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เคร่ืองตรวจหาวัตถุระเบดิและสารเสพตดิ GT200 (GT200 Substance Detection Device)  

ผู้ผลิต: Global Technical Ltd., Kent, UK (www.globaltechnical.co.uk) 

ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย: Electronic K9 Singapore Private Limited., Singapore (www.e-k9.net) 

อธิบายอุปกรณ์ 

 GT200 เป็นอปุกรณ์ที่ผู้ผลติอ้างวา่มีความสามารถในการตรวจจบัสารจ าพวก วตัถรุะเบิด ยาเสพติด ธาตบุาง

ชนิด หรือแม้แตร่่างกายมนษุย์ได้ 

 ชดุอปุกรณ์มีสองสว่นส าคญั คือ ตวัเคร่ืองซึง่ประกอบไปด้วยสว่นด้ามจบัและสว่นเสาอากาศ ส าหรับใช้ในการ

ตรวจค้น และ sensor card ซึง่มีหลายชนิดตามแตส่ารท่ีต้องการตรวจในขณะนัน้ๆ โดยเมื่อท าการเสยีบการ์ด

ชนิดใดเข้าไปในตวัเคร่ือง ก็จะท าให้สามารถตรวจจบัสารชนิดนัน้ๆ ได้ 

 จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งเสาอากาศกบัตวัเคร่ือง เป็นข้อตอ่แบบหมนุ ท าให้เสาอากาศสามารถหมนุไปมาได้โดยอิสระ 

แม้โดยการเอียงมือที่ถือเพียงเลก็น้อย 

วิธีการใช้งานอุปกรณ์:  

1. ผู้ใช้ถืออปุกรณ์ในทา่ยืนตรง จดัเสาอากาศให้หนัไปข้างหน้า 

2. ผู้ใช้ขยบัตวัหรือหายใจขึน้-ลงเลก็น้อย เพื่อสร้างประจไุฟฟ้าสถิต ซึง่เป็น

พลงังานหลกัอยา่งเดียวที่อปุกรณ์ใช้ในการท างาน (ตามที่ผู้ผลติระบ)ุ 

3. ผู้ใช้เดินผา่นไปยงับริเวณที่ต้องการตรวจสอบวตัถ ุหากเสาอากาศเกิดการ

หนัไปทิศทางใด ก็แสดงวา่มีสิง่ที่ต้องการหาในทิศนัน้ 

4. การระบตุ าแหนง่แนน่อน ต้องท าการค้นหาสองหรือสามครัง้ในแนวการเดิน

ที่ตา่งกนั เพื่อหาจดุตดั 
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วตัถุที่ตัวแทนจ าหน่ายระบุว่าสามารถตรวจจับได้ (ข้อมลูจากเว็บไซต์ตวัแทนจ าหนา่ย) 

วตัถุระเบดิ  
ดินปืน ดินด า กระสุนปืน ระเบิดพลาสติกทัว่ไป รวมถึง C4 และ semtex  ไดนาไมท ์สารจุดระเบิด เช่น ไนโตรกลีเซอรีน  
สารประกอบระเบิดจากปุ๋ย เช่น แอมโมเนียมไนเตรต  

สารเสพติด 
โคเคน ใบโกโก ้ยาท่ีมีสารประกอบโคเคน เฮโรอีน ยาท่ีมีสารประกอบเฮโรอีน กญัชา  ยาสูบท่ีมีปริมาณมาก (ทั้งใบยาสูบ
หรือบุหรี) ยาบา้ ยาอี แอลเอสดี ฝ่ิน สารประกอบจากฝ่ิน มอฟีน ยาเค 

สารอืน่ๆ  
ร่างกายมนุษย,์ ยเูรเนียมอะซีเตต (ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือเป็นส่วนประกอบในวตัถุระเบิด), ทอง, งาชา้ง, ยาพิษ, 
ธนบตัร, ยาสูบ 
 

ข้อมูลจ าเพาะของอุปกรณ์ (แปลจากเวบ็ไซต์ตวัแทนจ าหนา่ย เน้นค าส าคญัโดยผู้ เรียบเรียง) 

ขนาด:  173 มม. x เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 50 มม. 
น ้าหนกั:  450 กรัม 
เวลาสูงสุดในการใชง้านแต่ละคร้ัง:  ไม่จ ากดั เน่ืองจากใชพ้ลงังานจากไฟฟ้าสถิต 

หลกัการในการตรวจสอบ: สมบติัการดูดแม่เหลก็ (DIA/PARA magnetism)  

ระยะการตรวจจบัสาร:  

ระยะทัว่ไป 700 เมตร 
ในน ้ า ลึก 800 เมตร  
ใตดิ้น ลึก 60 เมตร 
ในอากาศ 4 กิโลเมตร  

ปริมาณสารต ่าสุดท่ีตรวจจบัได:้  ในระดบั pictogram (หน่ึงส่วนลา้นลา้นกรัม)  
อุณหภูมิท่ีท างานได:้ -40° C ถึง +65° C 
จ านวนชนิดของสารท่ีตรวจจบัได:้  สูงสุดจ านวน 74 สาร 
จ านวนชนิดของสารท่ีสามารถระบุไดใ้น
การใชง้านแต่ละคร้ัง 

1 

ความสามารถในการตรวจจบัสารท่ีถูกบด
บงั:  

สามารถตรวจทะลุเหลก็ ไม ้น ้ า และตะกัว่ได ้ 

ความสามารถในการตรวจจบัสารท่ีถูก
น าเขา้ร่างกายแลว้ 

สามารถตรวจสารเสพติดท่ีเขา้ร่างกายไปแลว้ถึง 2 สปัดาห์หรือ
มากกวา่นั้นได ้
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ข้อบ่งชีเ้พิ่มเติม แปลจากที่กลา่วอ้างในเว็บไซต์ของตวัแทนจ าหนา่ย เน้นค าส าคญัโดยผู้ เรียบเรียง 

 “เคร่ืองมือ GT200 ท างานตามหลกัการ dia/para magnetism (สมบตัิการดดู/ผลกัแมเ่หลก็) ซึง่เป็นสมบตัิตาม
ธรรมชาติของสารทกุชนิด ที่จะมีประจแุมเ่หลก็อยูใ่นเนือ้สาร ซึง่เมื่อถกูกระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้าสถิตแล้วก็จะ
ก่อให้เกิดแรงดงึดดูระหวา่งสารท่ีต้องการตรวจจบักบัเคร่ือง GT200” 

 “จนถึงวนันี ้เรายงัไมพ่บสิง่ใดที่สามารถยบัยัง้หรือขดัขวางสญัญาณของสารที่ต้องการตรวจจบัไมใ่ห้ถกูตรวจหา
ได้” 

 “ตวัเคร่ือง GT200 จะไมม่ีการปลอ่ยรังสหีรือสิง่อนัตรายใดๆ ออกมา เพราะตวัเคร่ืองจะท างานโดยการถกูกระตุ้น 
กลา่วคือ เป็นแคเ่คร่ืองรับสญัญาณเทา่นัน้ ไมใ่ช่เคร่ืองปลอ่ยสญัญาณ” 

 “เคร่ือง GT200 สามารถตรวจจบัสารได้ที่ปริมาณน้อยกวา่ 30 ปิโคกรัม ซึง่ถือวา่เป็นขัน้ต ่าสดุที่เคร่ือง IMS (Ion 
Mobility Spectrometer – เคร่ืองตรวจจบัสารจากสารระเหย หรือที่เรียกกนัวา่ จมกูอิเลก็โทรนิกส)์  ทัว่ๆ ไปจะ
ตรวจจบัได้ เพราะฉะนัน้ด้วยความละเอียดในการตรวจจบัระดบันี ้แม้เคร่ือง GT200 จะระบกุารตรวจพบสาร แต่
การค้นหาด้วยตาหรือเคร่ืองมืออื่นๆ ให้ผลลพัธ์เป็นลบ ก็มิได้หมายความวา่จะไมม่ีสารนัน้อยู ่” 

 

ประเทศที่มีการใช้อุปกรณ์ GT200 (ตามค ากลา่วอ้างของผู้ผลติและตวัแทนจ าหนา่ย และขา่วสือ่สารมวลชน) 

 ไทย ฟิลปิปินส์ อินเดีย เนเธอแลนด์ สหราชอาณาจกัร (ขณะนี ้หนว่ยงานของสหราชอาณาจกัรได้ออก

แถลงการณ์ปฏิเสธข้อกลา่วอ้างนีแ้ล้ว: ผู้ เรียบเรียง) อิรัก (มีใช้เฉพาะกองทพัอิรัก ไมใ่ช่กองทพัอเมริกนัในอิรัก) ปัจจบุนั

ตวัแทนจ าหนา่ยกลา่วอ้างวา่มีการใช้งาน GT200 ใน 25 ประเทศทัว่โลก 

 

ราคาของเคร่ือง GT200 ที่ทางการไทยสั่งซือ้: 900,000 บาทตอ่เคร่ือง (ข้อมลูจากเอกสารแนบท้าย 9) 
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สาเหตุที่เคร่ือง GT200 ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กล่าวอ้าง 

1. หลักการค้นหาที่กล่าวอ้าง ไม่สามารถท าได้จริงในเชิงวิทยาศาสตร์ 

ผู้ผลติ (และตวัแทนจ าหนา่ย) อ้างวา่ได้ใช้ “สมบตัิการดดู/ผลกัแมเ่หลก็” ของสสารในการระบชุนิดของสารท่ีตรวจ ซึง่

สมบตัิดงักลา่วมีอยูจ่ริง แตม่ีแรงที่ออ่นมาก ไมส่ามารถสง่ผลได้ไกลถึง 700 เมตรตามระยะการตรวจจบัของเคร่ือง 

GT200 ตามที่อ้างไว้ (ลองจินตนาการถึงการใช้แมเ่หลก็ติดตู้ เย็นดดูคลปิหนีบกระดาษ จะเห็นวา่ไมถ่ึงหนึง่เมตรแรง

ของแมเ่หลก็ก็ไมส่ามารถดดูคลปิหนีบกระดาษได้แล้ว) โดยเฉพาะเมื่อสญัญาณจากแรงดงักลา่ว ถกูรบกวนโดยคลืน่

แมเ่หลก็มากมายรอบตวัเรา (คลืน่วิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท์มือถือ วิทยสุือ่สาร หรือแม้แตค่ลืน่รบกวนของบรรยากาศ

โลก) จึงไม่มีทางที่จะตรวจจับสมบัติดังกล่าวของสสารได้ในระยะไกลเท่าที่อ้างเลย 

 อีกประการหนึง่ การตรวจจบัสมบตัิทางแมเ่หลก็ของสสาร ต้องอาศยัสนามแมเ่หลก็ในการตรวจสอบ ซึง่ต้องใช้

พลงังานปริมาณมากในการผลติ แตต่วัเคร่ือง GT200 กลบัไม่มีการใช้แบตเตอร่ีใดๆ แต่ใช้แค่พลังงานไฟฟ้า

สถติ ซึง่ไมเ่พียงพอในการสร้างสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าให้มากพอที่จะสง่ผลไกลถึง 700 เมตร ในขณะเดียวกนั วตัถทุี่

ตรวจหา เช่น สารเสพติด วตัถรุะเบิด ก็ไมม่ีการสร้างสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าออกมาเช่นกนั จึงพดูได้วา่ ท่ีระยะเป็นร้อยๆ 

เมตรนัน้ ถ้าทัง้ตวัเคร่ืองและตวัสาร ไมม่ีการสร้างสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าทัง้คู ่ก็ไมม่ีทางสง่ผลถึงกนัได้เลย 

 ผู้ที่สงสยัในเร่ืองนีห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการค้นหานี ้สามารถสอบถามนกัฟิสกิส์ นกัเคมีกายภาพ หรือ

วิศวกรไฟฟ้าที่มีความเช่ียวชาญได้ทกุทา่น โดยทกุคนจะให้ค าตอบที่ตรงกนัวา่ เป็นไปไมไ่ด้ 

2. ไม่มีการน าเคร่ือง GT200 (หรือเคร่ืองที่คล้ายกัน) ไปใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ปัจจบุนั การตรวจระบชุนิดของสารตา่งๆ ในห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์นัน้ จะใช้เคร่ือง Spectrometer ในการ

ตรวจสอบ ซึง่มีลกัษณะดงัภาพด้านลา่ง 
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โดยภาพด้านซ้ายคืออปุกรณ์ตรวจระบสุารเคมีชนิดความแมน่ย าสงู ซึง่ใช้กนัในห้องปฏิบตัิการทางเคมีทัว่โลก 

สว่นด้านขวาคืออปุกรณ์ตรวจระบสุารเคมีจากไอระเหย (กลิน่) ชนิดพกพา ส าหรับการใช้งานในภาคสนาม ซึง่เคร่ือง

ทัง้สองแบบมีราคาสงูในหลกัหลายล้านบาท และมีข้อจ ากดัและความยุง่ยากในการตรวจสอบสารเคมีมาก (ต้องมี

การเตรียมตวัอยา่งสารใสภ่าชนะบรรจ ุหรือตรวจจบัได้เฉพาะสารที่มีไอระเหยเทา่นัน้)  ซึง่ด้อยกวา่คณุสมบตัิของ

เคร่ือง GT200 ตามที่ผู้ผลติกลา่วอ้างมาทัง้สิน้ (ทัง้รูปแบบการใช้งาน ระยะตรวจจบั ปริมาณสารขัน้ต ่า การตรวจ

ทะลสุิง่ปิดกัน้) 

ดงันัน้ ด้วยหลกัสามญัส านกึ หากเคร่ือง GT200 ท าได้ตามที่กลา่วอ้างจริง ทัง้ทางห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์

ทัว่โลก และหนว่ยงานทางการทหารและความมัน่คงของสหรัฐฯ หรือสหภาพยโุรป ยอ่มต้องน าเคร่ืองมือชนิดนีห้รือ

หลกัการตรวจสอบแบบนีไ้ปใช้จริงเป็นจ านวนมหาศาลแล้ว แตใ่นความเป็นจริงกลับไม่มีการน าไปใช้งานเลย 

นอกจากหนว่ยงานของประเทศโลกที่สามเทา่นัน้ (อินเดีย ปากีสถาน ฟิลปิปินส์ ฯลฯ) 

3. มีรายงานแจ้งเตือนการหลอกลวงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และมีการ

ด าเนินคดโีดย FBI กับผู้ผลิตเคร่ืองตรวจจับหลอกลวงท านองนีแ้ล้ว 

 ก่อนหน้าที่บริษัท Global Technical จะผลติเคร่ือง GT200 ออกมา ทางบริษัทเคยมีผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนัท่ีมีช่ือ

วา่ MOLE Substance Detector ซึง่มีรูปแบบการใช้งานและหลกัการท างานท่ีกลา่วอ้างเหมือนกนักบั GT200 แต่

ตา่งกนัเพียงรูปลกัษณ์ภายนอก ซึง่เคร่ือง MOLE ได้ถกูทดสอบโดยห้องปฏิบัติการสังกัดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ 

และพบว่าไม่มีความสามารถในการตรวจจับแต่อย่างใด (ในภาษาของรายงานทางวิทยาศาสตร์ใช้ค าวา่ equal 

to random chance ซึง่หมายถึง มีคา่เทียบเทา่กบัการเดาสุม่) หลงัจากมีรายงานการทดสอบฉบบันีอ้อกมา (อา่นได้

จากเอกสารแนบท้าย 6) บริษัท Global Technical ก็ได้เลกิขาย MOLE ไป แตอ่อกผลติภณัฑ์ใหม ่คือ GT200 มา

แทน และไมเ่คยน าไปขายในสหรัฐอเมริกาอีกเลย 

 อีกกรณีหนึง่ที่เกิดขึน้เมื่อนานมาแล้ว คือการจับกุมบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองตรวจจบัสารหลอกลวงอีกผลติภณัฑ์หนึง่ 

ซึง่ช่ือวา่ Quadro Tracker ซึง่ถกูจบักมุโดย FBI ในข้อหาขายผลติภณัฑ์หลอกลวง ในปี 1996 (ซึง่สง่ผลให้บริษัท

และผู้บริหารถกูจบั รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอือ้อ านวยการสัง่ซือ้ถกูไลอ่อกและด าเนินคดีในปี 1997) (อา่นเพิ่มเติมได้ใน

เอกสารแนบท้าย 5)  

 นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนัในช่ือ Sniffex ซึง่กลา่วอ้างคณุสมบตัิแบบเดียวกนั ก็ได้ถกูประเมินอยา่งเป็น

ทางการโดยกองทัพเรือสหรัฐแล้ว ผลการประเมินคือ ไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่กล่าวอ้าง  (อา่นเพิ่มเติมใน

เอกสารแนบท้าย 7) 
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สาเหตุที่เคร่ือง GT200 ขายได้ในไทยและประเทศโลกที่สาม 

 

1. รูปแบบการใช้งานก ากวม ถกูบิดเบือนผลลัพธ์โดยผู้ใช้ได้ง่ายตามความเชื่อ  

เนื่องจากเคร่ืองมือนีม้ีการรายงานผลลพัธ์อยา่งกว้างๆ (ใช้เสาชี)้ ไมไ่ด้มีการอา่นคา่เป็นตวัเลข หรือมีสญัญาณเตือน 

(เหมือนเช่นเคร่ืองตรวจหาอื่นๆ เช่น เคร่ืองตรวจหารังส ีตรวจโลหะ) แตอ่ยา่งใด  เมื่อเสาชีไ้ปทางใด ผู้ ค้นหาก็ท าการ

เดินหาอยา่งกว้างๆ ในทิศทางหรือจดุตดันัน้ๆ ถ้าหาเจอวตัถทุี่ต้องการ ก็จะยกประโยชน์ให้วา่เคร่ืองหาเจอ โดยเฉพาะ

เมื่อใช้เคร่ืองนีห้าวตัถเุป้าหมายเจอในพืน้ท่ีเสีย่งที่มีวตัถเุป้าหมายมากอยูแ่ล้ว (เช่นหมูบ้่านตามชายแดนท่ีมียาเสพติด

เกือบทกุบ้าน ซึง่จริงๆ ในกรณีแบบนี ้แม้แตก่ารสุม่ตรวจก็ยงัมีโอกาสหาเจอสงู) แตห่ากไมเ่จอ ก็จะบอกวา่ได้วา่ มีการ

ปนเปือ้นหรือวตัถถุกูปิดบงั/กลบโดยวตัถอุื่นอยู ่ท าให้หาไมเ่จอ ที่กลา่วอ้างได้เช่นนีเ้นื่องจากผู้ผลติได้กลา่วอ้างความ

ไวและความทะลทุะลวงของเคร่ืองไว้สงูมาก ท าให้สามารถใช้ค าพดูท านอง “วตัถมุีอยู ่เคร่ืองหาเจอ แตค่นหาไมเ่จอ 

เพราะมีการปนเปือ้นปริมาณน้อยมองไมเ่ห็น หรือถกูฝัง/ปิดบงัอยู”่ ได้ 

2. การขาดระเบียบวิธีและสามัญส านึก (common sense) ทางวิทยาศาสตร์ 

การทดสอบใช้งานเคร่ือง GT200 ก่อนการจดัซือ้ของทางการไทย (เทา่ที่ผู้ เรียบเรียงได้ทราบมา) นอกเหนือจากการ

สาธิตให้ดขูองตวัแทนจ าหนา่ยแล้ว ก็ได้กระท าโดยการน าตวัอยา่งสารไปวาง หรือกลบฝังในต าแหนง่ใดต าแหนง่หนึง่ 

แล้วให้ผู้ ค้นหาถือเคร่ืองมือดงักลา่วออกค้นหา โดยผู้ค้นหารู้ต าแหน่งที่สารตัวอย่างถกูวางอยู่แล้ว เมื่อท าการ

ค้นหาเจอก็เขียนรายงานกนัวา่เคร่ืองมือใช้ได้จริง ซึง่ตามหลกัแล้วการทดลองเช่นนีเ้ช่ือถือไมไ่ด้ เนื่องจากการท่ีผู้ตรวจ

หารู้ต าแหนง่ของเป้าหมายแล้ว ก็อาจสง่ผลเบี่ยงเบนการตรวจหาได้ ซึง่ในกรณีนีก็้คือ เมื่อผู้ ค้นหาเดินผา่นต าแหนง่

เป้าหมาย การรู้ต าแหนง่เป้าหมายอาจท าให้ผู้ ค้นหาเอียงมือหรือเลกิประคองเสาอากาศได้ ไมว่า่โดยตัง้ใจหรือไมต่ัง้ใจ 

ซึง่ปรากฏการณ์เช่นนีม้ีช่ือเรียกทางจิตวิทยาวา่ ideomotor effect และเป็นปรากฏการณ์เดียวกบัท่ีเกิดในการเลน่ผี

ถ้วยแก้ว (เร่ืองอคติสว่นบคุคลนี ้อาจเทียบได้กบัการทดสอบคณุภาพเคร่ืองเสยีง ท่ีถ้าผู้ทดสอบฟังรู้วา่สิง่ที่ตนก าลงัฟัง

เป็นเคร่ืองเสยีงราคาแพง ก็อาจคิดไปเองได้วา่เสยีงที่ออกมามีคณุภาพด)ี  

 ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว การทดสอบใดๆ ท่ีอาจมีอคติของบคุคลเข้ามาเก่ียวข้อง ต้องใช้กระบวนการท่ีเรียกวา่ 

double blind test ซึง่มีหลกัการง่ายๆ คือ ผู้ที่ท าการค้นหา ต้องไม่รู้ต าแหน่งของวัตถุเป้าหมายมาก่อน  ซึง่ท าได้

โดยการกนัผู้ ค้นหาออกไปในขณะที่ผู้ เตรียมการทดลองท าการซอ่นเป้าหมาย และห้ามให้ผู้ ค้นหาสือ่สารหรือพบเจอ

กบัผู้ที่รู้ที่ซอ่นโดยเด็ดขาด ซึง่หากท าได้เช่นนีแ้ล้ว ผู้ ค้นหายงัค้นหาเป้าหมายเจอในหลายๆ ครัง้มากกวา่การเดา จึงจะ

ถือได้วา่เคร่ืองมือที่ใช้ค้นหานัน้มีประสทิธิภาพจริง (เทียบกบัการทดสอบเคร่ืองเสยีง ก็คือการกนัไมใ่ห้ผู้ทดสอบฟังรู้วา่

เสยีงที่ออกมานีเ้ป็นของเคร่ืองเสยีงยี่ห้ออะไร ให้ฟังแตเ่สยีงได้อยา่งเดียว ซึง่จะตดัอคติความเช่ือสว่นบคุคลไปได้) 
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 การทดสอบของหนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ นัน้ก็ใช้วิธีการ double blind test ง่ายๆ นีเ้ช่นเดียวกนั โดยการ

ซอ่นเป้าหมายไว้ในกลอ่งกระดาษหนึง่ในสีก่ลอ่ง (คือจะสุม่ใสใ่นหนึง่กลอ่ง อีกสามกลอ่งเป็นกลอ่งวา่ง) โดยไมใ่ห้ผู้

ค้นหารู้ จากนัน้กนัผู้ซอ่นออก แล้วให้ผู้ ค้นหาเข้ามาหาแล้วรายงานผล ท าเช่นนี ้20 ครัง้ ถ้าตรวจหาได้มากกวา่

ประมาณ 1 ใน 4 (ซึง่เป็นโอกาสถกูจากการเดาสุม่) มากๆ จึงจะถือวา่ใช้งานได้ แต่ผลลัพธ์การตรวจออกมาถกูแค่ 

6 ใน 20  จึงสรุปได้ว่าเคร่ืองมือนีใ้ช้งานไม่ได้  (อา่นเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบท้าย 6) 

 ส าหรับแนวทางขัน้ตอนการทดสอบอยา่งง่าย (หากประสงค์จะจดัการทดสอบ) สามารถอา่นได้ในหวัข้อตอนท้าย

ของเอกสารฉบบันี ้

3. การสร้างความน่าเชื่อถอืของผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย 

ในการขายเคร่ืองมือ GT200 นีใ้ห้แก่หนว่ยงานของไทย ทางตวัแทนจ าหนา่ย (จากสงิคโปร์) ได้จดัให้มีการอบรม เพื่อ

บรรยายสรรพคณุและวิธีการใช้งาน จากนัน้ก็ให้ชาวตา่งชาติ (ฝร่ัง) ที่มีลกัษณะบคุลกิคล้ายทหารมาสาธิตการใช้งาน 

และจดัการทดสอบแบบปลอมๆ (คือ ไมไ่ด้ใช้วิธี double blind  ตามที่บรรยายไว้ในข้อ 2) ขึน้ พร้อมทัง้กลา่วอ้างวา่

เคร่ืองมือนีถ้กูใช้งานในหลายๆ ประเทศ รวมทัง้กองทพัของสหราชอาณาจกัรด้วย* ท าให้สร้างความนา่เช่ือถือกบั

ตวัแทนหนว่ยงานของไทยได้เป็นอยา่งมาก  

 *กระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจกัรได้ออกมาปฏิเสธข้อกลา่วอ้างนี ้รวมถึงสัง่ให้บริษัทน าข้อความโฆษณา

ดงักลา่วออกจากเว็บไซต์แล้ว (อา่นเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย 8)  
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หน่วยงานของไทยที่มีอปุกรณ์ GT200 ในการใช้งาน (ข้อมลูสว่นหนึง่ไมเ่ป็นทางการ ระบเุทา่ที่ผู้ เรียบเรียงทราบ) 

 กองทพับก (มากกวา่ 200 เคร่ืองเป็นอยา่งต ่า) 

o กรมสรรพาวธุทหารบก 

o กองทพัทัง้สีภ่าค 

o กองก าลงัสว่นหน้าทัง้หมด 

 กรมสรรพาวธุทหารอากาศ กองทพัอากาศ 

 หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน กองทพัเรือ, กรมสรรพาวธุ กองทพัเรือ 

 ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

o ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

o ส านกังานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ 

o ต ารวจตระเวนชายแดน หนว่ยที่ปฏิบตัิงานตามชายแดน โดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ 

o กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

 ส านกังานนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยตุิธรรม 

 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ส านกังานในเขตชายแดนภาคใต้ 

อุปกรณ์ที่มีลักษณะและรูปแบบการท างานที่คล้ายกัน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าหรือบริษัทอื่น 

 Sniffex, Sniffex Plus, Alpha6 (มีใช้ในไทย), ADE651, MOLE, Quadro Tracker
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ผลเสียและอันตรายจากการใช้งาน เคร่ือง GT200 หากตวัอปุกรณ์ดงักลา่วไมส่ามารถท างานได้ตามที่กลา่วอ้าง 

1. สญูเสยีงบประมาณประเทศไปกบัอปุกรณ์ที่ใช้งานไมไ่ด้จริง โดยเคร่ือง GT200 นีถ้กูสัง่ซือ้เข้ามาใช้งานในไทย ใน

ราคาเคร่ืองละประมาณ 900,000 บาท  จ านวนเทา่ที่ทราบตอนนีม้ีมากกวา่ 200 เคร่ืองเป็นอยา่งต ่า 

2. เจ้าหน้าที่สญูเสยีวิจารญาณในการท างาน เนื่องจากผลการตรวจสอบท่ีผิดพลาดของเคร่ือง(ที่มีประสทิธิภาพเทา่การ

เดาสุม่) ซึง่สง่ผลตอ่ความเสีย่งที่เพิ่มมากขึน้ด้วย โดยเฉพาะในกรณีของ false negative (คือ มีสารตวัอยา่งจริง แต่

ตรวจไมพ่บ) ที่เกิดกบักรณีของวตัถรุะเบิด หรืออาวธุปืน* 

3. ความเสีย่งของประชาชนที่เพิ่มขึน้ตามการท างานท่ีผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ อนัเป็นผลมาจากข้อ 2 

4. เจ้าหน้าที่ทางนิติวิทยาและหนว่ยสบืสวนน าผลการตรวจสอบของเคร่ืองมือดงักลา่ว (ซึง่ใช้ไมไ่ด้จริง) เข้ามาเป็น

ปัจจยัหนึง่ในการพิจารณารูปคดี และให้การในชัน้ศาล (ปัจจบุนัผลของเคร่ือง GT200 ไมส่ามารถใช้อ้างในศาลได้ 

แตอ่าจสง่ผลตอ่ค าให้การของเจ้าหน้าที)่ รวมถึงได้มีการอ้างผลการตรวจของเคร่ืองออกทางสือ่มวลชน** อนัอาจ

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนตอ่เหตกุารณ์หรือรูปคดีได้ 

5. การอ้างผลการตรวจของอปุกรณ์ GT200 เพื่อท าการตรวจค้นหรือด าเนินการอยา่งหนึง่อยา่งใดตอ่ไป ในกรณีของ 

false positive (คือ ไมม่ีสาร แตเ่คร่ืองตรวจพบ) อาจท าให้เกิดผลเสยีที่บานปลายได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์

ภาคใต้ ท่ีเจ้าหน้าที่มีอ านาจตามกฏสถานการณ์ฉกุเฉินในภาคใต้ ให้ควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยัได้ *** 

* ดเูพิ่มเติมในเอกสารแนบท้าย 1 และ 2 (ชดุเก็บกู้ ระเบิดของ ตชด. โดนระเบิดเสยีชีวิตสามนายที ่อ.ปานาเระ) (คาร์บอมบ์

สไุหง-โกลก) 

** ดเูพิ่มเติมในเอกสารแนบท้าย 3 (การพิสจูน์หลกัฐานกรณีระเบิดม็อบพนัธมิตร) 

*** ดเูพิ่มเติมในเอกสารแนบท้าย 4 (รายงานความขดัแย้งระหวา่ง จนท. กบัชาวบ้านในสามจงัหวดัชายแดนใต้ จากกรณี

เคร่ือง GT200) 
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แนวทางการจัดการทดสอบ GT200 อย่างง่าย 

 เนื่องจากการกลา่วอ้างของผู้จ าหนา่ยและธรรมชาติการรายงานผลที่คลมุเครือของเคร่ือง GT200 ท าให้ผู้ใช้งาน

ที่มีความเช่ือถือในเคร่ืองมือนีม้กัจะยืนยนัประสทิธิภาพของเคร่ืองวา่ใช้ได้จริงจากประสบการณ์การใช้งานของตน แม้จะมี

หลกัฐานชีช้ดัตา่งๆ มากมายวา่เคร่ืองไมส่ามารถใช้งานได้ก็ตาม ดงันัน้จึงอาจมีความจ าเป็นต้องจดัการทดสอบอยา่งเป็น

ทางการขึน้ ซึง่สามารถท าได้ง่ายๆ ไมต้่องอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือเคร่ืองมือกลไกใดๆ เลย โดยสิง่ที่ต้องใช้มีดงันี ้ 

1. เคร่ือง GT200 พร้อมผู้ใช้งานท่ีเช่ียวชาญและมีความพร้อม  

2. สารตัวอย่าง เช่น ตวัอยา่งสารระเบิด ยาเสพติด ที่บรรจใุนหีบหอ่มิดชิดอยา่งดีไมม่ีการร่ัวไหล เช่น หอ่

พลาสติกสองสามชัน้ด้วยมือที่สะอาด โดยใช้ปริมาณเพียงเลก็น้อย (ไมเ่กินก ามือ) ก็เพียงพอ  

3. สถานที่ทดสอบ คือ ห้องโถงปิดในอาคารหนึง่ห้อง ขนาดประมาณคร่ึงสนามบาสเกตบอลเป็นอยา่งต ่า โดย

ต้องไมป่นเปือ้นสารตวัอยา่งหรือมีสารตวัอยา่งใกล้ๆ ในระยะ 800 เมตร เช่น ถ้าใช้สารระเบิด ก็ห้ามทดลอง

ในคา่ยทหาร เป็นต้น   

4. กล่องกระดาษขนาดพอใสส่ารตวัอยา่ง ซึง่ปิดมิดชิดได้และสะอาดไมป่นเปือ้น จ านวนอยา่งต ่า 4 กลอ่ง 

(หรือมากกวา่นัน้ เพื่อใช้ในการสบัเปลีย่นกนัการปนเปือ้น) 

5. ห้องพักผู้ทดลองในบริเวณใกล้เคียง จ านวนสองห้องแยกหา่งจากกนัและไมม่ีทางเดินร่วมกนั ทัง้นีเ้พื่อใช้

แยกไมใ่ช้ผู้ซอ่นของและผู้หาของสือ่สารกนัได้ 

 ส าหรับล าดบัวิธีการทดลอง มีดงันี ้

1. ลองเคร่ือง ก่อนท าการทดลอง ให้ผู้ ค้นหาทดสอบเคร่ืองก่อน โดยการเอาสารตวัอยา่งตัง้ไว้ในท่ีเห็นชดั แล้วลองให้ผู้

ค้นหาทดสอบวา่เคร่ืองชีไ้ปท่ีสารหรือไม ่เพื่อยืนยนัวา่ทัง้สารตวัอยา่ง ตวัเคร่ือง และผู้ใช้ค้นหามีความพร้อม 

2. เตรียมสถานที่ น ากลอ่งกระดาษทัง้สีก่ลอ่งมาเขียนฉลากก ากบัเป็น “หวั-หวั” “หวั-ก้อย” “ก้อย-หวั” “ก้อย-ก้อย” 

จากนัน้น าแตล่ะกลอ่งไปวางแยกไว้ที่มมุทัง้สีข่องห้อง 

ห้องทดสอบ 

ห-ห ห-ก 

ก-ห ก-ก 

ห้องพกัผู้ซอ่น 

ห้องพกัผู้หา 



11 

 

3. ลองสถานที่ ให้ทัง้ผู้ซอ่นและผู้ ค้นหามาอยูร่วมกนัในห้องทดสอบ ท าการโยนเหรียญหนึง่เหรียญสองครัง้  (ปลอ่ย

เหรียญตกพืน้) แล้วน าสารไปใสไ่ว้ในกลอ่งตามผลการโยน เชน่ สมมติได้ผลการโยนเป็น “หวั” แล้ว “ก้อย” ก็ให้น าสาร

ตวัอยา่งไปใสไ่ว้ในกลอ่ง “หวั-ก้อย” (โดยผู้ ค้นหาดอูยูด้่วย) จากนัน้ให้ผู้ ค้นหาลองเดินหาดวูา่เคร่ืองจะชีไ้ปท่ีกลอ่ง  

“หวั-ก้อย” จริงหรือไม ่ถ้าใช่ แสดงวา่เง่ือนไขสถานท่ีและกลอ่งอยูใ่นสภาพดีไมม่ีการปนเปือ้น  ท าการลองตรวจแบบ

เปิดเผยนีอ้ีกสองสามครัง้ ถ้าเคร่ืองชีถ้กูหมด ก็แปลวา่ทัง้สองฝ่ายยอมรับวา่เง่ือนไขสถานท่ีและการทดลองอยูใ่น

สภาพดี 

4. เร่ิมการทดลอง โดยให้ผู้หาและผู้ซอ่นแยกกนัไปอยูใ่นห้องพกั ห้ามให้มีการสือ่สารถึงกนั 

4.1. ให้ผู้ซอ่นเข้ามาในห้องทดสอบ ท าการโยนเหรียญสองครัง้ แล้วน าสารตวัอยา่งไปใสใ่นกลอ่งตามผลการโยน ปิด

กลอ่งให้มิดชิด (เพื่อความสมบรูณ์ อาจท าการแตะขยบักลอ่งเปลา่ที่เหลอือีกสามกลอ่งด้วย เพื่อกนัผู้หาสงัเกต

ความเปลีย่นแปลงได้) แล้วให้ผู้ซอ่นกลบัไปห้องพกั 

4.2. ให้ผู้หาเข้ามาในห้องทดสอบ จากนัน้ให้ผู้หาใช้เคร่ืองค้นหาวา่ สารตวัอยา่งอยูใ่นกลอ่งไหน โดยห้ามผู้หาแตะ

ต้องกลอ่ง เมื่อผู้หาระบไุด้แล้ววา่สารตวัอยา่งอยูใ่นกลอ่งไหน ก็บนัทกึผลการค้นหา (หา้มเปิดกลอ่งหรือให้ผู้หารู้

ผลการหาวา่ถกูหรือไม)่ แล้วให้ผู้หากลบัไปห้องพกั 

4.3. น าสารตวัอยา่งออกมาจากกลอ่ง (ถ้ามีกลอ่งใหมเ่ปลีย่น ก็ให้เปลีย่นตอนนี)้ แล้วท าซ า้ข้อ 4.1 ถึง 4.2 อีกอยา่งต ่า 

20 รอบ โดยตลอดเวลาระหวา่งทดลอง ห้ามผู้ที่รู้ที่ซอ่น (แม้จะไมใ่ช่ผู้ลงมือซอ่น) พบหน้าหรือสือ่สารกบัผู้หาโดย

เด็ดขาด   

รอบที่ กล่องที่ซ่อน กล่องที่ ผู้หาระบุ ถกู/ผิด เวลาในการหา (นาท)ี 

1 หวัก้อย หวัหวั ผิด 5:12 

2 ก้อยก้อย ก้อยก้อย ถกู 3:34 

… … …  … 

 

5. ประเมินผล ถ้าผู้ ค้นหาสามารถค้นหาอยา่งถกูต้องได้มากกวา่ 25% (ซึง่เป็นโอกาสเดาสุม่ถกู) มากๆ ก็แสดงวา่

เคร่ืองใช้งานได้ ยกตวัอยา่งเช่น ในการค้นหา 20 ครัง้ โอกาสเดาสุม่ถกู 25% คือ 5 ครัง้ ดงันัน้ ถ้าเคร่ืองใช้งานได้จริง ก็

ควรจะค้นหาถกูต้องได้มากกวา่ 10 ครัง้ (50%) ขึน้ไป ซึง่ในการใช้งานจริงที่มีความเสีย่ง เช่น งานกู้ระเบิด นัน้ โอกาส

ตรวจถกูควรมีอยา่งน้อย 90%  นัน่คือ ควรค้นหาได้ถกูต้องประมาณ 18 ครัง้จาก 20 ครัง้ขึน้ไป แตถ้่าตรวจหาได้ถกู

แคป่ระมาณ 5 ครัง้ (คิดเป็น 25% ซึง่เทา่กบัโอกาสเดาถกู) ก็แสดงวา่เคร่ืองไมส่ามารถใช้งานได้จริง 

(หมายเหตุ: รูปแบบการทดสอบนีน้ ามาจากการทดสอบท่ีใช้จริงโดยห้องปฏิบตักิารกระทรวงยตุธิรรมสหรัฐฯ ในเอกสารประกอบ  6) 

ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดสอบ 
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เอกสารแนบท้าย 

 

1. ขา่วการเสยีชีวิตของชดุกู้ ระเบิดตชด. สามนายที่ปานาเระ 

2. ขา่วเคร่ือง GT200 ท างานผิดพลาดในกรณีคาร์บอม ที่ อ. สไุหง-โกลก  

3. ขา่วที่มีการอ้างผลการตรวจสอบจากเคร่ือง GT200 ในการสบืสวนคด ี(การพิสจูน์หลกัฐานกรณีระเบิดม็อบ

พนัธมิตร) 

4. ขา่วรายงานความขดัแย้งของเจ้าหน้าที่กบัชาวบ้านท่ีเกิดจากการใช้งานเคร่ือง GT200  

5. ขา่วการจบักมุบริษัทผู้ผลติ Quadro Tracker โดย FBI ในปี 1996 

6. รายงานผลการตรวจสอบเคร่ือง MOLE จาก Sandia National Laboratories กระทรวงยตุิธรรมสหรัฐฯ 

7. รายงานผลการตรวจสอบเคร่ือง Sniffex จากกองทพัเรือสหรัฐฯ 

8. หนงัสอืชีแ้จงปฏิเสธค ากลา่วอ้างของผู้ผลติ GT200 จาก Minister for  Defence Equipment and Support , 

Royal British Army 

9. เอกสารจากกองทพับกที่มีข้อมลูราคาของเคร่ือง GT200  
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เอกสารประกอบ 1 จาก 

http://p9.police.go.th/modules.php?op=modload&name=Album&file=index&do=showpic&pid=17&or

derby=dateD 

 เมื่อเวลา 08.00 น. วนัท่ี 7พ.ย.2551 พ.ต.อ.นฤชา สวุรรณลาภา ผกก.สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน ีรับแจ้ง

พบวตัถตุ้องสงสยับริเวณคอสะพานบ้านหวัเขาแก้ว หมู ่3 ต.บ้านกลาง จึงพร้อมด้วย พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว 

ผบก.ภ.จ. ปัตตานี น าชดุเก็บกู้ ระเบิด ตชด.ที่ 44 ไปตรวจสอบ บริเวณคอสะพานพบร่องรอยการขดุดินและมี

ก้อนหินวางทบัด้านบน หนึง่ในชดุเก็บกู้จึงเข้าไปยกก้อนหินออก ทนัใดนัน้ก็เกิดระเบิดขึน้อยา่งรุนแรง ท าให้ ด.ต.

กิติศกัดิ์ ล้วนเซ็ง อาย ุ39 ปี ถกูสะเก็ดระเบิดร่างแหลกเสยีชีวิตคาที่ และ จ.ส.ต.สมบรูณ์ อาทะ อาย ุ43 ปี 

บาดเจ็บแขนซ้ายหกั สว่น ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน์ อาย ุ42 ปีหวัหน้าชดุ กบั ด.ต.วิรัช คงเอียด อาย ุ43 ปี ถกูแรง

ระเบิดร่างกระเด็นตกลงไปในแมน่ า้จมหายไป ตอ่มาได้ประสานชดุประดาน า้เทศบาลเมืองปัตตานีมาลงงมเอา

ศพ ด.ต.วิรัช ขึน้มาได้ในสภาพถกูสะเก็ดระเบิดร่างแหลก สว่น ร.ต.อ. ชนะ ยงัค้นหาไมพ่บ คาดวา่เสยีชีวิตแล้ว 

ด้าน ด.ต.สยบมาร ไมตรีจร อาย ุ40 ปี เจ้าหน้าที่ชดุเก็บกู้ ระเบิดที่อยูใ่นเหตกุารณ์เปิดเผยนาทีระทกึวา่ รับแจ้ง

พบวตัถตุ้องสงสยั จึงรุดมาตรวจสอบพร้อมทีมเก็บกู้ ระเบิดรวม 11 นาย มี ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน์ เป็นหวัหน้าชดุ 

พบเจ้าหน้าที่ทหารลากสายไฟยาวประมาณ 200 เมตร ที่คนร้ายตอ่ลากสายจากบริเวณคอสะพานเข้าไปในป่า

ข้างทางจึงตดัสญัญาณโทรศพัท์ สว่นบริเวณคอสะพานพบร่องรอยการขดุดินฝังกลบและมีก้อนหินขนาด 1 ฟตุ 

วางทบัด้านบน เมื่อ ด.ต.วิรัช คงเอียด เข้าไปยกก้อนหินออกก็เกิดระเบิดขึน้ ท าให้ ด.ต.วิรัช ร.ต.อ.ชนะ และ ด.ต.

กิติศกัดิ ์ซึง่อยูห่า่งจดุระเบิดเพียง 1 เมตร โดนแรงระเบิดร่างกระเด็นเสยีชีวิตดงักลา่ว และ จ.ส.ต.สมบรูณ์ 

บาดเจ็บ สว่นตนยืนใกล้กนักลบัไมไ่ด้รับอนัตราย สว่นระเบิดที่คนร้ายน ามาวางเป็นแสวงเคร่ืองน า้หนกัประมาณ 

15 กก. นบัวา่เป็นการสญูเสยีที่ยิ่งใหญ่อีกครัง้หนึง่ในหน้าประวตัิศาสตร์ชาติไทย ที่คนไทยจกัต้องจารึกไว้ในใจ

ตลอดไป 

 

(ผู้เรียบเรียง: ส่วนอ้างอิงถงึ GT200 ในเหตุการณ์ อยู่ในเอกสารแนบที่ 4)
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เอกสารประกอบ 2  จาก http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255210070052&tb=N255210 

 

ผบ.พตท. สั่งสอบกรณีคาร์บอมในพืน้ที่อ าเภอสุไหงโกลก จ. นราธิวาส หลังพบเกิดจากความผิดพลาดของ

เคร่ือง จีที 200 ที่ตรวจสอบรถต้องสงสัยแล้วเคร่ืองมือไม่ท างาน  

 

ผู้ บญัชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร สัง่สอบกรณีคาร์บอมในพืน้ท่ีอ าเภอสไุหงโกลก จ. นราธิวาส หลงัพบเกิดจาก

ความผิดพลาดของเคร่ือง จีที 200 ไมท่ างาน  

จากเหตกุารณ์ลอบวางระเบิด บริเวณโรงแรมเมอร์ลนิ อ าเภอสไุหงโกลก จงัหวดันราธิวาส โดยมีผู้ เสยีชีวิตและบาดเจ็บ

จ านวนมาก พล.ท.กสกิร คีรีศรี ผู้บญัชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร (ผบ.พตท.)กลา่วถึงเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้วา่ เร่ิมแรก

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีรถต้องสงสยัเข้ามาจอด จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปตรวจสอบในชัน้ต้น โดยใช้เคร่ืองจีที 200 

ปรากฏวา่เคร่ืองไมชี่ว้า่ เป็นสารระเบิด แตท่างเจ้าหน้าที่ไมไ่ด้นิ่งนอนใจ ได้ประสานไปยงัชดุท าลายวตัถรุะเบิดเข้า

ตรวจสอบอีกครัง้ แตย่งัไมท่นัตรวจสอบก็ได้เกิดระเบิดขึน้ก่อน ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งตรวจสอบวา่เคร่ืองตรวจจีที 200 ท าไมไม่

ท างาน ซึง่ได้ตัง้ข้อสนันิษฐานวา่ อาจจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ หรือของเคร่ืองมือ  

ผู้บญัชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร กลา่ววา่ เคร่ืองจีที 200 ที่ใช้ในพืน้ท่ีเป็นเคร่ืองที่ท างานโดยอาศยัไฟฟ้าในตวัคน 

เพราะฉะนัน้เป็นไปได้วา่คนที่ใช้บางครัง้ร่างกายจะออ่นแอ หากไฟฟ้าในร่างกายน้อยลงท าให้ประสทิธิภาพของการใช้

เคร่ืองน้อยลง จึงได้สัง่การให้ทกุหนว่ยจดัเจ้าหน้าที่อยา่งน้อย 2 คน ประจ าเคร่ือง หลงัจากเกิดเหตใุนพืน้ท่ีบอ่ยครัง้ สว่น

เหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องในขณะนี ้อาจเป็นไปได้วา่คนร้ายอาศยัจงัหวะของการสบัเปลีย่นก าลงัพล 

และเปลีย่นผู้บงัคบัหนว่ยอยา่งไรก็ตาม ขณะนีไ้ด้ก าชบัให้เพิ่มความเข้มงวดในการตัง้ดา่นตรวจ จดุตรวจ ทัง้ดา่นถาวรและ

ชัว่คราว และให้ใช้เคร่ืองมือทกุชนิดเข้าปฏิบตัิการอยา่งเข้มงวด เพื่อป้องการการก่อเหตขุองกลุม่คนร้าย 

 

  

ข้อมลูขา่วและที่มา 

 

ผู้สือ่ขา่ว : ยะลา(สวท.)   Rewriter : ภทัรศรี วนิชาชีวะ 

ส านกัขา่วแหง่ชาติ กรมประชาสมัพนัธ์ : http://thainews.prd.go.th 

 

http://thainews.prd.go.th/
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เอกสารประกอบ 3 จาก 

http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTU5NTYxJm50eXBlPXRleHQ= 
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เอกสารประกอบ 4 จาก http://www.bangkokpost.com/news/local/19260/when-faulty-technology-can-cost-

police-lives 

When faulty technology can cost police lives  

Writer: Abdulloh Benjakat 

Published: 28/06/2009 at 12:00 AM 

Newspaper section: News 

A number of technology-based security measures has been introduced in the strife-torn deep South to tackle militancy 
and aid police investigations. 

But several incidents have proved that authorities cannot absolutely trust the technology, which could lead to 
misunderstandings among local residents. 

Bomb detectors and surveillance cameras are among the tools used to give security authorities an edge in their struggle to 
restore peace and order. 

Known as GT 200, the remote substance detection device is popular among international security forces.  

There are more than 100 of them in the South where explosives have now become the insurgents' weapon of choice. 

The 700,000 baht GT 200 not only prevents explosions, but can track down bombers by detecting traces of explosives on 
their clothes. 

However, the device has given wrong readings on several occasions and even failed to detect explosive materials, 
resulting in the loss of life. 

Three members of a border patrol police unit were killed in a blast while they were inspecting a suspected bomb planted 
on a road in Panare district. The GT 200 they were using apparently could not detect traces of explosives. 

In another blast in Muang district, security forces narrowly escaped death when a bomb exploded while they were 
investigating the murder of three officials. 

Using a GT 200, security forces scouted the scene of the shooting five times and declared it clear of bombs.  

Just as forensic officials began pulling out their tool kits, a bomb went off. It was a sheer luck that no one was hurt. 

The deployment of GT 200s has also led to intense stand-offs between security forces and villagers.  
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Following an ambush in Ban Pakageenor in Nong Chik district in Pattani, security forces sealed off a ponoh school and 
lined up students for examination for traces of explosives.  

The devices readings suggested three of them had traces of explosives on them. The three were detained for questioning 
only to be released because a conventional investigation could not find evidence to link them with the ambush. 

However, their families and neighbours were angered by the incident. 

In Yaring district, three men were detained for questioning over a bomb blast after the explosives scanner suggested 
traces of explosives on them. 

An inquiry coupled with witness questioning cleared them of any involvement. They just happened to pass by the blast 
scene when police were investigating the site. 

Similar erroneous readings caused pandemonium at Pattani Hospital. 

According to the GT 200, a bomb was inside a briefcase that had been left unattended. But when a bomb disposal squad 
arrived, their GT 200 found nothing. The briefcase was then opened and found to contain documents and a clock. The 
owner had left his belongings as he rushed for a kidney dialysis appointment. 

In addition, several thousand surveillance cameras which have been installed across the violence-torn region have never 
become operational. 

The equipment procurement was approved under a budget of 972 million baht by the interim government of Surayud 
Chulanont. 

The battle against insurgent attacks in the troubled region is not just about having technology-based security measures. It 
is also about putting them to good use - otherwise any attempts to solve the problems will be perceived as perfunctory. 
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เอกสารประกอบ 5  จาก http://www.ndsn.org/march96/quadro.html 

FBI Calls Drug "Detection" Device "A Fraud" 
LAW ENFORCEMENT 

March 1996 

The Quadro Tracker, the small black box its inventors say can detect controlled substances and gunpowder behind brick 
walls and inside school lockers, is a fraud, the FBI warned. 

"A device marketed to law enforcement agencies nationwide, the Quadro Tracker ... is a fraud," the FBI wire said. "All 
agencies should immediately cease using the device if used as a basis for probable cause." Anyone who bought one of the 
devices is asked to contact the FBI white-collar crime division. 

The U.S. Attorneys Office for the Eastern District of Texas issued a temporary restraining order against the Quadro 
Corporation of Harleyville, SC, freezing the company's assets and preventing them from manufacturing more of the 
product. The office said the company has sold more than 1000 of the devices at $395 to $8,000 each, totalling about 
$1 million. Mike Bradford, U.S. Attorney in the Eastern District of Texas, said use of the device could damage drug 
investigations. "Reliance on this device for investigative or disciplinary actions could possibly compromise serious 
investigations or deprive citizens, including school students, of basic constitutional protections," he said. 

As was reported in the February issue of NewsBriefs, the Quadro Tracker is a small, 3.5-ounce black box with an 
antenna ("Drug 'Detection' Device Marketed to Schools; Secret Technology Creates Skepticism," NewsBriefs, February 
1996). It comes with a number of "insertion cards" that its developers say will detect marijuana, gunpowder, and cocaine. 
Quadro Corporation Vice President Malcolm Roe, who is an electrical engineer, said the Quadro Tracker works by 
sensing the unique wavelengths produced by the molecules in controlled substances or gunpowder. "When scanning 
people, the QRS 3000 will recognize the existence of illicit drugs whether they are on or in a person, or even in the 
bloodstream," an advertisement for the Tracker claimed. The company said the Tracker works through magnetism, and 
therefore needs no batteries. The unit's technology has not been patented because the company does not want to reveal 
how the drug detection cards work. 

Scientists at the Sandia National Laboratories in New Mexico and the FBI Engineering Research Facility in Quantico, 
Virginia tested the Tracker, but found it was nothing more than an empty black box with a transistor radio antenna 
attached. When they opened the gunpowder, marijuana, and cocaine cards, they only found a sheet of white paper coated 
with plastic and human sweat. The paper is similar to that used in candy wrappers. 

According to documents filed in court by the FBI, Tracker inventor Wade Quattelbaum told two FBI employees "no 
scientist is going to be able to figure out how it works because only I am smart enough to figure it out." As he 
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demonstrated the device to the FBI employees, he described how it works. Then, according to the documents, he said: 
"everything I have told you about how they work is actually the opposite, so no one will know how they work. You have 
to be willing to believe that it will work." "I am the only one that knows all of the technology and I do all the research," 
Quattelbaum allegedly said. Quattelbaum told the Kansas City Star that he is in the process of launching a lawsuit against 
the FBI. 

[Sources for this story include: Cindy Eberting, "Drug/Weapon Finder Is a Fraud, FBI Says," Kansas City Star, 
January 19, 1996, p. A1; Cindy Eberting, "Drug/Weapon Detector Still Intrigues," Kansas City Star, January 20, 1996, 
p. C1; Cindy Eberting, "Maker of Device Ordered to Stop," Kansas City Star, January 25, 1996, p. C1; "New Drug 
Search Device Exposed as Fraudulent," Drug Enforcement Report, February 8, 1996, p. 6; No author, "Detector-Fraud 
Case,"USA Today, January 25, 1996, p. 3A; Associated Press, "Drug Detection Kit Useless, US Says," Boston Globe, 
January 25, 1996, p. 19).  
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เอกสารประกอบ 6 เอกสารที่แนบมาด้วย “Double-Blind Field Evaluation of the MOLE Programmable 

Detection System” โดย Sandia National Laboratories, US Department of Justice  

 

เอกสารประกอบ 7 เอกสารที่แนบมาด้วย “Test Report: The Detection Capability of the Sniffex 

Handheld Explosives Detector” โดย Naval EOD Technology, Us Navy 

 

เอกสารประกอบ 8 เอกสารที่แนบมาด้วย “หนังสือเลขที่ D/MSU/7/4/9/is” โดย Minister for Defence 

Equipment & Support, UK. 

 

เอกสารประกอบ 9 เอกสารที่แนบมาด้วย “สรุปรายงานการประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๒” 

กองทพับกไทย 


