ข้อสังเกตสำหรับวัตถุต้องสงสัย(วัตถุใดที่ควรสงสัย)
1. ไม่เคยเห็น
2. ไม่เป็ นของใคร
3. ไม่ใช่ที่อยู่
4. ดูไม่เรียบร้อย
ไม่เคยเห็น : ตัวอย่างเช่น ทีต่ ูเ้ อทีเอ็ม พบถังดับเพลิง วางอยูข่ า้ งตู้ ซึง่ ปกติแล้ว บริเวณดังกล่าว
จะไม่เคยมีถงั ดับเพลิงลักษณะดังกล่าววางอยู่
ไม่เป็ นของใคร : เมื่อสอบถามประชาชนหรือคนในละแวกนัน้ แล้ว ไม่พบว่าวัตถุดงั กล่าวเป็ น
ของผูใ้ ด ไม่มผี ใู้ ดแสดงตัวเป็ นเจ้าของ
ไม่ใช่ที่อยู่ : วัตถุนนั ้ ไม่ควรทีจ่ ะอยู่ ณ สถานทีต่ รงนัน้
ดูไม่เรียบร้อย : วัตถุสงิ่ นัน้ มีสภาพทีไ่ ม่เรียบร้อย ผิดปกติ เช่น มีสายไฟโผล่ มีน้ ามันเยิม้ มี
กลิน่ น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน เป็ นต้น

กำรเตรียมอุปกรณ์ ที่จำเป็ นสำหรับป้ องกันวัตถุระเบิด ทีค่ วรจัดหาไว้ คือ
- ยางนอกรถยนต์ทไ่ี ม่ใช้แล้ว ประมาณ 5-6 เส้น เลือกเอาขนาดทีม่ นี ้ าหนักพอสมควร
- กระสอบทราย ตัง้ แต่ 10-20 ลูก ยิง่ มากยิง่ ดี
- กรวยยาง,เชือกสาหรับกัน้ ป้องกันไม่ให้ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องเข้าไปรบกวนในกรณีพบวัตถุระเบิด
- ป้ายเตือนอันตรายทีข่ นาดเห็นได้ชดั เจน
- น้ ายาดับเพลิง และอุปกรณ์สาหรับดับเพลิง
เตรียมกำรประสำนรำชกำรกับหน่ วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตารวจท้องที่ หน่วยกูว้ ตั ถุระเบิดของ ตร.
หน่วยพยาบาล
หน่วยไฟฟ้า
เส้นทางและวิธกี ารรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน
กำรปฏิ บตั ิ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยซึ่งเชื่อว่ำเป็ นวัตถุระเบิด
1. ปิดกัน้ บริเวณทีพ่ บวัตถุตอ้ งสงสัย โดยนากรวยยาง หรือเชือกกัน้ ล้อมรอบบริเวณทีพ่ บ
วัตถุตอ้ งสงสัย (เชือกกัน้ รัศมีประมาณ 5-10 เมตร) กาหนดทางเข้าออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบให้ชดั เจน
2. เจ้าหน้าทีต่ ารวจนายางรถยนต์ประมาณ 5 เส้น ครอบวัตถุตอ้ งสงสัยไว้ หรือนา
กระสอบทราบล้อมรอบวัตถุตอ้ งสงสัยไว้ แล้วแต่ความเหมาะสม โดยให้วตั ถุตอ้ งสงสัยอยู่
ตรงกลาง โดยห้ามจับต้อง หยิบยก เคลื่อนย้าย ทาให้สนสะเทื
ั่
อน เคลื่อนไหว หรือสัมผัส
กับวัตถุตอ้ งสงสัยโดยเด็ดขาด
3. การกันคน ให้กนั คนให้หา่ งจากจุดทีพ่ บวัตถุตอ้ งสงสัย ระยะห่างประมาณจากขนาด
ของวัตถุตอ้ งสงสัย ซึ่งปกติทวไป
ั ่ ถ้าเป็ นขนาดเล็ก ให้กนั คนให้หา่ งประมาณ 100
เมตร ถ้าขนาดใหญ่ ให้หา่ งประมาณ 400 เมตร ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพพืน้ ทีจ่ ะอานวย
4. รีบโทรศัพท์แจ้ง กลุม่ งานเก็บกูแ้ ละตรวจพิสจู น์วตั ถุระเบิด โทร. 02-243-1256 โดย
ให้รอ้ ยเวร อยูบ่ ริเวณทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ แจ้งรายละเอียดให้กบั เจ้าหน้าที่ EOD ทราบ โดยให้
เตรียมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสถานทีพ่ บวัตถุระเบิดหรือว้ตถุตอ้ งสงสัย เลขที่ ตาบล ถนน
อาเภอ จังหวัด ขนาด รูปร่าง สี น้ าหนักโดยประมาณ มูลเหตุทเ่ี ชื่อว่าเป็ นวัตถุระเบิด ใคร
เป็ นผูพ้ บ พบเมื่อใด ใครเห็นบ้าง ทีต่ วั วัตถุระเบิด มีอุปกรณ์อะไรประกอบทีเ่ ห็นได้ เช่น
สายไฟ นาฬิกา หรืออื่น ๆ
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อำนุภำพของระเบิดแสวงเครื่อง
ระเบิดขนาด 1 ปอนด์ :
ระยะ 1 เมตร เสียชีวติ
ระยะ 5 เมตร สาหัส
ระยะ 8 เมตร ทาลายประสาทหู
ระยะ 16 เมตร อาคารเสียหาย
ระยะ 40 เมตร กระจกแตก
ถ้าระเบิดมีขนาดใหญ่กเ่ี ท่าของข้างต้น อานุ ภาพ รัศมีการทาลายล้างก็จะเพิม่ ขึน้ อีก
เท่านัน้
(ระเบิด 3 ปอนด์ ระยะ 3 เมตร ทาให้เสียชีวติ 15 เมตรสาหัส 24 เมตร ทาลาย
ประสาทหู เป็ นต้น)
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบิ ดทำงพัสดุไปรษณี ย์ (หีบ , ห่อ)
1. มีน้ าหนักมากเกินขนาด
2. ซองมีลกั ษณะแข็ง พับงอไม่ได้
3. ห่อพัสดุ หรือซองจดหมายมีลกั ษณะโปง่ บวม หรือพอง ผิดปกติ
4. ลักษณะการห่อแน่นหนาเกินควร มีเทปพันมากเกินควร
5. อาจมีสายไฟยืน่ ออกมา
6. ไม่มชี ่อื ทีอ่ ยู่ ของผูส้ ง่ หรือมีแต่ไม่เคยรูจ้ กั
7. มีคราบน้ ามัน หรือสีซดี จางทีห่ อ่ กระดาษ
8. อาจมีการเขียนข้อความ หรือติดภาพทีเ่ รียกร้องความสนใจ
9. เป็ นจดหมายทีไ่ ม่ได้คาดว่าจะได้รบั
10. มีการติดแสตมป์มากเกินขนาด (โดยเฉพาะส่งภายในประเทศ)
11. มีการทาเครื่องหมายพิเศษต่าง เช่น ส่วนตัว, เฉพาะบุคคล
12. ลายมือเขียน หรือพิมพ์ทไ่ี ม่เป็ นระเบียบ
13. ไม่มชี ่อื ผูร้ บั
14. มีช่อื แต่ระบุตาแหน่ง หรือยศ ไม่ถูกต้อง
15. สะกดคาผิดในคาง่าย ๆ
อ้างอิงข้อมูล : กลุม่ งานเก็บกูแ้ ละตรวจพิสจู น์วตั ถุระเบิด โทร. 02-243-1256
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