รู้จักระเบิดแสวงเครื่อง
“ ระเบิดแสวงเครื่อง ” จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของ กับระเบิด ซึ่งเป็นการนาเอาวัสดุที่มีอยู่หรือวัสดุที่
สามารถจัดหาได้ง่าย เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท ซึ่งมีอยู่ทั่วไป นามาประดิษฐ์เป็นระเบิด โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อทาลายชีวิต , ทาลายทรัพย์สิน , ก่อวินาศกรรมหรือเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อให้เกิดความไม่สงบโดย
ผู้ไม่หวังดีหรือผู้ก่อการร้าย
ปัจจุบันระเบิดแสวงเครื่องได้ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางในทุกภูมิภาคของ
โลก ระเบิดแสวงเครื่อง
สามารถประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่โดยทั่วไป ทาให้รูปแบบของระเบิดแสวงเครื่องมีได้หลายรูปแบบ และไม่มี
ลักษณะที่แน่นอน อาจใช้วัสดุทางทหาร, วัสดุทางพาณิชย์ หรือวัสดุผสมต่างๆ ที่ประกอบขึ้นมาเอง ทาให้
ง่ายสาหรับผู้ก่อการร้ายในการจัดหาวัตถุดิบ , การซุกซ่อนพกพา , การประดิษฐ์ และการนามาใช้ แต่จะเป็น
การยากสาหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจค้นและเก็บกู้วัตถุระเบิด
ระเบิดแสวงเครื่องสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของระบบการทางานได้ 3 ระบบ คือ
1. ระบบสารเคมี เป็นการใช้สารเคมีซึ่งเป็นส่วนผสมของระเบิดผสมกัน ทาให้เกิดปฏิกิริยากันแล้ว
เกิดการระเบิดขึ้น ระบบนี้ไม่เป็นที่นิยมกันมากนัก เพราะขั้นตอนการประดิษฐ์ยุ่งยาก ไม่สามารถควบคุม
เวลาที่จะทาให้เกิดการระเบิดได้แน่นอน และที่สาคัญคือเป็นอันตรายต่อผู้ประดิษฐ์
2. ระบบกลไก เป็นการใช้อุปกรณ์ทางกลไกต่างๆ ที่เป็นตัวทาให้เกิดการทางานของระเบิดแสวง
เครื่อง ระบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องอาศัยสิ่งอื่นๆมากระทาต่ออุปกรณ์ระเบิด ระเบิดจึงเริ่มทางาน
3 ระบบไฟฟ้า เป็นการใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมการจุด
ระเบิด ระเบิดแสวงเครื่องแบบนี้เป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากประดิษฐ์ได้ง่าย สามารถกาหนดเวลา,ควบคุม
จังหวะการทางานได้แน่นอน , ควบคุมการทางานได้ในระยะไกล และสามารถสร้างความซับซ้อนตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของผู้ประดิษฐ์ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ประดิษฐ์
ทั้งนี้ ผลของการระเบิดก่อให้เกิดอันตรายจาก
1. แรงดันจานวนมหาศาลสาดกระจายออกทุกทิศทาง
2. ความร้อนและเปลวไฟจานวนมาก
3. สะเก็ดระเบิดที่เกิดจากภาชนะบรรจุ
4. เศษวัสดุที่เพิ่มเติมเข้าไปในตัวระเบิด
สาหรับองค์ประกอบของวัตถุระเบิดแสวงเครื่องระบบไฟฟ้า มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ
1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
2. ตัวจุดระเบิด ได้แก่ เชื้อปะทุชนวนหรือเชื้อปะทะไฟฟ้า ทั้งทางทหารและทางพล
เรือน
3. ดินระเบิดหลัก ได้แก่ ดินระเบิดมาตรฐานทางทหาร,ทางพลเรือนหรือวัตถุระเบิด
ที่ทาเอง

4. ระบบสวิตซ์ควบคุม ได้แก่ สวิทซ์ปลอดภัย ( Safety Switch ), สวิทซ์จุดระเบิด
( Firing Switch ) หรือสวิทซ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ
ชาแหละองค์ประกอบระเบิด
จากองค์ประกอบสาคัญ
อธิบายในรายละเอียดดังนี้

4 ส่วนของวัตถุระเบิดแสวงเครื่องระบบไฟฟ้าดังที่กล่าวมา สามารถแยก

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานแก่สวิทซ์ควบคุมวงจรจัดระเบิดและตัว
จุดระเบิดได้แก่ แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่างๆ ( เชื้อปะทุไฟฟ้าสามารถระเบิดด้วยแรงดันไฟฟ้าเพียง 0.7
โวลต์ )
ตัวจุดระเบิด / เชื้อปะทุ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการใช้เชื้อปะทุไฟฟ้ามาตรฐานทางพล
เรือนที่ลักลอบนามาจากเหมืองหินทั้งในและนอกพื้นที่ ทั้งในและนอกประเทศ ไม่พบว่ามีการใช้เชื้อปะทุ
มาตรฐานทางทหาร การใช้เชื้อปะทุชนวนนามาแสวงเครื่องเป็นเชื้อปะทุไฟฟ้ามีบ้างเล็กน้อย มีการใช้หลอด
ไฟฟ้าประดับมาแสวงเครื่องเป็นเชื้อปะทุสาหรับจุดระเบิดวัต ถุระเบิดแรงดันต่า
สาหรับในปี 2552 หากมีการยกเลิกการใช้เชื้อปะทุไฟฟ้า เปลี่ยนมาใช้เชื้อปะทุชนวนแทนแล้ว
ก็ต้องหามาตรการควบคุมที่เจ้าหน้าที่สามารถระบุให้ได้ว่า เชื้อปะทุชนวนแต่ละเหมืองหินใช้นั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากสามารถนามาแสวงเครื่องเป็นเชื้อปะทุไฟฟ้าได้ง่าย
ดินระเบิดหลัก หรือ ดินวัตถุระเบิดหลัก ( Main Charge ) เท่าที่ผ่านมาการนา “วัตถุ
ระเบิดหลักทางทหาร” มาใช้เป็นวัตถุระเบิดหลักมีน้อยมา พบว่านามาใช้เป็นดินขยายการระเบิด แต่ก็มี
จานวนน้อย ส่วนใหญ่ยังคงใช้ ANFO ( Ammonium nitrate + Fuel Oil / แอมโมเนียมไนเตรทผสม
น้ามัน ) เป็นวัตถุระเบิดหลัก แต่มีส่วนผสมที่ดีกว่าเดิมมาก มีการบดแอมโมเนียมไนเตรทให้เป็นผงละเอียด
เพื่อให้การถ่ายทอดพลังงานดีขื้น เกิดการระเบิดที่สมบูรณ์และมีอานาจการระเบิดรุนแรง
การใช้ Emulsion Explosive เป็นวัตถุระเบิดหลักมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้ในวัตถุระเบิด
แสวงเครื่องลูกเล็ก ๆ ( เพื่อดึงความสนใจของเจ้าหน้าที่ ) และใช้เป็นดินขยายการระเบิด ( Booster ) และ
พบว่า ยี่ห้อ EMULEX ซึ่งผลิตในประเทศมาเลเซีย มีการนามาใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ยี่ห้อ EMULITE
150 ( ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ) และ ยี่ห้อ SUPER POWER 90 ( ผลิตในประเทศอินเดีย ) มีใช้งานใน
ประเทศมาเลเซีย
มีการใช้วัตถุระเบิด กลุ่มครอเรท
, โบรเมท มากขึ้น ส่วนใหญ่มาในรูปแบบ สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช ซึ่งในประเทศมาเลเซียมีความเข้มข้นสูงถึง 99 % และจาหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จานวนมาก และมีสถิติการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ( ในปี 2551 มีการใช้มากกว่า 60
ครั้ง )

มีการใช้วัตถุระเบิดแรงต่า จาพวก ดินดา (
Black Powder ) จากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ สารไพ
โรเทคนิค หรือ ดินส่งกระสุนปืน มาทาเป็นวัตถุระเบิดหลักในบางพื้นที่ เนื่องจากเป็นวัตถุระเบิดที่หาง่าย มี
จาหน่ายทั่วไป
สาหรับแนวโน้มการใช้วัตถุระเบิดในอนาคตยังคงเป็นการใช้แอมโมเนียมไนเตรทเป็นหลัก เนื่องจาก
หาง่าย ทั้งจากเหมืองหินทั้งในและนอกประเทศแล้ว ยังหาได้ตามท้องตลาดในรูปสารเคมีทางการเกษตร (
ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ) การใช้วัตถุระเบิดกลุ่ม ครอเรท , โบรเมท จะมีมากขึ้น นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงการใช้
“ วัตถุระเบิดชนิดทาเอง ( Homemade Explosive ) ” ทั้งในรูปแบบของสารระเบิดและสารเพลิง
ระบบควบคุมการจุดระเบิด ( วงจรจุดระเบิด ) ระบบควบคุมการจุดระเบิดที่เคยใช้ใน
อดีต ( ปี 2547 – 2549 ) ได้แก่ สายไฟระยะไกล โทรศัพท์ นาฬิกาข้อมือแบบดิจิตอล วงจรแบบผสมทาง
กลไกลและไฟฟ้า ( กด – เลิกกด , ดึง – เลิกดึง ) ยังคงมีใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง แต่มีความถี่ในการใช้แตกต่าง
ดันตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบ ตลอดจนเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์ป้องกันที่
เจ้าหน้าที่มี
การใช้ระบบควบคุมการจุดระเบิดโดยใช้สายไฟระยะไกล ( วิธีการลากสาย ) ยังคงเป็นวงจรควบคุม
การจุดระเบิดที่นิยมใช้ในการทาลายขบวนยานพาหนะของทางราชการอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความ
เสียหายค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นวงจรจุดระเบิดที่มีความแน่นอนและความแม่นยาสูง ( ความเร็วของ
กระแสไฟฟ้าเท่ากับความเร็วแสง )
ในช่วงตั้งแต่กลางปี 2550 เป็นต้นมา มีการใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องร่วมกับการซุ่มโจมตีด้วยอาวุธ
เพื่อลักลอบสังหารเจ้าหน้าที่และแย่งชิงอาวุธเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใช้ซุ่มโจมตีขบวนยานพาหนะของกาลัง
พลในระหว่างการเดินทางไป – กลับในห้วงการลาพลัดพัก
ส่วนการใช้ในระบบควบคุมการจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือ ( สามารถควบคุมการจุดระเบิดได้ทั้ง
แบบตั้งเวลาและเรียกเข้า ) ยังคงมีใช้อยู่ แต่มีความถี่ในการใช้งานลดลงในช่วงปี 2550 เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี
เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือใช้อย่างกว้างขวางและผู้ก่อความไม่สงบนิยมใช้ระบบควบคุมการจุดระเบิด
รีโมทคอนโทรลรถยนต์มากกว่า แต่ในห้วงปี 2551 เริ่มนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีการพิจารณาใช้ในพื้นที่อยู่ใกล้
มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์หรือในตาแหน่งที่มีความแรงของสัญญาณสูง รวมถึงบริเวณที่มีสัญญาณจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะที่การใช้ระบบควบคุมการจุดระเบิดด้วยนาฬิกาข้อมือแบบดิจิตอลยังคงมีใช้อยู่ แต่มีลักษณะ
การใช้งานแบบพิเศษ กล่าวคือ การใช้นาฬิกา 1 เรือนควบคุมการจุดระเบิดหลายๆ ลูกในเวลาเดียวกัน พบ
ในการวางระเบิดในรถยนต์ ( คาร์บอมบ์ : CAR BOMB ) ในพื้นที่ทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนการใช้วงจรตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ( IC COUNTER ) เป็นวงจรที่นิยมใช้ในจักรยานยนต์ที่
ดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง มีใช้ทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระบบควบคุมการจุดระเบิดรีโมทคอนโทรลรถยนต์ เริ่มมีการนามาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในห้วงต้นปี 2550 เนื่องจากสามารถควบคุมการจุดระเบิดได้ในระยะไกล ( ประมาณ 100 – 250 เมตร
ขึ้นอยู่กับการดัดแปลงภาครับ – ภาคส่ง ) สามารถควบคุมให้เกิดการระเบิดได้ทันที ( แตกต่างจากโทรศัพท์ที่
ต้องใช้เวลาในการรอคอยประมาณ 5 วินาที ) สามารถดัดแปลงได้ง่าย มีระบบป้องกันในตัวเอง ตอบสนอง
ความต้องการในการออกแบบได้หลายรูปแบบ
เหตุการณ์แรกที่พบว่ามีการใช้ระบบควบคุมการจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรล เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12
ม.ค. 2550 เป็นเหตุระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณประตูหน้าค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะ
รัง จ.ปัตตานี จากนั้นก็ใช้กันอย่างกว้างขวางในทุก ๆ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีสถิติการใช้ในปี
2550 ประมาณ 200 ชุด และมีสถิติลดลงในปี 2551 เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีเครื่องตัดสัญญาณรีโมท
คอนโทรลใช้อย่างกว้างขวาง
การใช้ระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบผสมทางกลไกและไฟฟ้า การนารูปแบบของระบบควบคุม
การจุดระเบิดแบบให้เหยื่อมากระทา ( กด – เลิกกด , ดึง – เลิกดึง ฯลฯ ) มีการนามาใช้งานมากขึ้น สามารถ
นามาใช้งานระบบเดียวหรือทางานร่วมกับระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของการ
ควบคุมการจุดระเบิดหลายๆ ระบบในระเบิดแสวงเครื่องลูกเดียวและการใช้เป็นระบบควบคุมการจุดระเบิด
แบบป้องกันการรื้อถอน
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