห้ามถอดสลักห่วงเหลี่ยมออก
8. ถอดสลักห้ามเข็มแทงชนวน(ใช้ลวดช่วยดึงเมื่อจาเป็น) ถ้าสลักห้ามเข็มแทงชนวนฝืดมาก
ห้ามถอดออก ให้ตรวจสอบการติดตั้งใหม่

การทางานในลักษณะเลิกดึง
เครื่องจุดจะทางานเมื่อตัดหรือแก้ลวดสะดุดที่ขึงตึง
1. ตรวจสอบสลักห้ามเข็มแทงชนวนดูว่าขยับได้ง่าย
และคล่องตัว
2. ยึดตัวเครื่องจุดให้แน่นอยู่กับที่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
ประกอบตัวติดตั้งขึงลวดสะดุดเลิกดึง เข้าที่รูผูกลวดสะดุด “P”
3. ถอดส่วนประกอบชุดตัวต่อเครื่องจุดใส่เชื้อปะทุชนวนแล้วประกอบกับเครื่องจุด
4. ประกอบดินระเบิด (เช่นเดียวกับลักษณะกด)
5. ขึงลวดสะดุดจากหลักสมอบกมาผูกกับปลายตัวติดตั้ง ขึงลวดสะดุดที่จุด “N”
ปรับลวดสะดุดให้จุด “N” เสมอกับจุด “S” ให้ลวดสะดุดตึงตั้งฉากกับตัวเครื่องจุด
(หากจะติดตั้งลวดสะดุดขวางทางเดินตัวเครื่องจุดจะต้องติดตั้งในลักษณะตะแคงหรือตั้งตรง)
6. ถอดสลักห่วงกลมออก
7. ห้ามถอดสลักห่วงเหลี่ยมออก
8. ถอดสลักห้ามเข็มแทงชนวนออก (ใช้ลวดช่วยดึงเมื่อจาเป็น) “ถ้าสลักห้ามเข็มแทงชนวนฝืดมาก”
ห้ามถอดออก ให้ตรวจสอบการติดตั้งใหม่”
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การวางกับระเบิดแสวงเครื่อง
พวกเชื้อปะทุชนวนประกอบกับเครื่องจุดระเบิดมาตรฐาน
เครื่องจุดระเบิดแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วสามารถนาไปติดตั้งเป็นกับระเบิดได้ทั้งในภูมิประเทศ
และอาคารได้อย่างกว้างขวาง

ภาพที่ 4.8 แสดงการวางกับระเบิดใช้ M1 - ดึง
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ภาพที่ 4.9 แสดงการวางกับระเบิดใช้ M 3 - ดึง - เลิกดึง
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ภาพที่ 4.10 แสดงการวางกับระเบิดใช้ M 1 A1 - กด
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ภาพที่ 4.11 แสดงการวางกับระเบิดใช้ M 1, M5 - เลิกกด
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ภาพที่ 4.12 แสดงการวางกับระเบิดใช้ M1 - ถ่วงเวลา
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ตอนที่ 2
กับระเบิดพวกใช้เชื้อปะทุไฟฟ้า
กับระเบิดที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นกับระเบิดแสวงเครื่องเช่นกัน
แต่ใช้เชื้อปะทุไฟฟ้าจุดดินระเบิด
หลักใช้สวิตซ์จุดระเบิดซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ออกแบบให้มี ลักษณะการทางานเช่นเดียวกับ
เครื่องจุดระเบิดมาตรฐาน สามารถใช้ประกอบเข้ากับกับระเบิดทุกชนิด หรือดินระเบิดแสวงเครื่อง เช่น ลูก
กระสุน,ป.,ค. ขนาดต่าง ๆ ลูกระเบิดขว้างแบบต่างๆ ซึ่งหาได้ในพื้นที่การรบ ในขณะนี้กับระเบิดแบบใช้เชื้อ
ปะทุไฟฟ้ามักจะพบเสมอ เนื่องจากวัสดุที่จะใช้ประกอบเป็นกับระเบิดนั้น สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นทั่วไป
ออกแบบให้แตกต่างกันไปหลายรูปแบบ สามารถวางได้ทุกพื้นที่
การติดตั้งกับระเบิดแสวงเครื่องแบบใช้เชื้อปะทุไฟฟ้านี้
จะต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญคือ ดิน
ระเบิด, เชื้อปะทุไฟฟ้า, และแบตเตอรี่ การทางานนั้นขึ้นอยู่กับสวิตซ์จุดระเบิดที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยออกแบบให้
สามารถทางานได้ในลักษณะอาการ ดึง, ดึง - เลิกดึง, กด, เลิกกด, ถ่วงเวลา เป็นต้น ส่วนรูปแบบกับ
ระเบิดแสวงเครื่องพวกใช้เชื้อปะทุไฟฟ้านี้ ตลอดทั้งวิธีการวางนั้นผู้วางจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมโดยอาศัย
ปัจจัยเกี่ยวกับนิสัย, ความอยากรู้อยากเห็น, ความสะดวกสบาย และความไม่สะดวก เป็นแนวทางในการ
พิจารณาการวาง ภาพต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นวิธีการวางกับระเบิดในภูมิประเทศและในอาคารวิธีหนึ่งในหลาย
วิธี ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

4-29

ภาพที่ 4.13 แสดงการวางกับระเบิดทางานแบบดึง

4-30

ภาพที่ 4.14 แสดงการวางกับระเบิดทางานแบบดึง - เลิกดึง

4-31

ภาพที่ 4.15 แสดงการวางกับระเบิดทางานแบบกด

4-32

ภาพที่ 4.16 แสดงการวางกับระเบิดแบบ เลิกกด

4-33

ภาพที่ 4.17 แสดงการวางกับระเบิดทางานแบบถ่วงเวลา

