มติชนสุดสัปดาห
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อาหารสมอง
C4 มิใชสิ่งสําหรับ 4C
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
Dynamite (ไดนาไมต) เปนวัสดุระเบิดแตกตางจาก TNT
ก็แตกตางจากวัสดุระเบิดอีก 2 ชนิดดวย

และ C-4 ที่เราคุนหูกันนั้น

วันนี้ขอคนเรื่อง C-4 มาเลาสูกันฟง

TNT มีชื่อทางการวา Trinitrotoluene เปนวัสดุระเบิดแข็งสีเหลือง ความรุนแรงของ
TNT ถือวาเปนตัวอางอิงของความรุนแรงของวัสดุระเบิดอื่น ๆ เชน C-4 รุนแรงกวา TNT ประมาณ 1.34
เทาตัว
TNT เปนวัสดุระเบิดมาตรฐานที่ใชกันทั่วไปมากที่สุดทั้งในดานทหารและอุตสาหกรรม
ความนิยมมาจากมีความเสี่ยงในการระเบิดนอยไมวาจากการกระแทกหรือเสียดสี
ณ อุณหภูมิ 80ْC (176ْF) ซึ่งต่ํากวาอุณหภูมิที่มันจะระเบิดดวยตนเองมาก
ละลายในน้ํา

ดังนั้นจึงใชในสิ่งแวดลอมที่เปยกชื้นไดดี

TNT หลอมละลาย

TNT ไมดูดซับน้ําและไม

นอกจากนี้ยังเสถียรเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ

ระเบิดชนิดอื่น ๆ
คนมักเขาใจวา TNT และไดนาไมตคือสิ่งเดียวกัน แทจริงแลวแตกตางกันอยางมาก
TNT เปนสวนประกอบของสารเคมี

สวนไดนาไมตเปนวัสดุผสมที่ดูดซับในของเหลว Nitroglycerin

และถูกอัดเก็บไวในแทงทรงกระบอกและหอดวยกระดาษ
TNT คิดคนขึ้นโดย Joseph Wilbrand นักเคมีชาวเยอรมัน ในป ค.ศ. 1863 โดยใน
ตอนแรกใชเปนวัสดุยอมสีเหลือง
ไดยาก

ผูคนไมรูวามันเปนวัสดุระเบิดอยูเปนเวลาหลายปเนื่องจากมันระเบิด

-2กองทัพเยอรมันนํา TNT มาใชเปนวัสดุระเบิดโดยเติมลงในกระสุนปนใหญใน ค.ศ. 1902
ในขณะที่อังกฤษรูจักเพียงวัสดุระเบิด Lyddite

ในป ค.ศ. 1907 กองทัพอังกฤษเลียนแบบเยอรมัน

และตั้งแตนั้นเปนตนมา TNT ก็ถูกใชอยางกวางขวางในกองทัพสหรัฐและบริษัทกอสรางทั่วโลก (ระเบิด
ดิน หิน ทําลายตึก ระเบิดสิ่งกีดขวาง)
อีกเสนทางหนึ่งของวัสดุระเบิดคือสิ่งที่เรียกวา Plastic Explosive (หรือ Plastique) ซึ่งมี
ลั ก ษณ ะพิ เ ศ ษคื อ เป น วั สดุ นิ่ มคล า ยดิ น น้ํ า มั น

ส ามา รถป น เป น รู ป ต า ง ๆ ได ด วยมื อ

Plastic Explosives ที่รูจักกันมากที่สุดคือ C-4 และ Semtex
Plastic Explosive เหมาะสําหรับ การระเบิ ด ทํ าลายเนื่ องจากสามารถป นให เ ขากั บ
โครงสรางที่ต องการทําลายไดงาย

นอกจากนี้ยัง มีก ารระเบิด ที่รุนแรงอยางหนั กแนน ดวยความเร็ว

สูง มาก อย างไรก็ ดีไมเ ป น ที่ นิ ยมใชใ นอุต สาหกรรมเนื่องจากมีราคาแพงกวาวัสดุ ระเบิ ดอื่น ๆ มาก
เฉพาะพวกที่ไมแครเรื่องราคา เชน กลุมผูกอการรายเทานั้นที่นิยมใช
Plastic Explosive ชนิดแรกคือ Gelignite คิ ดคนขึ้นโดย Alfred Noble (ผูตั้ง รางวัล
Noble) ใน ค.ศ. 1875

ตอมาไดรับการพัฒนาในระหวางสงครามโลกครั้งที่สองเปน Nobel 808 และ

ถูกใชอยางกวางขวางในการจารกรรมทําลายกองทัพนาซี
ในระหวางสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการพัฒนาวัสดุระเบิดชนิดใหมที่มี
ฐานจากสาร RDX หลายตัวดวยกัน เชน กลุม Composition C อันไดแก C2

C3

และ C4 ซึ่งมี

ความแตกตางเปนพิเศษ
RDX (ชื่อทางการยาวเปนวาวา Cyclotrimethylene-Trinitramine โดย RDX ยอมาจาก
Research Development Explosive หรือ Royal Demolition Explosive) คือวัสดุระเบิดที่อยูใน C4 โดย
ผสมกับ สิ่งที่ เ รียกวา Binder และ Plasticizer เพื่อทํ าให ไมระเบิ ด ได ง าย ๆ เมื่อถู ก ความรอนหรือถู ก
กระแทก อีกทั้งทําใหออนนิ่มจนสามารถปนได

ในการผลิต C4 สาร RDX ในรูปผงจะละลายกับน้ํา

-3และเติมวัสดุ Binder จนละลายเขากันดวยน้ํายาผสมตัวกระตุน

เมื่อเอามากลั่นและทําใหน้ําระเหยไป

ก็จะไดวัสดุมีลักษณะคลายดินน้ํามัน
C4 จะระเบิดไดเมื่อมีพลังงานไปกระตุน (kick off) ใหเกิดกระบวนการทางเคมี ถาเอา
ไมขีดไฟไปเผา C4 มันก็จะเผาไหมชา ๆ เหมือนไฟติดน้ํามัน หรือแมแตเอาปนไปยิง C4 ก็ไมระเบิด
มันจะระเบิดก็เมื่อมีตัวจุด (detonator) ซึ่งใชกระแสไฟฟา
เมื่อ C4 ระเบิด นั้น จะเกิด การเผาไหมอย างรุน แรง ปลอยกาซหลายอย างออกใน
ทุกทิศทางโดยเฉพาะอยางยิ่งไนโตรเจน

เปนแรงระเบิดชนิดที่วิ่งหนีไมทันแบบพระเอกในภาพยนตร

C4 ในปริมาณต่ํากวา 1 ปอนดสามารถฆาคนไดหลายคนอยางสบาย ๆ

รถบรรทุกทั้งคันพังทลายได

ดวย C4 หนักครึ่งกิโลกรัม เหล็กคานใหญขนาด 8 นิ้วคูณ 8 นิ้ว หัก ไดดวยแรงระเบิดของ C4 หนั ก
3.6-4.5 กิโลกรัม C4 มีแรงระเบิดที่เร็วถึง 8,040 เมตร/วินาที หรือ 28,900 กิโลเมตร/ชั่วโมง
นอกจาก C4 ซึ่งเปน Plastic Explosive แลว

C4 ยังมีคูแฝดชาวอังกฤษชื่อ PE4 ซึ่งมี

ลักษณะของการระเบิดคลายคลึงกันมาก และก็ยังมีพี่นองชาวอิตาลีคลานตามกันมาอีกคนชื่อ T4 ซึ่งมีผล
ทะลุทะลวงที่คลายคลึงกัน
C4 เปนที่รูจักกันทั่วโลกก็เพราะเปนที่นิยมในหมูผูกอการรายเนื่องจากความเสถียรและ
ความปลอดภัยในการพกพา แอบซอน (ตราบที่อยูหางตัวจุดระเบิดดวยกระแสไฟฟาซึ่งปกติใชเสียบเขา
ไปในตัวดินน้ํามันอุบาทวนี้)
C4 เปน วัสดุระเบิ ดรายแรงที่ นากลัวแต ก็ ไมรอดจมูก สุนั ขที่ จ ะนั่ง ลงทั นที เ มื่อได ก ลิ่น
(ถูกฝกมาเชนนั้น) โดยที่มันไมรูวาอยูใกลความตายแคไหนเพราะมันคิดวาเปนเกมสที่เลนกับมนุษยมา
ตั้งแตยังเปนเด็ก ๆ
C4 เปนประดิษฐกรรมของมนุษยเพื่อการทําลายลางทั้งตึกรวมบานชองและทํานบน้ําตา
ของผูคนที่มีประสิทธิภาพจนนาขยะแขยง
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
• “ผมถู กหวยได เงิน มาก็ เพราะฝนเห็ นเลข 6 มา 4 คืนติ ดกัน
คูณ 4 คือ 25 นี่ถาสูตรคูณผมไมแมนคงไมไดแอมเงินรางวัลหวยกับเขารอก

เลยแทง 25 เพราะ 6
นี่ยังนึกขอบคุณคุณครู

เลขตอนเด็ก ๆ ไมหายเลย”
• “ไปทําอะไรมาหนาตาฉีก ปากแตก”
ยังไงละ”

“มีอุบัติเหตุครับ รถคว่ํา”

“มันคว่ําได

“คือผมขับรถจะเขาทางโคง ก็เห็นปายบอกวา ‘ทางโคงอันตราย’ ผมก็เลยขับไปตรง ๆ

ไมไปตามทางโคง

แหมนี่ถาภาษาไทยผมไมแข็งแรงและหัวไมไว

ปานนี้ผมคงตายไปแลวนะนี่”

⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
The test of a man’s or woman’s breeding is how they behave in a quarrel.
(George Bernard Shaw)
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