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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะธาตุองค์ประกอบที่สาคัญในวัตถุระเบิด รวมถึง
เปรียบเทียบปริมาณธาตุองค์ประกอบในวัตถุระเบิดแต่ละชนิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้ตัวอย่างเศษวัตถุระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 9 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดร่วมกับ
เครื่องเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน วิเคราะห์ผลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว ผลการวิจัยพบว่า ธาตุองค์ประกอบของวัตถุระเบิด ที่มีปริมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้ แ ก่ ธาตุ ค าร์ บ อน (C) ไนโตรเจน (N) ออกซิ เ จน (O) แมกนี เ ซี ย ม (Mg) อะลู มิ เ นี ย ม (Al) ซิ ลิ ก อน (Si)
โพแทสเซียม (K) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl) แคลเซียม (Ca) และกามะถัน
(S) ส่วนธาตุองค์ประกอบที่มีปริมาณไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ไทเทเนียม (Ti) โซเดียม (Na) และเงิน (Ag) เมื่อจาแนก
ธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดที่พบในตัวอย่างเศษวัตถุระเบิด พบว่า ธาตุคาร์บอน (C) ออกซิเจน (O) ซิลิกอน (Si)
แมงกานีส (Mn) และเหล็ก (Fe) พบใน 9 ตัวอย่าง โพแทสเซียม (K) และสังกะสี (Zn) พบใน 8 ตัวอย่าง แคลเซียม
(Ca) พบใน 7 ตัวอย่าง แมกนีเซียม (Mg) พบใน6 ตัวอย่าง อะลูมิเนียม (Al) พบใน 5 ตัวอย่าง คลอรีน (Cl) พบใน 4
ตัวอย่าง ไนโตรเจน (N) โครเมียม (Cr) และกามะถัน (S) พบใน 2 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า วัตถุระเบิดทั้ง 9
ตัวอย่าง มีลักษณะธาตุองค์ประกอบ จานวนและปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และมีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสารที่มีคุณสมบัติในการระเบิดและสารที่นามาผสมเพื่อ ให้มี
คุณสมบัติเป็นวัตถุระเบิด
คาสาคัญ: ธาตุองค์ประกอบ วัตถุระเบิด ชายแดนภาคใต้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่องเอกซเรย์
สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน.
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Abstract
This research aimed to study and analyze elemental components of explosive bomb
found in three southern border provinces, Thailand, including a comparison of elemental
components in various explosive bomb by using SEM/EDX technique to classify types of explosive
bomb. This research was experimental research by examining nine samples from the remaining of
metal pieces of explosive bomb by using Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy. The one-way analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data. The result
showed that elemental components which were different at the statistical significance level of 0.05
included Carbon, Nitrogen, Oxygen, Magnesium, Aluminium, Silicon, Potassium, Chromium,
Manganese, Ferrous, Zinc, Chlorine, Calcium and Sulphur. The elemental components that were
not significantly different were Titanium, Sodium and Silver. The elements found in all nine samples
were Carbon, Oxygen, Silicon, Manganese and Ferrous. Potassium and Zinc were found in eight
samples. Calcium was found in seven samples. Magnesium was found in six samples. Aluminium
was found in five samples and Chlorine was found in four samples. Elements found in two samples
included Nitrogen, Chromium and Sulphur. In summary, all nine samples had elemental
compounds and elemental quantity which were different at the statistical significance level of 0.05
and had a unique elemental quantity depending on the types of explosive components and how
explosive was produced.
Keywords: Elemental Components, Explosive Bomb, Southern Border, Scanning Electron
Microscope, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
บทนา
จากสถิติ เหตุการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2562 มีจานวนเหตุการณ์
20,323 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 6,997 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 13,143 ราย (Deep South Watch, 2019) เมื่อ
แยกประเภทของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรงส่วนใหญ่คือการยิง ร้อยละ 40.85
การโจมตีด้วยระเบิด ร้อยละ 20.33 นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ร้อยละ
9.04 และการวางเพลิง ร้อยละ 8.39 (Jitpiromsri, 2019) แม้ว่าปัจจุบันปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ลดลงแต่ยังมีระดับความรุนแรงและความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง (Office of the
National Security Council, 2019) การก่อความรุนแรงด้วยระเบิดส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอย่าง
มาก ซึ่ ง พบว่ า ผู้ บ าดเจ็ บ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลจากเหตุ ก ารณ์ ร ะเบิ ด มากถึ ง ร้ อ ยละ 56 (Jitpiromsri, 2019) จาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อกล่าวถึง การก่อความรุนแรงด้วยระเบิด พบว่า ผู้ก่อ
ความไม่สงบมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการก่อความรุนแรงโดยใช้ระเบิดในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ที่นิยม
ใช้คือ ระเบิดแสวงเครื่อง (Deep South Watch, 2017) วัตถุระเบิดแสวงเครื่องเป็นรูปแบบหนึ่งของกับระเบิด เป็น
การนาวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปที่จัดหาได้ง่ายๆ นามาประดิษฐ์เป็นระเบิดขึ้นมีรูปแบบหลากหลายไม่แน่นอนตายตัว ดังนั้น
การที่จะนาตัวผู้กระทาความผิดที่แท้จริงมาลงโทษจึงเป็นเรื่องที่ยากลาบาก เจ้าหน้าที่ตารวจจาเป็นต้องนาเอาความรู้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากวัตถุพยานต่าง ๆ ที่นามาจากสถานที่เกิดเหตุ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม สามารถอานวยความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายและผู้ต้องหาได้เป็น
อย่างดี นิติวิทยาศาสตร์จึงเป็นการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี
ความเพื่อผลในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ เพื่อ ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง (Techasombool,
2017) ทุกครั้งที่มีการกระทาความผิดทางอาญาเกิดขึ้น พยานหลักฐานเป็นข้อมูลสาคัญของการสืบสวนสอบสวน ไม่
ว่าจะเป็นวัตถุพยานที่เป็นข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการกระทาผิดเกิดขึ้น บ่งชี้ถึงพฤติกรรมของคนร้ายและบ่งชี้หรือเชื่อมโยงถึ ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ตัวผู้กระทาผิด นอกจากสถานที่เกิดเหตุจะเป็นแหล่งรวมของข้อมูลสาคัญดังที่กล่าวมาแล้ว ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สถานที่เกิดเหตุมีความสาคัญมากขึ้น
คดีก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในหลายคดีมักจะมีระเบิดเข้าไป
เกี่ยวข้องและทาให้เกิดการสูญเสียชีวิตของทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เกิดเหตุ
ระเบิดจานวน 26 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Isranews, 2017) วันที่ 22 กันยายน 2560 เกิดเหตุลอบ
วางระเบิดรถ อาสาสมัครทหารเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 5 ราย ที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (Khaosod online,
2017) วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 การก่อเหตุระเบิดมากกว่า 10 จุดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Thaipbs, 2018)
วันที่8 มกราคม 2562 เกิดเหตุระเบิดคาร์ บอมบ์ใกล้กับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย
(Thairath Online, 2019) โดยส่วนใหญ่ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิด วัตถุพยานที่สามารถตรวจพบได้ จ ะ
ประกอบไปด้วย Lead Azide ใช้ในเชื้อปะทุ เป็นตัวจุดระเบิด PETN ใช้เป็นตัวขยายการระเบิด Ammonium
Nitrate และ Fuel Oil จะใช้เป็นดินระเบิดหลัก นอกเหนือจากนี้อาจมีระเบิดแรงดันต่าจาพวกดินดา ดินเทาบ้าง
และบางครั้งจะพบพวก Chlorate และ Perchlorate ด้วยการจาแนกและวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุระเบิดนั้น
มีความแม่นยา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ย่อมเกิดผลดีต่อกระบวนการยุติธรรม เพราะสามารถพิสูจน์เพื่อยืนยันได้
ว่าวัตถุระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นวัตถุระเบิดประเภทใด ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถนาไปสู่ความคลี่คลายในการ
สืบสวนสอบสวนคดีได้ อยู่ในเฉพาะแต่ในปืนทั่วไปนั้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึ งให้ความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาและทาการทดลองการตรวจลักษณะธาตุองค์ประกอบในระเบิด โดยวิธี Scanning Electron Microscope/
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM/EDX) เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถวิเคราะห์
ธาตุองค์ประกอบและหาปริมาณของธาตุองค์ป ระกอบที่พบในระเบิดแต่ละชนิดที่ผู้ก่อความไม่สงบนามาใช้ก่อเหตุ
และผลการวิจัยสามารถนามาใช้ในการเปรียบเทียบและนาประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณธาตุองค์ประกอบที่สาคัญ ในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิค SEM/EDX
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุองค์ประกอบในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
เทคนิค SEM/EDX
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
วัตถุระเบิด (Explosive) คือ สารเคมีจาพวกสารประกอบหรือของผสมของสารประกอบ สามารถส่งกาลังดัน
อย่างแรงต่อสิ่งที่ห้อมล้อมโดยฉับพลันในเวลาที่เกิดระเบิดขึ้น เมื่อได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมด้วยความร้อน แรง
กระแทกการเสี ยดสี หรื อแรง Shock Wave จะเกิ ดปฏิ กิ ริ ยาการสลายตั วทั นที ทั นใด ตามขั้ นตอนของ Thermo
Chemica ของวัตถุระเบิด (Udomritthawut, 2012) ซึ่งมีผลให้เกิดความร้อน และก๊าซที่มีแรงดันสูงออกมา ฉะนั้นการ
ระเบิด (Explosion) จึงเป็นผลที่ได้จากการที่วัตถุระเบิดนั้นได้ปลดปล่อยพลังงานออกอย่างรวดเร็ว โดยค่าความร้อนใน
การเกิดปฏิกิริยานี้จะมีค่าประมาณ 3,000 - 7,000 องศาฟาเรนไฮต์ และแรงดันมีค่าประมาณ 150,000 - 3,980,000
psi วัตถุระเบิดสามารถแบ่ งได้ หลายประเภท เมื่อพิจารณาจากความเร็ วในการจุ ดตั ว (Velocity Of Detonation)
สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) วัตถุระเบิดแรงต่า (Low Explosive) จะแปรสภาพจากเดิมเป็นแก๊สได้อย่างช้า ๆ มีความเร็วใน
การจุดตัวน้อยกว่า 1,000 เมตร/วินาที เช่น ดินดาดินส่งกระสุน พลุ ประทัดดอกไม้ไฟ สารไพโรเทคนิคต่าง ๆ 2) วัตถุ
ระเบิดแรงดันสูง (High Explosive) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุระเบิดเป็นแก๊สอย่างรวดเร็วในอัตราเร็ว มากกว่า
1,000 เมตร/วินาที (Udomritthawut, 2012)วัตถุระเบิดแรงสูงนี้ใช้บรรจุเป็นดินระเบิดแท่ง บรรจุในทุ่นระเบิด และใน
ลูกระเบิดต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานได้ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) วัตถุระเบิดทางทหาร เป็นวัตถุ
ระเบิดที่ใช้ในทางทหาร มีความคงทนต่อการกระแทกเสียดสีเปลวไฟและความร้อน ต้องใช้ตัวจุดที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะ
เกิดการระเบิด ได้แก่ ดินระเบิดมาตรฐานทางทหารชนิดต่าง ๆ เช่น TNT Comp.4 Military Dynamite เป็นต้น 2) วัตถุ
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ระเบิดทางพลเรื อน เป็นวัตถุระเบิดที่ ใช้ ในทางพลเรื อนตามเหมื อ งหิ น หรื อ งานก่ อ สร้า งต่าง ๆ เช่ น การทาลาย
โครงสร้างอาคารต่าง ๆ การขุดหลุม การขุดอุโมงค์ เป็นต้น มีความไวต่อการกระแทกเสียดสีเปลวไฟและความร้อน
มากกว่าวัตถุระเบิดทางทหาร เช่น ดินระเบิดแบบผสมเอง (ANFO) Commercial Dynamite เป็นต้น (Ordnance
Department, 2015) 3) วัตถุระเบิดทาเอง (Homemade Explosive or Dirty Bomb) เป็นวัตถุระเบิดที่สามารถทาได้
ขึ้ นเองจากสารระเบิ ด (Blasting Agent) ซึ่ งเป็ นสารตั้ งต้ นที่ มี ใช้ ทั่ วไปในชี วิ ตประจ าวั นและมี จ าหน่ วยทั่ วไปตาม
ท้องตลาด เช่น ปุ๋ยเคมีน้ามัน ยาปราบศัตรูพืช ยาย้อมผม ด่างทับทิม แก๊สหุงต้ม เป็นต้น และหากนามาผสมรวมกันใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะกลายเป็นวัตถุระเบิด ซึ่งปกติแล้วจะประกอบด้วยที่มีค่าออกซิเจนสูง ๆ (Oxidizer) และสาร
ที่ เป็ นเชื้ อเพลิ ง (Fuel) เช่ น การน า Ammonium nitrate มาผสมกั บ Gasoline จนได้ เป็ นดิ นระเบิ ดแบบผสมเอง
(Ordnance Department, 2015)
ส าหรั บ วั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ ความไม่ ส งบ โดยส่ ว นใหญ่ มั ก จะเป็ น ระเบิ ด แสวงเครื่ อ ง (IEDImprovised Explosive Device (Deep South Watch, 2017) วั ต ถุ ร ะเบิ ดแสวงเครื่อ งเป็ นรูป แบบหนึ่ งของกับ
ระเบิด เป็นการนาวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปที่จัดหาได้ง่ายๆ นามาประดิษฐ์เป็นระเบิ ดขึ้นมีรูปแบบหลากหลายไม่แน่นอน
ตายตัว สามารถออกแบบได้สลับซับซ้อน เก็บกู้ แก้ไขได้ยาก ราคาถูก (Phetkong, 2010) การออกแบบขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน และความชานาญของผู้ประกอบระเบิด องค์ประกอบที่สาคัญของวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
ได้แก่ แหล่งพลังงาน (Power Supply) วัตถุระเบิด (Explosive) ที่ได้จากระเบิดมาตรฐานหรือดินระเบิ ดแบบผสม
เอง ตัวจุดระเบิด หรือเชื้อปะทุ (Detonator) ระบบควบคุมการจุดระเบิด (Switch) ภาชนะที่ใช้บรรจุ (Container)
เมื่อเกิดการระเบิดขึ้น ชิ้นส่วนของภาชนะบรรจุจะแตกออกกลายเป็น สะเก็ดระเบิด (Fragment) นอกจากนี้ ผู้
ประกอบระเบิดมักจะนาเอาเศษวัสดุต่าง ๆ บรรจุรวมกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเพื่อเพิ่มเติมสะเก็ดระเบิดที่เกิดจาก
ภาชนะบรรจุ เรียกว่า เศษโลหะเพิ่มเติม (Shrapnel) ซึ่งสามารถทาจากสิ่งต่าง ๆ เช่น ตะปูเหล็กเส้น โซ่รถลูกปราย
เป็นต้น (Ordnance Department, 2015)
ส่วนใหญ่สารที่นามาใช้ในการประกอบระเบิด ได้แก่ กลุ่มสารระเบิดอนินทรีย์ ซึ่งเป็นสารมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทหาร สังเคราะห์ ได้ง่าย มีความเสถียร ราคาถูก นอกจากนี้
ยังให้อานาจการระเบิดรุนแรง (Johns et al., 2008) จึงทาให้ได้รับความนิยมในการนามาใช้เพื่อการก่อเหตุใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Phetkong, 2010)
ธาตุ (Element) คือ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็น
สารอื่นได้ อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ เรียกว่า อะตอม ซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนิวเคลียสที่ประกอบด้วย
โปรตอนและ นิวตรอน (Pimdee, 2017) ธาตุมีทั้งสถานะที่เป็นของแข็ง เช่น ธาตุสังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) เงิน (Ag)
และดีบุก (Sn) เป็นของเหลว เช่น ปรอท (Hg) เป็นแก๊ส เช่น ไนโตรเจน (N2) ฮีเลียม (He) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2)
เป็นต้น รวมถึงการแบ่งออกเป็น โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ตามสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 1) โลหะมีสถานะ
เป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ เช่น อลูมิเนียม แมกนีเซียม โซเดียม เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี เป็นต้น ยกเว้นปรอทชนิดเดียว
ที่มีสถานะเป็นของเหลว 2) อโลหะเป็นธาตุที่เป็นได้ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ธาตุอโลหะจะมี
สมบัติตรงข้ามกับโลหะคือ เปราะ มีจุดเดือดต่าและไม่นาไฟฟ้า เช่น ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน คลอรีน โบรมีน
ไอโอดีนกามะถัน อาร์กอน คาร์บอน ฮีเลียม เป็นต้น 3) กึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ (Semimetals) หรือ ธาตุเมทัลลอยด์
(Matalliods) หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติกึ่งโลหะและอโลหะ เช่น ธาตุซิลิคอน มีจุดเดือดสูงถึง 3,265 องศาเซลเซียส
และนาไฟฟ้าได้เล็กน้อยธาตุกึ่งโลหะส่วนใหญ่จะเป็นสารกึ่งตัวนา (Semiconductors) และส่วนใหญ่มีโครงสร้าง
แบบโครงผลึกร่างตาข่าย
เทคนิคการตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการตรวจวัตถุขนาดเล็กซึ่ง
จะทาให้เกิดภาพที่มีกาลังขยายสูง กาลังขยายที่สูงกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงร่วมกับการค้นพบโครงสร้าง
พื้นฐานของอะตอมทาให้เกิดการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope; SEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดหนึ่งที่ถ่ายภาพชิ้นงานโดยอาศัย
หลักการกราดไปบนพื้นผิวตัวอย่างด้วยลาอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงที่ถูกปล่อยจากแหล่งกาเนิด (Electron gun)
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เมื่ออิเล็กตรอนดังกล่าวกระทบกับผิวชิ้นงานที่ประกอบไปด้วยอะตอมต่าง ๆ จะปล่อยสัญญาณที่สามารถนาไป
ประมวลผลและให้ข้อมูลเป็นภาพพื้นผิวของวัตถุ องค์ประกอบของพื้นผิว และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น คุณสมบัติการนา
ไฟฟ้า เป็นต้น
สาหรับเครื่องเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ ธาตุคาร์บอนถึงธาตุ
ยูเรเนียม สามารถทดสอบได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือเป็นผง สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ธาตุโซเดียมจนถึงธาตุ
ยู เ รเนีย ม โดยการวิเคราะห์สามารถแสดงผลเป็ นชนิดและปริมาณของธาตุ (Kasetsart University Research and
Development Institute, 2017) หลักการของเทคนิคนี้ คือ ให้รังสีเอ็กซ์จากแหล่งกาเนิดเข้าไปชนสารตัวอย่างรังสี
เอ็กซ์จะทาให้อิเล็กตรอนวงในสุดของอะตอมของธาตุหลุดออกไป อิเล็กตรอนในวงถัดมาจะเข้ามาแทนที่และคาย
พลังงานส่วนเกินออกมาในลักษณะของเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ซึ่งจะมีค่าพลังงานเป็นค่าเฉพาะของตัวของธาตุนั้น
เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและความเข้มข้นของเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ้น
งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะนาเทคนิคทั้งสองเทคนิคดังกล่าวมาใช้งานร่วมกันจะทาให้สามารถระบุปริมาณธาตุ
องค์ประกอบของเศษวัตถุระเบิดจากที่พบในสถานที่เกิดเหตุ หรือที่ติดตามร่างกายเหยื่อและคนร้าย ได้อย่างแม่นยา
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการกระทาผิดของคนร้ายเข้ากับสถานที่เกิดเหตุได้ในคดีอาชญากรรม อีกทั้ง เป็นเทคนิคที่มี
ความจาเพาะ แม่นยา มีความไวสูง ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นาแนวคิดการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เ ชิง
ปริมาณของธาตุองค์ประกอบบนสะเก็ดระเบิดและลักษณะการกระจายของธาตุองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ
ระเบิด ด้วยเทคนิค SEM/EDX โดยนาข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อสามารถนามาใช้ในการแยกประเภทของวัตถุระเบิด
แต่ละชนิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

เศษสะเก็ดระเบิด
9 ตัวอย่าง

ช นิ ด แ ล ะ ป ริ ม า ณ ธ า ตุ
องค์ประกอบ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
ธาตุองค์ประกอบที่พบในตัวอย่างเศษวัตถุระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทต่าง ๆ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการวิ จั ยเชิ งทดลอง (Experimental Research) เพื่ อศึ กษาและวิ เคราะห์
ลักษณะธาตุองค์ประกอบที่สาคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเปรียบเทียบปริมาณ
ธาตุองค์ประกอบในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ SEM/EDX การวิจัยครั้งนี้ คือ เศษวัตถุ
ระเบิด จานวน 9 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เก็บได้จริงจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
น ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จ าแนกประเภทของวั ต ถุ ร ะเบิ ด โดยใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราดและ
เครื่องเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (SEM/EDX) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ ที่ใช้ในการ
ประกอบวัตถุระเบิดแต่ละชนิด
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วิธีการวิจัย
1. ทาการกาหนดพื้นที่สาหรับ เก็บอนุภาคสารประกอบจากเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิด แต่ละตัวอย่าง โดย
กาหนดให้พื้นที่แต่ละตาแหน่งไม่ทับซ้อนกัน ตัวอย่างละ 5 ตาแหน่ง
2. ทาการเก็บอนุภาคสารประกอบจากเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิด แต่ละตัวอย่าง โดย Stub ด้วยวิธี Lifting
ในตาแหน่งที่ 1 กล่าวคือ ให้ผู้ที่ทาการเก็บตัวอย่างกด Stub ลงบนเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิดตัวอย่างแล้วดึง Stub ขึ้น
3. นา Stub ที่เก็บอนุภาคสารประกอบวัตถุระเบิดตาแหน่งที่ 1 มาเก็บไว้ใน Storage Tube เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนและระบุหมายเลขหมายตาแหน่งของตัวอย่าง
4. ทาการเก็บอนุภาคสารประกอบจากเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิด แต่ละตัวอย่าง โดย Stub ด้วยวิธี Lifting
ในตาแหน่งที่ 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ และนาอนุภาคแต่ละตาแหน่งที่เก็บได้มาเก็บไว้ใน Storage Tube
5. ทาการเก็บตัวอย่างอนุภาคสารประกอบจากเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิดแต่ละตัวอย่าง จนครบทั้ง 9 ตัวอย่าง
56. ทาการวิเคราะห์ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบและวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบ ด้ วยเครื่อง
SEM/EDX และบันทึกผลการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการทดสอบสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95.0 % เมื่อ p < 0.05 ถือว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณธาตุองค์ประกอบที่สาคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิค SEM/EDX
จากการวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณธาตุองค์ประกอบที่สาคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 9 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิค SEM/EDX พบธาตุและปริมาณธาตุดังนี้ ธาตุคาร์บอน (C) มี
ปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 10.45±5.00 ไนโตรเจน (N) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 2.42±2.22 ออกซิเจน (O) มี
ปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 46.32±4.37 แมกนีเซียม (Mg) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 0.52±0.80 อะลูมิเนียม (Al) มี
ปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 3.22±3.12 ซิลิกอน (Si) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 6.53±6.51 โพแทสเซียม (K) มีปริมาณ
ธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 0.27±0.30 โครเมียม (Cr) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 0.06±0.05 แมงกานีส (Mn) มีปริมาณธาตุ
เฉลี่ยเท่ากับ 0.23±0.16 เหล็ก (Fe) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 30.55±12.73 สังกะสี (Zn) มีปริมาณธาตุเฉลี่ย
เท่ากับ 2.07±2.50 คลอรีน (Cl) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 0.14±0.11 แคลเซียม (Ca) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ
0.98±1.27 ก ามะถั น (S) มี ป ริ ม าณธาตุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.05±0.04 ไทเทเนี ย ม (Ti) มี ป ริ ม าณธาตุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ
0.19±0.29 โซเดียม (Na) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 0.22±0.17 และเงิน (Ag) มีปริมาณธาตุเฉลี่ยเท่ากับ 0.03±0.00
2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณธาตุองค์ประกอบในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ใช้เทคนิค SEM/EDX
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุองค์ประกอบที่พบในวัตถุระเบิดทั้ง 9 ตัวอย่างโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ธาตุองค์ประกอบที่พบในวัตถุระเบิดมีปริมาณแตกต่า งกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ธาตุคาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) ออกซิเจน (O) แมกนีเซียม (Mg)
อะลูมิเนียม (Al) ซิลิกอน (Si) โพแทสเซียม (K) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl)
แคลเซียม (Ca) และกามะถัน (S)
ส่วนธาตุองค์ประกอบที่พบในวัตถุระเบิดที่มีปริมาณไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ไทเทเนียม (Ti) โซเดียม (Na)
และเงิน (Ag) เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณธาตุองค์ประกอบที่พบในวัตถุระเบิด โดยใช้การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least-Significant Different) พบว่า
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คาร์บอน (C) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9
ในตัวอย่างที่ 3 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิด ตัวอย่างที่ 5 และในตัวอย่างที่ 7 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิด
ตัวอย่างที่ 2, 3, 6, 8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.396, sig = 0.000)
ไนโตรเจน (N) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.621, sig = 0.000)
ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 5.396, sig = 0.000*

ภาพที่ 1 ปริมาณธาตุคาร์บอน (C)

ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 5.621, sig = 0.000*

ภาพที่ 2 ปริมาณธาตุไนโตรเจน (N)

ออกซิเจน (O) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 2 และ 6 ใน
ตัวอย่างที่ 2 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 4 และ 8 และตัวอย่างที่ 6 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิด
ประเภทที่ 4, 5, 7, 8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.196, sig = 0.008)
แมกนีเซียม (Mg) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 5 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.374, sig = 0.036)
ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 3.196, sig = 0.008*

ภาพที่ 3 ปริมาณธาตุออกซิเจน (O)

ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 2.374, sig = 0.036*

ภาพที่ 4 ปริมาณธาตุแมกนีเซียม (Mg)

อะลูมิเนียม (Al) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 3 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8 และ 9 และในตัวอย่างที่ 4 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 2, 5, 6, 7, 8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (F = 7.310, sig = 0.000)
ซิลิกอน (Si) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 3 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ
9 ในตัวอย่างที่ 4 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ 9 ตัวอย่างที่ 5 มีปริมาณ
แตกต่างกับวัตถุระเบิดประตัวอย่างที่ 2, 6, 7 และ 9 และตัวอย่างที่ 8 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1,
2, 6, 7 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F= 23.448, sig = 0.000)
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ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 7.310, sig = 0.000*

ปริมาณธาตุ (Wt%)

ภาพที่ 5 ปริมาณธาตุอะลูมิเนียม (Al)

F = 23.448, sig = 0.000*

ภาพที่ 6 ปริมาณธาตุซิลิกอน (Si)

โพแทสเซียม (K) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 3 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8 และ 9 และในตัวอย่างที่ 5 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(F = 12.817, sig = 0.000)
ไทเทเนียม (Ti) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 5 มีปริมาณไม่แตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 และ 9 (F = 2.181, sig = 0.053)
ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 12.817, sig = 0.000*

ภาพที่ 7 ปริมาณธาตุโพแทสเซียม (K)

ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 2.181, sig = 0.053

ภาพที่ 8 ปริมาณธาตุไทเทเนียม (Ti)

โครเมียม (Cr) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 29.414, sig = 0.000)
แมงกานีส (Mn) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 3 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 6 และ
9 ในตัวอย่างที่ 4 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 5, 6, 8 และ 9 ตัวอย่างที่ 6 มีปริมาณแตกต่างกับ
วัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 5, 8 และ 9 และในตัวอย่างที่ 7 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 19.459, sig = 0.000)
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ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 29.414, sig = 0.000*

ภาพที่ 9 ปริมาณธาตุโครเมียม (Cr)

ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 19.459, sig = 0.000*

ภาพที่ 10 ปริมาณธาตุแมงกานีส (Mn)

เหล็ก (Fe) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 6 และ 9 ในตัวอย่าง
ที่ 2 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 8 และในตัวอย่างที่ 4 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุ
ระเบิดตัวอย่างที่ 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 6.737, sig = 0.000)
สังกะสี (Zn) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 4 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ
9 ในตัวอย่างที่ 6 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8 และ 9 และตัวอย่างที่ 8 มีปริมาณ
แตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 3, 5 และ 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 7.337, sig = 0.000)
ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 6.737, sig = 0.000*

ภาพที่ 11 ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe)

ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 7.337, sig = 0.000*

ภาพที่ 12 ปริมาณธาตุสังกะสี (Zn)

โซเดียม (Na) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 6 มีปริมาณไม่แตกต่างกันกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8 และ 9 (F = 1.050, sig = 0.419)
คลอรีน (Cl) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 7 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ
8 และในตัวอย่างที่ 9 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (F = 4.714, sig = 0.001)
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ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 1.050, sig = 0.419

ภาพที่ 13 ปริมาณธาตุโซเดียม (Na)

ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 4.714, sig = 0.001*

ภาพที่ 14 ปริมาณธาตุคลอรีน (Cl)

แคลเซียม (Ca) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 9 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.455, sig = 0.031)
เงิน (Ag) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 4 มีปริมาณไม่แตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
และ 9 (F = 1.000, sig = 0.453)
ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 2.455, sig = 0.031

ภาพที่ 15 ปริมาณธาตุแคลเซียม (Ca)

ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 1.000, sig = 0.453

ภาพที่ 16 ปริมาณธาตุคลอรีน (Cl)

กามะถัน (S) ที่พบในวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 9 มีปริมาณแตกต่างกับวัตถุระเบิดตัวอย่างที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 21.745, sig = 0.000)
ปริมาณธาตุ (Wt%)

F = 21.745, sig = 0.000*

ภาพที่ 17 ปริมาณธาตุกามะถัน (S)
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อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณธาตุองค์ประกอบที่สาคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 9 ตั ว อย่ า ง โดยใช้ เ ทคนิ ค SEM/EDX พบธาตุ แ ละปริมาณธาตุดังนี้ ธาตุ ค าร์บ อน (C)
ไนโตรเจน (N) ออกซิเจน (O) แมกนีเซียม (Mg) อะลูมิเนียม (Al) ซิลิกอน (Si) โพแทสเซียม (K) โครเมียม (Cr)
แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl) แคลเซียม (Ca) กามะถัน (S) ไทเทเนียม (Ti) โซเดียม (Na)
มี และเงิน (Ag) ซึ่งพบว่า ธาตุองค์ประกอบที่พบเหล่านี้เป็นธาตุองค์ประกอบสาคัญในการผลิตวัตถุระเบิด โดยพบว่า
วัตถุระเบิดที่ใช้ในการก่อ ความไม่ส งบ ส่วนใหญ่มักจะเป็นระเบิด แสวงเครื่อ ง (Deep South Watch, 2017) มี
ส่วนประกอบของสารระเบิด อนินทรีย์ ซึ่งเป็นสารที่ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็น สารตั้งต้นที่มีใช้ทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ปุ๋ยเคมีน้ามัน ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น โดยปกติแล้วจะประกอบด้วยที่มีค่าออกซิเจนสูง ๆ และสาร
ที่เป็นเชื้อเพลิง จนได้เป็นดินระเบิดแบบผสมเอง (Ordnance Department, 2015)
นอกจากนี้ จ ากผลการศึ กษา พบว่ า วั ต ถุ ร ะเบิด แต่ ละประเภทมีลัก ษณะและธาตุที่ เป็ น องค์ ประกอบ
แตกต่างกัน เนื่องจากการผลิตระเบิดแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันของสารที่เป็นส่วนประกอบหลักของวัตถุ
ระเบิด ซึ่งจะเป็นตัวก่อให้เกิดแรงดันจานวนมหาศาล โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ
วัตถุระเบิดและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้ ส่วนใหญ่วัตถุระเบิดที่ใช้ เป็นวัตถุระเบิดหลักจะเป็นดินระเบิดมาตรฐาน
ทางพลเรือนและดินระเบิด ชนิดทาเอง วัตถุระเบิดมาตรฐานทางพลเรือนที่พบว่ามีการใช้กันมากและถูกใช้มาอย่าง
ต่อเนื่องนั้นก็คือ แอมโมเนียมไนเตรทซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องกับเหมืองหิน ซึ่งเมื่อนามาผสมกับน้ามัน
เชื้ อ เพลิ งในอั ต ราส่ ว นที่ พ อเหมาะจะกลายเป็ น วั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่ เ รี ย กว่ า ANFO (Ordnance Department, 2015)
นอกจากนี้ยังสามารถนาปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 สารปราบศัตรูพืช (Sodium Chlorate) มาใช้ทดแทนได้ และอีก
ประเภทหนึ่งที่นามาใช้กันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องก็คือ Emulsion Explosive หรือที่เรียกกันว่า Power Gel
นิยมนามาใช้เป็นส่วนขยายการระเบิด (Booster) ทาให้การระเบิดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้
วัตถุระเบิดแรงดันต่าประเภทดินดาและสารไพโรเทคนิค ซึ่งเป็นสารให้แสงสว่างและสีต่าง ๆ มาใช้เป็นวัตถุระเบิด
หลักด้วย (Explosive Ordnance Disposal, 2012)
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ระเบิดที่คนร้ายใช้ส่วน
ใหญ่เป็นระเบิดแสวงเครื่อง (Deep South Watch, 2017) ที่ถูกประกอบขึ้นจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และมี
ราคาถูก เป็นระเบิดที่ผลิตและประกอบขึ้นเอง (Phetkong, 2010) จึงไม่มีมาตรฐานและขั้นตอนที่แน่นอน ขึ้นอยู่
กับความชานาญของผู้ประกอบ โดยมีส่วนบรรจุเป็นสารระเบิดมาตรฐานหรือสารระเบิดที่ผสมขึ้นเอง ใช้วัสดุที่หาได้
ง่าย ระเบิดแสวงเครื่องจึงไม่มีรปู แบบที่แน่นอน (Phetkong, 2010) เมื่อจาแนกตามประเภทของสารประกอบระเบิด
ที่ผู้ก่อเหตุใช้ในช่วงปี 2547-2549 สารระเบิดที่พบบ่อยที่สุด คือ ปุ๋ยยูเรียผสมกับน้ามันเบนซิน หลังจากที่มีการ
ควบคุมปุ๋ยยูเรียผู้ก่อความไม่สงบจึงนาสารแอมโมเนียมไนเตรทมาใช้แทนยูเรีย ต่อมาในปี 2550 พบว่ามีการนา
โซเดียมคลอเรตหรือยาฆ่าหญ้ามาใช้ในการผลิตระเบิดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีการนาดินดาในประทัดมาเป็น
ดินระเบิดบ้างแต่ไม่มาก (Isranews, 2013)
ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่องมี 2 ส่วน คือ สารให้ออกซิเจน (Oxidizer) ก็คือ สาร
พวกกลุ่มไนเตรท (NO3) และกลุ่มคลอเรต (ClO3) เป็นต้น และเชื้อเพลิง (Fuel) ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง ถ่านไม้
น้าตาลทราย ผงอะลูมิเนียม เป็นต้น (Border Patrol Police Bureau, 2016) หากได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมด้วย
ความร้อน แรงกระแทก การเสียดสีหรือคลื่นกระแทก จะเกิดปฏิกิริยาสลายตัวทันที ทาให้เกิดการระเบิดและการลุก
ไหม้อย่างรวดเร็ว สารองค์ประกอบสาคัญที่พบในวัตถุระเบิด ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน อะลูมิเนียม โพแทสเซียม
ฟอสฟอรั ส ซั ล เฟอร์ ห รื อ ก ามะถั น สั งกะสี คลอไรด์ โครเมท ไนเตรท คลอเรต เปอร์ ค ลอเรต ไฮโปคลอไรต์
แอมโมเนียม แบเรียม แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม แมงกานีส และดินดา เป็นต้น ซึ่งสารที่นามาใช้ในการประกอบ
วัตถุระเบิดส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสารระเบิดอนินทรีย์ (Inorganic Explosives) สามารถสังเคราะห์ได้ง่าย มีความ
เสถียร ราคาถูก ซื้อขายได้ง่าย และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทางทหาร และ
ให้อานาจการระเบิดที่รุนแรง จากการวิจัยนี้ก็ตรวจพบธาตุหรือสารองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในวัตถุระเบิดตัวอย่าง
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เมื่อระเบิดแสวงเครื่องเกิดการระเบิดจะทาให้เกิดสารหรือไอออนต่าง ๆ ไอออนดังกล่าวนี้มีทั้งที่มาจากสารประกอบ
ที่นามาใช้ทาวัสดุสาหรับประกอบระเบิดแสวงเครื่องและมาจากสารที่นามาใช้ประกอบระเบิด เมื่อเกิดการระเบิดสาร
เหล่านั้นจะเกิดการเผาไหม้และเกิดเปลี่ยนรูปไป จะมีบางส่วนที่ตกค้างอยู่ ซึ่งการตรวจสอบและพิสูจน์หาสารตกค้าง
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดจะสามารถระบุชนิดของสารที่นามาใช้ประกอบระเบิด และสามารถใช้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวโยงกับผู้ต้องสงสัยได้ และเมื่อทราบชนิดของสารที่นามาใช้ในการประกอบระเบิดก็จะสามารถนาไปสืบหา
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ (Hutchinson et al. 2007) ในการวิจัยนี้สามารถจาแนกสารองค์ประกอบที่พบในวัตถุ
ระเบิด โดยแบ่งตามไอออนที่เหลือจากการระเบิดได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ไอออนบวก ประกอบด้วย แมกนีเซียม
(Mg) อะลูมิเนียม (Al) โพแทสเซียม (K) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) และแคลเซียม (Ca)
และกลุ่ม ไอออนลบ ประกอบด้ว ย คาร์ บ อน (C) ไนโตรเจน (N) ออกซิ เ จน (O) ซิ ลิ ก อน (Si) คลอรี น (Cl) และ
กามะถัน (S)
การตรวจพิสูจน์หาสารประกอบระเบิดสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Fourier
Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR), Capillary Electrophoresis (CE),Gas ChromatographyMass Spectrometry (GC-MS),High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เ ป็ น ต้ น ซึ่ ง เ ท ค นิ ค
ดังกล่าวใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์และเตรียมตัวอย่างค่อนข้างนาน และต้องใช้ผู้ชานาญหรือผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่มีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุงรักษาเครื่องสูง สาหรับการ
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SEM/EDX นั้น เป็นวิธีที่มีความแม่นยาสูง สามารถแสดงผลออกเป็นภาพสามมิติ คือมีทั้งความ
กว้าง ความยาว และความลึกได้อย่างชัดเจน และสามารถระบุชนิดของธาตุองค์ประกอบและวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ ได้
หลายธาตุในเวลาเดียวกัน ด้วย Energy Dispersive X-ray Spectroscope (EDX) ซึ่งมีความไวสูง สามารถวิเคราะห์
ธาตุที่มีปริมาณน้อยมากได้ นอกจากนี้การเตรียมตัวอย่างทาได้ง่ายและใช้ เวลาในการตรวจแสดงผลอย่างรวดเร็ว
(Porntaywabanchar, 2013) สามารถนามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณธาตุหรือสารองค์ประกอบ
สาคัญในวัตถุระเบิดแต่ละชนิดได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากกงานวิจัย
1.1 เ ท ค นิ ค Scanning Electron Microscope/ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
(SEM/EDX) สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณธาตุหรือสารองค์ประกอบสาคัญในวัตถุ
ระเบิดแต่ละชนิดได้เป็นวิธีที่มีความแม่นยาสูง แสดงผลรวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยมาก
1.2 ธาตุองค์ประกอบที่สาคัญ ที่ตรวจพบในวัตถุระเบิดส่วนใหญ่มักเป็น กลุ่มสารระเบิดอนินทรีย์ ซึ่ง
เป็นสารมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงในการก่อความไม่สงบโดยวัตถุระเบิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการควบคุมการซื้อขาย สารเคมี ปุ๋ยเคมี สาร
ปราบศัตรูพืช วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการประกอบวัตถุระเบิด
2. ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารเพิ่ ม จ านวนตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ให้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง สารที่ ใ ช้ เ ป็ น
องค์ประกอบหลักและสารที่นามาใช้เป็นส่วนขยายการระเบิด เพื่อให้งานวิจัยมีความครอบคลุมและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการสืบสวน
2.2 ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างของสารประกอบที่นามาใช้ทาวัสดุสาหรับประกอบระเบิดและสาร
ที่นามาใช้ประกอบระเบิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบและนาไปประยุกต์ใช้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ต่อไป
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