
 

 

 

ระเบียบกองทัพบก 
วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด 

พ.ศ. 2547 
---------------------------------- 

 เพ่ือใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการทําลายกระสุน และวัตถุระเบิดของกองทัพบก   เปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง ซ่ึงจะเปนผลใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.2547” 
ประกอบดวยระเบียบ และผนวกประกอบระเบียบ 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกคําสั่ง กองทัพบก ที่ 209/16226  ลง 3 สิงหาคม 2498   เรื่อง  จายหนังสือตํารา 
ในราชการ  ซ่ึงใหหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ยึดถือเปนหลักในการทําลายกระสุนวัตถุระเบิด ของ              
กรมสรรพาวุธทหารบก 
 บรรดาระเบียบ หรือ คําสั่งอ่ืนใด   ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้   หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้   ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ให เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ตอนที่ 1 
คําจํากัดความ 

 ขอ 5 คําจํากัดความที่ใชในระเบียบนี้ 
  5.1 กระสุน   หมายถึง  วัตถุซ่ึงสรางขึ้นเปนพิเศษ     บรรจุวัตถุระเบิด     หรือวัตถุเคมี 
หรือรวมกัน   โดยการขับเคลื่อนจากอาวุธ การวาง การขวาง หรือการทิ้ง อันจะเปนเหตุใหเกิดอันตราย 
หรือความเสียหาย  หรือการรบกวนตอชีวิตและทรพัยสิน   ซ่ึงหมายรวมถึงกระสุนที่ใชรบได  และใชรบ    
ไมได   รวมทั้งดินระเบิดที่ใชในการทําลาย   และสวนประกอบในการจุดระเบิด ไดแก กระสุนปนเล็ก
กระสุนปนใหญ   ลูกระเบิดขวาง   เปนตน 
  5.2 วัตถุระเบิด  หมายถึง  สารประกอบ หรือสารผสม  ซ่ึงเม่ือไดรับความรอน หรือการ
กระทําทางกลที่เหมาะสม จะเกิดการสลายตัวโดยทันที ทําใหเกิดความรอนและแรงดันจํานวนมาก ไดแก
วัตถุระเบิดแรงสูงและวัตถุระเบดิแรงต่ํา 
   5.2.1 วัตถุระเบิดแรงต่ํา (Low Explosive)  หมายถึง  วัตถุระเบิดที่มีอัตราการ
สลายตัวโดยประมาณ ตั้งแต 1/3 เมตรตอวินาที  ถึง  400 เมตรตอวินาที  ซ่ึงเรียกการสลายตัวเชนนี้วา 
“การลุกไหมอยางรุนแรง”  (Deflagration) วัตถุระเบิดแรงต่ํา  ไดแก  ดินดํา  ดินสงกระสุน  เปนตน 

 



                5.2.2 วัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosive)  หมายถึง  วัตถุระเบิดที่มีอัตราการ
สลายตัวโดยประมาณ  ตั้งแต 1,000 เมตรตอวินาที  ถึง   8,500 เมตรตอวินาที    ซ่ึงเรียกการสลายตัว
เชนนี้วา “การปะทุ” (Detonation) วัตถุระเบิดแรงสูง  ไดแก  ทีเอ็นที เททริล คอมโปซิชั่น-ซี   เปนตน 
  5.3 วัตถุเคมี   หมายถึง  ของแข็ง  ,  ของเหลว  หรือแกส  ซ่ึงอาศัยคุณสมบัติทางเคมี 
กอใหเกิดการสังหาร  การบาดเจ็บ  หรือรบกวนตอชีวิตและทรัพยสิน การทํามานควันกําบัง การใหควัน
สัญญาณ และ การกอเพลิง 
  5.4 ไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) หมายถึง กระสุนที่ใชสําหรับสองสวาง สงสัญญาณ และ/
หรือ ใหผลในดานแสงและเสียงเทียมของจริง ไดแก พลุสัญญาณ พลุสองสวาง กับระเบิดเทียม ลูกระเบิด
ขวางเทียม ประทัด เปนตน 
  5.5 กระสุนและวัตถุระเบิดเสื่อมสภาพที่ตองทําลาย   หมายถึง   กระสุนที่มีองคประกอบ
เสื่อมสภาพไมทํางานตามความมุงหมาย หรือ ใชการไมได ซอมไมได วัตถุระเบิดหรือไพโรเทคนิคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ทําใหคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตามความเห็นของ กรมสรรพาวุธทหารบก 
กรมวิทยาศาสตรทหารบก  ในสวนที่เกี่ยวของ  
  5.6 กระสุนชํารุดที่ตองทําลาย  หมายถึง กระสุนที่มีองคประกอบไมครบ, ใชการไมได 
ซอมไมได  ไดแก สลักนิรภัยหลดุหาย,  ปลอกกระสุนบุบ,  แหวนรัดทายขาด  หรือเสียรูปทรง เปนตน 
ตามความเห็นของกรมสรรพาวุธทหารบก, กรมวิทยาศาสตรทหารบก ในสวนที่เกี่ยวของ  
  5.7 กระสุนและวัตถุระเบิดดาน ( กระสุนดานนอก )  หมายถึง   กระสุนและวัตถุระเบิดที่
เม่ือทําการยิง, การวาง, การขวาง, การทิ้ง  ตามที่ไดออกแบบไวแลว แตไมทํางานตามความมุงหมาย    
และไมเกิดการระเบิด 
  5.8 กระสุนดานใน  หมายถึง  กระสุนที่เม่ือทําการยิงแลว  ลูกกระสุนไมเคลื่อนที่  หรือ
เคลื่อนที่ไมพนปากลํากลองและไมเกิดการระเบิด 
  5.9 กระสุนลาสมัย  หมายถึง  กระสุนที่กองทัพบกประกาศใหเปนกระสุนลาสมัย 
  5.10 เจาหนาที่ทําลาย   
                     5.10.1 เจาหนาที่ทําลายประจํา    หมายถึง   ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การทําลายวัตถุระเบิดของกองทัพบก หรือของกองทัพเรือ หรือของกองทัพอากาศ หรือของตางประเทศ 
ซ่ึงกองทัพบกรับรอง และเปนผูที่ไดรับการบรรจุอยูในตําแหนง เจาหนาที่ทําลาย  ในหนวยที่มีภารกิจใน
การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด 

5.10.2  เจาหนาที่ทําลายเปนครั้งคราว หมายถึง 
    5.10.2.1 เจาหนาที่ผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับกระสุน,วัตถุระเบิด  
วัตถุเคมีและไพโรเทคนิค ที่มีลักษณะพิเศษ และ/หรือ ตองใชวิธีการทําลายแตกตางไปจากวิธีการทําลาย
ทั่วไปซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก เจากรมสรรพาวุธทหารบก หรือเจากรมวิทยาศาสตรทหารบก ในสวนที่
เกี่ยวของ 

5.10.2.2 เจาหนาที่ฝายสรรพาวุธที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทําลาย 
วัตถุระเบิด, สงกําลังกระสุน, ตรวจซอมกระสุน ของกองทัพบก และมีชุดเครื่องทําลายในอัตราของหนวย 
 



5.10.2.3 เจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตามขอ 5.10.1ผูไดรับ 
การแตงตั้งโดย  เจากรมสรรพาวุธทหารบก, เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก ,   ผูบัญชาการกองบัญชาการ 
ชวยรบ   หรือ ผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค  
  5.11 เจาหนาที่ตรวจสภาพ   

5.11.1 เจาหนาที่ตรวจสภาพทั่วไป    หมายถึง     เจาหนาที่ฝายสรรพาวุธ  และ 
เจาหนาที่คลังกระสุนและวัตถุระเบิด ผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสภาพทั่วไปดวยสายตา เพ่ือพิจารณาความ
เรียบรอยในการเก็บรักษา, การหยิบยก และการรับ-จาย กระสุนและวัตถุระเบิด 

5.11.2 เจาหนาที่ตรวจสภาพทางเทคนิค  หมายถึง     เจาหนาที่ตรวจสภาพทาง 
เทคนิคของกองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก, ของกรมวิทยาศาสตรทหารบก และของกองพันสรรพาวุธ
กระสุน กองบัญชาการชวยรบ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตรวจสภาพกระสุน, วัตถุระเบิด, วัตถุเคมี,  ไพโรเทคนิค   
เพ่ือพิจารณา และเสนอใหดําเนินการตามความเหมาะสมตอสภาพที่ตรวจพบ 
  5.12 การทําลาย  หมายถึง การกระทําตอกระสุน ,วัตถุระเบิด , วัตถุเคมีและไพโรเทคนิค   
ใหสิ้นสภาพการใชงานทางทหาร หรือใหสูญสิ้นไป  
  5.13 การสํารอก หมายถึง การนําสิ่งบรรจุภายใน เชน วัตถุระเบิด เปนตน ออกจากลูก
กระสุน เพ่ือทําใหกระสุนสิ้นสภาพการใชงานทางทหาร ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีทางเคมี หรือการตม เปนตน 
     5.14 หนวยทําลายลางวัตถุระเบิด     หมายถึง      หนวยที่รับผิดชอบในการตรวจคน
พิสูจนทราบ  รายงาน  ประเมินคา  ทําการนิรภัย  เก็บกู  และทําลายสรรพาวุธระเบิดทั้งปวง   ซ่ึงไดยิง
หรือ ขวางออกไป ทิ้งลงมา หรือวางไว หรือตั้งชนวนไว อยูในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตรายตอที่ตั้งหนวย
, กําลังพล , ยุทโธปกรณ หรือการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังใหความชวยเหลือหนวยงานอื่น   ในการ
ทําลายที่เกินขีดความสามารถของหนวยนั้นๆ อีกดวย  

 
ตอนที่ 2 

ความรับผิดชอบในการทําลาย 
 ขอ 6 ความรับผิดชอบในการทําลาย 
  6.1 กรมสรรพาวุธทหารบก และ กรมวิทยาศาสตรทหารบก รับผิดชอบในการอํานวยการ 
กํากับดูแล, ใหคําแนะนํา, ชี้แจง, จัดทําคูมือทางเทคนิค  และกําหนดวิธีการทําลาย ในสวนที่เกี่ยวของ 
  6.2 โรงเรียนทหารสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก รับผิดชอบ 
      6.2.1 ใหการฝกศึกษาในเรื่องกระสุน ,  วัตถุระเบิด ,  การทําลายวัตถุระเบิด
สงครามทุนระเบิด  กับระเบิด  และผลิตนักทําลายวัตถุระเบิดของกองทัพบก  
     6.2.2 เปนหนวยทําลายลางวัตถุระเบิด    เม่ือไดรับคําสั่งจากเจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก  

6.3 กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  รับผิดชอบในการทําลายตามปกติเกี่ยวกับ 
กระสุนและวัตถุระเบิดที่ชํารุด , เสื่อมสภาพ หรือลาสมัย รวมทั้งใหการสนับสนุนหนวยตางๆ  เกี่ยวกับการ
ทําลาย  และเปนหนวยทําลายลางวัตถุระเบิดเม่ือไดรับคําสั่งจาก เจากรมสรรพาวุธทหารบก  

6.4 ชุดทําลายลางวัตถุระเบิด กองพันสรรพาวุธกระสุน กองบัญชาการชวยรบ  เปนหนวย 
ทําลายลางวัตถุระเบิด 



  6.5 ฝายสรรพาวุธในระดับตางๆ ที่มีเจาหนาที่ทําลายและชุดเครื่องทําลายในอัตรา 
รับผิดชอบในการทําลายกระสุนเสื่อมสภาพ ซ่ึงมีลักษณะที่อาจเปนอันตราย ไมปลอดภัยตอการเก็บรักษา
หรือการหยิบยก เชน กระสุนที่สลักนิรภัยขาดหาย กระสุนเคมีร่ัว รวมทั้งการทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด
ดาน  ในสนามยิงปน 
  6.6 หนวยใช หากสงสัยวากระสุนและวัตถุระเบิดรายการใด ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ หรือ 
ไมปลอดภัย ใหรองขอรับการสนับสนุนจากหนวยที่ใหการสนับสนุนโดยตรง 
 

ตอนที่ 3 
อํานาจในการสั่งการทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด 

 ขอ 7 อํานาจในการสั่งการทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด 
  7.1 กระสุนชํารุด, กระสุนและวัตถุระเบิดเสื่อมสภาพ ของหนวยใช, หนวยสวนภูมิภาค 
หรือ กองบัญชาการชวยรบ ซ่ึงไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจสภาพวา มีลักษณะที่อาจเปน
อันตราย ไมปลอดภัยตอการเก็บรักษา หรือหยิบยก เชน กระสุนที่สลกันิรภัยขาดหาย  กระสุนเคมีร่ัว ใหผู
บัญชาการกองบัญชาการชวยรบ หรือผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค อนุมัติทําลายไดทันที สําหรับกระสุนและ
วัตถุระเบิดของคลังแสง ใหผูอํานวยการกองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก อนุมัติใหทําลายได แลวให
หนวยครอบครอง รายงานผลการทําลาย ตามสายการบังคับบัญชา จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบก , กรม
วิทยาศาสตรทหารบกในสวนที่เกี่ยวของ และรายงานขออนุมัติจําหนายตามสายการสงกําลัง 
  7.2 กระสนุชํารุด, กระสุนและวัตถุระเบิดเสื่อมสภาพ ใชการไมไดและซอมไมได ที่ตอง
จําหนาย ทําลายตามปกติ เม่ือเจากรมสรรพาวุธทหารบก, เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก อนุมัติให
จําหนายแลวใหทําลายได 
  7.3 สรรพาวุธระเบิดทั้งปวง ซ่ึงไดยิง หรือขวางออกไป ทิ้งลงมา หรือวางไว หรือตั้งชนวน
ไว อยูในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตราย ตอที่ตั้งหนวย, กําลังพล , ยุทโธปกรณ หรือการปฏบิัติงาน  หรือ 
กระสุนดานนอก, ดานใน  

7.3.1 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของทหาร ให ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ   หรือ 
เทียบเทาขึ้นไป เปนผูมีอํานาจสั่งใหหนวยทําลายลางวัตถุระเบิดดําเนินการทําลาย 

7.3.2 ในการปฏิบัติภารกิจชวยเหลือ เก็บกูและทําลายลางวัตถุระเบิด    เม่ือเกิด 
ความไมสงบเรียบรอยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาค และมีการรองขอ อยางเปนลายลักษณอักษร
จากผูวาราชการจงัหวัด หรือผูทําการแทน ให แมทัพภาค หรือผูทําการแทนเปนผูมีอํานาจสั่งใหหนวย
ทําลายลางวัตถุระเบิดดําเนินการทําลาย 
  7.4 กระสุนและวัตถุระเบิดดานภายในสนามยิงปน ใหผูใชสนามยิงปนรายงาน
ผูรับผิดชอบสนามยิงปนทราบ เพ่ือสั่งใหดําเนินการกวาดลางสนามยิงปนตอไป โดยขอรับการสนับสนุน
เจาหนาที่ทําลายจากฝายสรรพาวุธ  หรือหนวยทําลายลางวัตถุระเบิดในพื้นที่น้ัน ตามความเหมาะสม 
  7.5 กระสุนชํารุด, กระสุนและวัตถุระเบิดเสื่อมสภาพ   นอกเหนือจากที่กลาวแลว ที่ตอง
ทําลาย   ให เจากรมสรรพาวุธทหารบก, เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก สั่งทําลายในนามผูบัญชาการ
ทหารบก ในสวนที่เกี่ยวของ 
 



ตอนที่ 4 
วิธีการทําลาย 

 ขอ 8 วิธีการทําลาย 
  8.1 หนวยที่มีกระสุนและวัตถุระเบิดที่จะตองทําลาย 

8.1.1 กระสุนและวัตถุระเบิดที่จะตองจําหนาย ทําลายตามปกติ     ใหรายงาน
ขอ 

อนุมัติจําหนายและทําลายไปในคราวเดียวกัน  ไปยังผูมีอํานาจสั่งจําหนายและทําลาย    โดยรายงานตาม 
สายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติใหจําหนายแลวจึงจะดําเนินการทําลายได  

8.1.2 กระสุนและวัตถุระเบิดที่ไมตองจําหนาย  หรือ  ที่ตองทําลายเนื่องจากไม 
ปลอดภัยในการเก็บรักษา หยิบยก ใหรายงานขออนุมัติทําลายไปยังผูมีอํานาจสั่งทําลาย โดยรายงานตาม
สายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการทําลายได 
  8.2 การทําลายตามขอ 7.1, ขอ 7.2 และ ขอ 7.5 เม่ือไดรับอนุมัติใหทําลายไดแลว  
ใหหนวยที่เกี่ยวของนั้นๆ แตงตั้งคณะกรรมการสังเกตการณการทําลาย อยางนอย 3 นาย ประกอบดวย  
นายทหารสรรพาวุธ 1 นาย เปนหัวหนา และแตงตั้งเจาหนาที่ทําลาย ตามความจําเปน เพ่ือดําเนินการ
ทําลาย ใหถูกตอง, ปลอดภัย และควบคุมการรั่วไหลของกระสุนและวัตถุระเบิด  
       8.3 ใหหนวยแจงกําหนดการทําลาย     ใหเจาหนาที่ฝายปกครองของพื้นที่ทําลายทราบ 
ลวงหนา เพ่ือประกาศใหราษฎรทราบดังน้ี 

8.3.1 การทําลายในที่ตั้งหนวยทหาร แจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน   
8.3.2 การทําลายนอกที่ตั้งหนวยทหาร แจงลวงหนาไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 

หรือ 
ตามความจําเปนของสถานการณ  
       8.4 วิธีการทําลาย ใหทําลายดวยการเผา หรือ การระเบิด ตามผนวก ค, ง, ฉ, ช   
หามทําการฝง หรือ ทิ้งในกองขยะ  หลุม  บอ  หนองน้ํา  ลําธาร  ทะเล  หรือทางน้ําในแผนดิน เปนอัน
ขาด  วิธีการทําลายขึ้นอยูกับ จํานวน  ขนาด  และภาวะของกระสุน หรือวัตถุระเบิดที่จะทําลาย รวมทั้ง
สิ่งอํานวยความสะดวกที่มี   และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ทําลาย  นอกจากนี้ กรมสรรพาวุธทหารบก, 
กรมวิทยาศาสตรทหารบก ในสวนที่เกี่ยวของ ยังอาจสั่งการใหดําเนินการทําลายดวยวิธีอ่ืนไดอีกดวย เชน  
การถอดทําลาย   การสํารอกวัตถุระเบิดและการทําลายดวยวิธีเคมี ฯลฯ  
            8.5 เม่ือไดดําเนินการทําลายแลว  ใหหนวยที่ขออนุมัติทําลายรายงานผลการ
ปฏิบัติตามหัวขอที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 5 ที่มีผลบังคับ
ใชในปจจุบัน 

     
ตอนที่ 5 

อุปกรณการทําลาย 
 ขอ 9 อุปกรณการทําลาย    กองทัพบกกําหนดชุดเครื่องทําลายมาตรฐานไว 2 แบบ ดังน้ี 
  9.1 ชุดเครื่องทําลายธรรมดา   (เชื้อปะทุชนวน)       
  9.2 ชุดเครื่องทําลายไฟฟาและธรรมดา  ( เชื้อปะทุไฟฟา และ เชื้อปะทุชนวน )  



     9.3 หามใชอุปกรณการจุดระเบิดแบบแสวงเครื่อง และไดนาไมทพลเรือนในการทําลาย 
กระสุนและวัตถุระเบิด ในการทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด  ตองใชวัสดุและอุปกรณที่มาตรฐาน 
       9.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการใชอุปกรณดูไดจาก  FM 5 - 25  และ TM 9-1375-213-12 

ตอนที่ 6 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการทําลาย 

 ขอ 10 การเลือกพื้นที่ทําลาย 
      10.1 การทําลายดวยการเผา   พ้ืนที่ทําลายตองมีระยะหางจากคลังกระสุนและวัตถุระเบิด   
อาคารที่พักอาศัย อาคารปฏิบัติงาน ถนนสาธารณะ และทางรถไฟใหมากที่สุดเทาที่ทําได แตตองไมนอย
กวาระยะที่พักอาศัยที่กําหนดตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดที่มีผล
บังคับใชในปจจุบัน ตองคํานึงถึงทิศทางลมและการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นระหวางทําการเผา ตองใชสิ่งกําบัง
ตามธรรมชาติระหวางพื้นที่เผาทําลายกับอาคารปฏิบัติงานและคลังกระสุนและวัตถุระเบิดเทาที่จะทําได  
    10.2 การทําลายดวยการระเบิด ใหยึดถือหลัก เชนเดียวกับการทําลายดวยการเผา  
พ้ืนที่ทําลายดวยการระเบิด  จะตองอยูหางจากเสนทางสาธารณะ ทางรถไฟ  อาคารที่พักอาศัย  คลัง
กระสุนและวัตถุระเบิด  และอาคารปฏิบัติงานไมนอยกวา  2,400 ฟุต (732 เมตร) ถาไมสามารถ
กระทําไดจะตองใชหลุมหรือคูตามธรรมชาติที่มีความลึกไมนอยกวา 4 ฟุต  เพ่ือจํากัดสะเก็ดระเบิด 
กระสุนและวัตถุระเบิดที่จะทําลายนั้น จะตองใชดินกลบไมนอยกวา 2 ฟุต  เม่ือใชดินกลบแทงดินระเบิด
ทําลายจะตองประกอบฝกแคระเบิดกับแทงดินระเบิดทําลายโดยใหปลายสายฝกแคระเบิดโผลพนดินที่กลบ
ขึ้นมาเพื่อประกอบเชื้อปะทุและตองไมใหดินที่ใชกลบหรือสิ่งอ่ืนใดกดทับหรือเสียดสีกับเชื้อปะทุ พ้ืนที่
สําหรับการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา  ตองระวังอันตรายจากไฟฟาตามรายละเอียดในผนวก ข เพ่ือลด
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไดรับประจุไฟฟาในอากาศและตองปฏิบัติตามขอควรระวังตางๆ ในการใช
เชื้อปะทุไฟฟาดวย  
       10.3 เสนทางการบิน     พ้ืนที่ทําลาย      ตองไมเปนอุปสรรคขัดขวางตอเสนทางการ
บิน 
ทั้งน้ี จําเปนจะตองประสานกับหนวยเกี่ยวของลวงหนากอนการทําลายไมนอยกวา 7 วัน หรือตามความ
จําเปนของสถานการณ 
 ขอ 11 การปฏิบัติในพ้ืนที่ทําลาย 
    11.1 การบํารุงรักษาพื้นที ่   ภายในรัศมี 200 ฟุต  ( 61 เมตร)  จากจุดทําลาย  จะตอง
ขจัดหญาแหง   ใบไมแหง   และวัสดุติดไฟไดออกไปใหหมด ตองมีอุปกรณดับเพลิงไวใหพรอมที่จะใชงาน
ไดทันทวงที   ถาทําไดควรรดน้ําตรงจุดทําลายใหเปยกชุมภายหลังที่เสร็จการทําลายแตละวัน หามใชพ้ืนที่
ที่ทําการเผาหรือจุดระเบิดแลวซํ้าอีกภายใน  24  ชั่วโมง   เวนแตจะไดรดน้ําพื้นที่น้ันใหเปยกชุมและไดรับ
การตรวจจากผูชํานาญการแลวเพ่ือใหม่ันใจวาเปนการปลอดภัยตอการใชพ้ืนที่น้ันซํ้าอีก หามทําการเผา
หรือจุดระเบิดบนพื้นคอนกรีต  
      11.2 การปองกันเจาหนาที่ เจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงานทําลาย ตองมีเวลามากพอที่จะเดินเขา
ที่กําบังซ่ึงมีการปองกันทั้งดานบนและดานหนาและอยูหางจากพื้นที่หรือหลุมระเบิดไมนอยกวา 300 ฟุต 
(92 เมตร) ไดอยางปลอดภัย ใหเจาหนาที่ผูทําการจุดระเบิดเพียงผูเดียวเทานั้นเปนผูใหสัญญาณการจุด



ระเบิดหลังจากเจาหนาที่อ่ืนๆที่อยูในบริเวณใกลเคียงไดเขาที่กําบังหรืออยูในระยะปลอดภัยแลว ถาใชตูจุด
ระเบิด เจาหนาที่ผูจุดระเบิดหามตอสายไฟเขากับขั้วตูจุดระเบิด จนกวาจะไดตรวจสอบวาเจาหนาที่ทุกคน
ไดเขาที่กําบังเรียบรอยแลวและบริเวณนั้นไมมีผูคนอยู พ้ืนที่ทําลายตองมีสิ่งกําบังแบบถาวรหรือชั่วคราว
ตามสภาพทองถิ่น และเจาหนาที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตามระยะปลอดภัยเสมอ เจาหนาที่ทําลายตองสวม
เสื้อผาชุดกันไฟในระหวางปฏิบัติการทําลาย ตองมีเจาหนาที่อยูในพ้ืนที่อันตรายนอยที่สุดแตตองไมนอย
กวา 2 คน  และพ้ืนที่ทําลายตองมีโทรศัพท หรือวิทยุรับ-สง สําหรับการติดตอสื่อสาร  การจุดระเบิดให
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําวาดวยการจุดระเบิดอยางเครงครัด 
       11.3 ระยะปลอดภัยสําหรับการเตรียมดินระเบิดทําลาย  เพ่ือปองกันอุบัติเหตุจากการ
เกิดระเบิดในขณะเตรียมดินระเบิดที่ใชในการทําลาย เจาหนาที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎแหงความ

ปลอดภัยในผนวก จ และขอควรระวังในการเตรียมดินระเบิดตาม FM 5-25 และ TM 9-1375-
213-12 โดยเครงครัด 
       11.4 การเปดหีบหอ ตองนํากระสุนและวัตถุระเบิดที่จะทําลายดวยการเผาออกจากหีบ
หอ  เพราะการเผากระสุนและวัตถุระเบิดในที่จํากัด ทําใหเกิดการระเบิดได  
       11.5 การกําหนดปริมาณในการทําลาย ตองกระทําดวยความรอบคอบ ปริมาณกระสุน
และวัตถุระเบิดที่ทําลายแตละครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพของทองถิ่น โดยเริ่มตนดวยจํานวนจํากัด  แลวเพ่ิมขึ้น
ทีละนอย จนถึงจํานวนมากที่สุดที่สามารถทําลายได  โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินโดยรอบ  
และไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอพ้ืนที่ทางพลเรือน  
       11.6 การรวบรวมกระสุนดาน กระสุนบางชนิดทําใหระเบิดไดคอนขางยาก หลังจากการ
จุดระเบิดทุกครั้ง ตองตรวจพื้นที่โดยรอบ เพ่ือรวบรวมสิ่งที่กระเด็นออกไปจากหลุมและยังไมระเบิดมา
ทําลายรวมกับครั้งตอไป บางสวนของกระสุนที่ถูกแรงระเบิดแลว อาจเปนอันตรายตอการหยิบยก ตอง
ทําลายดวยการระเบิด ณ ที่ตรวจพบ กระสุนมีชนวนที่กระเด็นออกไปจากหลุมและไมระเบิด ตองทําลาย
ดวยการระเบิด ณ ที่ตรวจพบ เพราะชนวนอาจพรอมทํางานแลว  
       11.7 กระสุนและวัตถุระเบิดที่รอการทําลาย ตองเก็บไวใหหางจากที่เก็บวัตถุระเบิดที่ใช
ในการทําลาย และหางจากกระสุนและวัตถุระเบิดที่กําลังทําลาย ไมนอยกวาระยะปฏิบัติงานที่กําหนดตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน และตองมีการ
ปองกันจากการจุดตัว หรือการระเบิดโดยบังเอิญจากสะเก็ดระเบิด หญาไหมไฟ ลูกไฟ หรือแรงระเบิดที่
เกิดจากการทําลาย  
       11.8 เจาหนาที่ เจาหนาที่ทําลายเทานั้นเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่ทําลาย ใหใชเจาหนาที่
ในการปฏิบัติงานนอยที่สุดเพื่อความปลอดภัย แตหามปฏิบัติงานตามลําพังคนเดียวเปนอันขาด      
  11.9 การรักษาความปลอดภัยในการทําลาย ตองจัดใหมีเจาหนาที่รักษาการณ  
สัญญาณเตือนภัย และสัญญาณความปลอดภัย ตามความจําเปน ตองปกธงสีแดงไวตามชองทางเขาออก
สนามทําลาย  เพ่ือใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของทราบและไมเขามาพื้นที่อันตรายในขณะปฏิบัติการทําลาย 
       11.10  การบริการในพื้นที่ทําลาย  



            11.10.1 รถที่ใชขนกระสุนและวัตถุระเบิดไปยังพ้ืนที่ทําลาย ตองปฏิบัติตาม
กฎแหงความปลอดภัย ตามผนวก  จ 
            11.10.2 เม่ือถึงพ้ืนที่ทําลายและไดขนกระสุนและวัตถุระเบิดลง ณ จุดทําลาย
แลว ตองเคลื่อนรถออกไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย จนกวาจะเสร็จสิ้นการทําลาย หามเปดหีบหอ ขณะรถอยูใน
พ้ืนที่ทําลาย 
            11.10.3 หีบหอของกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่จะทําลายในพื้นที่ทําลายตอง
กําหนดจุดวาง, ทําการเปดใหหางกัน และหางจากวัตถุระเบิดที่ไดวางไวกอนแลวไมนอยกวา 10 ฟุต (3 
เมตร)  เพ่ือปองกันไฟจากการจุดตัวกอนเวลาไหมลุกลามถึงกัน  
            11.10.4 หีบหอที่นําเอากระสุน หรือวัตถุระเบิดออกแลว ตองปดฝาและนําไป
วางไวในระยะหางที่เพียงพอ เพ่ือปองกันไฟลามถึง หรือชํารุดเสียหายระหวางการเผาวัตถุระเบิด และให
ขนกลับหลังจากไดสงกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่จะทําลายในครั้งตอไปแลว  
   11.10.5 เม่ือตองขนยายวัสดุตางๆ ในพื้นที่ทําลายดวยรถยนตที่ใชเครื่องยนต
แกสโซลีน หรือ ดีเซล จะตองระมัดระวังเปนพิเศษ  กระสุนหรือวัตถุระเบิดทุกรายการจะตองบรรจุอยูใน
หีบหออยางถูกตอง  และไมเปรอะเปอนวัตถุระเบิด  
 ขอ 12 การทําลายดวยการเผา 
    12.1 การตรวจวัตถุระเบิด   
                 12.1.1 ตองมีวัตถุระเบิดเพียงชนิดเดียวเทานั้นในการทําลายแตละครั้ง  
                 12.1.2 ตองไมมีเชื้อปะทุ หรือดินนําระเบิด รวมอยูกับวัตถุระเบิดที่จะทําลาย
ดวยการเผาเพราะจะทําใหเกิดการระเบิดได  
                 12.1.3. หามเผาวัตถุระเบิดแรงสูงเกินกวาครั้งละ 200 ปอนด (90 
กิโลกรัม) 
       12.2 การเตรียมวัตถุระเบิดสําหรับการเผา  
                 12.2.1. ตองนําวัตถุระเบิดที่จะเผาออกจากหีบหอเพ่ือปองกันการระเบิด 
ยกเวนการนําออกจากหีบหอน้ันจะทําใหเกิดอันตรายอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัตถุระเบิด  
                 12.2.2 วัตถุระเบิดรวงที่จะทําลายดวยการเผา ตองเกลี่ยบนพื้นใหหนาไมเกิน
กวา 3 น้ิว  สามารถเกลี่ยวัตถุระเบิดบนกองวัสดุที่ลุกไหมได  เชน  ขี้กบ ฯลฯ โดยกองวัสดุที่ลุกไหมไดน้ี 
ตองยื่นโผลพนขอบกองวัตถุระเบิดออกไปทุกดาน  
                  12.2.2.1  วัตถุระเบิดรวงที่แหง สามารถเผาโดยไมตองเกลี่ยบนกอง
วัสดุที่ลุกไหมได ตองกําจัดเศษวัตถุระเบิดที่หลงเหลือในพื้นที่เผาทําลายเพื่อความปลอดภัยโดยเจาหนาที่
ผูชํานาญทุกครั้ง และหามใชเชื้อเพลิงที่ระเหยงายในการเผา  
    12.2.2.2  การเผาวัตถุระเบิดที่เปยกชื้น ตองใชวัสดุที่ลุกไหมไดรองวัตถุ
ระเบิดที่จะเผาทําลาย เพ่ือใหวัตถุระเบิดนั้นลุกไหมไดหมด       
   12.2.3 การเผาวัตถุระเบิดหลายจุด จะตองจัดเรียงวัตถุระเบิดเปนแนวขนานกัน
หางกันไมนอยกวา 150 ฟุต (46 เมตร) ตองไมใชที่เดิมเผาซ้ําอีกภายใน 24 ชั่วโมง  นอกจากจะไดราดน้ํา
จนชุม และไดรับการตรวจสอบแลว  



            12.2.4 วัตถุระเบิดบางชนิดและดินสองวิถี หรือดินทวีเพลิงบางชนิด เม่ือลุก
ไหมจะเกิดควันหรือฝุนละอองที่เปนพิษ จะตองมีการระบายอากาศที่ดี มีเครื่องปองกันแกสพิษ และ
คํานึงถึงทิศทางลมอีกดวย  
  12.3 การจุดเผาวัตถุระเบิด  
            12.3.1 ตองใชวัสดุที่ลุกไหมไดความยาวไมนอยกวา 25 ฟุต (8 เมตร)และ
เพียงพอที่จะใหผูจุดเดินออกไปยังที่ปลอดภัยได วางเรียงตอออกจากกองวัตถุระเบิดในทิศทางใตลม เพ่ือ
ปองกันลมพัดวัสดุที่ติดไฟไปทางกองวัตถุระเบิด ซ่ึงจะทําใหเกิดการลุกไหมกอนกําหนด 
   12.3.2 หามจุดเผาวัตถุระเบิด หรือขบวนวัสดุที่ลุกไหมไดโดยตรง ตองจุดดวย
ฝกแคเวลาที่มีความยาวที่เหมาะสม เพ่ือใหผูจุดถอนตัวไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยได  หรือใชชนวนไสไฟฟา
บรรจุดินดําจุดดวยเครื่องจุดไฟฟาจากระยะที่ปลอดภัย โดยสามารถใชชนวนไสไฟฟาสองอันหรือมากกวา
ตอรวมกันไดเพ่ือความแนนอนในการจุด  
    12.3.3 เม่ือใชฝกแคเวลาเปนตัวจุดวัสดุที่ลุกไหมได  ตองจัดวางฝกแคเวลาให
เปนเสนตรง แลวใชสิ่งของที่หนัก  เชน  หิน ฯลฯ  ทับไว  เพ่ือไมใหฝกแคเวลามวนกลับขึ้นไป ซ่ึงอาจทํา
ใหเกิดการจุดกอนกําหนด  
 หมายเหตุ รายละเอียดการทําลายดวยการเผา ตามผนวก  ฉ 
 ขอ 13 การทําลายดวยการระเบิด 
    13.1 การทําลายดวยการระเบิด     ใชในการทําลายวัตถุระเบิด  และกระสุนที่บรรจุวัตถุ
ระเบิดแรงสูง   ไดแก   ลูกระเบิดขวางสังหาร   กระสุนปนใหญชนิดระเบิด   ทุนระเบิด   กระสุนถายภาพ 
ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดระเบิด  ลูกระเบิดอากาศ  และหัวรบของจรวดชนิดระเบิดที่ไดถอด
แยกสวนขับเคลื่อนออกแลว  หรือองคประกอบขนาดใหญที่บรรจุวัตถุระเบิดแรงสูง  เปนตน 
            13.1.1 การทําลายลูกระเบิดอากาศ  ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด  หัว
รบจรวด   และทุนระเบิดดักรถถัง   ใหพิจารณาทําลายจํานวนที่จํากัด     เน่ืองจากมีวัตถุระเบิดแรงสูง
บรรจุประมาณ 50-80%  โดยน้ําหนัก  และมีเปลือกคอนขางบาง       
       13.1.2 กระสุนที่บรรจุดวยดินโพรง      ตองทําลายเปนจํานวนนอย  หรือ
ทําลาย 
ทีละนัด ดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง  
            13.1.3 กระสุนรวมและจรวดตองถอดแยกใหอยูในลักษณะเดียวกันกับกระสุน
แยกบรรจุเพ่ือทําลาย ดินสงกระสุนและสวนขับเคลื่อนที่ถอดแยกแลวใหทําลายดวยการเผาโดยมีการ
ปองกนัไมใหเกิดการขับเคลื่อนได ถาไมสามารถถอดแยกได  ตองทําลายทีละนัดดวยการระเบิดลูกกระสุน
หรือหัวรบและสวนขับเคลื่อนทั้งสองจุดพรอมๆ กัน        

13.2 การใชดินระเบิด   
            13.2.1  กระสุนที่จะทําลายดวยการระเบิด  ตองวางนอนในหลุม  ตามผนวก ง 
องคประกอบตางๆ ที่จะทําลายรวมดวย  ใหนํามาวางไวดานขาง  วางแทงดินระเบิดจํานวนที่เพียงพอให
สัมผัสกับดานบนของลูกกระสุน  แลวยึดใหอยูกับที่โดยใชดินกลบทับ ในบางกรณีอาจใชวัตถุระเบิดอ่ืน
แทนดินระเบิดทําลายได  เชน  บังกาโลตอรปโด  กระสุนปนใหญ  ฯลฯ  



            13.2.2  ถาใชดินระเบิดหนึ่งแทงใหวางนอนทาบบนลูกกระสุน  ถาใชดินระเบิด
สองแทงใหวางซอนกัน   ถาใชสามแทงใหวางสองแทงเรียงชิดติดกันและวางแทงที่สามขางบน   ถาใชหา
แทงใหวางสองชั้นๆละสองกอนและกอนที่หาวางไวทางดานบน    สําหรับแทงดินระเบิดที่เตรียมสําหรับ
การจุดระเบิดตองวางไวดานบนเสมอ  
            13.2.3 จํานวนดินระเบิดที่พอเหมาะสําหรับการทําลายกระสุนปนใหญแตละ
ขนาด ดูไดจากตารางที่ 1  การทําลายลูกระเบิดอากาศดูไดจากตารางที่ 2 นํ้าหนักของดินระเบิดนี้
พิจารณาจากแทงดินระเบิด ทีเอ็นที หรือวัตถุระเบิดที่มีกําลังเทียบเทาเปนหลัก  
            13.2.4 กระสุนที่ไดถอดชนวนออกแลว  สามารถใชดินระเบิดพลาสติกบรรจุอัด
แนนใหเต็มชองชนวนแลวทําการจุดระเบิด  

13.2.5 กระสุนปนใหญบางชนิดเม่ือถอดชนวนออกแลว ยังมีดินขยาย
การระเบิด 

อยูในลูกกระสุน สามารถทําลายโดยใชเชื้อปะทุทางทหารใสในชองชนวนแลวใชดินเหนียวอัดไวใหแนน  
ตารางที่ 1 การทําลายกระสุนปนใหญดวยการระเบิด 

 

ขนาดของกระสุนปนใหญที่จะทําลาย จํานวนดินระเบิดที่ใชเปนปอนด (ทีเอ็นที) 
           60 มม. และต่ํากวา ½ 
           เกินกวา 60 มม. ถึง 90 มม. 1 
           105 มม. ถึง 155 มม. 1 ½ 
           8 น้ิว , 240 มม. 2 
           10 น้ิว , 12 น้ิว 2 ½ 
           14 น้ิว , 16 น้ิว 3 
 

หมายเหตุ    1. กระสุนที่บรรจุดวย เอ็กซโพลซีฟ-ดี ตองใชดินระเบิดมากกวาที่กําหนด  
                    2. คอมโปซิชั่น-ซี 4  จํานวน 2 1/2 ปอนด เทียบเทา ทีเอ็นที  3 ปอนด  

                                   ตารางที่ 2 การทําลายลูกระเบิดอากาศ  
 
           ขนาดลูกระเบิดอากาศ จํานวนดินระเบิดที่ใชเปนปอนด (ทีเอ็นที) 
           ต่ํากวา      5        ปอนด ½ 
           ตั้งแต      5-10    ปอนด 1 
           มากกวา   10-25   ปอนด 1 ½ 
           มากกวา   25-100 ปอนด 2 
           มากกวา   100     ปอนดขึ้นไป 2 ½  

 
  13.3 การจุดระเบิด  



            13.3.1 การจุดแทงดินระเบิด ทําไดโดยการจุดระเบิดดวยระบบเชื้อปะทุชนวน   
โดยใชฝกแคเวลาที่มีความยาวพอสมควรเปนตัวจุดเชื้อปะทุ  หรือจุดระเบิดดวยระบบไฟฟาโดยใชเชื้อ
ปะทุไฟฟาตอกับสายไฟที่มีความยาวเพียงพอและจุดดวยตูจุดระเบิด  
                    13.3.2  เชื้อปะทุที่ใชในการจุดดินระเบิดทางทหาร   ตองใชเชื้อปะทุมาตรฐาน
ทางทหาร  เชน  เชื้อปะทุชนวน M7  หรือเชื้อปะทุไฟฟา M6  ตองทําการทดสอบเชื้อปะทุวามีกําลัง
พอจุดดินระเบิดทางทหารหรือไม เชื้อปะทุที่มีกําลังนอย  (เชื้อปะทุพลเรือน)  อาจไมมีแรงจุดพอ  หรือจุด
ไมสมบูรณซ่ึงเปนเหตุใหแทงดินระเบิดแตกกระจายและเกิดการลุกไหมได   
            13.3.3 เชื้อปะทุที่ใชจุดระเบิดทําลาย  จะตองประกอบเขากับรูของแทงดิน

ระเบิดแทงบนสุด (ถาใชดินระเบิดมากกวา 1 แทง) และยึดตรึงเชื้อปะทุกับดินระเบิดดวยจุกเกลียวเสียบ
เชื้อปะทุหรือดวยวิธีการอื่นที่เหมาะสม  
            13.3.4 ใหใชฝกแคระเบิดประกอบแทงดินระเบิดในการจุดระเบิดทําลาย
หลายๆ จุดใหระเบิดพรอมกัน  การจุดระเบิดทําลายใตพ้ืนดินหรือใตนํ้า ตองใหปลายสายฝกแคระเบิด 
โผลเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนนํ้าขึ้นมา  แลวตอเชื้อปะทุกับปลายดานที่โผลน้ัน          
            13.3.5 ในกรณีที่จุดระเบิดทําลายใตนํ้าดวยระบบเชื้อปะทุชนวน การลุกไหม
ของฝกแคเวลาภายใตการกดดันของน้ําจะทําใหอัตราการลุกไหมเร็วขึ้นกวาปกติ จึงหามใชอัตราการลุก
ไหมที่ทดสอบบนพื้นดิน  
            13.3.6 ใชระบบจุดระเบิดคูเทาที่ทําได เพ่ือใหการจุดระเบิดทาํไดแนนอนยิ่งขึ้น  
โดยการเตรียมดินระเบิดสองชุด อาจเปนระบบไฟฟาสองระบบ  ระบบเชื้อปะทุชนวนสองระบบหรือระบบ
จุดระเบิดคูผสม  
            13.3.7  การจุดระเบิดดาน กอนเขาไปตรวจสอบตองรอเวลาอยางนอย 
30  นาที 
หลังเวลาที่คาดวาจะระเบิดไดผานพนไปแลว  ยกเวนการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟาเดี่ยวบนพื้นดิน 
 หมายเหตุ  รายละเอียดการทําลายดวยการระเบิด  ตามผนวก  ช 
 

ตอนที่ 7 

การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิดเฉพาะอยาง 
 ขอ 14 การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิดเฉพาะอยาง 
  14.1 ไดนาไมทพลเรือน  สามารถทําลายดวยการเผาหรือการระเบิด    ในการเผา
จะตองเผาไมเกินครั้งละสองหีบ หรือไมเกิน 100 ปอนด (45 กิโลกรัม)   ตองเปดหีบหอแลวนําแทงได
นาไมทวางเรียงชั้นเดียวบนกองวัสดุที่ลุกไหมได ใหมีความกวางไมเกินความยาวของแทงไดนาไมท  หีบ
หอไดนาไมทที่มีไนโตรกลีเซอรีนไหลเยิ้มใหเผาโดยไมตองเปดหีบหอ หีบหอไดนาไมทที่เปดแลวใหแยก
เผาตางหาก    ไดนาไมทที่เย็นจัดอาจเกิดระเบิดไดงายกวาปกติจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ  ไดนาไมทที่
รอการทําลาย   ตองเก็บไวโดยไมใหถูกแดด 



       14.2  ดินสงกระสุน   ดินสงกระสุนพรอมดวยดินทวีเพลิง  สามารถทําลายดวยวิธีเผา
โดยไมตองแยกจากกันแตตองถอดฝาครอบปองกันดินทวีเพลิงออก   ตองมีการระวังปองกันดินสงกระสุน
ขับตัวออกไปและการระเบิดที่อาจเกิดขึ้น ดินสงกระสุนที่บรรจุอยูในถุงตองเผาโดยวางถุงดินเรียงกันโดย
ไมทับกัน ดินสงกระสุนที่มีไสเปนดินทวีเพลิงตองวางเรียงใหหางกันเทากับเสนผาศูนยกลางของแทงดินสง
กระสุนนั้น   ใหเผาดินสงกระสุนไดครั้งละไมเกนิ 2,000 ปอนด  ( 907 กิโลกรัม ) โดยดําเนินการ 
ตามขอ 12.3 การขนสงดินสงกระสุนตองปดหีบหอใหเรียบรอย ดินสงกระสุนชนิดคอมโปสิตหรือชนิดที่
อัดเปนแทง  ตองเผาในลักษณะเดียวกันกับวัตถุระเบิดแรงสูง  
       14.3  ดินดํา  เครื่องมือที่ใชเปดถังดินดําตองทําดวยไม   หรือวัสดุที่ไมเกิดประกายไฟ 
การเผาดินดําจะตองเผาทีละถัง   แตตองไมเกิน  50 ปอนด  ( 22 กิโลกรัม )    ตองเทดินดําออกจาก
ถัง แลวเกลี่ยบนพื้นเปนแนวกวางประมาณ 2 น้ิว ไมใหขนานกันนอกจากจะหางกันเกินกวา 10 ฟุต  
โดยดําเนินการตามขอ 12.3 ถังที่เทดินดําออกแลวตองลางดวยน้ําใหทั่ว  เพราะถังเปลาอาจเกิดการ
ระเบิดอยางรุนแรงขณะขนยายได จะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังทุกขั้นตอน ดินดําที่เปยกเม่ือแหง
แลวอาจยังมีคุณสมบัติเปนวัตถุระเบิดอยู กระสุนที่มีดินดําจํานวนนอยบรรจุอยู เชน  ชนวน    ไพโร
เทคนิค    กระสุนซอมยิง  ฯลฯ ใหทําลายตามวิธีที่กําหนดสําหรับกระสุนเฉพาะอยาง  การเทดินดําหรือ
ดินสงกระสุนออกจากถังโลหะ ตองตอสายไฟจากถังลงดินเพ่ือปองกันไฟฟาสถิตทุกครั้ง  
 
 

14.4 วัตถุระเบิดแรงสูง  วัตถุระเบิดแรงสูงประเภทดินเริ่ม จะระเบิดเม่ือทําการเผา แต 
สามารถทําลายดวยวิธีเคมีไดถามีจํานวนนอย  วัตถุระเบิดแรงสูงอ่ืนๆ สามารถทําลายดวยการเผา แตการ
เผาอาจเกิดการระเบิดได  ใหจํากัดปริมาณในการเผาครั้งละไมเกิน 200 ปอนด (90 กิโลกรัม) อารดี
เอกซ  ตองเผาขณะที่ยังเปยก  วัตถุระเบิดแรงสูงที่จะเผาจะตองวางเรียงใหหนาไมเกิน 3 น้ิว กวางไม
เกิน  4 น้ิว ดินระเบิด TYPE 88  จะตองวางเรียงใหหนาไมเกิน  1  น้ิว  ทีเอ็นที  ตองวางเรียงชั้น
เดียว กวางไมเกิน 4 แทง                                                                                
       14.5 ไพโรเทคนิค   
            14.5.1ไพโรเทคนิคตางๆใหทําลายครั้งละจํานวนนอยเชนเดียวกับการ
เผาดินเริ่ม   สําหรับไพโรเทคนิครวง  ใหทําการเผาเชนเดียวกับการเผาดินดํา  ไพโรเทคนิคที่เปยกน้ําให
เผาครั้งละจํานวนนอยๆ ในเตาเผาที่ออกแบบไวโดยเฉพาะ หามเผาลูกระเบิดอากาศถายภาพ และกระสุน
ถายภาพ   
            14.5.2  กระสุนสองแสง ใหเผาในที่โลง แตละลูกตองวางหางกันอยาง
นอย 4 ฟุต โดยวางบนกองวัสดุที่ติดไฟได เม่ือจุดไฟแลว เจาหนาที่ตองเขาที่กําบงัซ่ึงปลอดภัย  และหัน
หลังใหเพ่ือปองกันแสงสวางจาเขาตา  
            14.5.3  ลูกระเบิดอากาศถายภาพ และกระสุนถายภาพ เปนสิ่ง
อันตราย  ตองหยิบยกดวยความระมัดระวัง  ใหทําลายดวยวิธีระเบิด  หามหยิบยกลูกระเบิดอากาศ
ถายภาพและกระสุนถายภาพที่ดานนอก ใหทําลาย ณ ที่ตรวจพบ โดยใชแทงดินระเบิดขนาด 1/2 ปอนด 



เจาหนาที่ทําลายตองปดตา เพราะจะเกิดแสงสวางจาที่เปนอันตรายตอตา แมจะอยูหางไกลจากรัศมีสะเก็ด
ระเบิด 
       14.6 กระสุนปนเล็ก  
            14.6.1  ถามีเตาเผามาตรฐาน  ตองทําลายในเตาเผา  สําหรับใน
สนามใหขุดหลุมขนาดกวางยาว 6 ฟุต  ลึก 4 ฟุต  จัดวางรางใหเอียงเปนมุมพอใหกระสุนเลื่อนไหลลงไป
ในหลุมไดโดยสะดวก   เชน  ใชทอขนาด 2 น้ิว  เปนราง    ใหปลายทอดานหนึ่งอยูเหนือกึ่งกลางหลุม
ปลายอีกดานหนึ่งอยูหลังที่กําบัง   ปลายดานหลังที่กําบังน้ี มีแผนกันเพ่ือปองกันกระสุนกระเด็นสวนทาง
ขึ้นมา    ในหลุมตองกอไฟไวใหรอน   ปากหลุมตองปดดวยแผนเหล็กหรือวัสดุที่เหมาะสม    เพ่ือปองกัน
สะเก็ดที่กระเด็นขึ้นมา ตองใสกระสุนลงตามราง และตองระวังไมใหมีกระสุนที่ยังไมระเบิดสะสมอยูในหลุม   
            14.6.2  กระสุนปนเล็กและชนวนทายปลอก  รวมทั้งชนวนทายปลอก
ของกระสุนปนใหญ  สามารถทําลายในลักษณะเดียวกันกับ  ดินนําระเบิด  ดินเริ่มขนาดเล็ก  และดิน
ถายทอดการจุด ตามขอ 14.7 
       14.7 องคประกอบขนาดเล็ก  
            14.7.1  องคประกอบของ  ชนวน , ดินขยายการระเบิด ,ดินนําระเบิด 
, เครื่องจุด  หรือองคประกอบที่คลายคลึงกัน สามารถทําลายดวยการเผาหรือการระเบิดก็ได  
            14.7.2  การทําลายดวยการเผา ใหปฏิบัติตามขอ 14.6 จะตอง
ระมัดระวังในการใสองคประกอบเขาไปในเตาเผา จะตองไดยินเสียงการระเบิดของสิ่งที่ใสลงไปกอน แลว
จึงใสอันใหมลงไป  
            14.7.3  เม่ือทําลายองคประกอบเหลานี้ดวยการระเบิด   ตองทําลาย
จํานวนนอย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแบบ และชนิดขององคประกอบนั้นๆ  โดยการนํามาวางเรียงกันในภาชนะที่
เปดฝาไว  แลวนําไปวางในหลุมหรือคูที่ลึกประมาณ 4 ฟุต   ใหใชแทงดินระเบิดหนึ่งแทงหรือมากกวา
ประกอบฝกแคระเบิดวางลงบนภาชนะ, ใชดินกลบแลวจึงจุดระเบิด  
 
       14.8 ชนวนทุนระเบิดดักรถถัง  
            14.8.1  การทําลายชนวนทุนระเบิดดักรถถัง  ดวยวิธีระเบิด ใหพิจารณา
จํานวนที่จะทําลาย   และระยะปลอดภัยต่ําสุดตามตารางที่ 3 และ 4  
            14.8.2  การหยิบยกชนวนไปยังพ้ืนที่ทําลาย ตองกระทําดวยความระมัดระวัง
และใหปลายเข็มแทงชนวนชี้ขึ้น  
            14.8.3  ใหกองชนวนเปนรูปปรามิดแถวคู โดยวางนอนเรียงแถวใหติดกันและ
หันทายชนกัน ใหชั้นลางอยูบนพ้ืนระดับหรือบนแผนกระดานที่มีขนาดพอเหมาะ  
            14.8.4.ใหใชเทปยึดเชื้อปะทุสองดอกเรียงชิดติดกันตรงทายชนวนสองอันบน   
ใหปลายหลอดเชื้อปะทุอยูตรงกลางของทายชนวน   โดยตองยึดตรึงเชื้อปะทุดวยความระมัดระวัง 



                                

 

ตารางที่ 3 การทําลายชนวนโดยใชดินกลบ 

 

จํานวนชนวน ระยะสะเก็ดระเบิด (หลา) ระยะปลอดภัยต่ําสุด (หลา) 
12 200 (183 เมตร) 400 (366 เมตร) 
56 350 (320 เมตร) 525 (480 เมตร) 
152 525  (480 เมตร) 800 (732 เมตร) 
702 525  (480 เมตร) 800 (732 เมตร) 

 
หมายเหต ุ    ตองใชดินกลบอยางนอย 2 ฟุต  
                                    ตารางที่ 4 การทําลายชนวนโดยไมใชดินกลบ 

จํานวนชนวน ระยะสะเก็ดระเบิด (หลา) ระยะปลอดภัยต่ําสุด (หลา) 
702 800 (732 เมตร) 1,200 (1,098 เมตร) 

                

   14.8.5 สามารถทําลายชนวนทุนระเบิดดักรถถังโดยวางชนวนนอนเรียงแถว
ชิดกันใหดานดินนําระเบิดหันไปทางเดียวกัน, ปนดินระเบิดคอมโปซิชั่น-ซี เปนแผนวางทาบดินนําระเบิด
ของชนวนทุกอันแลวจึงทําการจุดระเบิด เพ่ือลดการกระจายของชนวนที่ไมระเบิด  
     14.9 ชนวนทายปลอก  
            14.9.1  ชนวนทายปลอกขนาด 100 เกรนหรือใหญกวา สามารถทําลายได
ดวยการเผาวิธีเดียวกับการทําลายกระสุนปนเล็กแตใหใสทีละอันเพราะอาจเกิดการระเบิดไดถาเผาจํานวน
มาก  
            14.9.2  ชนวนทายปลอกขนาดเล็กกวา 100 เกรน   สามารถทําการเผาในคู
ที่มีความลึกประมาณ 2 ฟุต    กวาง 1 ฟุต และมีความยาวพอเหมาะกับจํานวนชนวนทายปลอกที่จะเผา
ใน 1 ครั้ง   ในคูตองมีวัสดุที่ลุกไหมไดจํานวนมากพอที่จะใหความรอนไดทั่วคู   ใหนําชนวนทายปลอก
ออกจากหีบหอมาวางบนวัสดุที่ลุกไหมไดแลวจึงจุดไฟ ถาเปนกลองกระดาษแข็งไมจําเปนตองเปดกลอง
กอนวางลงในคู ตองใชแผนโลหะปดปากคูไวเพ่ือควบคุมสะเก็ดระเบิดเทาที่จะทําได  เม่ือไดใสชนวนทาย
ปลอกและไดปดปากคูแลว  ใหวางแนวเชื้อไฟไปยังหลุมแลวทําการจุด   เจาหนาที่ตองเขาที่กําบัง   หรือ
ถอนตัวออกมายังที่ปลอดภัย  
            14.9.3 สามารถเผาชนวนทายปลอกจํานวนนอยในถังที่เหมาะสม ซ่ึงมี
ตะแกรงเล็กๆ ปดดานบน กอไฟใตถังน้ัน  โดยใชถังเหล็กกลมผาซีกตามความยาว  ใชตะแกรงซึ่งชนวน
ทายปลอกไมสามารถผานไปไดวางบนถังผาซีก แลวใชอีกซีกหนึ่งเจาะรูที่กึ่งกลางขนาด 12 น้ิววางคว่ํา
ดานบน  ทํารางหรือวางทอที่มีขนาดโตพอใหหีบหอชนวนทายปลอกขนาดใหญที่สุดผานไปได ทอหรือราง



น้ีตองยาว  จากรูขึ้นมาประมาณ 6-7 ฟุต  โดยวางใหเปนมุมลาดลงพอใหชนวนทายปลอกเลื่อนลงไปได 
ตองเจาะรูสําหรับใสปลองระบายควันไฟที่ถังซีกบนดวย   นําถังที่เตรียมไวน้ีวางบนกอนหิน อิฐ หรือดิน  
แลวกอไฟใตถัง  ใสชนวนทายปลอกลงรางเขาเตาเผาครั้งละไมเกิน 50 อัน  ชนวนทายปลอกที่อยูในหีบ
หอที่ไหมไฟได ใหเผาไดทั้งหีบหอ  โดยไมตองเอาชนวนทายออก  
            14.9.4  ชนวนทายปลอกขนาดเล็กที่เจาะรูเพลิงไวทางดานหนึ่ง สามารถ
ทําลายไดโดยสรางเตาเผาที่มีตะกราเหล็กสําหรับใสชนวนทายซึ่งสามารถลากจากหลังที่กําบังไปยัง
ตะแกรงเตาได   ตองกอไฟไวกอนที่จะลากตะกราที่ใสชนวนทายปลอกมาอยูเหนือเตาไฟ    เม่ือชนวน
ทายปลอกจุดตัวหมดแลว  จึงลากตะกราออกมาเทชนวนปลอกออก  ทําใหเย็นแลวจึงใสชนวนทายปลอก
ใหมลงไป แลวลากตะกราไปไวเหนือเตาไฟอีก  
            14.9.5 ชนวนทายปลอกที่เก็บไวรอการทําลาย จะตองอยูหางจากจุดการ
ทําลายไมนอยกวา 300  ฟุต  (92 เมตร) และตองระมัดระวังในการปองกันอุบัติเหตุจากการจุดตัวจาก
สะเก็ดระเบิด หรือประกายไฟอยางยิ่ง ชนวนทายปลอกที่นํามารอการทําลาย ตองจํากัดใหมีจํานวนที่
สามารถทําลายไดหมดภายในหนึ่งวัน  
       14.10 ลูกระเบิดขวาง  
            14.10.1 สามารถทําลายดวยการเผาหรือการระเบิด ลูกระเบิดขวางที่บรรจุ
วัตถุระเบิดแรงสูง ตองทําลายดวยการระเบิด ลูกระเบิดขวางชนิดอ่ืนๆ ใหทําลายดวยการเผา  ลูกระเบิด
ยิงจากปนเล็กชนิดระเบิดตอสูรถถัง  ใหทําลายเชนเดียวกันกับกระสุนที่มีดินโพรง  
            14.10.2  การทําลายดวยการระเบิด    ใน 1 ครั้งตองทําลายไมเกิน 20 ลูก  
โดยวางเปนกองใหเรียงชิดติดกันในหลุมลึกประมาณ 4 ฟุต ใชดินระเบิด ทีเอ็นที  1 1/2 ปอนด  
ประกอบฝกแคระเบิดวางบนกองลูกระเบิด   ใชดินกลบหนาประมาณ 1 ฟุต ใหปลายสายฝกแคระเบิดอยู
เหนือดินที่กลบ     ประกอบระบบจุดระเบิดดวยเชื้อปะทุชนวน   หรือระบบไฟฟาเขากับฝกแคระเบิด   
ใหทุกคนเขาที่กําบังกอนทําการจุดระเบิด  
            14.10.3  การทําลายดวยการเผา ใหขุดหลุมเผาขนาดกวางยาว 2 ฟุต  ลึก 
3 ฟุต กอไฟในหลุม  ใชแผนเหล็กหรือกระดานหนาๆ ปดปากหลุม  ใสลูกระเบิดลงในหลุมครั้งละ 1 ลูก  
รอใหลูกที่ใสลงไประเบิดกอนจึงใสลูกใหมลงไป     ใหใชรางวางเอียงสําหรับใสลูกระเบิดเชนเดียวกับ
เตาเผากระสุนปนเล็กได   หากมีบางลูกไมระเบิดใหสํารวจตอนไฟดับและหลุมเย็นแลว  
       14.11  กระสุนปนใหญ  
            14.11.1  ลูกระเบิดอากาศ, ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด,  หัวรบของ
จรวด, ทุนระเบิดดักรถถัง     และองคประกอบขนาดใหญที่บรรจุวัตถุระเบิดแรงสูง     ใหทําลายดวยการ
ระเบิดเชนเดียวกันกับกระสุนปนใหญ   โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา ในขอ 13 
            14.11.2 กระสุนชนิดระเบิดตอสูรถถัง ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในการทําลาย
กระสุนที่บรรจุดินโพรงในขอ 14.15 
            14.11.3  กระสุนปนใหญที่รอการทําลาย  ตองแบงเก็บเปนกองยอยใหมี
จํานวนจาํกัด   โดยกองใหหางกันไมนอยกวา 100 ฟุต (31 เมตร)   และหางจากจุดทําลายไมนอย



กวา 300 ฟุต (92 เมตร) และตองมีการปองกันการระเบิดโดยอุบัติเหตุจากสะเก็ดระเบิด เพลิง และ
การระเบิดพอง  
            14.11.4  การทําลายกระสุนปนใหญ ดวยการระเบิด  ตองทําลายในหลุมเพ่ือ
ลดอันตรายจากแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิด   นอกจากพื้นที่ทําลายนั้นมีอาณาเขตกวางขวางและอยู
หางไกลจากชุมชนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆจึงไมตองทําลายในหลุม  แตตองจํากัดจํานวนในการ
ทําลายแตละครั้งไมใหเกินขีดความสามารถของสนามทําลาย  และตองคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากแรง
ระเบิดและสะเก็ดระเบิด  
           14.12  ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด   ทําลายเชนเดียวกันกับกระสุนปน
ใหญ   
  14.13  ลูกระเบิดอากาศ ทําลายเชนเดียวกันกับกระสุนปนใหญ แตตองวางดินระเบิด
ในชองชนวน โดยจํากัดขนาด และ จํานวน ในการทําลาย  เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอบุคคลและสิ่งกอสราง
ตางๆ จากเพลิง สะเก็ดระเบิด แรงระเบิดหรือการระเบิดพอง ลูกระเบิดอากาศที่ดาน ตองใหเจาหนาที่
ทําลายประจํา เทานั้น  เปนผูดําเนินการ  
       14.14  ทุนระเบิด ทุนระเบิดที่ไดวางดักไว ที่มีรองรอยปรากฏวาถูกรบกวนแลว  ให
พิจารณาวาเปนทุนระเบิดดาน  หามหยิบยกหรือขยับเขยื้อน ตองทําลายดวยการระเบิด ณ ที่ตรวจพบ  
ตาม  FM 20-32 ทุนระเบิดที่ยังไมไดถูกรบกวนสามารถเก็บกูได โดยใสสลักนิรภัยเขาที่กอนทําการ
หยิบยกหรือถอดชนวน ทุนระเบิดที่ใชการไมไดใหทําลายและปฏิบัติตามขอควรระวังเชนเดียวกับลูก
ระเบิดอากาศ ในการกวาดลางสนามทุนระเบิด ตองใหเจาหนาที่ทหารชางเปนผูดําเนินการ  
       14.15  กระสุนที่บรรจุดินโพรง  ไดแก  กระสุนชนิดระเบิดตอสูรถถัง  และดินโพรงที่ใช
ในการทําลาย การทําลายจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยทําลายครั้งละนัดหรือจํานวน
นอยที่สุด เน่ืองจากเจ็ตซ่ึงเปนแหลงรวมพลังงานจากการระเบิดที่เกิดจากดินโพรงจะพุงไปดวยความเร็ว
เหนือเสียงเปนระยะไกล  
       14.16  กระสุนปนใหญชนิดซอมรบ ที่ดานใน ควรทําลายในเขตพื้นที่น้ันภายใตการ
กํากับดูแลของเจาหนาที่ทําลาย โดยตองปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับดินดําและกระสุนปนใหญทุก
ประการ  ใหใชเครื่องถอดที่ทําดวยทองเหลือง ขันเกลียวเขากับฝาปดเชนเดียวกับตะปูควง   แลวจึงถอด
ฝาปดออกพรอมดวยแผนรอง  เทถุงดินดําออกขางหนา  แลวหยิบออกจากปลอก ตองใชเครื่องอัดที่
ออกแบบไวโดยเฉพาะสําหรับถอดชนวนทายปลอก ชนวนทายปลอกที่เปนสนิมจะตองปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ   หากไมสามารถถอดชนวนทายปลอกออกทําลายได    จะตองทําใหชนวนทาย
ปลอกทํางานจากระยะไกล   หรือเผาชนวนทายปลอกพรอมดินทวีเพลิงที่อยูในปลอกกระสุน   
       14.17 การเผาดินระเบิดที่บรรจุในกระสุนปนใหญ  
            14.17.1  ทีเอ็นที , เอกซโพลซีฟ-ดี , เพนโตไลท , คอมโปซิซ่ัน-บี หรือวัตถุ
ระเบิดแรงสูงอ่ืนๆ ที่บรรจุอยูในลูกกระสุนที่ไดถอดชนวนออกแลว เม่ือไมสามารถทําลายดวยการระเบิด  
สามารถเผาเอาวัตถุระเบิดแรงสูงออก หรือสํารอกเอาวัตถุระเบิดออกแลวแยกวัตถุระเบิดไปทําลายได  
            14.17.2 กระสุนที่จะเผาดินระเบิดออก ตองวางนอนเรียงเปนกลุมไมเกิน 6 
นัด  โดยใหดานชองชนวนเปดหันไปทางเดียวกันในทิศทางที่ไมตานลม  แตละกลุมตองวางหางกันไมนอย



กวา 12 ฟุต (4 เมตร) เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดการระเบิดเปนกลุมกอนหากกองใดกองหนึ่งเกิดระเบิดขึ้น   
ถาตองการทําลายครั้งละมากกวา 6 นัด ตองทําการทดลองทําลายดวยการระเบิดทีละขั้น จนทราบถึงขีด
ความปลอดภัยจากการระเบิดของปริมาณวัตถุระเบิดที่บรรจุอยูในลูกกระสุนแลว จึงใชปริมาณที่ไดจาก
การทดลองนั้นเปนเกณฑกําหนดในการเผา ดินควันนอยสามารถนํามาใชจุดเผาดินระเบิดในลูกกระสุนได  

14.17.3 เศษผาชุบนํ้ามัน วัสดุที่ลุกไหมได  เชน  เศษไม สามารถนํามาใชเผา 
วัตถุระเบิดที่บรรจุในลูกกระสุนได แตหามใสเขาไปในชองชนวน  
            14.17.4  หามเจาหนาที่กลับเขาไปในพื้นที่เผาทําลาย จนกวาผูควบคุมได
ตรวจดูแลววาวัตถุระเบิดไดลุกไหมหมดแลว  
   14.17.5  ลูกกระสุนที่เผาดินระเบิดออกแลว  ตองนํามาตรวจใหแนใจวาไมมี
เศษวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู   กอนที่จะจายลูกกระสุนไปใชงานอ่ืน ๆ  
       14.18  จรวดและอาวุธนําวิถี   จรวดขนาดเล็กสามารถทําลายได เชนเดียวกันกับ
กระสุนปนใหญ  โดยถอดสวนขับเคลื่อนออกแยกทําลายตางหาก การทําลายจรวดที่ดานนอก   จะตอง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากสวนขับเคลื่อนซ่ึงอาจกระเด็นไปเปนระยะทางไกลๆ   จรวดขนาดใหญ
และอาวุธนําวิถีที่ดานนอกที่หัวรบบรรจุวัตถุระเบิดแรงสูง ตองใหเจาหนาที่ทําลายประจําเทานั้นทําลาย ณ 
ที่ตรวจพบ  
       14.19 กระสุนเคมี  
            14.19.1 สารเคมีอันตราย ,สารพิษ และกระสุนเคมี จะตองทําลายโดยมี
คําแนะนําพิเศษจากกรมวิทยาศาสตรทหารบก  และภายใตการกํากับดูแล โดยใกลชิดของผูชํานาญการ
ทางเคมี  
            14.19.2  กระสุนควัน  ,  แกสน้ําตา   และสารเพลิง    ทําลายไดใน
จํานวนจํากัดทั้งการเผา  และ  การระเบิด  
            14.19.3  วิธีทําลายกระสุนเคมี ดูไดจาก FM 9-15    และภาคผนวก ค 
       14.20  สิ่งที่มีอันตรายหลายอยางรวมกัน   สิ่งที่มีอันตรายจากวัตถุระเบิดสองอยางขึ้น
ไป จะตองทําลายดวยความระมัดระวัง และตองคํานึงถึงอันตรายที่อาจหลงเหลืออยูอีกดวย เชน ดินบอก
ตําบลกระสุนตก เอ็ม 1 เอ 1 มีดินดําที่สามารถทําลายดวยการเผาในหลุม แตกลไกในการจุดอาจยัง
สมบูรณอยู  และอาจกระเด็นออกจากหลุมได  จึงตองปองกันไมใหกระเด็นออกจากหลุม โดยใชแผนเหล็ก
หรือไมปดปากหลุม  เปนตน 
 

ตอนที่ 8 
การกวาดลางสนามยิงปน 

  ขอ 15  สนามยิงปน เปนสถานที่มีอันตรายจากสะเก็ดระเบิดระหวางการฝกยิงปนและกระสุนที่ยัง
ไมระเบิดซึ่งเหลืออยูหลังการฝกยิง จึงตองปองกันบุคคลผูไมเกี่ยวของเขาไปในสนามยิงปน และหามหยิบ
ยกหรือเคลื่อนยายกระสุนดานนอก เพราะกลไกในขบวนการจุดระเบิดอาจอยูในสภาพพรอมทํางานแลว 
                       15.1 การกวาดลางสนามยิงปน ผูบังคับหนวยรับผิดชอบสนามยิงปนตองดําเนินการ
ดังน้ี  



                  15.1.1  ตองกวาดลางสนามยิงปนทุกวัน เม่ือทําการยิงกระสุนปนเล็ก, 
กระสุนปนใหญ   และกระสุนอ่ืนๆ, ขวางลูกระเบิด , วางทุนระเบิด หรือมีการใชดินระเบิด  
               15.1.1.1 ตองทําการกวาดลางกระสุนปนเล็ก ณ ที่ตั้งยิง เม่ือจบการยิงทุก
ครั้ง  
                           15.1.1.2  ลูกระเบิดขวางที่ดานหรือดินระเบิดดาน  จะตองทําการ
นิรภัย  หรือทําลาย กอนทําการฝกตอไป ตองทําการกวาดลางสนามยิงปนเม่ือสิ้นสุดการฝกในแตละวัน 
เพ่ือไมใหมีวัตถุระเบิดเหลือคางอยูในสนาม กอนเขาไปเก็บกูหรือทําลายลูกระเบิดขวางดานตองรออยาง
นอย 30 นาที  
   15.1.2  ตองกวาดลางสนามยิงปนตามระยะเวลา เม่ือทําการยิงลูกระเบิดยิง
จากเครื่องยิงลูกระเบิด ,  กระสุนปนใหญ , ลูกระเบิดยิงจากปนเล็ก , จรวด   หรืออาวุธนําวิถี  โดยให
พิจารณากระทําตามความจําเปน เพ่ือใหการฝก การประลองยุทธ ดําเนินตอไปไดโดยปลอดภัย  หรือเพ่ือ
ไมใหมีกระสุนดานสะสมอยูในสนามยิงปนมากเกินไป       
    15.1.2.1  ตองทําบันทึกตําบลกระสุนตกแลวไมระเบิดไวในแตละวัน 
เพ่ือใหมีความปลอดภัยตอเจาหนาที่  และอํานวยความสะดวกในการกวาดลางสนาม  ระหวางการตรวจ
คน  ใหทําเครื่องหมายตําบลกระสุนดานไวใหชัดเจน เพ่ือชวยใหทําลายไดโดยปลอดภัย   
                  15.1.2.2  กระสุนที่ตกนอกเขตสนาม นอกยานตําบลกระสุนตก นอก
เขตความปลอดภัย หรือนอกพื้นที่ราชการ  ตองรีบเก็บกู หรือทําลายทันที    เพ่ือปองกันอันตรายที่จะ
เกดิขึ้นตอบุคคลและทรัพยสิน  
                  15.1.2.3  การกวาดลางสนามที่ใชยิงกระสุนปรับปรุง(ICM) ตอง
ปฏิบัติดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากกระสุน ICM ที่ดาน มีอันตรายมากจากลักษณะการออกแบบ 
ขนาด และการใชชนวนที่มีความไวสูง การยิงกระสุน ICM ตองจํากัดใหยิงตามตําบลกระสุนตกที่ระบุไว  
                  15.1.2.4 การกวาดลางสนามยิงปนตามระยะเวลา ใหกวาดลางเฉพาะ
บนพ้ืนดินเทานั้น สําหรับกระสุนดานที่หลงเหลือใตพ้ืนดิน ใหขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่ทําลายจาก
หนวยทําลายลางวัตถุระเบิดในพื้นที่ตามความจําเปน  
            15.1.3  การปฏิบัติทุกขั้นตอนในการเก็บกูกระสุนดานไปทําลายที่อ่ืน ตอง
กระทําโดยเจาหนาที่ทําลายประจําเทานั้น 
            15.1.4  หามถอดแยกกระสุนดานนอกเปนอันขาด การเคลื่อนไหว หรือการ
กลิ้งลูกกระสุนที่ยิงไปแลวไมระเบิดเปนอันตรายอยางมาก อาจทําใหชิ้นสวนภายในชนวนเคลื่อนไหว เปน
เหตุใหเกิดระเบิดขึ้น 
            15.1.5  กระสุนดานในสนามยิงปน เชน กระสุนปนใหญ , ลูกระเบดิ
ขวาง ฯลฯ   ใหทําลาย ณ ที่ตรวจพบดวยวิธีการระเบิด กระสุนที่มีเปลือกหนา สามารถใชดินคอมโป
ซิชั่น-ซี  ปนเปนรูปกรวยดินโพรงสําหรับทําลายได   การเขาหากระสุนดานเพื่อวางดินระเบิดทําลายตอง
กระทําโดยผูชํานาญทําการวางดินระเบิดทําลายใหชิดกับกระสุนดานอยางระมัดระวังโดยไมใหกระสุนดาน
ขยับเขยื้อน  ถาทําไดก็ใหวางดินระเบิดดานบนของกระสุนดาน ใชการปฏิบัติเชนเดียวกับการทําลาย
กระสุนปนใหญในขอ 14.11 ใหใชกระสอบทรายหรือดินกองลอมรอบเพ่ือจํากัดระยะสะเก็ดระเบิดตาม
ความเหมาะสม  



            15.1.6 เจาหนาที่ทุกคนซึ่งอยูในยานอันตราย จะตองเขาที่กําบังซ่ึงอยูหางจาก
หลุมระเบิดไมนอยกวา  300 ฟุต (92 เมตร) เม่ือทําการจุดระเบิดทําลายกระสุนปนใหญบนพ้ืนดินที่ไม
มีสิ่งกําบังที่เหมาะสม  เน่ืองจากสะเก็ดระเบิด  อาจกระเด็นไปทุกทิศทางไดถึง 1,000 หลา (915 
เมตร) เม่ือทําการทําลายยุทโธปกรณกระสุนที่มีวัตถุระเบิดมากกวา 100 ปอนด จะตองอยูหางจากหลุม
ระเบิดไมนอยกวาระยะอาคารที่พักอาศัยที่กําหนดตามระเบียบกองทพับกวาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัถุระเบิดที่มีผลบังคับใชในปจจุบันแมจะมีที่กําบังสะเก็ดระเบิดที่เหมาะสมก็ตาม ในการทําลายกระสุน
ดานในสนามยิงปนใหปฏิบัติตามขอ 14.11 ลูกระเบิดอากาศถายภาพ ใหทําลายตามขอ 14.5.3  และ
ตองปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกประการ  
   15.1.7  การทําลายดินบอกตําบลกระสุนตก  (ดินดํา)  ของลูกระเบิดอากาศ
ฝกขนาด 100 ปอนด  เอ็ม 38 เอ 2  ตองทําลายดวยวิธีระเบิด ณ ที่ตรวจพบ ใหใชแทงดินระเบิดหรือ
ฝกแคระเบิด   ยาว 15 น้ิว   มวนเปนขด   วางที่ดินบอกตําบลกระสุนตก    ใชเทปยึดติดไวแลวจุด
ระเบิดดวยเชื้อปะทุชนวน  การทําลายเฉพาะดินบอกตําบลกระสุนตกซึ่งใชการไมไดแตละอัน   ใหใชฝก
แคระเบิดพันรอบดินบอกตําบลกระสุนตก 2 รอบ  ใชเทปยึดติดไว  แลวจุดระเบิดดวยระบบเชื้อปะทุ
ชนวน  
           15.2  หลังจากไดทําลายกระสุนดานเสร็จแลว   นายทหารผูรับผิดชอบจะตองกํากับ
ดูแล การตรวจคนใหทั่วพ้ืนที่ เพ่ือใหแนใจวาไมมีกระสุนดานหลงเหลืออยูในสนามยิงปน  
 

ตอนที่ 9 
ขอกําหนดอื่น ๆ 

ขอ 16   อํานาจในการวางระเบียบปลีกยอยเพ่ือความสะดวก  เรียบรอยในการปฏิบัติ ใหเจากรม
สรรพาวุธทหารบก และเจากรมวิทยาศาสตรทหารบก ตราระเบียบปลีกยอยและขอกําหนดอื่นๆ ในสวนที่ 
เกี่ยวของ ตามที่ระบุไวในระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่                    กุมภาพันธ      พ.ศ.  2547  

       พล.อ. 

               ( ชัยสิทธิ์  ชินวัตร )  
             ผบ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สารบัญผนวก 
                       
ผนวก ก   ระบบการจุดระเบิด   ประกอบระเบียบกองทัพบก      
     วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547  

1. กลาวทั่วไป           
2. ระบบเชื้อปะทุชนวน          
3. ระบบไฟฟา           
4. การจุดระเบิดโดยใชฝกแคระเบิด        
5. ระบบจุดระเบิดคู          

ผนวก ข   อันตรายจากไฟฟา   ประกอบระเบียบกองทัพบก      

       วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 
1. ตาราง ข-1 ระยะปลอดภัยต่ําสุดระหวางเครื่องสงวิทยุ    

กับการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา        
2. ตาราง ข-2 ระยะปลอดภัยต่ําสุดจากเครื่องสงวิทยุเคลื่อนที่ 

กับการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา        
3. ตาราง ข-3 ระยะปลอดภัยต่ําสุดระหวางเครื่องสง TV และ FM  

กับการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา        
ผนวก  ค  การทําลายกระสุนเคมี   ประกอบระเบียบกองทัพบก      

    วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด  พ.ศ. 2547      

1. กลาวทั่วไป           
2. การเลือกพื้นที่          
3. การเลือกวิธีทําลาย          
4. การเผาในหลุมเปด          
5. การเผาในหลุมปด          
6. การเจาะเปลือก          
7. การทําลายพิษดวยวิธีเคมี         
8. การระเบิด           
9. การตม           



10. การฝงดิน         
  

ผนวก  ง  การวางดินระเบิดทําลายกระสุนชนิดตางๆ   ประกอบระเบียบกองทัพบก   
   วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด  พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป           
2. กระสุนชนิดระเบิด          
3. กระสุนชนิดระเบิดตอสูรถถัง         
4. กระสุนควันฟอสฟอรัส         

 
5. กระสุนชนิดขับออกทางทาย         
6. กระสุนชนิดสังหาร          
7. กระสุนชนิดระเบิดมีจรวดขับชวย        
8. จรวด           
9. กระสุนที่ใชชนวนความไวสูง         
10. องคประกอบที่มีวัตถุระเบิด       

  
ผนวก  จ  กฎแหงความปลอดภัย    ประกอบระเบียบกองทัพบก      

    วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. ขอปฏิบัติทั่วไป          
2. ขอควรระวังในการทําลายวัตถุระเบิดที่ไมใชดินเริ่มดวยการเผา    
3. ขอควรระวังในการทําลายดินดําดวยการเผา       
4. ขอควรระวังในการทําลายไดนาไมทพลเรือนดวยการเผา     
5. ขอควรระวังในการทําลายดินควันนอยดวยการเผา      
6. ขอควรระวังในการทําลายดวยการระเบิด       
7. ขอควรระวังในการทําลายดวยน้ํายาเคมี       

ผนวก   ฉ  การทําลายดวยการเผา    ประกอบระเบียบกองทัพบก      
                  วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป           
2. การเตรียมการขั้นตน         
3. ปริมาณ-ระยะ เพ่ือความปลอดภัย        
4. กรรมวิธีที่ตองดําเนินการ         
5. การปฏิบัติระหวางการเผาทําลาย        
6. การทําลายวัตถุระเบิดแรงสูงที่ไมใชดินเริ่มดวยการเผา     
7. การทําลายดินดําดวยการเผา        



8. การทําลายไดนาไมทพลเรือนดวยการเผา       
9. การเผาทําลายดินควันนอย         

ผนวก  ช  การทําลายดวยการระเบิด   ประกอบระเบียบกองทัพบก      
    วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป           
2. การเตรียมการขั้นตน         
3. ปริมาณ-ระยะ เพ่ือความปลอดภัย        
4. กรรมวิธีที่ตองดําเนินการ         
5. การปฏิบัติระหวางการระเบิดทําลาย        
6. การทําลายวัตถุระเบิดแรงสูงดวยการระเบิด       

 
ผนวก  ซ  การขนยายกระสุนและวัตถุระเบิดทางรถยนต  ประกอบระเบียบกองทัพบก   
                 วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด  พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป           
2. การปองกันอันตรายที่เกิดจากเพลิง        
3. การควบคุมขบวน          
4. วิธีการบรรทุกในรถยนต         
5. การตรวจรถที่จะบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด      
6. ผูรับกระสุนและวัตถุระเบิด         
7. เครื่องหมายของรถยนตบรรทุกกระสุน ,วัตถุระเบิด      
8. การปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ         
9. การพิจารณาเสนทางขนยายกระสุนและวัตถุระเบิด      
10. การใชรถยนตทหาร        

  
ผนวก  ด  มาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด  ประกอบระเบียบกองทัพบก     

    วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป           
2. มาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด        
3. การทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด       
4. ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด      
5. การพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด     
6. การปรับยายเจาหนาที่ทําลายประจํา        

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



ผนวก     ก    ระบบการจุดระเบิด   ประกอบระเบียบกองทัพบก 
        วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด  พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป ระบบการจุดระเบิดที่ใชทั่วไปมี 2 ระบบ คือ ระบบเชื้อปะทุชนวน และระบบไฟฟา ซ่ึง
สามารถใชในการจุดระเบิดไดเชนเดียวกัน แตมีวิธีการเตรียมการจุดระเบิดและการใชวัสดุที่แตกตางกัน  
2. ระบบเชื้อปะทุชนวน  ประกอบดวยเชื้อปะทุชนวน  เปนตัวใหคลื่นการระเบิดเพียงพอสําหรับจุด
ระเบิด มีฝกแคเวลาเปนตัวสงเปลวไฟไปจุดเชื้อปะทุ และใชเครื่องจุดฝกแคเวลาหรือไมขีดไฟเปนตัวจุดฝก
แคเวลา  หามใชไฟแช็กเปนตัวจุดฝกแคเวลา มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังน้ี 
  2.1 ตัดปลายสายฝกแคเวลาขดที่นําออกมาใชในวันน้ันออกทิ้งประมาณ 6 น้ิว เพ่ือปองกัน
ความชื้น 

2.2. ตัดฝกแคเวลายาว 1 ฟุต ทําการทดสอบอัตราการลุกไหมเพ่ือคํานวณหาความยาวของฝก
แคเวลาตามที่ตองการใหถวงเวลา ตามปกติจะมีอัตราการลุกไหม ประมาณ 30-45 วินาที ตอ 1 ฟุต   

2.3 ตัดฝกแคเวลาใหยาวเพียงพอในการถวงเวลาแตตองไมนอยกวา 3 ฟุต เพ่ือใหผูจุดระเบิด
สามารถเดินตามปกติออกไปอยูในระยะปลอดภัยไดกอนการระเบิด  

2.4 สถานที่ในการทดสอบอัตราการลุกไหมของฝกแคเวลา, ที่เก็บเชื้อปะทุ,  ที่เก็บวัตถุระเบิด 
และ สถานที่เตรียมดินระเบิด ตองอยูหางกันไมนอยกวา   25  ฟุต  

2.5 ตรวจเชื้อปะทุชนวนโดยเขยาใหสิ่งสกปรกออกจากหลอดเชื้อปะทุ และประกอบเขากับปลาย
ฝกแคเวลา ใสใหปลายฝกแคเวลาถึงดินจุดในเชื้อปะทุโดยตองปฏิบัติอยางประณีต แลวใชคีมบีบเชื้อปะทุ
บีบหางจากปากหลอดเชื้อปะทุประมาณ  1/8 ถึง 1/4 น้ิว  

2.6 ในการเตรียมเชื้อปะทุชนวนครั้งหน่ึงๆ ในแตละพ้ืนที่ หามเตรียมเกิน  6  ชุด  
2.7 ประกอบเชื้อปะทุที่เตรียมไวเขากับแทงดินระเบิด โดยใชจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ หรือใชเทป

พันติดกับดินระเบิด ขณะประกอบตองอยูหางจากพื้นที่อันตรายอื่นๆ ไมนอยกวา 25 ฟุต เม่ือแลวเสร็จก็
พรอมที่จะทําการจุดระเบิดได  

2.8 ดินระเบิดที่พรอมจะทําลายนั้น หามอยูในที่เดียวกันมากกวา 1 ชุด ยกเวนการจุดระเบิดคู  
2.9 การจุดระเบิดดาน จะตองรอคอยอยางนอย 30 นาที ภายหลังจากเวลาที่คาดวาจะระเบิดได

ผานพนไปแลว จึงจะเขาไปตรวจสอบได 
3. ระบบไฟฟา ใชกระแสไฟฟาจากตูจุดระเบิด สงผานสายไฟจุดระเบิด และสายไฟเชื้อปะทุไฟฟาไปจุด
เชื้อปะทุไฟฟา ซ่ึงจําเปนตองมีเชื้อปะทุไฟฟา สายไฟจุดระเบิดและตูจุดระเบิด มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังน้ี 
      3.1 กําหนดจุดที่มีอันตรายตางๆ ใหอยูหางกันตามระยะที่ปลอดภัยแลว   ทําการทดสอบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบจุดระเบิด  
       3.2 ทดสอบสายไฟจุดระเบิดและเชื้อปะทุไฟฟา เพ่ือดูความตอเน่ืองของวงจร เสร็จแลวใหพันทบ
สายไฟทั้งสองไวดวยกันเพ่ือปองกันการรับประจุไฟฟา  โดยใหแกะออกจากกันเม่ือตองการตอสายไฟฟา
เทานั้น  
      3.3 ตอสายไฟเชื้อปะทุไฟฟาเขากับสายไฟจุดระเบิด แลวประกอบเขากับดินระเบิด  โดยใชจุก
เกลียวเสียบเชื้อปะทุ , ใชเทปพัน หรือใชสายไฟผูกติดกับแทงดินระเบิด  



      3.4 ทดสอบความบกพรองวงจรรวม ดวยเครื่องมือมาตรฐานสําหรับทดสอบวงจรจุดระเบิด 
      3.5 มอบหมายใหบุคคลผูเดียวเทานั้น รับผิดชอบในการการตอสายไฟ, ทดสอบวงจร, ถือตูจุด
ระเบิด, ตอวงจรเขากับตูจุดระเบิด และจุดระเบิด เพ่ือความปลอดภัย 
      3.6 เม่ือเตรียมทุกอยางพรอมแลวจึงตอสายไฟกับตูจุดระเบิด และทําการจุดระเบิด  
      3.7 การจุดระเบิดดวยระบบไฟฟาเหนือพ้ืนดินดาน ใหเขาไปตรวจสอบไดทันที ยกเวนใชระบบ
จุดระเบิดคูหรือจุดระเบิดใตพ้ืนดิน  
4. การจุดระเบิดโดยใชฝกแคระเบิด     ฝกแคระเบิดสามารถจุดไดดวยระบบเชื้อปะทุชนวนและระบบ
ไฟฟา  สามารถตอพวงดินระเบิดหลายจุดใหระเบิดพรอมกันได เหมาะในการจุดระเบิดทําลายใตนํ้าและใต
พ้ืนดินโดยใหเชื้อปะทุอยูเหนือนํ้าหรือพ้ืนดิน  
      4.1. การประกอบฝกแคระเบิดเขากับระบบจุดระเบิด ใหวางเชื้อปะทุทาบกับฝกแคระเบิดหาง
จากปลายสาย 6 น้ิว แลวใชดาย ลวด ผา หรือ เทปพันใหติดกันไว  
      4.2 ประกอบฝกแคระเบิดเขากับแทงดินระเบิดดวยเง่ือนฝกดาบ  ถาใชดินระเบิดพลาสติกใหใช
เง่ือนขมวดฝงในดินระเบิด  
      4.3 การจุดดินระเบิดหลายจุดใหระเบิดพรอมกัน ตองตอสายแยกจากสายหลัก(Main) โดย
ใชคลิ๊ปยึดฝกแคระเบิดหรือผูกดวยเง่ือนสมอสองชั้น ใหมีมุมระหวางสายแยกกับสายหลักจากทิศทางการ
จุดไมนอยกวา 90 องศา เพ่ือปองกันสายแยกถูกตัดขาดจากสายหลักโดยไมระเบิด 
      4.4. หามตอสายแยกไขวกับสายหลัก เพ่ือปองกันการตัดกันขาด  
      4.5 การจุดระเบิดดวยฝกแคระเบิดดาน   

4.5.1 ถาเชื้อปะทุชนวนไมทํางาน ตองรออยางนอย 30 นาที จึงเขาไปตรวจสอบ  
4.5.2 ถาเชื้อปะทุไฟฟาไมทํางานใหปลดสายไฟจากตูจุดระเบิด แลวเขาไปตรวจสอบได   
4.5.3 ถาเชื้อปะทุชนวนหรือเชื้อปะทุไฟฟาทํางานแลว แตฝกแคระเบิดไมทํางาน

สามารถเขาไปตรวจสอบไดทันที  
4.5.4 ถาฝกแคระเบิดไดระเบิดไปแลว แตดินระเบิดไมระเบิด ใหรอดูจนแนใจวาดิน

ระเบิดไมลุกไหม จึงเขาไปตรวจสอบ ถาดินระเบิดฝงอยูใตดินจะตองรออยางนอย 30 นาที  
5. ระบบจุดระเบิดคู ระบบจุดระเบิดคูทําใหการจุดระเบิดทําไดแนนอนยิ่งขึ้น  จึงใหใชระบบจุดระเบิดคู
ในการทําลายเทาที่จะทําได  

5.1 การเตรียมดินจุดระเบิดคูประกอบดวย ระบบจุดระเบิดสองชุดที่เปนอิสระแกกัน  ซ่ึงแตละชุด
จะทําหนาที่เปนตัวจุดระเบิดใหกับดินระเบิดชุดเดียวกัน ไดแก 

5.1.1 ระบบไฟฟาสองระบบ  
5.1.2 ระบบเชื้อปะทุชนวนสองระบบ 
5.1.3 ระบบคูผสม คือ ระบบเชื้อปะทุชนวน และระบบไฟฟาอยางละระบบ 

5.2 การจุดระเบิดคูดาน การเขาไปตรวจสอบยอมมีอันตรายตอเจาหนาที่ จึงใหรออยางนอย 30 
นาที กอนเขาไปตรวจสอบ ไมวาจะเปนการจุดระบบคูดวยระบบใดๆ    
     หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดจาก FM 5-25   



ผนวก   ข   อันตรายจากไฟฟา     ประกอบระเบียบกองทัพบก  
     วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. เมื่อใชเชื้อปะทุไฟฟา และจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา ตองปฏิบัติตามขอควรระมัดระวังเปนพิเศษ  
2. เชื้อปะทุไฟฟาและวงจรจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา มีโอกาสรับประจุไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ภายนอกจนถึงระดับอันตราย เชน ไฟฟาสถิตย กระแสเหนี่ยวนํา เครื่องสงวิทยุ สายไฟฟาแรงสูง เรดาร 
และเครื่องถายทอดโทรทัศน เปนตน จึงตองปฏิบัติตามขอควรระมัดระวัง เพ่ือลดโอกาสในการระเบิดกอน
กําหนด  
3. การขนสงเชื้อปะทุไฟฟา  ตองขนสงในกลองโลหะที่มีการปองกันการแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา   
เชน กลองกระสุน หรือ ถังโลหะ ซ่ึงเปนสื่อไฟฟาติดตอกันตลอดเมื่อปดฝาแลว กระปองสีเปลาที่มีขอบ
สองชั้น ถังโลหะกันนํ้า เปนตน เน่ืองจากสถานที่ซ่ึงขนสงเชื้อปะทุไฟฟาผานไปนั้น  อาจมีคลื่น
แมเหล็กไฟฟาอยู 
4.  รายละเอียดเก่ียวกับการใชเชื้อปะทุ ดูไดจาก FM  5-25 และ TM  9-1375-213-12  
5. การจุดระเบิดกอนกําหนดของเชื้อปะทุไฟฟา จากกระแสเหนี่ยวนําของคลื่นวิทยุ (RF) มีโอกาส
เกิดขึ้นได ระยะปลอดภัยต่ําสุดที่จะทําการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟาโดยปลอดภัยตาม ตาราง ข-1, ข-2, 
ข-3 
6. หามทําการจุดระเบิดหรือทําลายวัตถุระเบิด ระหวางที่มีพายุฟาคะนอง หรือพายุฝุน, ทราย, หิมะ  
ที่รุนแรงพอที่จะเกิดไฟฟาสถิตยในบรรยากาศได เม่ือเริ่มมีพายุดังกลาว ตองระงับการปฏิบัติการทุกอยาง 
ใหตอลัดวงจรเชื้อปะทุไฟฟาและสายไฟไว เจาหนาที่ทุกคนตองออกจากพื้นที่ทําลายไปอยูในที่ปลอดภัย  
         ตาราง ข-1 ระยะปลอดภัยต่ําสุดระหวางเครื่องสงวิทยุกับการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา 
 

กําลังเครื่องสง (วัตต) ระยะปลอดภัยต่ําสุด (ฟุต) 
 เครื่องสง AM เครื่องสง HF ที่ไมใช 

AM 
100 750 750 
500 750 1,700 

1,000 750 2,400 
4,000    750           4,800 
5,000    850           5,500 

10,000  1,300          7,600 
25,000  2,000          12,000 

50,0001*   2,800         17,000 
100,000 3,900 24,000 

500,0002*  8,800          55,000 
                                        
 
      



      1 * กําลังเครื่องสงสูงสุดทางพาณิชยของสหรัฐอเมริกา อยูในยาน 0.535 - 1.605 MHZ  
      2 * กําลังเครื่องสงสูงสุดระหวางประเทศ  
      ตาราง ข-2 ระยะปลอดภัยต่ําสุดจากเครื่องสงวิทยุ เคลื่อนที่กับการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา 
 

 

 ระยะปลอดภัยต่ําสุด (ฟุต) 

 RF(MH
Z) 

HF(MH
Z) 

VHF(M
HZ) 

VHF(M
HZ) 

UHF(M
HZ) 

 1.6 - 3.4 
ทางพาณิชย 

28 - 
29.7

สมัครเลน 

35 - 36
สาธารณะ 

144 - 
148

สมัครเลน 

450 - 
460

สาธารณะ 

กําลังเครื่องสง 
(วัตต) 

  42 - 44   
สาธารณะ
50 -54
สมัครเลน 

150.8-
161.6
สาธารณะ 

 

 

51*
 

     

10 40 100 40 15 10 

50 90 220 90 35 20 

100 125 310 130 50 30 

1802*
 

     

250 200 490     205 75 45 

5003*
 

  290 
  

6004*
 300 760  315 115 70 

1,0005*
 400 980  410 150 90 

10,0006*  1,250 
 1,300 

  

                 
1.* วิทยุ WALKIE TALKIE (26.96 - 27.23 MHZ) ระยะปลอดภัยต่ําสุด 5 ฟุต  
2.* กําลังสงสูงสุดของสถานีเคลื่อนที่ระบบ VHF 2-WAY (150.8 - 161.6 MHZ)  สถานี
ประจําที่ 
     และสถานีเคลื่อนที่ระบบ UHF 2-WAY (450 - 460 MHZ)  
3.* กําลังสูงสุดของสถานีประจําที่ และสถานีเคลื่อนที่ขนาดใหญ ระบบ VHF 2-WAY 35-44 
MHZ  
4.* กําลังสูงสุดของสถานีประจําที่ระบบ VHF 2 WAY (150.8 - 161.6 MHZ)  
5.*  กําลังสูงสุดของสถานีวิทยุเคลื่อนที่สมัครเลน  
6.*  กําลังสูงสุดของสถานีคลื่น 42 -44 MHZ และคลื่น 1.6 - 1.8 MHZ  
 
    



    ตาราง ข-3 ระยะปลอดภัยต่ําสุดระหวางเครื่องสง TV และ FM กับการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา  
 

  
  ระยะปลอดภัยต่ําสุด (ฟุต) 

กําลังสง (วัตต) ชอง 2 - 6 และ 
FM 

ชอง 7 - 13 UHF 

1,000 1,000 750 600 
10,000 1,800 1,300 600 

100,0001* 3,200 2,300 1,100 
316,0002* 4,300 3,000 1,450 
1,000,000 5,800 4,000 2,000 

5,000,0003* 9,000 5,200 3,000 
10,000,000 10,200 7,400 3,500 

100,000,000   6,000 
                                                            
  

1.*  กําลังสงสูงสุด ของเครื่องสง TV ชอง 2 - 6 และ เครื่องสง FM (88-108 MHZ) 
2.*  กําลังสงสูงสุด ของเครื่องสง TV ชอง  7 - 13  
3.*  กําลังสงสูงสุด ของเครื่องสง TV ชอง 14 - 83                               

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก   ค   การทําลายกระสุนเคมี     ประกอบระเบียบกองทัพบก 
                 วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547  

1. กลาวทั่วไป  ใหใชผนวกนี้ ในการทําลายกระสุนเคมีโดยทั่วไป สําหรับการทําลายกระสุนเคมีอันตราย 
ตองรับคําแนะนําจากกรมวิทยาศาสตรทหารบก โดยมีเจาหนาที่เคมีกํากับดูแลโดยใกลชิด  และจะตองมี
อุปกรณปองกันที่เพียงพอ  
2. การเลือกพื้นที ่การทําลายกระสุนเคมี ตองพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของดังน้ี  

ก. ทิศทางลม  จะตองพิจารณาถึงทิศทางลม เพ่ือไมใหไอพิษพัดไปทางที่พักอาศัย หรือพ้ืนที่ยึด
ครองของฝายเรา พ้ืนที่น้ีตองอยูใตลมและหางจากที่พักอาศัย  ถาเปนบริเวณที่ปราศจากผูคนจะดีมาก 

ข. ภูมิประเทศ ตองเปนที่สูงที่โลงแจง เพ่ือใหสารเคมีแพรกระจายออกไปไดดี ถาเปนปาทึบจะทํา
ใหสารเคมีตกคางอยูในบริเวณนั้นไดนาน  
      ค. หางไกลจากพื้นที่สําคัญ  พ้ืนที่ทําลายจะตองอยูใตลม และตองอยูหางจากพื้นที่สําคัญอ่ืนๆ อีก 
เชน คลังกระสุน อาคารที่พักอาศัย สนามฝก ทางรถยนต ทางรถไฟ และสนามบิน เพ่ือลดอันตรายจาก
สะเก็ดระเบิดและหมอกควันสารเคมี  
     ง. การเตรียมพ้ืนที ่ รัศมีไมนอยกวา 60 เมตร ตองปราศจากวัสดุที่ติดไฟได เพ่ือปองกันไฟลาม
ไปโดยไมมีการควบคุม พ้ืนที่ทําลายนี้ตองกําหนดใหเปนพ้ืนที่หวงหาม และตองลอมร้ัวและติดปายไวถา
ตองการใชตอไป  
      จ. อุปกรณการเตือนภัย ตองมีอุปกรณการเตือนภัยที่มองเห็นไดและมีเสียง เชน ธง ไซเรน ฯลฯ  
      ฉ. พ้ืนที่หามเขา ตองกําหนดพื้นที่หามเขา เพ่ือปองกันผูที่ไมมีการปองกันเขาไปในพื้นที่ที่มีกลุม
ควัน หรือสารพิษในระหวางที่ยังมีอันตรายอยู  ตองพิจารณาขนาดของพื้นที่ไวกอนและกําหนดขีดจํากัด
ตามจํานวนและชนิดของสารเคมีที่จะทําลาย หรือพิจารณาจํานวนสารเคมีในการทําลายแตละครั้ง โดย
คํานึงถึงระยะอันตรายใตทิศทางลม ตองปดกั้นเสนทางเขาออกพื้นที่และทําเครื่องหมายไว  
      ช. สถานีใหความชวยเหลือ ตองมีที่พยาบาล ที่ทําลายลางพิษสําหรับเจาหนาที่ และเครื่องมือ
ดับเพลิงไวพรอมในระหวางการทําลาย สถานีใหความชวยเหลือน้ีอาจมีความจําเปนนอยลงถามีสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ อยูใกล  
      ซ. ที่กําบัง ตองมีที่กําบังเพ่ือปองกันเจาหนาที่จากสะเก็ดระเบิดเชนเดียวกับการทําลายทั่วไป  
      ฌ. การสื่อสาร ตองมีเครื่องมือสื่อสารจากพื้นที่ทําลายไปยังสถานีพยาบาลและสถานีดับเพลิง  
      ญ.เสื้อผาปองกัน เจาหนาที่ตองสวมเสื้อผาปองกันที่เหมาะสมตามอันตรายของสารเคมีที่ทําลาย 
3. การเลือกวิธีทําลาย การทําใหหมดสภาพโดยสารทําลายลางพิษสารเคมี เปนวิธีดีที่สุดในการทําลาย
สารเคมีอันตรายจํานวนนอย (นอยกวา 25 ปอนด) และสารเคมีชนิดไรสมรรถภาพจํานวนไมจํากัด  
4. การเผาในหลุมเปด  สามารถใชทําลายสารพุพอง (ลูวิไซดจํานวนมาก) สารประสาท  (ยกเวน GB 
และ VX ในยามปกติ)  สารปราบจลาจล  สารเพลิง และสารควัน   
      ก. หลุมตองลึกเพียงพอใหกองวัสดุติดไฟได  เชน เศษไม เปนตน สูงอยางนอย 2 ฟุต โดยวาง
ใตสิ่งที่จะเผาทําลายและใหสวนบนของสิ่งที่จะเผาทําลายนั้นต่ํากวาปากหลุมไมนอยกวา 1 ฟุต  การ



ทําลายกระสุนเคมีจํานวนมากตองใชหลุมที่ลึกกวา เพ่ือสามารถใสวัสดุติดไฟไดมาก ทําใหลุกไหมไดนาน
และมีความรอนมากขึ้น อีกทั้งชวยลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดของกระสุนที่มีเปลือกหนาดวย  
      ข. หลุมตองกวางพอใหกองวัสดุติดไฟไดยื่นออกจากสิ่งที่จะเผาทําลายไมนอยกวาดานละ 3 ฟุต  
      ค. ใหใชนํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันเครื่องฉีดไฟ หรือ นํ้ามันดีเซล เทราดกองวัสดุที่ติดไฟได เพ่ือใหจุด
ไฟติดไดเร็วขึ้นและชวยในการลุกไหม   แตหามใชนํ้ามันเบนซิน  
      ง. กระสุนที่มีเปลือกหนา  ตองใชดินโพรงเจาะเปดเปลือกพรอมกับการจุดเผา  ทั้งน้ีเพ่ือใหสาร 
เคมีออกมาในเปลวไฟทีละนอย ถาไมเจาะเปลือกอาจเกิดการระเบิดจากความดันที่เกิดขึ้นในลูกกระสุน ทํา
ใหทําลายสารพิษไดไมหมด ตองพิจารณาใชดินโพรงขนาดเล็กในการเจาะเปดเปลือกกระสุน  โดยไมใหลูก
กระสุนกระเด็นออกจากหลุม  และเพ่ือใหสารเคมีออกมาไดนอยที่สุดเทาที่จะทําไดจนกวาไฟจะลุกไหม
เต็มที่ และมีความรอนพอ  
      จ. ตองเอาสวนวัตถุระเบิดในลูกกระสุนออกกอนทําการเผาเทาที่จะทําได ถาทําไมไดการเจาะเปด
เปลือกจะตองกระทําโดยไมใหหลอดดินระเบิดเกิดการระเบิด  
      ฉ. ตองจุดดินโพรงและจุดไฟใหเผาไหมพรอมกันจากระยะไกล โดยการใชขวดพลาสติก หรือ
กระปองขนาดเล็กที่ปดฝาได ใสนํ้ามันแกสโซลีนแลวจุดระเบิดในหลุมโดยใชฝกแคระเบิดตอพวงสามหรือสี่
จุดในหลุมเดียวกัน และตอพวงจุดดินโพรงพรอมกัน ทําใหจุดไฟไดงายและลุกไหมไดดี เปลวไฟที่ไดจาก
การจุดจะชวยทําลายสารพิษที่ออกจากรูที่เจาะได หามใชขวดแกวเปนภาชนะใสนํ้ามันแกสโซลีน  
      ช. การทําลายสารเคมีประสาท  และสารพุพองดวยการเผา เปนอันตรายตอบุคคลที่ไมมีการ
ปองกันที่อยูใตทิศทางลม  ขอบเขตอันตรายที่แทจริงไมสามารถคํานวณใหถูกตองได  เพราะขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของหลุมเผาและสภาพอากาศในที่น้ัน   ถาการทําลายไดผลเชนเจาะเปดเปลือกกระสุนได
ถูกตองและหลุมเผาไหมรอนแรงพอ ก็สามารถทําลายสารเคมีไดเปนเปอรเซ็นตสูง และพ้ืนที่อันตรายจริง
จะนอยกวาพื้นที่อันตรายสูงสุดที่คํานวณได  หากการทําลายไดผลไมเต็มที่ พ้ืนที่อันตรายที่คํานวณไวก็ยัง
เพียงพอสําหรับเปนเขตหามเขาผูที่ไมมีการปองกันที่อยูใตทิศทางลม  
      ซ. เม่ือไฟมอดหมดและปลอยใหหลุมเย็นลง  เปนเวลาอยางนอย 12 ชั่วโมงแลว  จะตองตรวจ 
ในหลุมและพื้นที่โดยรอบ เพ่ือดูวามีเศษสารเคมีตกคางอยูหรือไม หากตรวจพบวามีสารเคมีตกคางอยู 
ตองทําการเผาหรือทําลายลางพิษใหม 
     ฌ. หามทําลายสารประสาทดวยการเผาดวยหลุมเปดในยามปกติ ในการทําลายจะตองขอระเบียบ
ปฏิบัติจากกรมวิทยาศาสตรทหารบก  
      ญ. สารปราบจราจล  สารเพลิง และสารควัน สามารถทําลายดวยการเผา จํานวนในการทําลาย
แตละครั้ง  จํากัดตามชนิดและการลอยไปตามลมของสาร หรือกลุมควัน  หามทําลายกระสุนเพลิงขนาด
เล็กเปนกองขนาดใหญ  เพราะอาจเกิดการระเบิดและมีกระสุนที่ยังไมถูกทําลายกระเด็นออกไปได  
      ฎ. ขอดีของการทําลายดวยการเผา คือ มีอันตรายตอเจาหนาที่นอย และทําลายไดเปนจํานวน
มากโดยประหยัด  
5. การเผาในหลุมปด  กระสุนชีวะขนาดเล็กสามารถทําลายไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการเผาดวย ลข. 
เพลิงเธอรเมตในหลุมปด  
      ก. หลุมตองลึกอยางนอย 3 ฟุต และกวางพอที่จะทําลายกระสุนไดโดยสะดวก  



      ข. ยึด ลข. เพลิงสองลูกหรือมากกวาไวบนลูกกระสุนที่จะทําลาย แลวใชระบบจุดระเบิดคูจัดทําให
สารเพลิงจุดตัว 
      ค. ใชฝกแคเวลายาว 4 ฟุต ยึดกับ ลข.เพลิงไว โดยปลอยปลายใหโผลพนปากหลุมขึ้นมา  1 
ฟุตหลังจากกลบดินแลว ปลายฝกแคเวลานี้จะชวยใหทราบวามีการลุกไหมหรือไม  
      ง. ใชแผนกระดานหรือแผนโลหะที่มีขนาดเพียงพอที่จะปดกั้นกระสุนได ปดเหนือ ลข.เพลงิ 6 
น้ิว  

จ. กลบหลุม อัดดิน แลวจึงจุด ลข. เพลิง  
ฉ. การทําลายจะสมบูรณเม่ือฝกแคเวลาที่ยึดกับ ลข.เพลิงลุกไหมแลว    และไมมีกลุมควันพุง

ออกจากหลุม  
ช. การทําลายจะไมไดผลเม่ือปลายฝกแคเวลาที่อยูบนพ้ืนดินปากหลุมน้ันไมลุกไหม ใหรออยาง

นอย 30 นาที   กอนเขาไปตรวจสอบขอบกพรอง   แลวจึงเปดปากหลุมออกตรวจ  
ซ. ถาเห็นมีควันออกมาจากปากหลุมและปลายฝกแคเวลาที่ปากหลุมลุกไหมแลว ตองทําลายลาง

พิษ บริเวณใกลหลุมดวยน้ํายา CAUSTIC SODA หรือ CALCIUM 
HYPOCHLORIDE 10% ในรัศมี  30 เมตร  
6. การเจาะเปดเปลือก   การเจาะเปดเปลือกหรือระบายออกสูบรรยากาศ      เปนอีกวิธีหน่ึงที่ใช
สําหรับ  
ทําลายสารเคมีอันตรายที่มีการระเหยงาย (สภาวะปกติเปนแกส) เชน  CG, CK และ AC หามใชวิธี
น้ีในการทําลายสารประสาท  
       ก. การเจาะเปดเปลือกจํากัดใหใชกับสารเคมีจํานวนนอย ในการใชกับสารเคมีจํานวนมากตองมี
การควบคุมการระบายแกส และพ้ืนที่น้ันตองหางไกลจากที่พักอาศัย สามารถใชวิธีระบายแกสออกเปน
จํานวนมากได โดยจัดใหมีพ้ืนที่ปลอดภัยใตทิศทางลมตามที่คํานวณไว  
       ข. การเจาะเปดเปลือกทําไดโดยใชดินโพรงเจาะ, การเปดจุกเติม, การเปดลิ้น  หรือใชวิธีเจาะรู
ลูกกระสุน กอนที่จะทําการเจาะรูลูกกระสุน ตองทําใหลูกกระสุนเย็นที่สุดเทาที่จะทําได นํ้าแข็งผสม
แอลกอฮอล  เปนสารทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพดีมาก นํ้าแชนํ้าแข็งผสมเกลือก็ใชไดผลดี การทําให
เย็นจะทําใหความดันลดลงและผูเจาะจะไมถูกสารพิษที่มีความเขมขนมากเมื่อเปลือกทะลุแลว กระสุนนั้น
ตองแชไวในสารทําความเย็นประมาณ 1 ชั่วโมงกอนแลวจึงทําการเจาะ  
       ค. ขอเสียประการสําคัญของการเจาะเปดเปลือก คือ ทําไดในจํานวนจํากัด เพราะมีพ้ืนที่อันตราย
ใตทิศทางลมมาก, การทําลายสารเคมีทําไดทีละจํานวนนอย และตองมีสภาพอากาศที่เหมาะสมในการ
ทําลาย ตามปกติจํากัดใหระบายแกสได 5 แกลลอนตอชั่วโมง  
7. การทําลายพิษดวยวิธีเคม ี การทําลายพิษของสารเคมีโดยใชสารเคมีทําลายพิษ เหมาะสําหรับการ
ทําลายสารเคมีจํานวนนอย  และเปนวิธีที่ดีเลิศในการทําลายสารชีวะจํานวนนอย ถามีเครื่องมือพิเศษ
เพ่ิมเติม วิธีน้ีสามารถใชทําลายสารเคมี, สารชีวะจํานวนมากได  
      ก. ใชสารละลาย 10%  ของสารเคมีทําลายพิษอยางนอย 2  แกลลอน ตอสารเคมี 1 ปอนด  สารละลาย 
CAUSTIC SODA ใชไดผลดีสําหรับสารชีวะ , สารเคมี GB, AC, CK, CG, CN  และสารควันที่เปนกรดคือ FS 



และ FM สารละลาย CALCIUM HYPOCHLORIDE ใชไดผลดีมากสําหรับสารประสาท VX  สารพุพอง เชน 
HD สารอาเจียน เชน DM และสารชีวะ     สารละลาย   ALCOHOLIC CAUSTIC  ใชในการทําลายพิษ BZ 
และ CS  
      ข. เมื่อทําลายพิษดวยสารเคมี ใหใสน้ํายาทําลายพิษในถังเหล็กที่หนา เชน ถังน้ํามัน 55 แกลลอน ทํา
การควบคุมการไหลของสารเคมีใหเขาไปในถังโดยผานทางลิ้นและทอ หรือ ทําการเทลงอยางชาๆ, คนน้ํายา
ในขณะที่สารเคมีไหลลงถัง เพื่อใหสารเคมีผสมกันกับน้ํายาทําลายพษิ กรณีสารเคมีบรรจุอยูในลูกกระสุนที่
ปดผนึกไว สามารถเปดโดยการถอดจุกเติม, โดยการเจาะรูที่ลูกกระสุน  หรือใชดินโพรงเจาะรูขนาดเล็ก การ
เจาะรูลูกกระสุนที่บรรจุสารเคมีที่ระเหยไดนั้น จะตองแชเย็นกอนทําการเจาะ ตองปลอยใหสารเคมีออกไปยัง
น้ํายาทําลายพิษอยางชาๆ เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินไป และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีอยางรุนแรงทําให
สาดกระเด็นออกไป สําหรับสารเคมี BZ ที่ทําลายพิษในสารละลาย  ALCOHOLIC CAUSTIC  จะตองนําไป
เผาทําลายภายหลัง 24 ช่ัวโมงแลว  
      ค. การทําลายพิษดวยวิธีเคมี ตองคํานวณพื้นที่อันตรายใตทิศทางลม โดยคิดจากปริมาณสารทั้งหมด
ที่ปลอยออกมา ถาการทําลายนี้ไดผล พ้ืนที่อันตรายจริงจะนอยกวาที่ไดคํานวณไว หากเกิดอุบัติเหตุ 
พ้ืนที่อันตรายใตทิศทางลมที่คํานวณไวก็เพียงพอสําหรับเปนพ้ืนที่เขตหามเขาผูที่ไมมีการปองกัน  
8. การระเบิด กระสุนควันหรือเพลิงบางอยาง สามารถทําลายดวยการระเบิดคลายกับกระสุนที่บรรจุวัตถุ
ระเบิดแรงสูง เชน การทําลายกระสุนควันฟอสฟอรัส ในพ้ืนที่ซ่ึงอยูหางไกล การทําลายกระสุนเคมี
อันตราย ณ ที่ตรวจพบ สามารถกระทําได แตตองปฏิบัติตามเกี่ยวกับพ้ืนที่อันตรายใตทิศทางลมที่
คํานวณได การระเบิดนี้สามารถใชแทนการเจาะกระสุนขนาดเล็กที่บรรจุสาร CG หรือ CK ได โดยให
วางดินระเบิดที่มีจํานวนเพียงพอที่ดานลางหรือดานบนลูกกระสนุหรือระเบิดใหเปลือกแตกดีกวาการเจาะ
เปดเปลือกดังกลาวเหมาะสําหรับทําลายกระสุนที่ไมสามารถถอดองคประกอบที่มีวัตถุระเบิดออกได  
9. การตม สารชีวะสวนมากสามารถทําลายดวยน้ํารอน เชน กระสุนชีวะขนาดเล็ก เปนตน โดยใชเวลา
เพียงเล็กนอย การตมใหดําเนินการดังน้ี 
      ก. แขวนกระสุนไวในถังตมที่เปดฝาไว เพ่ือไมใหกระสุนติดกนถัง  
      ข. เติมนํ้าใหสูงเหนือลูกกระสุนประมาณ 12 น้ิว  
      ค. ตมนํ้าใหเดือด แลวตมตอไปอีก 2 ½  ชั่วโมง รักษาน้ําอยูในระดับเดิมตลอดเวลา  
      ง. องคประกอบที่เปนวัตถุระเบิดจะไมมีผลใด ๆ ในการตมน้ี  
      จ. เม่ือตมใหเดือดครบ 2 ½  ชั่วโมงแลว ตองปลอยไวใหเย็น แลวนําวัตถุระเบิดแยกไปทําลาย  
10. การฝงดิน หามทําลายดวยวิธีการฝงดิน จะพิจารณาใหฝงไวไดเปนการชั่วคราว เพ่ือเปนมาตรการ
ยับยั้งเพ่ือลดอันตราย หรือควบคุมอันตราย จนกวาจะกําหนดวิธีทําลายที่แนนอนได การฝงดินอาจทําให
สายน้ําใตดินปนเปอนสารพิษไปดวย หรือพ้ืนที่น้ันอาจจําเปนตองใชเปนพ้ืนที่กอสรางในอนาคต    

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 



ผนวก   ง   การวางดินระเบิดทําลายกระสุนชนิดตางๆ    ประกอบระเบียบกองทัพบก 
                 วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป  การทําลายกระสุนปนใหญดวยการระเบิด  ตองวางดินระเบิดในตําแหนงที่เหมาะสม  
เพ่ือใหวัตถุระเบิดในลูกกระสุนระเบิดตามไปดวย การวางดินระเบิดที่ชนวนจะทําใหวัตถุระเบิดในชนวน
ทํางานและจุดวัตถุระเบิดในลูกกระสุนได  การใชดินระเบิดวางตามความยาวใหใกลชิดกับวัตถุระเบิดที่
บรรจุในลูกกระสุนจะทําใหวัตถุระเบิดในลูกกระสุนเกิดการระเบิดพองไดเชนกัน โดยทั่วไปจึงใหวางดิน
ระเบิดที่ตัวลูกกระสุนใหชิดสวนหนาของแหวนรัดทาย หรืออยูใกลวัตถุระเบดิมากที่สุด จะทําใหกระสุนที่มี
วัตถุระเบิดบรรจุอยูระเบิดได ไมวาจะเปนกระสุนที่ใชชนวนหัวหรือชนวนทาย อยางไรก็ดี กระสุนแตละ
ชนิดมีอันตรายแตกตางกัน การทําลายดวยวิธีการระเบิด ตองพิจารณาถึงอันตรายที่เกี่ยวของใหมีนอย
ที่สุดเทาที่จะทําได  
2. กระสุนชนิดระเบิด (HE) และกระสุนที่จัดอยูในพวกเดียวกัน คือกระสุนชนิดระเบิดพลาสติก

(HEP) ใหวางดินระเบิดดานบนชิดสวนหนาของแหวนรัดทาย   
 
 

  
 
 
 
 
 

รูปที่   ง-1 การวางดินระเบิดสําหรับกระสุนชนิดระเบิด (HE)  
  กระสุนเจาะเกราะมีดินระเบิด (AP-HE หรือ APC) เปนกระสุนที่มีเปลือกหนาและมีวัตถุ
ระเบิดแรงสูงบรรจุอยูทางทายจํานวนนอย สามารถวางดินระเบิดเชนเดียวกับกระสุนชนิดระเบิด (HE) 
แตวางใหคอนไปทางทายใหมากที่สุด และตองใชดินระเบิดมากกวาปกติ  หรือใหวางดินระเบิดทางดาน
ทายลูกกระสุน 
 
 

 
รูปที่ ง-2  การวางดินระเบิดสําหรับกระสุนชนิดเจาะเกราะมีดินระเบิด 

                                                 (AP-HE หรือ APC)  
การทําลายกระสุนชนิดระเบิด (HE) จํานวนมาก ตองทําการระเบิดในหลุม โดยวางลูกกระสุน

เรียงกองเปนรูปปรามิด ใหมีปริมาณวัตถุระเบิดสุทธิไมเกินกวาขีดความสามารถของสนามทําลาย แลววาง
ดินระเบิดที่ลูกกระสุนนัดบนสุดตามปริมาณที่กําหนด และเพื่อความแนนอนใหใชดินระเบิดวางพาดทาง

 



ดานขางอีกตามความจําเปนแลวใชดินกลบตามกําหนด วิธีน้ีใหใชฝกแคระเบิดประกอบกับแทงดินระเบิด 
โดยตอเชื้อปะทุไวเหนือพ้ืนดิน   

  
                     รูปที่ ง-3 การวางดินระเบิดสําหรับกระสุนชนิดระเบิดจํานวนมาก  
 
3. กระสุนชนิดระเบิดตอสูรถถัง (HEAT) เปนกระสุนที่บรรจุดวยดินโพรง เม่ือเกิดระเบิดขึ้นจะทํา
ใหเกิดเจ็ตพุงไปไดไกล ตองจัดวางดินระเบิดเพื่อลดอํานาจดินโพรง ใหวางดินระเบิดที่บริเวณกรวยดิน
โพรง การทําลายกระสุนชนิดนี้ตองจํากัดใหมีจํานวนนอย  เพราะการทําลายจํานวนมาก  จะไมสามารถ
ควบคุมอํานาจดินโพรงได (การทําลายจํานวนมาก ดูหมายเหตุ 1 ทายผนวก  ง )  
  

  
  
  
                    รูปที่ ง-4 การวางดินระเบิดสําหรับกระสุนชนิดระเบิดตอสูรถถัง (HEAT)  
 

กระสุนชนิดระเบิดตอสูรถถัง (HEAT) ที่ใชชนวน PIBD  (PIEZOELECTRIC) ที่
ดานนอกจัดเปนกระสุนที่ใชชนวนความไวสูง (ตามขอ 9 ผนวก ง)ใหวางดินระเบิดที่ดานขางบริเวณ
กรวยดินโพรง โดยไมใหสัมผัสกับตัวลูกกระสุน  
4. กระสุนควันฟอสฟอรัส (WP, PWP) กระสุนชนิดนี้มีหลอดดินระเบิดอยูตรงกลาง ตามแนว
ความยาวของลูกกระสุนและมีวัตถุระเบิดแรงสูงบรรจุอยูจํานวนนอย  กระสุนที่มีเปลือกคอนขางหนาใน
การทําลายตองใชดินระเบิดมากกวาปกติ และตองวางดินระเบิดไวใตลูกกระสุน   เพ่ือใหฟอสฟอรัสลอย
ขึ้นไปลุกไหม 



ในอากาศและไมมีฟอสฟอรัสเหลือตกคางในพื้นดินและเกิดการลุกไหมภายหลัง การทําลายวิธีน้ีไมเหมาะ
สําหรับการทําลายเปนจํานวนมาก เพราะอาจทําใหมีกระสุนบางนัดไมระเบิดและกระเด็นไปไดไกลมาก  
 

  
  
                  รูปที่ ง-5 การวางดินระเบิดสําหรับกระสุนชนิดควันฟอสฟอรัส (WP, PWP)  
 

กรณีกระสุนดาน จะเปนอุปสรรคในการวางดินระเบิดใตลูกกระสุน ใหวางดินระเบิดทางดานขาง
ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองขางตามความเหมาะสม หรือใหใชกรวยดินโพรงขนาดที่เหมาะสมเจาะเปด
เปลือกลูกกระสุน แลวปลอยให WP,PWP ลุกไหมจนหมด  

 

  
  
 
            รูปที่ ง-6 การวางดินระเบิดสําหรับกระสุนชนิดควันฟอสฟอรัส (WP, PWP) ดานนอก  

 
ในการทําลายกระสุนชนิดควันฟอสฟอรัสเปนจํานวนมากจะตองระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจาก

การที่มีกระสุนบางนัดไมระเบิดและกระเด็นไปเปนระยะไกลมาก และบางครั้งเปลือกอาจแตก ทําใหเกิด
เพลิงไหมและเกิดการระเบิดได  
      กระสุนควันฟอสฟอรัส ไมเหมาะที่จะทําลายครั้งละมากๆ จึงตองจํากัดจํานวนไมใหมากเกินไป ถา
เปนกระสุนที่สามารถถอดชนวนออกได ใหถอดชนวนออกโดยไมตองถอดหลอดดินระเบิด ใหใชดินระเบดิ
คอมโปซิชั่นซี-4 บรรจุอัดใหเต็มชองชนวน แลวจุดระเบิดโดยใชฝกแคระเบิดตอพวงจากสายหลัก วิธีน้ีจะ
สามารถทําลายไดครั้งละจํานวนมาก ซ่ึงจะตองวางตั้งลูกกระสุนที่ไดเตรียมไวแลวเรียงไปตามความยาว
ของสายหลักใหหางกันพอควร แลวตอสายฝกแคระเบิดพวงจากสายหลักไปยังลูกกระสุนแตละนัด  
  *  หมายเหตุ ปลายสายฝกแคระเบิดที่จะฝงใน คอมโปซิชั่นซี-4 ตองขมวดเปนปมดวยเง่ือนที่กําหนด  

ถากระสุนน้ันไมสามารถถอดชนวนออกได ตองจํากัดการทําลายครั้งละนอย ในการทําลายบน
พ้ืนดิน  ใหกองลูกกระสุนเปนรูปปรามิด กองละ 3 หรือ 6 นัด วางดินระเบิดโดยรอบทั้งสามดาน 



 

(ดานลางและดานขางทั้งสองดาน) ใหดินระเบิดวางเรียงตอเน่ืองกันโดยตลอด และใชเทปยึดแทงดิน
ระเบิดไวใหติดกัน ประกอบระบบจุดระเบิดที่ดินระเบิดแทงใดแทงหน่ึงหรือวางดินระเบิดเปนชุดดินเริ่มเพ่ิม
ที่นัดบนสุด 

 

  
  
          รูปที่ ง-7 การทําลายกระสุนชนิดควันฟอสฟอรัส (WP) จํานวนมากโดยกองเปนรูปปรามิด  

การทําลายในหลุม ถามีกระสุนชนิดระเบิดและชนิดควันฟอสฟอรัสคละกัน สามารถทําลายรวมกัน
ได โดยกองกระสุนเปนรูปปรามิด ใหกระสุนชนิดระเบิดอยูทางรอบนอก และวางกระสุนควันฟอสฟอรัส 
สลับกระสุนชนิดระเบิด แลววางดินระเบิดทําลายเชนเดียวกับการทําลายกระสุนชนิดระเบิด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ ง-8 การทําลายโดยมีกระสุนชนิดระเบิด (HE) และชนิดควันฟอสฟอรัส (WP) คละกนั  
       กระสุนควันฟอสฟอรัสที่ถอดชนวนออกแลวและไมมีหลอดดินระเบิด  ไมเหมาะในการทําลายดวย
การระเบิด ใหทําลายดวยการเผา แตตองใชเชื้อเพลิงมากเปนพิเศษ เพ่ือทําให WP ในลูกกระสุน
ขยายตัวจนทําใหเปลือกแตกออก 
5. กระสุนชนิดขับออกทางทาย (BE)  ไดแก  กระสุนสองแสง(ILLUM), กระสุนควัน(SMK) 
ยกเวนควันฟอสฟอรัส(WP), กระสุนใบปลิว (LEAFLET) ฯลฯ สามารทําลายดวยการเผาหรือการ



ระเบิดก็ได     ตามปกติจะมีดินขับเปนดินดําอยูถัดจากชนวนออกมาเปนตัวขับสิ่งที่บรรจุในลูกกระสุน
ออกมาทางทายลูกกระสุน  การทําลายดวยการระเบิด  ใหวางดินระเบิดตรงที่อยูของดินขับ กระสุนนี้มีจุก
ปดทายเม่ือเกิดการระเบิดจะขับจุกปดทายและสิ่งที่บรรจุใหกระเด็นไปไดไกล จึงตองระวังอันตรายจาก
สวนที่ถูกขับออกจากตัวลูกกระสุนน้ีดวย  
  
 
  
  
  
  
  
  
                             รูปที่ ง-9 การทําลายกระสุนชนิดขับออกทางทาย (BE)  
 
6. กระสุนชนิดสังหาร (APERS) เปนกระสุนที่ขับออกทางหัวของลูกกระสุน มีดินระเบิดจํานวน 4 
อันเรียงอยูโดยรอบตัวตอชนวน หางกัน 90 องศา ทางสวนหนาของลูกกระสุนถัดจากชนวนเขามา ซ่ึงอยู
แยกจากดินนําระเบิดของชนวน ทําหนาที่เปนตัวระเบิดเปลือกสวนหนาของตัวลูกกระสุนใหเปดอาออก 
เพ่ือใหดินขับซ่ึงอยูทางทายของลูกกระสุนสามารถขับลูกดอกซึ่งอยูในลูกกระสุนออกมาได การทําลาย
กระสุนนี้ใหวางดินระเบิดสองจุดใหระเบิดพรอมกัน คือ ที่ดินนําระเบดิของตัวตอชนวนหนึ่งจุดและตรง
สวนทายที่เปนที่อยูของดินขับอีกหนึ่งจุด โดยตอพวงกันดวยฝกแคระเบิด  
 
 
 
 

  
                                    
 
                               รูปที่ ง-10 การทําลายกระสุนชนิดสังหาร (APERS)    
 หมายเหตุ  การทําลายกระสุนชนิดสังหาร จะทําใหลูกดอกสาดกระจายออกไปทางหัวของลูกกระสุนเปน
รูปกรวยที่มีความกวางมากกวา 100 เมตร ไปไกลกวา 300 เมตร จึงใหวางหัวลูกกระสุนหันไปทางสิ่ง
กําบัง   

 



7. กระสุนชนิดระเบิดมีจรวดขับชวย (HERA) ใหวางดินระเบิดทําลายเชนเดียวกันกับการทําลาย
กระสุนชนิดระเบิด และใหวางดินระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งจุดที่จรวดขับชวย  (ถาดินขับจรวดยังไมทํางาน)  
แลวตอพวงใหระเบิดพรอมกันดวยฝกแคระเบิด   
  
  
  
  

  
  
                   รูปที่ ง - 11  การทําลายกระสุนชนิดระเบิดที่มีจรวดขับชวย  
  
หมายเหตุ  ถาเปนการทําลายในหลุมและมีดินกลบ สามารถวางดินระเบิดเพียงจุดเดียวที่แหวนรัดทาย   
  
8. จรวด   การวางดินระเบิดทําลายจรวดที่ไดถอดแยกสวนขับเคลื่อนออกและที่สวนขับเคลื่อนทํางาน
แลว  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการทําลายกระสุนระเบิดโดยทั่วไป ถาจรวดยังมีสวนขับเคลื่อนและไมสามารถ
ถอดแยกออกจากหัวรบเพ่ือนําไปทําลายได ใหวางดินระเบิดสองจุดที่สวนหัวรบและที่สวนขับเคลื่อน โดย
ใชฝกแคระเบิดตอพวงใหระเบิดพรอมกัน (การทําลายจํานวนมาก ดูหมายเหตุ 2 ทายผนวก ง) 
 
 
 

  
                                            รูปที่  ง-12 การทําลายจรวด  
 
9. กระสุนที่ใชชนวนความไวสูง กระสุนที่ใชชนวนที่มีความไวสูง หรือใชชนวนปองกันการรบกวน เชน
BUTTERFLY BOMB, ลูกระเบิดยอยของกระสุน ICM ฯลฯ รวมทั้งกระสุนที่ใชชนวน 
PIBD PIEZOELECTRIC ที่ยังไมไดใชยิงสามารถทําลายไดเชนเดียวกับกระสุนโดยทั่วไป 
สําหรับกระสุนดานจะมีอันตรายอยางยิ่ง ในการทําลายหามแตะตองลูกกระสุน จึงไมสามารถวางดินระเบิด



ใหแนบชิดติดกับลูกกระสุนได ใหวางดินระเบิดที่ดานขาง โดยไมสัมผัสกับตัวลูกกระสุนแลวทําการจุด
ระเบิด การวางดินระเบิดสามารถวางทางดานใดดานหนึ่ง  หรือวางทั้งสองขาง ตามความเหมาะสม โดยใช
ฝกแคระเบิดตอพวง (การทําลายจํานวนมาก ดูหมายเหตุ 2 ทายผนวก ง)  
  
 

  
                                       
                             รูปที่  ง-13 การทําลายกระสุนที่ใชชนวนความไวสูง  
  
10. องคประกอบที่มีวัตถุระเบิด  ไดแก ชนวน ดินเริ่ม ดินนําระเบิด ดินขยายการระเบิด ฯลฯ  การ
ทําลายดวยการระเบิดตองระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะเปนวัตถุระบิดแรงสูงทีมีความไวมาก   การทําลาย
ครั้งละจํานวนมากตองทําลายในหลุมที่มีดินกลบ เพ่ือปองกันการกระเด็นออกไปโดยไมระเบิด ตองกอง
องคประกอบเหลานี้ใหอยูรวมกัน แลววางดินระเบิดที่สวนบนของกอง องคประกอบเหลานี้สามารถทําลาย
รวมกันกับกระสุนชนิดระเบิดได  โดยวางกองไวขางกองกระสุน แลวใชดินกลบ เพ่ือชวยใหระเบิดได
แนนอน โดยไมสาดกระเด็นออกไป  
หมายเหต ุ 
     1) การทําลายกระสุน HEAT จํานวนมากสามารถทําไดโดยวางกองลูกกระสุนสลับหัวกัน แลววาง
ดินระเบิดพาดผานทางกรวยดินโพรงทั้งสองจุดและใชฝกแคระเบิดพวงใหดินระเบิดทั้งสองจุดระเบิดพรอม
กัน เพ่ือชวยลดอํานาจของดินโพรง  
     2) การทําลายจรวดที่ไมไดถอดสวนขับเคลื่อน หรือกระสุนปนใหญที่ไมไดถอดปลอกกระสุนออก
จํานวนมาก สามารถทําไดโดยวางกระสุนสลับหัวกัน แลววางดินระเบิดใหพาดผานทั้งลูกกระสุนและปลอก
กระสุนเปนสองแถว และพวงใหดินระเบิดทั้งสองจุดระเบิดพรอมกัน  จะทําใหปลอกกระสุน หรือสวน
ขับเคลื่อนระเบิดทั้งหมด  
     3) การทําลายทั้ง ขอ 1 และ ขอ 2 ตองกระทําในหลุม  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
ผนวก   จ   กฎแหงความปลอดภัย    ประกอบระเบียบกองทัพบก  

      วาดวย   การทําลาย กระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 
1. ขอปฏิบัติทั่วไป    ในการทําลายกระสุนและวัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย         ตองกระทําดวยความระมัดระวังและตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

1.1 ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการทําลายวัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย รวมทั้งปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติประจําที่กําหนดไวทุกครั้ง 

1.2 ตองปดกั้นเสนทางและควบคุมการผานเขา-ออกสนามทําลาย 



1.3 ใหใชเจาหนาที่ปฏิบัติงานและปริมาณวัตถุระเบิดใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน เพ่ือลดอันตรายที่
อาจเกิดจากอุบัติเหตุ โดยใชเวลาในการทําลายและใชวัตถุระเบิดใหนอยที่สุดที่สามารถปฏิบัติการทําลาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองมีเจาหนาที่กํากับดูแลอยางนอยหนึ่งคนอยูในพ้ืนที่ปฏิบัติการทําลาย เพ่ือ
คอยควบคุมและชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาดังน้ี 

1.3.1 หามมีหนวยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ทําลาย 
1.3.2 หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ทําลาย 
1.3.3 หามเจาหนาที่ปฏิบัติงานคนเดียวโดยปราศจากการเฝาตรวจ ในกรณีฉุกเฉิน 

หากมี 
เจาหนาที่ทําลายไมเพียงพอ  ตองขอความชวยเหลือจากหนวยทหารสรรพาวุธที่อยูใกลเคียง 

1.4 ตองแสดงเครื่องหมายอันตรายดวยธงสีแดง และ/หรือ สัญญาณตามกฎขอบังคับ เม่ือ
ปฏิบัติ 

งานทําลาย หรือขนยายวัตถุระเบิด 
1.5  ใหใชเจาหนาที่ปฏบิัติงานทําลายนอยที่สุดเทาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากที่สุด 
1.6 ตองปฏิบัติตามขีดจํากัดของสนามทําลายเกี่ยวกับ ปริมาณ-ระยะ ที่ปลอดภัยจากการ

ระเบิด 
1.7 ใหหยุดปฏิบัติงานทันทีเม่ือพิจารณาเห็นวาอาจจะเกิดอันตรายตอชีวิต และทรัพยสิน โดย

หามปฏิบัติงานอีกจนกวาสภาพอันตรายนั้นไดถูกแกไขแลว 
1.8 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองปฏิบตัิดังน้ี 

1.8.1  ไมนําเชื้อเพลิงหรืออุปกรณที่ทําใหเกิดประกายไฟ  เขาไปในพื้นที่ทําลาย เวน
เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย 

1.8.2  ไมสูบบุหร่ีในพ้ืนที่ทําลาย 
1.8.3  กําจัดวัสดุติดไฟไดในพ้ืนที่ทําลายใหหมด 

    1.9  หามทําลายวัตถุระเบิดที่ไมทราบคุณลักษณะ    โดยกอนปฏิบัติงานทําลายตองดําเนินการ
เพ่ือใหทราบคุณลักษณะของวัตถุระเบิดชนิดนั้น 

1.10 หลีกเลี่ยงการสูดดมและสัมผัสควัน  ฟอง และไอระเหยของวัตถุระเบิด  หากหลีกเลี่ยง
ไมไดตองมีอุปกรณปองกันที่เหมาะสม 

1.11 ตองสงเจาหนาที่ที่ไดรับอันตรายใหแพทยทําการรักษาทันที 
1.12 ตองมีแผนและมาตรการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  รวมทั้งจัดหาอุปกรณไวลวงหนาเพื่อให

สามารถใชปฏิบัติการชวยเหลือไดทันที 
 
1.13  ตองใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟเทานั้น เพราะประกายไฟสามารถจุดวัตถุระเบิดให

เกิดการระเบิดได 
1.14  เม่ือจําเปนตองใชไฟฟาหรือตะเกียงใกลวัตถุระเบิด ตองใชเฉพาะไฟฟาหรือตะเกียง ที่มี

การปองกันอยางดีและไดรับการรับรองแลววาสามารถใชไดเทานั้น 



1.15  ตองจับถือกระสุนวัตถุระเบิดอยางระมัดระวังตลอดเวลา 
1.16  ตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อหยิบยกและทําลายวัตถุระเบิดเสื่อมสภาพ   
1.17  ตองกระจายวัตถุระเบิดที่รอการทําลายใหอยูในระยะปลอดภัยและแบงเปนกองยอยๆ 

เพ่ือ 
ปองกันการระเบิด รวมทั้งอุบัติเหตุจากไฟและสะเก็ดระเบิด 

1.18  ตองปองกันไมใหวัตถุระเบิดถูกแดด ฝน หรือความชื้นมากๆ โดยตรง  รวมทั้งปองกัน
การ 

เกิดไฟฟาสถิตย  เพราะสิ่งเหลานี้ทําใหมีอันตรายเพิ่มขึ้นในการยกขนและการทําลาย 
1.19  เม่ือเกิดฟาคนองตองหยุดปฏิบัติงานทันที เพราะไฟฟาสถิตยอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
1.20  หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของจับตองวัตถุระเบิด    หรือสิ่งหอหุม    เพราะอาจเกิดระเบิดโดย 

อุบัติเหตุ และวัตถุระเบิดหลายชนิดเปนพิษอยางรุนแรงเม่ือสัมผัส  
1.21  ตองมีสิ่งกําบังโดยธรรมชาติหรือโดยการสรางขึ้นอยูในระยะปลอดภัยจากการระเบิดใน

พ้ืนที่ทาํลายเพื่อปองกันและใหความปลอดภัยแกเจาหนาที่ 
1.22  ตองมีอุปกรณเพ่ือปฐมพยาบาลฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุ และที่อาบนํ้า, นํ้ายาทําลายลาง

พิษที่เกิดจากควัน  ฟอง  ไอระเหย   
1.23  ตองมีอุปกรณดับเพลิงเตรียมพรอมไวใกลสนามทําลาย 
1.24  ตองมีรถเตรียมพรอมเพ่ือใชงานไดทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ  หรือเหตุฉุกเฉิน 
1.25  ตองมีเครื่องปดกั้นถนนเขาสูสนามทําลายและเครื่องหมายแสดงเขตสนามทําลาย  เพ่ือ

ควบคุมการเขา-ออกสนามทําลาย 
1.26  ใหทําลายดวยการเผาหรือการระเบิดในเวลากลางวันเทานั้น  เวนในกรณีฉุกเฉิน 

2.  ขอควรระวังในการทําลายวัตถุระเบิดที่ไมใชดินเริ่มดวยการเผา (เพ่ิมเติมจากขอปฏิบัติทั่วไป) 
 2.1 ตองมีมาตรการใหความปลอดภัยตอเจาหนาที่และทรัพยสินหากเกิดการระเบิดในขณะทํา

การเผาทําลาย 
2.2 ตองตรวจจนแนใจวาไมมีวัตถุระเบิดจําพวกดินเริ่มปนอยูในวัตถุระเบิดที่จะเผาทําลาย

เพราะดินเริ่มจะระเบิดเม่ือไดรับความรอนหรือเปลวไฟ 
2.3 การเผาทําลายวัตถุระเบิดที่ไมทราบคุณลักษณะตองดําเนินการเผาในจํานวนนอยกอน

จนกวาจะแนใจวาไมเกิดการระเบิด    เพราะวัตถุระเบิดบางชนิดอาจเกิดระเบิดไดเม่ือเผา
ทําลาย 

2.4 หามเผาวัตถุระเบิดแรงสูงรวมกับวัตถุระเบิดแรงต่ําเพราะอาจเกิดระเบิดได 
2.5 ใหเผาทําลายวัตถุระเบิดเพียงชนิดเดียวในแตละครั้ง    หามเผาวัตถุระเบิดหลายชนิด

รวมกันหรือพรอมกัน 
2.6 หามเผาดินโบราซิตอล เพราะจะลุกไหมเพียงผิวนอกแลวจะดับเอง    ทําใหยังคงมีวัตถุ

ระเบิดเหลืออยู 
 



2.7 ตองสวมเสื้อผาปองกันไฟขณะเผาทําลาย    เพ่ือปองกันไฟจากวัตถุระเบิดที่ลุกไหมซ่ึง
อาจกระเด็นออกมา 

2.8 หามเผาทําลายวัตถุระเบิด   โดยไมเปดหีบหอ   เพราะเปนการเสี่ยงตอการระเบิด    
2.9 หามเขาพื้นที่ทําลายจนกวาไฟจะดับสนิทหรือการถวงเวลาผานพนไปแลว   
2.10  ถาจําเปนตองใชพ้ืนที่เผาทําลายซ้ํา  ตองรอใหไฟดับสนิทจนหมดเปลวไฟ ควัน  และ

ความรอนที่ตกคาง  ใหใชนํ้าราดพื้นที่เผาทําลายใหทั่วเพ่ือใหดินเย็นกอนเผาทําลายครั้งตอไป (ซ่ึง
สังเกตไดโดย ตองไมมีไอนํ้าระเหยใหเห็น)   ในสถานการณปกติหามใชพ้ืนที่เผาทําลายซ้ําภายใน  
24  ชั่วโมง  เพราะความรอนสะสมในดินอาจทําใหดินระเบิดจุดตัวได 

2.11  หามเผาทําลายเมื่อความเร็วลมเกิน 15 ไมลตอชั่วโมง (24 กิโลเมตร/ชั่วโมง) โดยใช
เครื่องวัดความเร็วลม 

2.12  ตองเตือนผูปฏิบัติงานเผาทําลายใหทราบถึงอันตรายจากไอระเหยและควันพิษ 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองมีการปองกันอันตรายจากสิ่งเหลานี้ 

3. ขอควรระวังในการทําลายดินดําดวยการเผา  ( เพ่ิมเติมจากขอปฏิบัติทั่วไป ) 
3.1 ตองมีมาตรการปองกันเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและทรัพยสินอยางเหมาะสม  เพราะดินดําไว

ตอเปลวไฟและประกายไฟมาก 
3.2 ตองสวมเสื้อผาที่ทําจากผาฝาย   และชุดปองกันไฟ  รวมทั้งรองเทานิรภัยเพ่ือปองกันการ
เกิดไฟฟาสถิตย เม่ือทําการขนยายและทําลายดินดํา 
3.3 ถังที่ใชบรรจุดินดําเมื่อเทดินออกแลวตองลางถังใหสะอาดดวยน้ํา 
3.4 ถาไมสามารถเทดินดําออกจากถังได ใหใชนํ้าลางดินดําออกจากถังจนหมด 
3.5 กอนเทดินดําออกจากถังตองใชสายไฟตอจากถังลงพื้นดินเพ่ือปองกันไฟฟาสถิตย 
3.6 ใหระลึกเสมอวาไฟฟาสถิตยและไฟฟาที่กระจายในอากาศ(STRAY ELECTRIC) 
สามารถจุดดินดําใหลุกไหมได 
3.7 หามเดินย่ําบนดินดําเพราะแรงเครียดและการเสียดสีสามารถทําใหดินดําจุดตัวได 

คําเตือนถังดินดําที่เทดินออกและลางดินดําออกไมหมด สามารถระเบิดไดถาไดรับความรอนหรือเปลวไฟ 
4. ขอควรระวังในการทําลายไดนาไมทพลเรือนดวยการเผา  ( เพ่ิมเติมจากขอปฏิบัติทั่วไป ) 

4.1 ใหระลึกไวเสมอวาไดนาไมทพลเรือนมีไนโตรกลีเซอรีนเปนสวนประกอบและไนโตรกลี
เซอรีน 

มีความไวมากตอแรงกระแทกและการเสียดสีภายใตสภาวะปกติ  
4.2 ใหระลึกไวเสมอวาสิ่งที่ไหลเยิ้มจากไดนาไมทพลเรือน  คือไนโตรกลีเซอรีน ซ่ึงมีความไว

มากและสามารถระเบิดได   
4.3 หามสัมผัสไดนาไมทที่มีไนโตรกลีเซอรีนเปนสวนประกอบ เพราะไนโตรกลีเซอรีน ซึม

ผานผิวหนังไดและทําใหเกิดอาการปวดหัวอยางรุนแรง 
4.4 เถาถานของไดนาไมทและดินบริเวณที่เผาตองขุดหลุมฝงและกลบใหมิดชิด เพราะเกลือที่

เกิดจากการเผาไหมเปนอันตรายตอสัตวเลี้ยง 



 
 
5.  ขอควรระวังในการทําลายดินควันนอยดวยการเผา   ( เพ่ิมเติมจากขอปฏิบัติทั่วไป ) 

5.1 ตองตรวจใหแนใจวาไมมีวัตถุระเบิดแรงสูง และดินเริ่มปะปนอยูในดินควันนอยที่จะเผา
ทําลาย  เพราะสามารถทําใหเกิดการระเบิดได 

5.2 ดินควันนอยอัดแทงสําหรับจรวดขนาดใหญ ตองเผาทําลายในลักษณะเดียวกับการเผา
ทําลายวัตถุระเบิดแรงสูงที่ไมใชดินเริ่ม 
5.3 ใหเผาทําลายดินควันนอยเพียงชนิดเดียวในแตละครั้ง  หามเผาทําลายดินควันนอยหลาย
ชนิดรวมกันเพราะจะเกิดการลุกไหมอยางรุนแรง 
5.4 การขนยายตองใหดินควันนอยซึ่งบรรจุในถังเคลื่อนไหวนอยที่สุด  ถาเคลื่อนไหวมาก
สามารถทําใหเกิดไฟฟาสถิตยมากพอที่จะจุดดินควันนอยในถังได 
5.5ตองไมใหถังบรรจุดินควันนอยหรือดินควันนอยที่จะเผาทําลายถูกแดดเกินความจําเปน 
เพราะเม่ือเผาทําลายอัตราการลุกไหมจะสูงขึ้น, จุดตัวไดงายขึ้นและลุกไหมใหอุณหภูมิสูงกวา
ปกติ 
5.6กอนเทดินควันนอยออกจากถังบรรจุตองใชสายไฟตอจากถังลงพื้นดินเพ่ือปองกันไฟฟา
สถิตยและกระแสไฟฟาที่กระจายในอากาศซึ่งสามารถจุดใหดินควันนอยลุกไหมได 
5.7 หามเดินย่ําบนดินควันนอยที่จะเผาทําลายเพราะสามารถทําใหดินควันนัอยจุดตัวได 

6. ขอควรระวังในการทําลายดวยการระเบิด  (เพ่ิมเติมจากขอปฏิบัติทั่วไป) 
6.1 ใหทําลายดินระเบิดเพียงชนิดเดียวในการระเบิดทําลายแตละครั้ง การผสมดินระเบิดหลาย

ชนิดเขาดวยกันอาจทําใหการระเบิดไมสมบูรณ 
6.2 การทําลายดินระเบิดที่ไมทราบคุณลักษณะของการระเบิด     ตองทําลายในจํานวนนอย
กอนเพ่ือใหทราบคุณลักษณะของการระเบิด และกําหนดมาตรการความปลอดภัยได 
6.3 ตองฝกการขนยาย  การจับถือ    และการเตรียมดินระเบิดในการทําลายดวยความ
ระมัดระวังอยางยิ่ง  เพราะดินระเบิดบางชนิดไวตอแรงกระแทก  การเสียดสี และความรอน 
6.4 การทําลายดินเริ่มจํานวนมาก ตองทําใหดินเริ่มอยูในสภาพเปยกชื้นจนกวาจะถึงเวลาทําลาย 

เพราะดินเริ่มมีความไวสูงเม่ืออยูในสภาพแหง 
7.  ขอควรระวังในการทําลายดวยน้ํายาเคมี    ( เพ่ิมเติมจากขอปฏิบัติทั่วไป ) 

7.1 เจาหนาที่ควบคุมการทําลาย  ตองมีความรูเกี่ยวกับนํ้ายาเคมี   เพ่ือกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานทําลาย 
7.2 ตองทราบถึงอันตรายของน้ํายาเคมี  เพราะน้ํายาเคมีสวนมากไวไฟ และ/หรือมีพิษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้ายาเคมีที่ระเหยงาย  
7.3 ตองมีปายชื่อนํ้ายาเคมีติดไวกับขวดบรรจุอยางถูกตอง  และตองอานปายชื่อกอนการใชงาน 

ทุกครั้ง อุบัติเหตุสวนมากเกิดจากการไมอานปายชื่อและคําแนะนําที่ติดไว 
7.4 หามทําลายวัตถุระเบิดดวยน้ํายาเคมีในภาชนะปดทึบ   เพราะสามารถทําใหเกิดการระเบิด
ได 



7.5 หามใชนํ้ายาเคมีทําลายวัตถุระเบิดที่มีสวนผสมของไนโตรกลีเซอรีน เพราะสามารถทําให
เกิดความรอนจนถึงจุดระเบิดได 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ผนวก   ฉ     การทําลายดวยการเผา     ประกอบระเบียบกองทัพบก  
        วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป 
การทําลายดวยการเผาใชในการทําลายวัตถุระเบิดที่เผาทําลายได โดยตองคํานึงถึง ขอควรระวัง  

ขีดจํากัด และมาตรการควบคุม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทําลาย  
2. การเตรียมการขั้นตน กอนการทําลายดวยการเผาตองเตรียมการตามขั้นตอน ดังน้ี 

2.1 การเลือกพื้นที่เผาทําลาย  
2.2 การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการเผาทําลาย 
2.3 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย  
2.4 อันตรายเฉพาะที่ตองตรวจตรา  
2.5 มาตรการปองกัน เพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่  
2.6 คํานวณ ปริมาณ-ระยะ เพ่ือความปลอดภัย 
2.7 ปริมาณกระสุนและวัตถุระเบิดที่รอการทําลาย 
2.8 การบริการในพื้นที่ทําลาย 
2.9 การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทําลาย 
2.10 การชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือจําเปน 
2.11 การติดตอสื่อสาร 
2.12 สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่ตองคํานึงถึง 

3. ปริมาณ-ระยะเพื่อความปลอดภัย 
การทําลายตามปกติตองมีมูลดินเปนสิ่งกําบังถาพื้นที่น้ันไมมีมูลดินกําบังการทําลายกลางแจงตอง 

คํานวณหา ปริมาณ-ระยะ เพ่ือความปลอดภัย ดังน้ี 
 
ระยะปลอดภัย (ฟุต) = 300            นํ้าหนักดินระเบิดเปนปอนด 

             หรือ 
 ระยะปลอดภัย (เมตร) = 100      นํ้าหนักดินระเบิดเปนปอนด 
 
4. กรรมวิธีที่ตองดําเนินการ  

4.1 การวางวัสดุที่ตองการเผาทําลาย  
4.2 จัดตั้ง และดํารงคไวซ่ึงการควบคุมพ้ืนที่ทําลาย 
4.3 การหาพื้นที่กองวัสดุที่รอการเผาทําลาย  
4.4 เลือกทิศทางและเตรียมการจุด 
4.5 กรรมวิธีที่จะตองดําเนินการระหวางการจุด และการเผาไหม 

5. การปฏิบัติระหวางการเผาทําลาย 
เม่ือทําการจุดเผาแลว   เจาหนาที่ตองอยูในที่กําบัง   จนกวาการเผาจะเสร็จสิ้น     และจะตอง 



ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตางๆ และเวลารอคอยกอนเร่ิมการเผาทําลายครั้งตอไป 
6.    การทําลายวัตถุระเบิดแรงสูงที่ไมใชดินเริ่มดวยการเผา 

  6.1  กลาวทั่วไป การเผาทําลายเปนวิธีที่นิยมใช  เน่ืองจากประหยัด  ไมมีเสียง  หรือแรง
สะเทือนรอบพ้ืนที่ทําลาย สามารถเผาทําลายวัตถุระเบิดครั้งละมากๆใหลุกไหมไดหมดสิ้น  มีขอเสียคือใช
เวลามาก และทําใหเกิดควันที่เปนพิษ ใชสําหรับเผาวัตถุระเบิดแรงสูงที่ไมใชดินเริ่ม และสามารถลุกไหม
ไดดี แตไมรวมถึงไดนาไมททางพลเรือนซึ่งจะแยกหัวขอไวตางหาก 

6.2 ขอควรระวังเกี่ยวกับกฎแหงความปลอดภัย ตองทบทวนกฎแหงความปลอดภัยและกํากับ
ดูแลใหการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎทุกขั้นตอน 

6.3 การเลือกพื้นที่เผาทําลาย ใหปฏิบัติตามตอนที่ 6 ขอ 10 ของระเบียบนี้  
6.4  การเตรียมพ้ืนที่เผาทําลาย 

6.4.1 ใหเผาบนดินที่อัดแนน ปราศจากกอนหิน และกรวดที่อาจเปนสะเก็ดระเบิดได 
หามเผาบนพื้นคอนกรีต หรือหินกรวด  

6.4.2 ในรัศมี 200 ฟุต (61 เมตร) จากจุดที่ทําการเผา ตองปราศจากตนไม หญา
แหงใบไม พืชลมลุก พุมไม และวัสดุติดไฟได 

6.4.3 ตองกระจายวัตถุระเบิดที่รอการทําลายออกหางพื้นที่ทําลายและปองกันมิใหลุก
ไหมหรือระเบิดไดดวยอุบัติเหตุ 

  6.5 การเตรียมวัตถุระเบิดเพื่อการเผาทําลาย 
6.5.1 หามเผาทําลายเกินขีดจํากัดของสนามทําลาย 
6.5.2 ใหเผาทําลายวัตถุระเบิดเพียงชนิดเดียวในการเผาแตละครั้ง ถาจําเปนตองเผา

วัตถุระเบิดมากกวาชนิดเดียว ตองแยกเผาใหหางกัน 
6.5.3 ตองตรวจวัตถุระเบิดที่ทําการเผาใหละเอียดเพื่อใหม่ันใจวาไมมีดินเริ่ม,ดินนํา

ระเบิดรวมอยูดวย 
6.5.4 ตองนําดินที่จะเผาทําลายออกจากหีบหอ การเผาทั้งหีบหอ ทําใหเกิดการระเบิด

ได ถาไมสามารถเอาออกจากหีบหอได เพราะคุณลกัษณะอันตรายของวัตถุระเบิด ใหทําลายดวย
วิธีอ่ืน 

ขอควรระวัง   ถาไมสามารถลางออก หรือแยกเผาได   TNT , Explosive D. , Comp B   และ Pentolite  
สามารถจุดระเบิดได  RDX , PETN ตองเผาขณะเปยก     HND ลุกไหมใตนํ้าได 

 6.5.5 ใหเกลี่ยดินเปนแนวหนาไมเกิน 2 น้ิว กวางไมเกิน 4 น้ิว และน้ําหนักดินที่เผา
แตละครั้ง  ไมเกิน 25 ปอนด (11 กิโลกรัม) 

ขอควรระวัง วัตถุระเบิด TYPE 88 ตองเกลี่ยเปนแนวหนาไมเกิน 1 น้ิว ถาเปน TNT แทงใหวาง
เรียงกันชั้นเดียว เปนแนวกวางไมเกิน  4 แทง 

   6.5.6 การเผาทําลายวัตถุระเบิดที่เปยก ตองใชวัสดุที่ลุกไหมไดรองวัตถุระเบิดที่จะเผา    
เพ่ือใหวัตถุระเบิดนั้นลุกไหมไดหมด  
หมายเหตุ  วัตถุระเบิดที่เปนผงแหงไมจําเปนตองวางบนวัสดุที่ติดไฟได    ถาม่ันใจวาจะลุกไหมไดหมด 



   6.5.7 ใหแยกแนววัตถุระเบิดที่เผาทําลายแตละแนวออกใหหางกันตามปริมาณ-ระยะ ที่
ปลอดภัย 
 

6.6 การจุดวัตถุระเบิดที่ตองการเผาทําลาย 
   6.6.1 แนววัตถุระเบิดที่ตองการเผาทําลายตองจุดดวยแนววัสดุติดไฟได    เชน     ขี้กบ   
โดยวัตถุระเบิดตองไมอยูในหีบหอ 
   6.6.2 แนววัสดุติดไฟไดตองมีความยาวไมนอยกวา   25   ฟุต  (8 เมตร)   และตองยาว
พอที่จะใหเจาหนาที่ผูจุดเดินเขาสูที่กําบังไดอยางปลอดภัย 
   6.6.3 ตองทดสอบอัตราการลุกไหมของแนววัสดุติดไฟได      เพ่ือทราบอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นโดยการทดสอบตองกระทําในระยะปลอดภัยจากวัตถุระเบิด 
   6.6.4 ใหวางวัสดุติดไฟที่ใชจุด   ในทิศทางใตลมของแนววัตถุระเบิดที่ตองการเผา
ทําลาย เพ่ือปองกันลมพัดวัสดุที่ลุกไหมปลิวไปจุดวัตถุระเบิด กอนที่เจาหนาที่จะเขาสูที่กําบัง 
   6.6.5 ใหจุดแนววัสดุติดไฟไดจากระยะปลอดภัย  ดวยระบบไฟฟา ถุงดินดํา หรือ ฝกแค
เวลา 
   6.6.6 ในกรณีจุดดวยระบบไฟฟาหรือเชื้อเพลิงแลวไมเกิดการลุกไหม     หามเขาไป
ตรวจในทันที ตองรออยางนอย 30 นาที บวกดวยการถวงเวลาที่ใชในระบบการจดุ    เม่ือครบเวลารอ
แลว  ใหเจาหนาที่ผูทําลายเพียงผูเดียวเขาไปตรวจสอบ   โดยมีเจาหนาที่อีกคนหนึ่งรอใหความชวยเหลือ
เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินอยูในระยะปลอดภัย 
7. การทําลายดินดําดวยการเผา 

7.1  กลาวทั่วไป ดินดําเปนวัตถุระเบิดแรงต่ําที่มีอันตรายมากที่สุด ซ่ึงจะใหเปลวเพลิงมาก มี
ความไวตอการเสียดสี   แรงกระแทก  ประกายไฟ  และความรอน   มีปฏิกิริยารวดเร็ว   รุนแรงเม่ือถูก
จุดจะเกิดการระเบิดและมีความรุนแรงเชนเดียวกับวัตถุระเบิดแรงสูง 

7.2  ขอควรระวังเกี่ยวกับกฎแหงความปลอดภัย    ตองทบทวนกฎแหงความปลอดภัยและ
กํากับดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎทุกขั้นตอน 

7.3  การเลือกพื้นที่เผาทําลาย   ใหปฏิบัติตามตอนที่  6  ขอ10  ของระเบียบนี้   
 7.4 การเตรียมพ้ินเผาทําลาย   ใหเผาบนพื้นดินธรรมดา หามเผาบนพื้นคอนกรีตหรือพ้ืนดินที่มี

กรวดหิน ในรัศมี 200 ฟุต (61 เมตร) จากจุดเผาทําลายตองปราศจาก ตนไม หญาแหง ใบไม พืช
ลมลุก พุมไมและวัสดุติดไฟได 

7.5  การเตรียมดินดําเพื่อการเผาทําลาย    
        7.5.1  หามเผาทําลายครั้งหน่ึงเกิน 50 ปอนด ( 22 กิโลกรัม)  

  7.5.2 ใหเกลี่ยดินดําเปนแนวกวางประมาณ 2 น้ิว ถามีหลายแนวแตละแนวตองหางกัน
ไมนอยกวา 10 ฟุต  

คําเตือน  กอนเปดฝาถังดินดําทุกครั้งตองใชสายไฟตอจากถังลงดิน เพ่ือปองกันไฟฟาสถิตย และตองใช
วัสดุที่ไมกอใหเกิดประกายไฟเปดฝาถังดินดําเทานั้น 



   7.5.3 การโรยแนวดินดําตองไมหักแนวเปนมุมแหลม    เม่ือตองการเบี่ยงเบนแนวดินตอง
โรยเปนรูปโคง 
 

 7.6   การจุดดินดําที่ตองเผาทําลาย 
7.6.1 การจุดดินดําตองใชวัสดุติดไฟ  เชน  ขี้กบ โรยใหเปนแนวทอดยาวไปใตทิศทาง

ลมจากแนวดินดําอยางนอย 25 ฟุต (11 เมตร) 
หมายเหต ุ ดินดําที่แหงจะอยูในสภาพที่สามารถลุกไหม ไดอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะเม็ดดินขนาดเล็ก 

7.6.2 ใหจุดไฟที่แนววัสดุติดไฟได แลวถอนตัวไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย 
   7.6.3 ตองปลอยใหดินดําลุกไหมจนหมดแลวจึงเขาสูพ้ืนที่เผาได 

7.6.4 ตองตรวจใหแนใจวาไมมีดินดําหลงเหลืออยู  เม่ือเสร็จสิ้นการเผาทําลาย  
   7.6.5 ใหทําการลางพื้นดินที่จุดเผาทําลายดวยน้ํา เพ่ือขจัดกากดินดํา 
   7.6.6 ถายังมีเศษดินดําเหลืออยูใหเผาทาํลายตามวิธีขางตนซ้ํา 
8.  การทําลายไดนาไมทพลเรือนดวยการเผา 

8.1 กลาวทั่วไป  ไดนาไมทพลเรือน เปนวัตถุระเบิดแรงสูง ที่มีไนโตรกลีเซอรีน    ซ่ึงมีสถานะ
เปนของเหลวและมีความไวตอการระเบิดมาก เปนสวนประกอบดังน้ัน  ไนโตรกลีเซอรีน จึงมีโอกาส
แยกตัวเยิ้มไหล ออกจากสวนประกอบอื่นๆ ของไดนาไมทพลเรือนได 
หมายเหตุ  ไดนาไมททางทหารไมมีไนโตรกลีเซอรีน เปนสวนประกอบ จึงสามารถเผาทําลายได
เชนเดียวกับวัตถุระเบิดแรงสูงที่ไมใชดินเริ่ม 

8.2 ขอควรระวังเกี่ยวกับกฎแหงความปลอดภัยตองทบทวนกฎแหงความปลอดภัยและกํากับ
ดูแลใหปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัยโดยใกลชิดทุกขั้นตอน 

8.3 การเลือกพื้นที่เผาทําลาย   ใหปฏิบัติตามตอนที่ 6 ขอ 10 ของระเบียบนี้ 
8.4 การเตรียมพ้ืนที่เผาทําลาย 

8.4.1 ใหเผาบนดินที่มีการอัดแนนไมมีกรวดหินอันอาจเกิดเปนสะเก็ดได หามเผาบน
พ้ืนคอนกรีด หรือที่มีกรวดหิน 

8.4.2 ในรัศมี 200 ฟุต  (61 เมตร) จากจุดเผาทําลายตองปราศจากตนไม หญาแหง     
ใบไม  พืชลมลุก พุมไม หรือวัสดุติดไฟได 

8.4.3 ใหกระจายวัตถุระเบิดที่รอการทําลายออกไปอยูในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย เพ่ือปองกัน 
อุบัติเหตุจากการจุดหรือการระเบิด และใหปฏิบัติตาม ขอ 1 ถึง 3 ของผนวก  ฉ 
  8.5  การเตรียมเผาทําลายไดนาไมทพลเรือน 

การเตรียมเผาทําลายไดนาไมทพลเรือน   ปกติแลวตองนําดินระเบิดออกจากหีบหอเพ่ือเผา 
ทําลาย ในบางกรณีที่ไดนาไมทพลเรือนเสื่อมสภาพ สามารถเผาทําลายทั้งหีบหอ โดยนําขอควรระวัง
ตางๆ เพ่ือความปลอดภัยมาพิจารณา และดําเนินการดังน้ี  

8.5.ใหเปดหีบหอขนาด50ปอนด เพียง 2 หีบ เม่ือทําการเผาแตละครั้ง (100 ปอนด) 
8.5.2   ใหสวมถุงมือเพ่ือปองกันการสัมผัสไดนาไมทพลเรือน 



8.5.3 เม่ือขนยายไดนาไมทพลเรือนมาถึงพ้ืนที่ทําลาย     ใหใชเครื่องมือที่ไมทําใหเกิด 
ประกายไฟเปดหีบหอ  แลวหยิบแทงดินระเบิดออกวางบนวัสดุติดไฟ    สําหรับแทงดินไดนาไมทพลเรือน 
ที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 2 น้ิว    ใหวางเรียงกันชั้นเดียวเปนแนวยาวความกวางของแนวไมเกิน  4 
น้ิว    และใชกระดาษหรือวัสดุติดไฟเพิ่มเติมเพ่ือม่ันใจวาจะลุกไหมไดเม่ือทําการจุด 
หมายเหต ุ   ตองแกะกลองไดนาไมทพลเรือนแลวนําแทงดินออกวางบนวัสดุติดไฟได แตตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยของเจาหนาที่ทําลายโดยเฉพาะไดนาไมทพลเรือนที่เสื่อมสภาพ  ไดนาไมทพลเรือนขนาด
เสนผาศูนยกลางโตกวา 2 น้ิว ตองวางโดยมีวัสดุติดไฟรองรับ และเผาครั้งละ 1 แทงเทานั้น  ไดนาไมท
พลเรือนที่รวง ตองโรยเปนแนวหนาไมเกิน 2 น้ิว สําหรับหีบหอและกลองตองแยกเผาตางหาก 

8.5.4 ใหเก็บรักษาไดนาไมทพลเรือนที่รอการทําลายในระยะปลอดภัยเหนือลมตองมีผา 
บังแสงแดดเพื่อรักษาความชื้นและปองกันประกายไฟ 

8.5.5 ถามีการไหลเยิ้มใหซับดวยขี้เลื่อยอยางระมัดระวังแลวนําไปเผาทําลาย    ถามี 
การไหลเยิ้มไมมากนัก สามารถทําลายดวยวิธีเคมี 

8.5.6 การใชขี้เลื่อยซับ ใหปฏิบัติดังน้ี 
8.5.6.1 ใชขี้เลื่อยใหมที่แหง (ขี้เลื้อยเกาจะเกิดเปนกรด) ผสมดวยยาลด

กรดเล็กนอย เชน โซเดียมคารบอเนต , โซเดียมไบคารบอเนต , แคลเซี่ยมไบคาบอเนต หรือผงชอสค 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของไนโตรกลีเซอรีน 

8.5.6.2 ใชขี้เลื้อยซับสิ่งซ่ึงคาดวาเปนไนโตรกลีเซอรีน หรือคอยๆ    เท
ไนโตรกลีเซอรีนใหซึมเขากับขี้เลื่อย   
หมายเหตุ   ไดนาไมทพลเรือน ที่มีไนโตรกลีเซอรีน ไหลเยิ้ม   ใหเผาไดโดยไมตองเปดหีบหอ    แต
ตองมีมาตรการระวังอันตรายจากการระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการเผา 

8.6 การจุดไดนาไมทพลเรือน เชนเดียวกับการจุดเผาทําลายวัตถุระเบิดแรงสูงที่ไมใชดินเริ่ม 
9. การเผาทําลายดินควันนอย 

  9.1  กลาวทั่วไป 
ดินควันนอยสามารถเผาทําลาย หรือใชนํ้ายาเคมีทําใหสลายตัวได  การเผาทําลายเปนวิธีที่ 

นิยมเพราะเกิดควันไมมาก ดินควันนอยจะไมเกิดการระเบิด จึงสามารถเผาทําลายไดที่ละมาก ๆ การเผา
ทําลายนี้ไมรวมถึงการทําลายดินสงกระสุนชนิดแทง หรือดินคอมโปสิต เพราะดินพวกนี้ตองทําลาย 
เชนเดียวกับการเผาทําลายวัตถุระเบิดแรงสูงที่ไมใชดินเริ่ม 

9.2  ขอควรระวังเกี่ยวกับกฎแหงความปลอดภัย ตองทบทวนกฎแหงความปลอดภัยและกํากับ
ดูแลใหปฏิบัติตามทุกขั้นตอนโดยใกลชิด 

9.3  การเลือกพื้นที่เผาทําลาย   ใหปฏิบัติตามตอนที่ 6 ขอ 10  ของระเบียบนี้ 
       9.4  การเตรียมพ้ืนที่เผาทําลาย 

9.4.1 ในรัศมี 200 ฟุต ( 61 เมตร)  จากจุดเผาทําลายตองปราศจากตนไม    หญา
แหง    ใบไม พืชลมลุก   พุมไม  หรือวัสดุติดไฟ 

9.4.2 ใหตรวจพ้ืนที่ดวยความระมัดระวังเพ่ือม่ันใจวาไมมีความรอนพอที่จะเปนอันตราย 



9.4.3 ใหทําการเผาไดบนพ้ืนราบโดยไมตองขุดหลุม หรือมีมูลดิน 
9.4.4 ใหเลือกใชพ้ืนที่ใตลมทําการเผาครั้งแรกเพื่อจะใชพ้ืนที่เหนือลมถัดขึ้นไปในการ

เผาครั้งตอไป 
9.4.5 ตองเก็บดินควันนอยที่รอการทําลายใหหางจากจุดเผาทําลายในทิศทางเหนือลม

ไมนอยกวา 100 ฟุต (31เมตร) และตองมีมูลดินกําบังระหวางจุดเผาทําลายกับดินควันนอยที่รอการ
ทําลาย 

9.5 การเตรียมดินควันนอยเพ่ือการเผาทําลาย 
9.5.1 ใหเผาดินควันนอยฐานเดี่ยวครั้งหน่ึงไมเกิน  4,000 ปอนด  (1,814 

กิโลกรัม) 
9.5.2 ถาเปนดินฐานคูหรือดินแทงเล็กเผาครั้งละไมเกิน  200 ปอนด ( 90 
  กิโลกรัม )    

เพราะดินสงกระสุนปนเล็ก , ดินสงกระสุนปนลูกซอง  ดินเกล็ดและดินรูเดียวลุกไหมอยางรวดเร็ว  
9.5.3 ใหเทดินควันนอยออกจากหีบหอ แลวเกลี่ยใหเปนแนวบนพื้นดิน  โดยใหแนวดิน 

หนาไมเกิน 4  น้ิว กวางไมเกิน   6  น้ิว การเกลี่ยดินใหเกลี่ยดวยไมหรือคราดไม 
คําเตือน  กอนเปดฝาถังเพ่ือเทดินตองใชสายไฟตอจากถังลงดินเปองกันไฟฟาสถิตย 

9.5.4 ดินควันนอยที่บรรจุในถุงซ่ึงมีดินทวีเพลิง ใหเผาไดโดยไมตองแยกดินทวีเพลิง
ออก  ถาดินทวีเพลิงมีฝาครอบใหถอดฝาครอบออกกอน ถาจําเปนตองตัดถุงดินสงกระสุน เพ่ือ
เกลี่ยกระจายดิน ใหใชมีดที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ 

ขอควรระวัง  การวางถุงดินสงกระสุนหามซอนกัน ใหวางถุงดินสงกระสุนใหตอกันเปนแถว 
9.5.5 ใหวางดินเปนแนวตามทิศทางลม 
9.5.6 ถาดินควันนอยมีจํานวนมากจําเปนตองวางหลายแถวใหวางแถวที่ 1 กอน และ

วางแถวที่  2 เม่ือเผาทําลายแถวที่ 1 แลว (เผาทีละแถว) 
9.5.7 การวางแถวดินตอๆ ไปจะตองวางใหขนานกับแนวเดิม     หรือวางตอจากแถว

เดิม โดยใหหางกันไมนอยกวา  50  ฟุต (16 เมตร) 
9.6 การจุดเผาดินควันนอย 

9.6.1 ใหโรยแทงดินบางๆ กวาง 4 ถึง 6 น้ิว จากแนวดินที่จะเผาทําลายทางดานใตลม 
ออกไปอยางนอย 25 ฟุต (8 เมตร) 

9.6.2 ใหจุดแนวดินที่โรยไวจากระยะไกล  โดยใชชนวนใสไฟฟาในถุงดินดําหรือใชฝก
แคเวลา 

9.6.3 ตองใหดินลุกไหมจนไฟดับแลวจึงจะเขาไปตรวจสอบ 
9.6.4 ถามีดินเหลืออยูใหจุดซ้ํา  โดยปฏิบัติตามขอ 6.1 และขอ 6.2   
9.6.5 ใหใชนํ้าราดเถาถานของดินควันนอยที่เผาทําลายแลว  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ผนวก   ช  การทําลายดวยการระเบิด      ประกอบระเบียบกองทัพบก  
     วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 

1. กลาวทั่วไป 
การทําลายดวยการระเบิด   ใชในการทําลายกระสุนและวัตถุระเบิดที่ไมสามารถเผาทําลายได 

โดยตองคํานึงถึงขอควรระวัง   ขีดจํากัดและมาตรการควบคุม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทําลาย 
2.   การเตรียมการขั้นตน   กอนทําลายดวยการระเบิดตองการเตรียมการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

2.1 การเลือกพื้นที่ระเบิดทําลาย 
2.2 การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการระเบิดทําลาย 
2.3 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
2.4 อันตรายเฉพาะที่ตองตรวจตรา  
2.5 มาตรการปองกัน เพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ 
2.6 คํานวณ ปริมาณ-ระยะ เพ่ือความปลอดภัย 
2.7 ปริมาณกระสุนและวัตถุระเบิดที่รอการทําลาย 
2.8 การบริการพื้นที่ทําลาย 
2.9 การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ทําลาย 
2.10 การชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือจําเปน 
2.11 การติดตอสื่อสาร 
2.12 ขอที่ควรคํานึงถึงอ่ืน ๆ 

3.  ปริมาณ-ระยะเพื่อความปลอดภัย  
การทําลายตามปกติตองมีมูลดินเปนสิ่งกําบังถาพื้นที่น้ันไมมีมูลดินกําบังการทําลายกลางแจงตอง 

คํานวณหา ปริมาณ-ระยะ เพ่ือความปลอดภัย ดังน้ี 
 
ระยะปลอดภัย (ฟุต) = 300            นํ้าหนักดินระเบิดเปนปอนด 

             หรือ 
 ระยะปลอดภัย (เมตร) = 100      นํ้าหนักดินระเบิดเปนปอนด 
 
4.  กรรมวิธีที่ตองดําเนินการ 

4.1 การจัดเตรียมวัตถุระเบิดที่จะทําลาย 
4.2 การจัดตั้งและดํารงไวซ่ึงการควบคุมพ้ืนที่ทําลาย 
4.3 การเลือกพื้นที่วางวัตถุระเบิดที่รอการทําลาย 
4.4 การจัดเตรียมระบบการจุดระเบิดที่จะใช 
4.5 การดําเนินการหลังจากการจุดระเบิดทําลายแลว 

 
 



 
5. การปฏิบัติระหวางการระเบิดทําลาย       

เม่ือจุดระเบิดแลว เจาหนาที่ตองอยูในที่กําบัง  หลังการระเบิดตองทําการคนหาและรวบรวมวัตถุ
ระเบิดที่ยังไมระเบิด ตองมีมาตรการที่จะใหพ้ืนที่ทําลายใชงานไดอีกและตองรอเวลากอนดําเนินการ
ทําลายครั้งตอไป 
6.  การทําลายวัตถุระเบิดแรงสูงดวยการระเบิด 

6.1  กลาวทั่วไป 
การระเบิดทําลาย  เปนวิธีการทําลายที่เร็วที่สุดในกรณีเรงดวนหรือการทําลายวัตถุระเบิด 

จํานวนมากที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  วัตถุระเบิดประเภทดินเริ่มจะเกิดการระเบิดเม่ือเผาทําลาย   
จึงจําเปนตองทําลายดวยการระเบิดเม่ือไมสามารถทําลายดวยน้ํายาเคมี 

6.2 ขอควรระวังเกี่ยวกับกฎแหงความปลอดภัย ตองทบทวนกฎแหงความปลอดภัยอยางรอบ 
คอบและกํากับดูแลอยางใกลชิดใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองทุกขั้นตอน 

6.3 การเลือกพื้นที่ระเบิดทําลาย ใหปฏิบัติตามตอนที่ 6 ขอ 10 ของระเบียบนี้ 
6.4 การเตรียมพ้ืนที่ทําลาย 

การระเบิดทําลายวัตถุระเบิดตองกระทําในหลุมซ่ึงลึกไมนอยกวา 4 ฟุต และตองกลบดวยดินหนาไม
นอยกวา 2 ฟุต ถาสนามทําลายอยูหางจากสิ่งกอสราง  อาคาร  ถนน ตามระยะที่ปลอดภัยก็ไม
จําเปนตองขุดหลุม พ้ืนที่ในรัศมี 200 ฟุต (61 เมตร) จากจุดระเบิดทําลายตองปราศจากใบไม หญา
แหงหรือวัสดุที่ติดไฟได หลุมระเบิดจะตองไมมีสิ่งเปนอันตราย เชน สะเก็ดระเบิด ผงถานที่ยังรอนหรือ
ติดไฟ วัตถุระเบิดที่รอการทําลายตองแยกใหอยูหางจากจุดระเบิดทําลายไมนอยกวา 300 ฟุต( 92 
เมตร)  ตองปองกันไมใหวัตถุระเบิดที่รอการทําลายเกิดระเบิดโดยอุบัติเหตุจากเปลวไฟ สะเก็ด หรือการ
ระเบิดพอง 

6.5 การเตรียมทําลายวัตถุระเบิดจํานวนมาก 
 6.5.1  การระเบิดทําลายวัตถุระเบิดแรงสูง ใหทําไดสูงสุดครั้งหน่ึงไมเกิน   

200   ปอนด       (90 กิโลกรัม)  และตองไมเกินขีดจํากัดของสนามทําลาย 
6.5.2 ดินเริ่มในสภาพเปยกบรรจุในถัง หามทําลายเกิน 1  ถังตอครั้ง 
6.5.3 การระเบิดทําลายวัตถุระเบิดจํานวนมากตองนําออกจากหีบหอ  

6.6  การจุดระเบิดทําลาย การจุดระเบิด ตองใชเชื้อปะทุไฟฟาและเครื่องจุดที่เหมาะสม ถาจําเปน
หรือไมมีเชื้อปะทุ ไฟฟา  ใหใชฝกแคเวลากับเชื้อปะทุธรรมดา(เชื้อปะทุชนวน)  

6.6.1 การใชเชื้อปะทุไฟฟาและเครื่องจุด หรือเชื้อปะทุธรรมดาและฝกแคเวลา รวมทั้ง
ดินระเบิดทําลาย ตองกระทําตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

หมายเหต ุสามารถใชไดนาไมทเปนดินทําลายไดนาไมทในหีบหอได  โดยวางแทงดินทําลายกลางหีบหอ  
การเตรียมดินตองเจาะแทงดินดวยไมหรือทองเหลือง  อยางระมัดระวังเพ่ือเปนชองเสียบเชื้อปะทุ 

6.6.2 ใหวางดินทําลาย  ณ  จุดซึ่งม่ันใจวาจะจุดใหระเบิดโดยสมบูรณ     สามารถวาง
ดินทําลายเพิ่มเติมได 



6.6.3 การจุดระเบิดดวยเชื้อปะทุไฟฟาผสมเชื้อปะทุชนวน หรือระบบเชื้อปะทุชนวน
ดานหามเขาตรวจสอบในทันที ตองรออยางนอย 30 นาที บวกเวลาที่ถวงไว หลังจากนั้นให
เจาหนาที่ทําลายเพียงคนเดียวเขาไปตรวจ  และมีผูคอยใหความชวยเหลือเม่ือไดรับการรองขอ
หรือเกิดอุบัติเหตุอีก 1 คน 

6.6.4 ใหตรวจคนพ้ืนที่สนามทําลายโดยรอบหลังการจุดระเบิดทําลายแตละครั้ง  เพ่ือ
คนหาวัตถุระเบิดที่ยังไมระเบิด  ซ่ึงกระเด็นออกไป 

6.6.5 ใหเก็บกูวัตถุระเบิดที่ยังไมระเบิดดวยความระมัดระวังเพ่ือนําไปทําลายซ้ํา 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก     ซ   การขนยายกระสุนและวัตถุระเบิดทางรถยนต     ประกอบระเบียบกองทัพบก 
        วาดวย การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด  พ.ศ. 2547 

1.   กลาวท่ัวไป   กระสุนและวัตถุระเบิดเปนวัตถุอันตราย การหยิบยกขนยายทุกครั้ง  ตองกระทําดวยความ
ระมัดระวัง   ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในผนวกนี้ เพื่อใหการขนยายกระสุนและวัตถุระเบิดทางรถยนตเปนไป
ดวยความปลอดภัย  และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนยายกระสุนและวัตถุระเบิด 
2.    การปองกันอันตรายที่เกิดจากเพลิง 

2.1 เพื่อปองกันเพลิงไหม   เจาหนาที่พลขับจะตองตรวจรถยนตทุกวันเกี่ยวกับ สายไฟ , ดวงโคม หาม
ลอ , พวงมาลัย , ถังน้ํามันและทอน้ํามัน ส่ิงเหลานี้ตองอยูในสภาพที่เรียบรอยใชการไดดี   เครื่องยนตตอง
สะอาดไมมีฝุน  ผง และรอยน้ํามันเปรอะเปอน   อางน้ํามันตองไมมีผง  ส่ิงสกปรก  และไขขนปะปนอยู 

2.1.1 หลังจากการใชรถประจําวัน    หรือวิ่งระยะทางไกลมาแลวแตละครั้งพลขับตองทํา
ความสะอาดเช็ดน้ํามัน  หรือไขขนที่ไหลออกจากสวนตางๆ  ของรถ  เชน  จากระบบสงกําลัง  หรือ
สวนเคลื่อนไหวอื่นๆ  หรือจากใตพื้นรถ ฯลฯ 

2.1.2 ถัง หรือทอน้ํามันตองหมั่นตรวจตราอยาใหร่ัวได    ถาพบเห็นใหรีบจัดการซอม    
แยก  หรือถายทันที 

2.1.3 ในขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองระวังอยาใหหกหรือลนและหามสูบบุหร่ี หรือนํา 
เพลิงอื่นๆ เขาใกลบริเวณนั้นเปนอันขาด ใหเติมน้ํามันในเวลากลางวันโดยตองเตรียมการไวลวงหนา 

2.1.4 ใหใชไมขีดไฟธรรมดาเทานั้น และตองเก็บไวในกระปองโลหะ ในหีบเครื่องมือ   
หามใชไมขีดไฟที่ขีดไดทุกแหง 

2.1.5 ในรถยนต  และในหีบเครื่องมือประจํารถตองรักษาความสะอาดไมใหมีส่ิงสกปรก    
เศษผง  หรือขยะปะปนอยู 

2.2  รถยนตบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคันตองมีเครื่องดับเพลิง  ชนิดผงเคมีแหง   ที่อยูใน
สภาพพรอมใชงานได ประจํารถ อยางนอย  2  เครื่อง ติดไวในหองพลขับ  1 เครื่อง และติดไวขางนอกรถดาน
พลขับอีก  1 เครื่อง   พลขับและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองไดรับการอบรมใหใชเครื่องดับเพลิงดังกลาวไดอยาง
ถูกตอง และตองเขาใจความจริงที่วา   ในการเกิดเพลิงเกือบทุกครั้งจะมีเวลามากพอที่จะทําการดับเพลิงไดทัน   
เพราะกวากระสุน , ลูกระเบิด จะรอนจนถึงจุดระเบิดนั้น ตองใชเวลานานมาก   ทั้งนี้เพื่อปองกันการตื่นเตน 
หรือตกตลึง ของเจาหนาที่ 
3.    การควบคุมขบวน 

3.1  รถยนตตั้งแต 2 คันขึ้นไป  เรียกวา “ ขบวน ” จัดขึ้นเพื่อใหมีการควบคุม  และเพื่อใหการ
เคลื่อนยายเปนไปโดยมีระเบียบ 

3.2 รถยนต หรือขบวนรถยนตบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด  ตองมีนายทหารสัญญาบัตรของ
หนวยนั้นๆ  เปนผูควบคุมไปในรถ  หรือขบวนดวย อยางนอย 1 นาย  เพื่อควบคุมดูแลอํานวยการ   

3.3 สําหรับขบวนรถที่บรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด  ตองรักษาระยะตอระหวางรถแตละคันอยา
ใหหางหรือชิดเกินไป(ระยะตอประมาณ 90 เมตร) เพื่อปองกันอันตรายจากการชนกัน  หรือการระเบิด 



3.4 ในระหวางการเดินทาง  ขบวนรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด   ตองกําหนดเวลาหยุดพัก
ประจําชั่วโมง(10นาที)  เพื่อพักเครื่องยนต และตรวจความเรียบรอยของสิ่งที่บรรทุกมา สถานที่หยุดนี้ตองเปน
ที่ที่หางจากเมือง   ตลาด   หรือบริเวณชุมนุมชน   หามจอดรถในบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน 

3.5 หากจําเปนตองเดินทางติดตอกันถึง   6  ช่ัวโมง หรือรับประทานอาหารใหหยุดพักนาน  30-60   
นาที  และตองจอดรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดในพื้นที่ที่ไมขัดขวางตอการจราจรอื่นๆ 

3.6 ขบวนรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดนี้   หามผานบริเวณชุมนุมชนถาไมมีความจําเปน หาก
จะตองผานบริเวณชุมชนรถทุกคันใหใชความเร็วสูงสุดไมเกิน 25  กิโลเมตร ตอช่ัวโมง 

3.7 รถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดแตละคันในขบวนใหวิ่งดวยความเร็วปานกลาง (ไมเกิน 60 
กิโลเมตร ตอช่ัวโมง) และหยุดทุกครั้งกอนจะขามทางรถไฟ    เพื่อตรวจดูวามีรถไฟกําลังวิ่งอยูหรือไม และ
ตองลดความเร็วลงมากที่สุด    เมื่อใกลถึงทางแยก  ,  ทางเลี้ยว , สะพาน , ตําบลซึ่งมีเครื่องหมายของเจา
พนักงานจราจร  หรือเมื่อสวนกับรถอื่นๆ 

3.8 เมื่อรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดจะหยุดรถ,  เล้ียวรถ, ผานทางรวม, ทางแยก, ผานรถ
ประจําทางที่จอดอยู หรือผานขบวนแหตองขับใหชาลง และตองใหสัญญาณกอนในระยะ 30-40 เมตร 

3.9 หามขับรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดแซงรถคันอื่นตรงทางรวม, ทางแยก, หัวเล้ียว  ,   ใน
ที่คับขัน  หรือมีรถ หรือส่ิงอื่นกีดขวางหนาอยู  

3.10  หามผูที่มิใชเจาหนาที่นั่งไปในขบวนรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด และหามบุคคลอื่น
โดยสารอยางเด็ดขาด 

3.11 ถารถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดคันใดเกิดเพลิงไหม รถคันอื่นในขบวนจะตองออกหาง
จากรถคันนั้นจนพนรัศมีระเบิดในระยะหลายรอยหลา แลวแตอํานาจของวัตถุระเบิดที่บรรทุก (ระหวาง 800-
1,200 หลา หรือ 732-1098 เมตร ) รถทั้งขางหนาและหลัง ของรถคันที่เกิดเพลิงไหม ตองทําหนาที่กักรถอื่น  
เพื่อหามการจราจรผานเขาไปในบริเวณนั้น 

3.12  หากรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดคันใดเกิดเสียกลางทาง    และรถอื่นๆ ในขบวนไม
สามารถลากไปยังตําบลปลายทางได  ผูควบคุมขบวนรถตองจัดคนเฝารถ 2 คน เมื่อไปถึงที่พักแลวใหแจงกับผู
บังคับหนวยทราบ  ผูบังคับหนวยจะตองรีบจัดรถพรอมดวยเจาหนาที่ไปชวยเหลือทันที รถที่เสียอยูกลางทาง
ตองนําเขาแอบริมทางใหมากที่สุด ถาเปนเวลากลางคืนและบริเวณนั้นไมมีแสงสวางสองถึงใหเห็นไดในระยะ 
50 เมตร  ตองเปดไฟหรือจุดไฟใหมีแสงพอเห็นรถได 
4.  วิธีการบรรทุกในรถยนต 

4.1  ชนวนกระสุน,  ชนวนลูกระเบิด  และเชื้อปะทุตางๆ จะบรรทุกรวมกับลูกกระสุน  ลูกระเบิด 
และวัตถุระเบิดอื่นๆ ไมได  เวนแตชนวน หรือดินขยายการปะทุที่รวมติดอยูในลูกกระสุนปนใหญแลว 

4.1.1 กระสุนและวัตถุระเบิดที่บรรทุก   ตองวางใหพอเหมาะกับตัวรถ      ตองทําการเสริม
และกั้นดวยไม หรือผูกมัดใหแนนเพื่อกันหีบกระสุนและวัตถุระเบิดตกหลน หรือเคลื่อนที่ไปมา  ทั้งตองมี
ผาใบคลุมเพื่อปองกันประกายไฟและลมฟาอากาศ  เชน   ฝน    และแดด  ฯลฯ 



4.1.2 ถากระสุนและวัตถุระเบิดที่บรรทุกมีจํานวนนอย       หรือบรรทุกรวมกับของอื่น  
ซ่ึงไมเปนวัตถุระเบิด  หรือไวไฟ  หามบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดไวตอนทายรถ 

4.1.3 ในยามสงคราม     ชนวนกระสุน  ,  ชนวนลูกระเบิด       อาจบรรทุกรวมกับวัตถุ
ระเบิดอื่นไดโดยใชที่กําบังใสทรายหนา 3 ฟุต แยกชนวนกับวัตถุระเบิดใหอยูหางกันคนละดาน 

4.1.4 กระสุนปนเล็กตั้งแต   30 มม. ลงมา     ซ่ึงไมไดบรรจุดวยวัตถุระเบิดแรงสูงให
บรรทุกรวมกับชนวน  หรือเชื้อปะทุไดหากมีความจําเปน 

4.1.5 ชนวน   หรือเชื้อปะทุสามารถบรรทุกรวมกับวัตถุระเบิดในรถยนตคันเดียวกันได     
หากมีจํานวนไมเกิน 25 ชนวน หรือเชื้อปะทุไมเกิน 50 ดอก และวัตถุระเบิดที่จะบรรทุกหนักไมเกิน 50 
กิโลกรัม โดยตองบรรทุกชนวน หรือเชื้อปะทุไวตอนหนารถยนตซ่ึงเปนที่อยูของพลขับ    สําหรับในกรณี
ดังกลาวนี้หากไมมีความจําเปนจริงๆ หามกระทําเปนอันขาด  เพราะเปนการเสี่ยงอันตรายอยางยิ่ง 

4.2  หามนําหรือขนกระสุนและวัตถุระเบิด , ไปกองไวตรงกับทอไอเสียของรถยนต  เพราะความรอน
และประกายไฟจากไอเสียสามารถจุดวัตถุระเบิดใหระเบิดได 

4.3  ในการบรรทุกกระสุนปนใหญเปนนัดโดยไมมีหีบหอ   ตองใหลูกกระสุนทุกนัดนอนขนานกับ
ดานขางรถยนตบรรทุก (หัวหรือทายลูกกระสุนหันไปขางหนาหรือทายรถ)   เพื่อปองกันลูกกระสุน   กล้ิงมา
ทางทายรถในเวลารถวิ่ง และตองทําการยึดตรึง , เสริม หรือกั้นดวยไมใหแนน  ไมใหลูกกระสุนเคลื่อนที่ไปมา
ได 
หมายเหต ุ การบรรทุกกระสุนปนใหญซอนกันหลายชั้น   ใหใชแผนกระดานวางพาดบนลูกกระสุนชั้นลาง   
ทั้งนี้เพื่อปองกันแหวนรัดทายลูกกระสุนชํารุด   เนื่องจากลูกกระสุนกระทบกระแทกกันเองในเวลารถวิ่ง 

4.4  หามบรรทุกหีบกระสุนวัตถุระเบิดและสิ่งอันตรายอื่นๆ  ที่ปรากฏวาชํารุด  หรือภาชนะรั่วไปใน
รถยนต 

4.4.1 หากพบวา หีบ หรือภาชนะเกิดชํารุด หรือร่ัวกลางทางใหเจาหนาที่พิจารณาซอม 
เทาที่สามารถจะทําได   ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความปลอดภัยมากที่สุด    สถานที่ซอมตองหางจากกระสุน, และวัตถุ
ระเบิดอื่นๆ อยางนอย  100 ฟุต (31 เมตร) หากไมสามารถซอมไดใหใชกระดาษหนาหอหีบเดิม  หรืออุดรอย
ชํารุดแลวนําไปใสในหีบอีกใบหนึ่งที่ใหญกวาและเอาขี้เล่ือยแหง,  เศษสําลีแหง, เศษกระดาษหนังสือพิมพ 
หรือกลองกระดาษแทรกลงไปในชองวางระหวางหีบ  เพื่อปองกันการกระทบกระแทก 
  4.4.2  ภาชนะที่ร่ัว หรือชํารุดจนไมสามารถซอมตามวิธีที่กลาวไวในขอ 4.4.1 ใหเจาหนาที่
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม   โดยคํานึงความปลอดภัย และราคาสิ่งของเปนหลัก 
5.  การตรวจรถที่จะบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด 
 5.1  รถยนตบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดตองเปนรถยนตชนิดใชลอยางอัดลม มีหามลอทั้ง 4   ลอ  
และมีความดันลมในลอยางตามเกณฑกําหนด 
 5.2  แสงที่ใชทั้งหมดตองเปนแสงจากไฟฟา 
 5.3 ทอและถังน้ํามันควรมีกอกระบายติดไวในที่ซ่ึงเวลาน้ํามันลนออกมาจะไมไหลลงบนทอไอเสีย 



 5.4  พื้นรถยนตบรรทุกตองแข็งแรง  โลหะที่โผลใหเห็นในตัวรถตองปดดวยไม  หรือโลหะที่ไมเกิด
ประกายไฟ 
 5.5  อุปกรณเกี่ยวกับแสงบนรถยนตตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในคําสั่ง  หรือ
พระราชบัญญัติจราจรทุกประการ 
 5.6  หามรถยนตซ่ึงมีกระสุนและวัตถุระเบิดบรรทุกอยูเขาไปจอดในโรงเก็บรถ  หรือโรงซอมเพื่อจอด 
หรือซอม   เวนแตโรงเก็บนั้นเปนโรงโลงมีแตเฉพาะหลังคาอยางเดียว 
 5.7  การขนกระสุนและวัตถุระเบิดตองกระทําในเวลากลางวันเทานั้น 
 5.8  ภายในรถบรรทุกตองไมมีสลักเกลียว, ตะปู หรือส่ิงอื่นๆโผลออกมาอันจะเปนเหตุทําใหหีบหอ
ชํารุดเสียหายได 
 5.9  กระสุนและวัตถุระเบิดที่บรรทุกตองอยูภายในรถทั้งสิ้น หามมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดยื่นออกนอกตัวรถ   
กะบะทายรถตองปดและขัดดวยสลักตลอดเวลาที่รถกําลังเดินทาง 
 5.10 กอนขนกระสุนและวัตถุระเบิดขึ้นและลง พลขับตองดับเครื่องยนตทุกคัน หามลอไวและใชไม
ขัดลอดวย หามขนกระสุนและวัตถุระเบิดลูกระเบิด ขึ้นและลงในขณะที่เครื่องยนตกําลังเดินอยูเปนอันขาด 
 5.11 รถยนตบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด  หามจอดในบริเวณที่วางระหวางคลังกระสุน เพราะจะ
เปนตัวนําคลื่นการระเบิดจากคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่งหากเกิดการระเบิดขึ้น 
 5.12  รถยนตทุกคันกอนทําการบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดตองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง      รวมทั้ง
น้ํามันหลอล่ืน   น้ํามันเกียรและน้ํามันหามลอใหเสร็จเรียบรอย หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะกําลังบรรทุก
หรือบรรทุกแลว หากจําเปนตองเติมจะตองปดไฟและดับเครื่องยนต สําหรับเครื่องยนตชนิดใช   Magneto   
ตองใชลวดตอลงดินดวยเพื่อปองกันไฟฟาสถิตย 
 5.13  ในการขนกระสุนและวัตถุระเบิด โดยรถยนตเปนระยะทางไกลกวา 8 ช่ัวโมงขึ้นไป  จะตองจัด
ผูชวยพลขับ 1 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนชวยเหลือพลขับในการขับรถ 
หมายเหตุ 1.  หามสูบบุหร่ีในรถยนตที่บรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด         

2. หามจอดรถบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดทิ้งไวโดยปราศจากเจาหนาที่เฝารถ  ทุกครั้ง   ที่
จอดรถบนถนนหลวงหรือถนนสาธารณะ 

6.  ผูรับกระสุนและวัตถุระเบิด 
 การสงกระสุนและวัตถุระเบิด ไปยังตําบลตางๆ ทุกครั้งตองสงใหแกผูรับซึ่งมีคําสั่งใหรับไดเทานั้น 
7.  เคร่ืองหมายของรถยนตบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด 

 รถยนตที่บรรทุกกระสุและวัตถุระเบิดทุกคัน ตองติดธงแดงรูปสี่เหล่ียมผืนผาขนาด    10 //x 12 //  
จํานวน 1 ธง บนหลังคารถใหสามารถเห็นไดทั้งดานหนาและหลังรถยนตนั้นๆ 
8.  การปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหต ุ

8.1   หากรถยนตบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิดเกิดอุบัติเหตุขึ้น   เจาหนาที่ตองชวยกันขนหีบหอ
กระสุนและวัตถุระเบิด ทั้งที่ชํารุดและไมชํารุดอยางระมัดระวังไปกองรวมไวในบริเวณที่ปลอดภัยใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได  ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายจากเพลิงและการระเบิด 



8.2   ในกรณีที่ชนกับรถยนตอ่ืนๆ  หรือชนส่ิงตางๆ เชน   อาคาร,  ตนไม ฯลฯ  ใหเจาหนาที่ขน
กระสุนและวัตถุระเบิดที่บรรทุกมาออกจากรถกอนที่จะปฏิบัติอยางอื่น  และนําไปเก็บไวในสถานที่หรือ
อาคารหางจากที่เกิดเหตุอยางนอย  300  ฟุต(92 เมตร)   และตองแจงใหเจาผูที่อยูในบริเวณนั้นรวมทั้งรถอื่นๆ  
ที่จะผานไปมาใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นดวย 
9.  การพิจารณาเสนทางขนยายกระสุนและวัตถุระเบิด 

ในการขนกระสุนและวัตถุระเบิดลงจากรถไฟ และจากเครื่องชวยขนอื่นๆ  รวมทั้งการขนไปบรรทุก
รถไฟซึ่งจะตองใชรถยนตขนเขาหรือออกจากคลัง   ผบ.หนวยจะตองพิจารณาเลือกเสนทางเคลื่อนยายของ
รถยนตบรรทุกกระสุนและวัตถุระเบิด   โดยไมใหผานเขาไปในบริเวณชุมนุมชน เชน ตลาด หรือเมือง  ฯลฯ 
10. การใชรถยนตทหาร 
 การใชรถยนตทหารขนยายกระสุนและวัตถุระเบิด หนวยจะตองปฏิบัติตามขอบังคับทหารวาดวยการ
ใชรถยนตทหารที่มีผลบังคับใชในปจจุบันทุกประการ 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ด   มาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด      ประกอบระเบียบกองทัพบก          

                  วาดวย   การทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2547 
1. กลาวทั่วไป     

การทําลายวัตถุระเบิด หมายรวมถึง  การทําลาย กระสุน, วัตถุระเบิด , วัตถุเคมี และไพโร
เทคนิค ดังน้ันการปฏิบัติการทําลายวัตถุระเบิด จึงเปนงานที่มีอันตราย เจาหนาที่ผูปฏิบัติการทําลายวัตถุ
ระเบิด นอกจากจะตองเปนผูที่มีความรูโดยเฉพาะแลวยังตองเปนผูที่มีความสามารถอยูในระดับมาตรฐาน
นักทําลายวัตถุระเบิดตามที่กําหนด อีกดวย 
2. มาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด    

มาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิดวัดจาก  ความรู  ความสามารถ สุขภาพ และสมรรถภาพรางกาย 
โดยคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก  เปนผูรับผิดชอบ การ
ทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด 
3. การทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด   ประกอบดวย การทดสอบดังน้ี 
  3.1 ภาคทฤษฎ ี  : ผูเขารับการทดสอบตองผานเกณฑทดสอบไมนอยกวา  70 % ของแตละ
หัวขอการทดสอบ   โดยมีหัวขอการทดสอบดังน้ี 
   3.1.1   วัตถุระเบิดและการทําลาย 
   3.1.2   เครื่องมือและอุปกรณการทําลาย 
   3.1.3   กฎแหงความปลอดภัย 
  3.2 ภาคปฏิบัต ิ  : ผูเขารับการทดสอบตองผานเกณฑทดสอบไมนอยกวา  70 % ของแตละ
หัวขอการทดสอบ  โดยมีหัวขอการทดสอบดังน้ี 
   3.2.1   การปฏิบัติการทําลายและการใชอุปกรณการทําลาย 
   3.2.2   การพิสูจนทราบสรรพาวุธระเบิด 
   3.2.3   การใชเครื่องมือพิเศษในการเก็บกูและทําใหปลอดภัย 
   3.2.4   การแกปญหาตามหนาที่ในเหตุการณทําลายลางวัตถุระเบิด 
   3.2.5   การปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย 
  3.3 การตรวจรางกาย : ผูเขารับการทดสอบตองเขารับการตรวจรางกาย ที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา กรมแพทยทหารบก และผลการตรวจตองอยูในเกณฑไมขัดตอการปฏิบัติงานทําลายวัตถุ
ระเบิด   โดยมีรายการตรวจดังน้ี 

3.3.1   ตรวจ  ตา  หู  คอ  จมูก 
3.3.2   ตรวจเลือด หาเชื้อ HIV  
3.3.3   ตรวจหา สารเสพติดในปสสาวะ 
3.3.4   ตรวจหัวใจดวยคลื่นไฟฟา   
3.3.5   ตรวจสุขภาพปอดดวยฟลมใหญ 
3.3.6   ตรวจโรคติดตอรายแรง 
3.3.7   ตรวจสุขภาพจิต 



   3.3.8   ตรวจโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  3.4  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย    
   ผูเขารับการทดสอบตองผานเกณฑทดสอบสมรรถภาพรางกายเฉลี่ย 80 % ตามเกณฑ
อายุที่กองทัพบกกําหนดและมีผลบังคับใชในปจจุบัน    โดยมีรายการทดสอบดังน้ี 

3.4.1   วิ่งระยะทาง   2  กิโลเมตร 
3.4.2   ดันพ้ืน 
3.4.3   ลุก - น่ัง 

4. ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด  
    เจาหนาที่ทําลายประจําตองเขารับการทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิดอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5. การพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด   
   เจาหนาที่ทําลายประจําที่เขารับการทดสอบมาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด ตองมีผลการทดสอบ
ผานตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 3 ผูเขารับการทดสอบที่มีผลการทดสอบต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวใน  
ขอ 3 ใหพิจารณาทดสอบซ้ําอีก 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันทําการทดสอบแลวไมผานเกณฑที่
กําหนด หากผลการทดสอบซ้ํายังคงไมผานตามเกณฑที่กําหนดตองถูกปรับยายออกจากตําแหนง
เจาหนาที่ทําลายประจํา 
6. การปรับยายเจาหนาที่ทาํลายประจํา   
  การปรับยายกําลังพลพนจากตําแหนง เจาหนาที่ทําลายประจํา ใหพิจารณาตามหลักเกณฑขอใด
ขอหน่ึงดังน้ี 
  6.1   ปรับยายปกติตามแนวทางรับราชการ 
  6.2   อายุเกิน  50  ป 
  6.3   ผลการทดสอบ มาตรฐานนักทําลายวัตถุระเบิด ไมผานเกณฑที่กําหนด  2  ครั้ง  
ติดตอกัน 
  6.4   ฝาฝน หรือทําผิดกฎแหงความปลอดภัยในการทําลายวัตถุระเบิด 
  6.5  ผูที่อยูในหลักเกณฑขอ 6.2 หากกรมสรรพาวุธทหารบกยังไมสามารถบรรจุกําลังพล
ทดแทนที่เหมาะสมได  ใหอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะบรรจุกําลังพลทดแทนได 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 


