
ชื่อผลงาน: การศึกษาวิจัยใช้สารอินทรีย์ประเภทสีย้อมท าควันสีแดง 

เจ้าของผลงาน/สังกัด: กองวิชาเคมีประยุกต์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประเภทผลงาน: งานวิจัย 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน: 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพ่ือหาองค์ประกอบและอัตราส่วนผสมในการท าควันสีจากสารอินทรีย์ประเภทสี

ย้อม โดยท าการทดลองหาส่วนผสมในการให้เกิดควันสีแดง สารเคมีที่ใช้แต่ละชนิดจะบดและร่อน  ท าการอบที่ 

๗๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง จากนั้นน ามาชั่งตามอัตราส่วนที่ค านวณไว้ น าส่วนผสมทั้งหมดผ่าน

ตะแกรงร่อนเพ่ือให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุส่วนผสมดังกล่าวลงในท่อกระดาษขนาด ๕ เซนติเมตร  ท าการ

จุดด้วยเปลวไฟโดยใช้ดินด าเป็นตัวจุด เปรียบเทียบระยะเวลาในการลุกไหม้ และลักษณะของสีที่เกิดขึ้น   จากการ

ทดลองพบว่า ส่วนผสมที่ดีที่สุดของควันสีแดงประกอบด้วย  KClO3 : Sugar  : Red dry : NaHCO3 ในอัตราส่วน 

๒๘ : ๒๐ : ๔๐ : ๑๒  โดยน้ าหนัก  การลุกไหม้คงที่และ ระยะเวลาในการลุกไหม้ของส่วนผสมหนัก ๑๐ กรัม 

เท่ากับ ๒๘ วินาที  

ลักษณะของผลงาน: 

ศึกษาหาองค์ประกอบและอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการท าควันสีแดงจากสารอินทรีย์ประเภทสีย้อม 

(Organic Dye)    

ความสัมฤทธิ์: 

 จากผลการทดลอง พบว่าอัตราส่วนที่ความเหมาะสมในการผลิตควันสีแดงที่มีคุณสมบัติในการเผาไหม้เป็น

นานและมีการลุกไหม้สม่ าเสมอ คืออัตราส่วนของสารผสมระหว่าง KClO3 : Sugar  : Red dye : NaHCO3 ใน

อัตราส่วน ๒๘ : ๒๐ : ๔๐ : ๑๒ โดยน้ าหนัก ซึ่งท าให้ได้ควันสีแดงที่มีการลุกไหม้คงที่และมีระยะเวลาในการลุก

ไหม้เมื่อใช้ส่วนผสมหนักรวม ๑๐ กรัม เท่ากับ ๒๘ วินาที 

 

 



ความภูมิใจ: 

โครงการศึกษาวิจัยนี้เปิดโอกาส ให้ผู้วิจัยได้ท าการทดลองหาอัตราส่วนในการผลิตควันสีสัญญาณ โดยใช้

สารเคมีที่สามารถทดแทนสารเคมีราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งสูตรที่ใช้ในการผลิ ตนี้สามารถน าไปพัฒนา

กระบวนการผลิตควันสีสัญญาณ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ แทนที่ควันสีสัญญาณในปัจจุบันซึ่งส่วนมากเป็น

ยุทธภัณฑ์ที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ หรือใช้ขั้นตอนการผลิตของต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วย

สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและทักษะในการการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในท างานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิจัยใช้สารอินทรีย์ประเภทสีย้อมท าควันสีแดง 

๑. ความเป็นมาของโครงการ 
การศึกษาด้านวัตถุระเบิดในประเทศไทย ในสถาบันการศึกษาไม่มีการจัดการเรียนการสอน  แม้แต่

สถานศึกษาทางทหารก็ไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาศาสตร์ในด้านนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากศาสตร์ในด้ านนี้
เป็นศาสตร์ที่มีอันตรายและผู้ที่ไม่หวังดีก็สามารถน าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด  นอกจากนี้ศาสตร์ด้าน
วัตถุระเบิดก็เป็นศาสตร์เฉพาะทางมีบุคคลที่ศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่มาก ปัจจุบันกองทัพบกเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในศาสตร์ด้านนี้ จึงได้ส่งเสริมให้มีการศึกษาศาสตร์ด้านเคมีวัตถุระเบิด โดยให้มีการเปิดเรียนการสอน
ในสาขาเคมีประยุกต์ทางทหารและวิชาการทหารของกองวิชาเคมี  โดยนักเรียนนายร้อยในสาขาดังกล่าวได้ศึกษา
เกี่ยวกับวิชาวัตถุระเบิด และ ไพโรเทคนิค  โดยศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและหลักการต่างๆ รวมทั้งมีการทดลอง 
เกี่ยวกับวัตถุระเบิดในระดับห้องปฏิบัติการและปริมาณที่ปลอดภัย จากความรู้ทั้งทางด้านเคมีด้านอ่ืนที่นักเรียน
นายร้อยได้ศึกษาในสาขาวิชาและเคมีทางด้านวัตถุระเบิดท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
งานทางด้านทหารได้  ไพโรเทคนิคจัดเป็นวัตถุระเบิดแรงต่ า เป็นวัตถุระเบิดประเภทของผสม เมื่อเกิดการสลายตัว
จะให้พลังงานไม่มาก สามารถผลิตได้ง่าย ปัจจุบันในกองทัพมีการน า ไพโรเทคนิคมาใช้งานมากมาย เช่น ควัน
ก าบัง (screening smoke) พลุสีสัญญาณ พลุส่องสว่าง ดินด า ใช้ในชนวน   ส าหรับพลเรือนก็มีการน าไพโร
เทคนิคมาใช้เพ่ือความบันเทิงหรือในการเฉลิมฉลอง เช่น พลุ ดอกไม้ไฟเป็นต้น   อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนผสม 
ตลอดจนวิธีการผลิต หรือสูตรต่างๆที่ใช้ในการท าก็ไม่เป็นที่เปิดเผย ถึงแม้จะทราบอัตราส่วนผสมแต่วิธีการผลิตก็ไม่
มีความชัดเจน  ท าให้ไม่สามารถใช้สูตรผสมตลอดจนวิธีการผลิตที่เผยแพร่ตามสื่อต่างมาทดลองท าได้   
 ปัจจุบันหน่วยทหารในกองทัพมีการใช้  ควันสี (color smoke)  ในการให้สัญญาณ  สีที่มีใช้ในกองทัพ
ได้แก่ สีแดง สีเหลือง  อาจมีการใช้เพ่ือการฝึกหรือใช้ในสถานการณ์จริง ควันสีที่ใช้อาจบรรจุในภาชนะแบบใดแบบ
หนึ่ง เช่น บรรจุในกระป๋อง ในหัวกระสุน หรือเป็นตลับควัน  อย่างไรก็ตามยุทธภัณฑ์เหล่านี้บางส่วนต้องจัดหาจาก
ต่างประเทศ  บางชนิดสามารถผลิตได้เอง  แต่ขบวนการผลิต รวมทั้งส่วนผสมทางเคมี ตลอดจนขั้นตอนการผลิต 
ยังคงเป็นของต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลบางอย่างไม่เปิดเผย  บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาในการผลิต เช่น วัตถุดิบไม่ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด การผลิตก็จะหยุดชะงัก  ดังนั้นการศึกษาวิจัยที่เปิดโอกาส ให้ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง 
หาอัตราส่วนผสมเอง รวมทั้งได้ทดลองใช้สารอ่ืนทดแทนจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างทักษะในการแก้ปัญหา 
ซึ่งจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในท างานต่อไป 

๒. ไพโรเทคนิค 

    ๒.๑. นิยาม 
  ไพโรเทคนิค คือ ส่วนผสมของสารที่ออกแบบมาเมื่อเกิดการสลายตัว จะให้ผลผลิตเป็นความร้อน  แสง 

เสียง ก๊าซหรือควัน หรือ ส่วนผสมของผลผลิตเหล่านี้ เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนองค์ประกอบของไพโรเทคนิคจะ



เกิดปฏิกิริยาโดยไม่พ่ึงพาออกซิเจนจากแหล่งภายนอก   ปัจจุบันไพโรเทคนิคถูกน าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ ในการก าเนิดก๊าซปริมาณมากในเครื่องก าเนิดก๊าซ (เช่นในถุงลมนิรภัย) รวมถึงถูกน าไปใช้งานอ่ืนๆ 
ทางพลเรือน เช่น ใช้ให้สัญญาณ ให้แสงสว่าง ใช้สร้างฉากก าบัง กระสุนล่อเป้า เป็นต้น 

๒.๒. ลักษณะการใช้งานของไพโรเทคนิค 
 ไพโรเทคนิคอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ 
 ควันสี – เผาไหม้อย่างช้าๆ ให้ผลิตผลเป็นควันธรรมดาหรือควันสี 
 แฟลชผง - เผาไหม้อย่างรวดเร็วเกิดการระเบิดและ / หรือลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้า 
 ดินปืน - เผาไหม้ช้ากว่าแฟลชผง, ผลิตก๊าซจ านวนมาก 
 ดินขับแข็ง – ผลิตก๊าซร้อนจ านวนมากที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานจลน์ส าหรับจรวดและลูกกระสุนปืน 
 สารกระตุ้นเริ่มต้น – ผลิตความร้อน, เปลวไฟ หรือประกายไฟที่ใช้ในการจุดชนวนองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
 เครื่องก าเนิดก๊าซ - การผลิตก๊าซจ านวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ  
 เครื่องยิง - เผาไหม้อย่างรวดเร็วและผลิตก๊าซจ านวนมากในเวลาสั้น ๆ  ใช้ส าหรับผลักดนั ของหนัก

ออกจากตู้บรรทุก 
 ดินระเบิด - เผาไหม้อย่างรวดเร็วและผลิตก๊าซจ านวนมากในเวลาสั้น ๆ ใช้ส าหรับผลักดันให้  ภาชนะ

บรรจุแตกเป็นสะเก็ด 
 ชนวนถ่วงเวลา – การลุกไหม้อย่างช้าๆและคงที่   ใช้เป็นชนวนถ่วงเวลาส าหรับจุดองค์ประกอบอื่น 
 แหล่งให้ความร้อน – ผลิตความร้อนจ านวนมากและแต่ผลิตก๊าซเล็กน้อย    
 sparklers – ผลิตประกายไฟสีหรือสีขาว 
 พลุส่องสว่าง- การเผาไหม้ช้าให้แสงสว่างจ านวนมาก ใช้ส าหรับการส่องสว่างหรือการส่งสัญญาณ 
 พลุส ี– การผลิตแสงสีขาวหรือแสงสีอ่ืนๆ                     

๒.๓. ส่วนประกอบของไพโรเทคนิค                  
            ส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดของไพโรเทคนิคก็คือ  เชื้อเพลิง  ( fuel) และออกซิไดเซอร์ (oxidizer)  
นอกจากนี้อาจเติมสารอ่ืนลงไปอีก เรียกว่าสารเติมแต่ง (additive)  ได้แก่ สารที่ท าให้ความเข้มของสีมากขึ้น
(colorant)  สารที่ช่วยลดอัตราการลุกไหม้(coolant) สารที่อยู่ในรูปสารยึดเกาะ(binder)  สารที่ท าหน้าที่เป็นสาร
ป้องกันน้ า (waterproofing agent) และยังมีสารเติมแต่งอ่ืนๆอีกที่เติมลงไปขึ้นอยู่กับส่วนผสมแต่ละอย่าง  ในบาง
กรณี การเติมสารบางชนิดลงไปหนึ่งอย่างอาจจะมีผลในองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งหน้าที่ของที่กล่าวมาแล้วก็ได้  
องค์ประกอบโดยทั่วไปจะไม่เป็นไปตามปริมาณมวลสารสัมพันธ์เนื่องมาจากออกซิเจนในอากาศจะมีบทบาทใน 
การเผาไหม้ในองค์ประกอบของไพโรเทคนิค  ซึ่งกรณีแบบนี้เป็นการปล่อยให้มีการใช้เชื้อเพลิงอย่างมากเกินพอ
และ ด้วยเหตุนั้นจึงเป็นการเพ่ิมความเข้มของแสงส่วนประกอบของ ไพโรเทคนิค 
 



๓. ควันสี 
๓.๑. องค์ประกอบของควันสี 

  องค์ประกอบของควันสีอาจแบ่งตามลักษณะของการเกิดควันดังนี้  
          ๑) ควันสีที่เกิดจากการท าให้สีกลายเป็นไอ  สีในขั้นแรกจะกลายเป็นไอของสีโดยความร้อนจากนั้นจะ
รวมตัวกันแน่น  เป็นผงของสีที่ละเอียดมากซึ่งมองดูเหมือนควันสีโดยทั่วๆไป  ควันที่เกิดจากกรรมวิธีแบบนี้จะ
แสดงคุณสมบัติสีของมัน  ซึ่งสวยงามโดยการสะท้อนของแสงในที่สว่าง  แต่จะมองเห็นไม่น่าดูเมื่อมีแสงอ่อน  หรือ
ความเข้มของแสงต่ าในบรรยากาศที่ท้องฟ้ามีเมฆมาก  จะท าให้เกิดควันสีที่ไม่สวยงาม 
  ๒) ผลจากการเผาไหม้จะท าให้เกิดลักษณะเป็นกลุ่มหมอกควัน  ซึ่งดูดซับความชื้นจากบรรยากาศ  
ตัวอย่าง  ควันสีที่มีเฮกซาคลอโรอีเธน  เป็นองค์ประกอบท าให้เกิดไอของซิงค์คลอไรด์ หรืออลูมิเนียมคลอไรด์ ซึ่ง
เป็นตัวท าให้เกิดควันสีขาว  เมื่อตัวมันรวมเข้ากับความชื้นในอากาศ 
  ๓) เบื้องต้นสารเคมีจะถูกท าให้เป็นไอโดยความร้อนจากการเผาไหม้  หลังจากนั้นจะรวมตัวกันอย่าง
หนาแน่นอีกครั้ง  เป็นผงของสารที่ละเอียดมากซึ่งเป็นตัวท าให้เกิดควัน  ตัวอย่าง  ควันสีขาวที่เกิดจากก ามะถัน  
เป็นต้น 

 ๔) ควันสีที่เกิดจากส่วนประกอบของควันที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ใช้กันอย่างกว้างขวางในการท าควันสีด า  
ตัวอย่าง  ปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของแนฟธาลีน  หรือ  แอนทราซีน 

๓.๒. ชนิดของควันสี 
 ๑) ควันที่มีเฮกซาคลอโรอีเธนเป็นองค์ประกอบ จะให้ควันสีขาว  
 ๒) ควันที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ จะให้ควันสีขาว 
 ๓) ควันที่มีแอนทราซีน  หรือแนฟธาลีนเป็นองค์ประกอบ จะให้ควันสีด า 
 ๔) ควันสีที่มีองค์ประกอบของสารเคมีที่ท าให้เกิดสี  จะให้ควันสี เช่น สีแดง  
 ควันและควันสีเป็นสิ่งที่เมื่อแสดงผล  หรือปฏิกิริยาออกมาแล้วสามารถมองเห็นได้  จึงจัดอยู่ในพวกทัศน
สัญญาณ  ส าหรับขั้นตอนการท างาน  ก าหนดระยะเวลา  ชนิดของสี  รูปแบบของภาชนะบรรจุย่อมขึ้นอยู่กับ
สภาพของการใช้ในแต่ละภารกิจ  หรือความเหมาะสม  โดยทั่วๆ ไปเราจะพบในรูปแบบต่อไปนี้ 

๑) ตลับควันสี ใช้กับงานย่อยหรือบรรจุภายในลูกพลุ   จุดลุกไหม้หมดภายในระยะเวลาสั้ น  
 ๒) กระป๋องสี  ใช้เป็นทัศนสัญญาณ  ลุกไหม้ประมาณ ๑.๕–๒ นาท ี

๓) ควันสีที่บรรจุในภาชนะอ่ืนๆ เช่น หัวจรวดขนาดเล็ก หัวกระสุนปืนใหญ่ กระสุนควัน 
๓.๓. องค์ประกอบของควันส ี 
 สูตรทั้งหมดให้อยู่ในอัตราส่วนร้อยละโดยน้ าหนัก ในขบวนการที่ก่อให้เกิดควันสีนั้น   ผงสีจะถูกท าให้
กลายเป็นไอเนื่องความร้อนจากการเผาไหม้ไอของผงสีจะรวมตัวกับก๊าซอ่ืนที่เกิดจากการเผาไหม้ ในอากาศ แล้ว



เปลี่ยนสภาพมาเป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก ท าให้มองเห็นเป็นควันสีต่างๆ  ความชื้นในอากาศจะส่งผลต่อขนาด
อนุภาคของควัน  ความชื้นสูงจะท าให้ควันสีมีความเข้มหรือความหนาแน่นสูง ซึ่งจะส่งผลต่อความเด่นชัดของควัน  
๓.๔. คุณสมบัติของผงสีที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
       ต้องกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ ากว่า ๕๐๐ องศาเซลเซียส  และต้องไม่เกิดการสลายตัวหรือ
สลายตัวน้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ควันสีที่เกิดขึ้นต้องมีความเข้มและชัดเจน เหมือนกับผงสีตัวอย่าง และจะต้องมี
ความอยู่ตัวของสีจนกระทั่งถูกลมพัดกระจัดกระจายไป ปริมาณของผงสีจ านวนต่ าที่สุดในส่วนผสม ที่จะท าให้เกิดสี
ที่มีความเข้มและเห็นชัดเจน ต้องมีประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าปริมาณของผงสีมีมากเกินไป จะท าให้ส่วนผสมเผา
ไหม้ช้า  
๔. ผลการทดลอง 

การทดลองหาส่วนผสมในการให้เกิดควันสีแดง สารเคมีที่ใช้แต่ละชนิดจะบดและร่อน  ท าการอบที่ ๗๐ 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง จากนั้นน ามาชั่งตามอัตราส่วนที่ค านวณไว้ น าส่วนผสมทั้งหมดผ่านตะแกรง
ร่อนเพ่ือให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุส่วนผสมดังกล่าวลงในท่อกระดาษขนาด ๕ เซนติเมตร  ท าการจุดด้วย
เปลวไฟโดยใช้ดินด าเป็นตัวจุด เปรียบเทียบระยะเวลาในการลุกไหม้ และลักษณะของสีที่เกิดข้ึน   

อัตราส่วนผสมของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตควันสีแดงแสดงดังตารางที่ ๑ และเป็นอัตราส่วนผสมของดินด า 
ที่ใช้เป็นดินจุดซึ่งใช้กับทั้ง ๓ สูตร แสดงดังตารางที่ ๒ 

 
ตารางท่ี ๑ อัตราส่วนผสมของสารเคมีที่ท าให้เกิดควันสีแดง สูตรที่ ๑-๓ 
สูตร Red dye KClO3 Sugar NaHCO3 
 จ านวน  

(g) 
% โดย
น้ าหนัก 

จ านวน  
(g) 

% โดย
น้ าหนัก 

จ านวน  
(g) 

% โดย
น้ าหนัก 

จ านวน  
(g) 

% โดย
น้ าหนัก 

๑ ๕.๐๐ ๕๐.๐ ๑.๙๔ ๑๙.๔ ๑.๕๖ ๑๕.๖ ๑.๔๐ ๑๕.๐ 
๒ ๔.๐๐ ๔๐.๐ ๒.๘๐ ๒๘.๐ ๒.๐๐ ๒๐.๐ ๑.๒๐ ๑๒.๐ 
๓ ๔.๕๐ ๔๕.๐ ๒.๐๐ ๒๐.๐ ๑.๕๐ ๑๕.๐ ๒.๐๐ ๒๐.๐ 

 

ตารางท่ี ๒ อัตราส่วนผสมของดินด าที่ใช้เป็นดินจุด 

สาร จ านวน  (g) % 
KNO3 ๓.๗๕ ๗๕ 

C ๐.๗๕ ๑๕ 
S ๐.๕ ๑๐ 

 



จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการลุกไหม้ และลักษณะของสีของควันแดงที่เกิดขึ้นเมื่อใช้สูตรทั้ง ๓ 
พบว่า ควันสีแดงจากสูตรที่ ๑ จุดติดไฟได้ยาก และเผาไหม้ไม่หมด*ควันสีแดงจากสูตรที่ ๒ เกิดควันสีแดงที่
สม่ าเสมอและชัดเจน ระยะเวลาการเกิดควันนาน ๒๘ วินาที ควันสีแดงจากสูตรที่ ๓  ควันสีแดงไม่สม่ าเสมอ  
ออกมาในปริมาณน้อย และเผาไหม้ไม่หมด (ตารางที่ ๓) 

ตารางท่ี ๓ ผลการทดสอบการติดไฟและการเผาไหม้ของส่วนผสมควันสี   ๓ สูตร 

สูตร การติดไฟ ระยะเวลาการเผาไหม้(วินาที) 

๑ จุดติดไฟได้ยาก - 

๒ 
เกิดควันสีแดงท่ีสม่ าเสมอและชัดเจน

ที่สุด 
๒๘ 

 

๓ 
ควันสีแดงไม่สม่ าเสมอ  ออกมาใน
ปริมาณน้อย และเผาไหมไ้ม่หมด) 

- 

 
๕. สรุปผลการทดลอง 

วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือศึกษาวิจัยหาอัตราส่วนผสมในการท าควันสีสัญญาณ โดยท าการทดลองเพ่ือหา
ส่วนผสมดีที่สุด ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท าการทดลองหาส่วนผสมของส่วนผสมในการให้สีในพลุสีสัญญาณสีแดง 
สารเคมีที่ใช้แต่ละชนิดจะบด และอบที่ ๗๐ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หลังจากนั้นจะน ามาชั่งตาม
อัตราส่วนที่ค านวณไว้ น าส่วนผสมทั้งหมดผ่านตะแกรงร่อนเพ่ือให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุส่วนผสม
ดังกล่าวลงในท่อกระดาษขนาด ๕ เซนติเมตร โรยผงดินด าลงไปบนผิวหน้า ท าการจุดด้วยเปลวไฟโดยใช้ดินด าเป็น
ตัวจุด เปรียบเทียบระยะเวลาในการลุกไหม้ และลักษณะของสีที่เกิดขึ้น พบว่า ส่วนผสมโดยน้ าหนักที่ดีที่สุดของ
ควันสีแดงประกอบด้วย  KClO3 : Sugar  : Red dye : NaHCO3 ในอัตราส่วน ๒๘ : ๒๐ : ๔๐ : ๑๒ ระยะเวลาใน
การลุกไหม้ของส่วนผสมหนัก ๑๐ กรัม เท่ากับ ๒๘ วินาที  

๖. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
๑) จากผลการทดลอง ได้อัตราส่วนที่มีความเหมาะสมซึ่งมีเวลาในการลุกไหม้ที่นาน การลุกไหม้สม่ าเสมอตาม

คุณสมบัติที่ต้องการของควันสี ซึ่งอัตราส่วนที่ดีที่สุดในสีแดง KClO3 : Sugar  : Red dye : NaHCO3 ในอัตราส่วน 
๒๘ : ๒๐ : ๔๐ : ๑๒ 

๒) จะเห็นได้ว่า การทดลองสูตรที่ ๓ ซึ่งผสมผงฟูในปริมาณมากถึง ๒๐ : ๘๐ เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะมีปริมาณ
เปลวไฟที่น้อย ระยะเวลาในการเผาไหม้ยาวนาน และควันออกมาในปริมาณน้อย และเมื่อพิจารณาจากลักษณะ
ของควันจากสูตรที่  ๒ ซึ่งมีปริมาณผงฟูน้อยกว่าจะให้ทั้งควันและเปลวไฟในปริมาณที่มากกว่า ซึ่งจาก



เอกสารอ้างอิงกล่าวว่า ผงฟูท าหน้าที่เป็นสารท าให้ช้าหรือตัวหน่วง (Retardants) คือ สารที่ใช้เป็นตัวลดอัตราการ
ลุกไหม้ของส่วนผสม 

๓) ในการทดลองท าควันสี ถึงแม้จะได้ท าการทดลองหาอัตราส่วนที่มีความเหมาะสม แต่เมื่อได้อัตราส่วนที่มี
ความเหมาะสมแล้วยังต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การอัดในวัสดุที่น ามาบรรจุการอบสารก่อนน ามาทดลอง ความ
ละเอียดของสารเคมีที่บด การปนเปื้อนของดินด า  ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิสูงเกินไปจน Red dye ถูกเผาไหม้หมดไป
จนไม่เกิดสีแดง เป็นต้น 

๗. ข้อเสนอแนะ 

๑) สารเคมีที่ใช้ต้องบดให้ละเอียด เพ่ือให้การลุกไหม้ของสารสม่ าเสมอ 
๒) ความชื้นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการลุกไหม้ สารเคมีที่ต้องอบให้แห้ง 
๓) การอัดบรรจุช่วยให้การเผาไหม้ดีข้ึน   
๔) โครงการศึกษาวิจัยนี้ควรน าไปพัฒนาในการท าควันสีสัญญาณ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อกองทัพต่อไป 
๕) การท าวิจัยต่อไป ควรท าการศึกษาวิจัยหาส่วนผสมควันสีอื่น  
๖) ในการบรรจุดินด า  ควรระวังอย่าให้เกิดการปนเปื้อนในส่วนผสมของควันสี  เนื่องจากจะท าให้อุณภูมิในการ

ลุกไหม้สูงเกินไปจน Red dry ถูกเผาไหม้ไปจนหมด  ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดควันสีแดง 
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