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 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยาการเกิดไตรอะซิโตน ไตรเปอรออกไซด (Triacetone 

Triperoxide, TATP) ซ่ึงทําการสังเคราะหโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาตางชนิดกัน จากการทดลองพบวา 

ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนกรดแกจะเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรง จึงจําเปนตองควบคุมของตัวเรงปฏิกิริยาและ

อุณหภูมิไมใหสูงเกินไป สวนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนสารประกอบคลอไรดของโลหะทรานซิชันจะ

เกิดปฏิกิริยาท่ีมีความรุนแรงนอยกวา สามารถทําการสังเคราะหไดท่ีอุณหภูมิหอง เม่ือนําผลิตภัณฑท่ี

สังเคราะหไดมาวิ เคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะหเอฟทีไออาร  สเปกโตรโฟโตมิเตอร (FTIR 

spectrosphotometer) และ เอ็นอมอาร สเปกโตรโมิเตอร (NMR spectrometer) ทําใหสามารถ

ยืนยันโครงสรางทางเคมีของผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหไดวาเปนสาร TATP เม่ือนําผลิตภัณฑท่ีสังเคราะห

ไดไปทดสอบคุณสมบัติการละลาย พบวาสามารถละลายไดดีในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว มีจุดหลอมเหลว

ท่ี ๘๐ ถึง ๙๕ องศาเซลเซียส และมีความไวสูงตอการจุดระเบิด เม่ือหาความสัมพันธระหวางสัดสวน

ของผลิตภัณฑกับตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนกรดซัลฟูริกและความสัมพันธระหวางปริมาณผลิตภัณฑกับ

สัดสวนของปริมาณสารตั้งตน พบวาปริมาณผลิตภัณฑ TATP ท่ีสังเคราะหไดมีความสัมพันธกับ

จํานวนโมลารของตัวเรงปฏิกิริยา และพบวา เม่ือสัดสวนโดยโมล ของสารตั้งตนระหวางอะซิโตนกับ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปน ๑:๑ จะทําใหไดปริมาณผลิตภัณฑ TATP สูงสุด 

ลักษณะของผลงาน: 

 ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห TATP และคํานวณหาปริมาณของ TATP ท่ีสังเคราะหได 

รวมถึงศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมในปฏิกิริยาการเกิด TATP เชน ชนิดและความเขมขนของตัวเรง

ปฏิกิริยา ปริมาณสารตั้งตันท่ีใชทําปฏิกิริยา อุณหภูมิและระยะเวลาท่ีทําปฏิกิริยา เปนตน 

ความสัมฤทธิ์: 

 จากการทดลองสามารถสรุปไดวาสารตั้งตนอะซิโตนและไฮโดรเจนเปอรออกไซดสามารถ



 

นํามาสังเคราะหวัตถุระเบิด TATP ได ซ่ึงวัตถุระเบิดดังกลาวมีความไวและอันตรายสูง ดังนั้นใน

อนาคตจึงควรท่ีจะตองควบคุมการใชงานสารตั้งตนซ่ึงอาจนํามาใชสังเคราะหวัตถุระเบิดดังกลาวได 

 

 

TATP ระเบิดของผูกอการราย 

 

๑. ทีเอทีพี (TATP) 

 

 

ภาพท่ี ๑ ขาวเก่ียวกับการกอความไมสงบ 

 

หากเราติดตามขาวบานการเมืองเปนประจําคงจะพอทราบถึงขาวเก่ียวกับการกอความไม

สงบโดยการลอบวางระเบิด (ภาพท่ี ๑) ซ่ึงในชวงนี้นิยมวางระเบิดกันเปนวาเลนท้ังในประเทศ๑) และ

ตางประเทศ๒) อันระเบิดท่ีใชนั้นคงหาซ้ือไมไดแน ๆ เพราะผิดกฎหมาย แตมีระเบิดหลายชนิดท่ี

สามารถทําเองไดงายและไดผลรายแรง หนึ่งในนั้นก็คือ ทีเอทีพี (TATP) ท่ีเปนวัตถุระเบิดท่ีมีความไว

สูงมาก และดวยความท่ีวัตถุดิบสามารถหาซ้ือไดท่ัวไปและข้ันตอนการสังเคราะหสารไมซับซอน จึง

เปนท่ีนิยมทํากันในหมูนักทดลองมือสมัครเลน ดังแสดงในภาพท่ี ๒ (ลองคนขอมูลในอินเตอรเน็ตดูจะ

เห็นวิธีการทดลองซ่ึงทํากันอยางแพรหลาย๓)) แถมยังมีจุดเดนตรงท่ีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดสวนใหญ



 

ตรวจจับไมไดอีก  ณ ท่ีนี้จึงอยากขอแนะนําใหรูกับความอันตรายของระเบิดทีเอทีพีกัน 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒ วิดีโอการผลิตวัตถุระเบิดท่ีเผยแพรอยูท่ัวไปในอินเตอรเน็ต 

 

 
 

ภาพท่ี ๓ สูตรโครงสรางของ TATP 

 

TATP เปนชื่อยอของไตรอะซิโตน ไตรเปอรออกไซด (Triacetone Triperoxide) จัดเปน

วัตถุระเบิดแรงสูงจําพวกเปอรออกไซดท่ีมีความวองไวสูง จากสูตรโมเลกุลของ TATP ตามภาพท่ี ๓ 

คือ C9H18O6 จะเห็นวาไมมีอะตอมไนโตรเจนเปนองคประกอบอยูในโมเลกุล เปนเหตุใหการตรวจคน

โดยใชเครื่องตรวจวัตถุระเบิดในปจจุบันทําไดยาก สารตั้งตนในการสังเคราะหวัตถุระเบิดดัง

กลาวคืออะซีโตน (อะซีโตนเปนตัวทําละลายท่ีนิยมใชชนิดหนึ่ง ท่ีเห็นไดงายท่ีสุดคือสารท่ีใชในน้ํายา

ลางเล็บ กลิ่นฉุนของน้ํายาลางเล็บก็คือกลิ่นอะซีโตนนั่นเอง) และไฮโดรเจนเปอรออกไซด (ความ

เขมขนต่ําใชทําน้ํายาบวนปากและน้ํายาลางแผล สวนไฮโดรเจนเปอรออกไซดท่ีความเขมขนสูงข้ึนมา

หนอยไดแก น้ํายากัดสีผมซ่ึงอยูท่ีระดับ ๖ – ๑๒ %) สารเหลานี้หาซ้ือไดไมยาก และมีข้ันตอนการ

สังเคราะหท่ีไมยุงยากซับซอนอะไร (แตมีความอันตรายสูงพอสมควร) ซ่ึงเขียนเปนสมการแสดง

ปฏิกิริยาเคมีไดดังนี้ (ภาพท่ี ๔) 



 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔ สูตรโครงสราง 

 

จากสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีจะพบวา ตองใชอะซีโตน ๓ โมลและไฮโดรเจนเปอรออกไซด ๓ โมล ทํา

ปฏิกิริยานิวคลีโอฟลิค สับสติติวชัน (Nucleophilic substitution) โดยสมบูรณจึงจะได TATP ๑ โมล 

แตการสังเคราะหจริง จะไมไดผลิตภัณฑเปน ๑๐๐ % ปริมาณของผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหไดจะข้ึนอยู

กับปริมาณสารตั้งตนและตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใช ซ่ึงการศึกษาสัดสวนปริมาณสารเคมีท่ีใชสังเคราะห 

TATP นี้เองท่ีเปนท่ีมาของโครงงานศึกษาปฏิกิริยาการเกิด TATP๔) ซ่ึง ณ ท่ีนี้จะไมขออธิบายในเรื่อง

วิธีการทดลองสังเคราะห แตจะกลาวถึงเฉพาะผลท่ีไดจากการทดลองสังเคราะหเทานั้น ลักษณะของ

ระเบิด TATP และการเก็บรักษาระเบิด TATP ท่ีสังเคราะหได แสดงดังภาพท่ี ๕ (เพ่ือความปลอดภัย

จะเก็บ TATP รวมกันไวเปนปริมาณไมเกิน ๑๐ กรัม และแชน้ําเพ่ือปองกันไมใหอุณหภูมิสูงเกินไป) 

 

       
                                    

       (ก)               (ข)  

 

ภาพ ท่ี  ๕  ลั กษณ ะของ ร ะ เบิ ด  TATP ท่ี สั ง เ ค ร า ะห ไ ด จ า กก า รทดล อ ง  ( ก )                                          

และการเก็บรักษาระเบิด TATP ท่ีสังเคราะหได (ข) 
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๒. ผลการทดลอง 

๒.๑ ความสัมพันธระหวางปริมาณผลิตภัณฑกับปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 

ในข้ันตอนการสังเคราะห TATP กรดแกจําพวกกรดซัลฟูริกถือเปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีนิยมใชกัน

มาก กรดจะทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็วซ่ึงสงผลตอปริมาณผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหได 

โดยความสัมพันธของปริมาณกรดกับ TATP ท่ีสังเคราะหไดแสดงตามภาพท่ี ๖ 
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ภาพท่ี ๖ แนวโนมของปริมาณ TATP ท่ีสังเคราะหไดเทียบกับปริมาณ H2SO4 

 

จากภาพท่ี ๖ จะพบวาเม่ือเพ่ิมปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาจะทําใหปริมาณของผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน

ตามไปดวย โดยปริมาณผลิตภัณฑจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือใชอัตราสวนโมลลารระหวางตัวเรง

ปฏิกิริยากับสารตั้งตน (Nc/Na) ไมเกิน ๐.๕ หากใชตัวเรงปฏิกิริยาในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนอีก 

แนวโนมของปริมาณผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหไดยังคงเพ่ิมข้ึนแตจะไมมากนัก ในการสังเคราะห TATP ท่ี

ตองการความบริสุทธิ์มาก ไมควรใหอัตราสวนโมลลารระหวาง Nc/Na เกิน ๐.๕เพราะจะทําใหเกิด 

ผลิตภัณฑรวม ท่ีไมตองการเชน TeATeP ปะปนมากข้ึน๕) 

๒.๒ ความสัมพันธระหวางปริมาณผลิตภัณฑกับปริมาณสารตั้งตน 

จากผลการทดลองพบวาปริมาณของอะซีโตนและไฮโดรเจนเปอรออกไซดสงผลตอปริมาณ 

TATP ท่ีสังเคราะหไดตางกันตามภาพท่ี ๗ (การทดลองแบงเปน ๒ กรณีคือ กรณีท่ีเพ่ิมปริมาณอะซี

โตน (ใช H2O2 ๕ มิลลิลิตร) และกรณีท่ีเพ่ิมปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซด (ใชอะซีโตน ๕ มิลลิลิตร)) 
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ภาพท่ี ๗ แนวโนมของปริมาณ TATP ท่ีสังเคราะหไดเทียบกับปริมาณสารตั้งตน 

 

เม่ือ Nc/Na คือ อัตราสวนตอโมล (Molar ratio) ระหวาง ตัวเรงปฏิกิริยา กับ อะซีโตน โดยให

ปริมาณ H2O2 คงท่ี (Nc/Nh = ๐.๒๔) 

      Nc/Nh คือ อัตราสวนตอโมลระหวาง ตัวเรงปฏิกิริยา กับ H2O2 โดยใหปริมาณ อะซีโตน 

คงท่ี (Nc/Na = ๐.๒๔) 

 กราฟในภาพท่ี ๗ แสดงวาปริมาณสารตั้งตนท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังสองชนิดจะสงผลตอปริมาณ

ผลิตภัณฑท่ีได ในชวงท่ีใชสารตั้งตนปริมาณนอย (ปริมาณสารตั้งตนเทากับ ๗.๕ มิลลิลิตร) พบวา

ปริมาณของอะซีโตนและไฮโดรเจนเปอรออกไซดเทียบกับปริมาณ TATP ท่ีไดแลวไมตางกัน ปริมาณ

ผลิตภัณฑจะเกิดข้ึนมากท่ีสุดท่ีคาอัตราสวนโมลลาร Nc/Na = Nc/Nh จากนั้นแมจะใชสารตั้งตน

เพ่ิมข้ึนอีกผลิตภัณฑกลับมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆ โดยในชวงดังกลาวเม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบ

อัตราสวนโมลลารระหวาง Nc/Na และ Nc/Nh แลวพบวาคา Nc/Na < Nc/Nh สงผลทําใหได

ปริมาณผลิตภัณฑมากกวา Nc/Na > Nc/Nh แสดงวาในการทําปฏิกิริยาของสารตั้งตน ปริมาณ

ของอะซีโตนจะมีผลตอปริมาณผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนมากกวาปริมาณของไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

๒.๓ ความสัมพันธระหวางปริมาณผลิตภัณฑกับสัดสวนสารตั้งตน 

หัวใจหลักสําคัญในการสังเคราะหสาร TATP ก็คือสัดสวนของสารตั้งตนท่ีจะทําใหไดปริมาณ

ผลิตภัณฑสูงสุด ในการทดลองสังเคราะห TATP โดยใชกรดซัลฟูริก ๑ มิลลิลิตรเปนตัวเรงปฏิกิริยา 



 

ผลการทดลองดวยสัดสวนสารตั้งตนตาง ๆ ไดผลตามภาพท่ี ๘ 
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ภาพท่ี ๘ ปริมาณ TATP ท่ีสังเคราะหไดเทียบกับอัตราสวนโดยโมลของสารตั้งตน 

  

จากภาพท่ี ๘ จะพบวาอัตราสวนโดยโมลของสารตั้งตนท่ีทําใหได TATP สูงสุดคือ ๑:๑ ซ่ึง

สอดคลองกับสมการแสดงปฏิกิริยาการเกิด TATP และผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหไดสูงสุดอยูท่ีประมาณ 

๒๕ %wt ของสารตั้งตน ซ่ึงหากปริมาณผลิตภัณฑท่ีไดเทียบกับสารตั้งตนมีความสัมพันธเปนเชิงเสน

แลว จะทําใหเราสามารถคาดการณปริมาณของการสังเคราะห TATP โดยเทียบจากสารตั้งตนได 

๓. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองท้ังหมดทําใหทราบถึงปริมาณความสัมพันธระหวางสัดสวนของสารตั้งตน 

ตัวเรงปฏิกิริยาและผลิตภัณฑท่ีได สามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิงเรื่องของการควบคุมสารเคมีท่ีมี

ความเสี่ยงตอการนําไปใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหวัตถุระเบิด ซ่ึงในปจจุบันเริ่มมีการพัฒนา

อุปกรณท่ีจะตรวจสอบวัตถุระเบิดจําพวกเปอรออกไซด๖) (ภาพท่ี ๙) และเพ่ิมมาตรการควบคุม

ปริมาณสารเคมีท่ีเปนของเหลวข้ึนเครื่องบินแลวในหลายประเทศ๗) (ภาพท่ี ๑๐) 

 

 

 

 

 

 



 

      

Left  : A sample with no TATP 

Right  : A sample with a trace of TATP  

(Credit: ACRO Security Technologies)               
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Technologies๖) 
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